
           







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 











 
 
 



BAKIM - UYGULAMA PROTOKOLLERİ 
 
1. 2.Derece Yanığı Olan Hastanın Yara Bakım Protokolü 
2. 3.Derece Yanığı Olan Hastanın Ameliyat Öncesi Yara Bakım Protokolü 
3. 3.Derece Yanığı Olan Hastanın Ameliyat Sonrası (Post op) Yara Bakım Protokolü 
4. Ampul Formunda İlaç Hazırlama Protokolü 
5. Aspirasyon Uygulama Protokolü 
6. Ayak Bakımı Protokolü 
7. Bası Yarası Bakım Protokolü 
8. Baş Banyosu Protokolü 
9. Baş-Boyun Yanığı Olan Hastanın Yara Bakım Protokolü 
10. Bitli Hastanın Bakım Protokolü 
11. Black More Sonda Uygulama Protokolü 
12. Boşaltıcı Lavman Uygulama Protokolü 
13. Bronkoskopi Uygulama Protokolü 
14. Bulantı-Kusması Olan Hastanın Bakım Protokolü 
15. Demir Preperatlarını Uygulama Protokolü 
16. Diabetik Ayak Yarası Bakım Protokolü 
17. Ekstravazasyonda Acil Bakım Protokolü 
18. Ekstravazasyonda Gelişen Doku Hasarında Bakım Protokolü 
19. Ekstremite Yanığı Olan Hastada Yara Bakım Protokolü 
20. Elevasyon Uygulama Protokolü 
21. Enteral Beslenme Protokolü 
22. Flakon Formunda İlaç Hazırlama Protokolü 
23. Göz Pansumanı Uygulama Protokolü 
24. Göze Soğuk Uygulama Protokolü 
25. Hasta Transportu Protokolü 
26. Hemokültür Alma (Kan Kültürü) Alma Protokolü 
27. Hiperemezis Gravidarum Gelişen Gebenin Bakım Protokolü 
28. I.V. (intravenöz) Yolla İlaç Uygulama Protokolü 
29. İntradermal Enjeksiyon Uygulama Protokolü 
30. İntramüsküler (Kas İçi) Yolla İlaç Uygulama Protokolü 
31. Kalıcı Mesane Katater Bakımı Protokolü 
32. Kalıcı Mesane Kateteri Uygulama Protokolü 
33. Kan/kan Ürünleri Transfüzyonu Uygulama Protokolü 
34. Kolostomili Hasta Bakım Protokolü 
35. Kolostomili Hastada Ostomi Alanı Bakım Protokolü 
36. Lokopenili Hastanın Bakım Protokolü 
37. Mastektomili Hastada Bakım Protokolü 
38. Muayene ve Tedavi Pozisyonu Verme Protokolü 
39. Nabız Ölçüm Protokolü 
40. Nazogastrik Sonda (NGT) Bakımı Protokolü 
41. Nemli Emici (ıslak) Pansuman Uygulama Protokolü 
42. Oftalmik Yolla İlaç Uygulaması Protokolü 
43. Oksijen İnhalasyonu Uygulama Protokolü 
44. Oral Yolla İlaç Uygulama Protokolü 
45. Ödemli Hastanın Bakım Protokolü 
46. Özel Ağız Bakımı Uygulama Protokolü 
47. Periferik Venöz Katater Bakım Protokolü 
48. Periferik Venöz Katater Uygulama Protokolü 



49. Perine Bakım Protokolü 
50. Perine Yanığı Olan Hastanın Yara Bakım Protokolü 
51. Post operatif Erken Dönem (24-48 saat) Hasta Bakım Protokolü 
52. Postmortem Bakım Protokolü 
53. Postoperatif Dönemde Hastanın İlk Ayağa Kaldırılması Protokolü 
54. Postoperatif Enfekte Yara Bakım Protokolü 
55. Postoperatif Normal Beslenmeye Geçiş Protokolü 
56. Postral Drenaj Uygulama Protokolü 
57. PPD Testi Uygulama Protokolü 
58. Preoperatif Hasta Hazırlama Protokolü 
59. Radyoterapi Sonucu Oluşan Yaranın Bakım Protokolü 
60. Rektal Tüp Uygulama Protokolü 
61. Sabah-Akşam Tuvaleti Uygulama Protokolü 
62. Serum Formunda İlaç Hazırlama Protokolü 
63. Sistemik Arter Kan Basıncı Ölçüm Protokolü  
64. Solunum Egzersizleri Uygulama Protokolü 
65. Solunum Sayma Protokolü 
66. Subcutan - Hipodermik (sc) Yolla İlaç Uygulama Protokolü 
67. Sürgü Verme Protokolü 
68. Şok Tablosundaki Hastanın Acil Bakım Protokolü 
69. Terlemesi Olan Hastanın Bakım Protokolü 
70. Vardiya Değişim Protokolü 
71. Varis Ülserasyonlu Hastanın Bakım Protokolü 
72. Vücut Ağırlığı Ölçüm Protokolü 
73. Vücut Isısı Ölçüm Protokolü 
74. Yara Bakım Protokolü 
75. Yatağa Bağımlı ve Yarı Bağımlı Hastaya Koruyucu Pozisyon Verme Protokolü 
76. Yatağa Tam Bağımlı Hastanın Genel Bakım Protokolü 
77. Yatak İçi Tam Vücut Banyosu Protokolü  
78. Yüksek Ateşli Hastanın Bakım Protokolü 
 
 

ENFEKSİYON KONTROL PROTOKOLLERİ 
 
79. Cerrahi El Yıkama Protokolü  
80. El Yıkama Protokolü 
81. Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü 
82. İzolasyonda Standart Önlemler Protokolü 
83. İzolasyonda Bulaşma Yoluna Bağlı Önlemler Protokolü 
84. Servislerde Kullanılan Araç-Gerecin Dezenfeksiyonu, Sterilizasyonu ve Saklanma 

Koşulları  
85. Servis-Ünite Temizliği ve Dezenfeksiyonu Protokolü 
86. Yaradan Kültür için Örnek Alma Protokolü 

 
 

İLETİŞİM PROTOKOLLERİ 
 
87. Anksiyeteli Hasta Bireye Yaklaşım Protokolü 
88. Beden İmajı Bozulan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım Protokolü  
89. Hasta Bireyin Suicid Girişimini Önleme Protokolü 



90. Benlik Saygısı Bozulan Hasta Bireye Yaklaşım Protokolü 
91. Hallüsinasyonu Olan Hastaya Yaklaşım Protokolü 
92. Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme Protokolü 
93. Hasta Kabul Protokolü 
94. İmmobil Hasta Bireylerde Duyusal Yoksunluğu Önleme Protokolü 
95. Öz Bakımını Yapmada İsteksiz ve Yetersiz Olan Hasta Bireye Yaklaşım Protokolü  
96. Yas Tutan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım Protokolü 
 
 

EĞİTİM PROTOKOLLERİ 
 
97. Dışkılama Alışkanlığı Kazandırma (Barsak Eğitimi ) Protokolü 
98. Diabetik Ayak Yarası Olan Hastanın Eğitim Protokolü 
99. Hipergliseminin Önlenmesinde Hasta Eğitim Protokolü 
100. Mastektomili Hasta Eğitim Protokolü 
101. Ödemli Hastanın Eğitim Protokolü 
102. Periton Diyalizi Hasta Eğitim Protokolü 
103. Steroid Kullanan Hastanın Eğitim Protokolü 
 

 
ÖNLEME PROTOKOLLERİ 

 
104. Bası Yarası (Dekübitüs) Önleme Protokolü  
105. Diabetik Ayak Yarası Önleme Protokolü 
106. Eksternal Radyoterapiye Bağlı Cilt Reaksiyonunu Önleme Protokolü 
107. Ekstravazasyonu Önleme Protokolü 
108. Konstipasyonu Önleme Protokolü 
109. Yarada Enfeksiyon Gelişimini Önleme Protokolü 

 
 

TAKİP PROTOKOLLERİ 
 
110. Ağrılı Hastada Ağrı Takip Protokolü 
111. Aldığı Çıkardığı Sıvı Takip Protokolü 
112. Dehidratasyon Gelişen Hastanın Takip Protokolü 
113. Digoxin Uygulanan Hastanın Takip Protokolü 
114. Hiperpotasemili Hasta Takibi Protokolü 
115. Hipertansiyon Gelişen Hastanın Takip Protokolü 
116. Hpoglisemili Hasta Takibi Protokolü 
117. İnsilün Uygulanan Hasta Takip Protokolü 
118. Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Takip Protokolü 
119. Postoperatif Dren Takip Protokolü 
120. Steroid Uygulanan Hasta Takip Protokolü 
 
 
 
 
 
 
 



BAKIM-UYGULAMA 
121. Özel Ağız Bakım Protokolü 
122. Sabah-Akşam Tuvaleti Uygulama Protokolü 
123. Baş Banyosu Protokolü 
124. Yatak İçi Tam Vücut Banyosu Protokolü  
125. Ayak Bakımı Protokolü 
126. Terlemesi Olan Hastanın Bakım Protokolü 
127. Bitli Hastanın Bakım Protokolü 
128. Bulantı-Kusması Olan Hastanın Bakım Protokolü 
129. Ödemli Hastanın Bakım Protokolü 
130. Ekstravazasyon Acil Bakım Protokolü 
131. Alçılı Ekstremite Bakım Protokolü 
132. Perine Bakım Protokolü 
133. Enteral Beslenme Protokolü 
134. Preoperatif Hasta Hazırlama Protokolü 
135. Post operatif Erken Dönem (24-48 saat) Hasta Bakım Protokolü 
136. Postoperatif Dönemde Hastanın İlk Ayağa Kaldırılması Protokolü 
137. Postoperatif Normal Beslenmeye Geçiş Protokolü 
138. Elevasyon Uygulama Protokolü 
139. Postural Drenaj Uygulama Protokolü 
140. Yetişkinde Vücut Isısı Ölçüm Protokolü 
141. Erişkinde Sistemik Arter Kan Basıncı Ölçüm Protokolü  
142. Periferik Venöz Katater Bakım Protokolü 
143. Santral Venöz Katater Bakım Protokolü 
144. Kalıcı Mesane Katater Bakım Protokolü 
145. Venöz Port Bakım Protokolü 
146. Venöz Port Yoluyla Yapılan Uygulama Protokolü 
147. Venöz Porta Huber İğne Uyğulama Protokolü 
148. Solunum Egzersizleri Uygulama Protokolü 
149. Kan/kan Ürünleri Transfüzyonu Uygulama Protokolü 
150. Aspirasyon Uygulama Protokolü 
151. Periferik Venöz Katater Uygulama Protokolü 
152. Kalıcı Mesane Kateteri Uygulama Protokolü 
153. Nazogastrik Sonda (NGT) Bakımı Protokolü 
154. Mastektomili Hastada Bakım Protokolü 
155. Apandisitli Çocuk (5-16 yaş) Acil Hasta Bakım Protokolü 
156. Kolostomili Hasta Bakım Protokolü 
157. Kolostomili Hastada Ostomi Alanı Bakım Protokolü 
158. Flepli Hasta Bakım Protokolü 
159. Otogreftin Saklanması Protokolü 
160. Yara Bakım Protokolü 
161. Bası Yarası Bakım Protokolü 
162. Ekstravazasyonda Gelişen Doku Hasarında Bakım Protokolü 
163. Radyoterapi Sonucu Oluşan Yaranın Bakım Protokolü 
164. Varis Ülserasyonlu Hastanın Bakım Protokolü 
165. Nemli Emici (ıslak) Pansuman Uygulama Protokolü 
166. 2.Derece Yanığı Olan Hastanın Yara Bakım Protokolü 
167. 3.Derece Yanığı Olan Hastanın Ameliyat Öncesi Yara Bakım Protokolü 
168. 3.Derece Yanığı Olan Hastanın Ameliyat Sonrası (Post op) Yara Bakım Protokolü 
169. Baş-Boyun Yanığı Olan Hastanın Yara Bakım Protokolü 



170. Perine Yanığı Olan Hastanın Yara Bakım Protokolü 
171. Ekstremite Yanığı Olan Hastada Yara Bakım Protokolü 
172. Diabetik Ayak Yarası Bakım Protokolü 
173. Lokopenili Hastanın Bakım Protokolü 
174. Hiperemezis Gravidarum Gelişen Gebenin Bakım Protokolü 
175. Hasta Transportu Protokolü 
176. 0-1 yaş Çocukta Endo-trakeal Aspirasyon Uygulama Protokolü 
177. Yenidoğanda Fototerapi Uygulama Protokolü 
178. SAPD’ nde Katater Çıkış Yeri Bakım Protokolü 
179. Hemodiyaliz Hastalarında Arterio-Venöz Fistül İğnesi Uygulama (Kanülasyon) 

Protokolü 
180. Periton Eşitleme Testi (PET) Uygulama Protokolü 
181. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinde (SAPD) Çiftli Torba Değiştirme Protokolü 
182. Black More Sonda Uygulama Protokolü 
183. Oftalmik Yolla İlaç Uygulaması Protokolü 
184. Göz Pansumanı Uyğulama Protokolü 
185. Göze Soğuk Uygulama Protokolü 
186. Steril Aralıklı Mesane Katateri Uygulama Protokolü 
187. Rektal Tüp Uygulama Protokolü 
188. ECT (Elekto Convülzif Terapy) Uygulama Protokolü 
189. ECT (Elekto Convülzif Terapy) Sonrası Hasta Bakım Protokolü 
190. Flakon Formunda İlaç Hazırlama Protokolü 
191. Ampul Formunda İlaç Hazırlama Protokolü 
192. Serum Formunda İlaç Hazırlama Protokolü 
193. I.V. (intravenöz) Yolla İlaç Uygulama Protokolü 
194. İntramüsküler (Kas İçi) Yolla İlaç Uygulama Protokolü 
195. İntradermal Enjeksiyon Uygulama Protokolü 
196. Subcutan - Hipodermik (sc) Yolla İlaç Uygulama Protokolü 
197. Oral Yolla İlaç Uygulama Protokolü 
198. Bronkoskopi Uygulama Protokolü 
199. Endoskopi Uygulama Protokolü 
200. PPD Testi Uygulama Protokolü 
201. Vücut Ağırlığı Ölçüm Protokolü 
202. Postmortem Bakım Protokolü 
203. Solunum Sayma Protokolü 
204. Aspirasyon Uygulama ve Takip Protokolü 

 
 İLETİŞİM 

205. Anksiyeteli Hasta Bireye Yaklaşım p. 
206. Beden imajı bozulan hasta bireye psikolojik yaklaşım p. 
207. Benlik saygısı bozulan hasta bireye yaklaşım p. 
208. Hallüsinasyonu olan hastaya yaklaşım p. 
209. Hasta bireyin suicid girişimini önleme p. 
210. Hasta bireyle iletişim kurma ve sürdürme p. 
211. Hasta kabul p. 
212. İmmobil hasta bireylerde duyusal yoksunluğu önleme p. 
213. Öz bakımını yapmada isteksiz ve yetersiz olan hasta bireye yaklaşım 
214. Yas tutan bireye psikolojik yaklaşım p. 
 



EĞİTİM 
215. Hipergliseminin Önlenmesinde Hasta Eğitim Protokolü 
216. Diabetik Ayak Yarası Olan Hastanın Eğitim Protokolü 
217. Hipogliseminin Önlenmesinde Hasta Eğitim Protokolü 
218. Kolostomili Hasta Eğitim Protokolü 
219. Mastektomili Hasta Eğitim Protokolü 
220. Hemodiyaliz Hasta Eğitim Protokolü 
221. Periton Diyalizi Hasta Eğitim Protokolü 
222. Ödemli Hastanın Eğitim Protokolü 
223. Dışkılama Alışkanlığı Kazandırma (Barsak Eğitimi ) Protokolü 
224. Steroid Kullanan Hastanın Eğitim Protokolü 

 
 
 
 

ENFEKSİYON KONTROL 
225. Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması p. 
226. Yaradan Kültür için Örnek Alma p. 
227. Servislerde Kullanılan Araç-Gerecin Dezenfeksiyonu Sterilizasyonu ve Saklama 

Koşulları P 
228. Servis-Ünite Temizliği ve Dezenfeksiyonu P. 
229. İzolasyonda standart Önlemler p. 
230. İzolasyonda Bulaşma Yoluna Bağlı Önlemler P. 
231. El Yıkama P. 
232. Cerrahi El Yıkama p. 
 

TAKİP 
233. Aldığı Çıkardığı Sıvı Takip Protokolü 
234. Hiperpotasemili Hasta Takibi Protokolü 
235. Steroid Uygulanan Hasta Takip Protokolü 
236. Hipoglisemili Hasta Takibi Protokolü 
237. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinde (SAPD) Peritonitli Hastanın Takip Protokolü 
238. Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Takip Protokolü 
239. Hemodializ Uygulama Sırasında Hipotansiyona Giren Hasta Takip Protokolü 
240. Digoxin Uygulanan Hastanın Takip Protokolü 
241. Postoperatif Dren Takip Protokolü 
242. Hipoglisemili Hasta Takip Protokolü 
243. Mekanik Ventilasyondaki Hasta Takip Protokolü 
244. İnsülin Uygulanan Hasta Takip Protokolü 
 

ÖNLEME 
245. Bası Yarası (Dekübitüs) Önleme Protokolü  
246. Yarada Enfeksiyon Gelişimini Önleme Protokolü 
247. Ekstravazasyon Önleme Protokolü 
248. Eksternal Radyoterapiye Bağlı Cilt Reaksiyonunu Önleme Protokolü 
249. Konstipasyonu Önleme Protokolü 
250. Diabetik Ayak Yarası Önleme Protokolü 
251. Hemodiyalizde Hipotansiyonu Önleme Protokolü 
 



KONU : 0-1 YAŞ ÇOCUKTA ENDO-TRACKEAL ASPİRASYON PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Sekrasyonu uzaklaştırarak akçiğerlerin yeterli havalanmasını sağlamak. 
 
A – TEMEL İLKELER 
 
1. Bu protokol; Endotracheal aspirasyon yapılacak bebegin tanılaması ile endotrackeal 

aspirasyonun uygulanmasını kapsar 
2. Aspirasyon işlemi 2 hemşire tarafından uygulanır 
3. Aspirasyon aseptik tekniğe uygun olar yapılır 
4. Aspirasyon öncesi O2 konsantrasyonu anbulunarak artırılır 
5. Aspirasyonda basınç çocuklarda 80-100 mmHg  
                                        Yenidoğanda 60-80 mmHg olmalıdır 
6. İşlem 5-10 sn’den uzun sürdürülmez 
7. İki aspirasyon arası çocuk 20-30 sn dinlendirilir 
8. Aspirasyonda kullanılacak sonda endo-trackeal tüpten uzun olmalıdır 
9. Tüp ve sonda numarası; tüp 2,5 cm ise  5(F)   
                                             Tüp 3,5 cm ise 6(F) 
                                             Tüp 4-4,5 cm ise 8(F) olmalıdır 
10. Aspirasyon sondası tek kullanımlık olmalıdır 
11. Kapalı sistem aspirasyon sondası kullanılıyorsa 24 saatte bir değiştirilmelidir 
12. Aspirasyon sırasında ambu hazır bulundurulmalıdır 
13. Aspirasyon öncesi solunum fizyoterapisi yapılmalıdır 
14. İşlem öncesi ve sonrası hayati belirtileri kontrol edilmelidir.(TA,Nb,Ateş,saturasyon) 

akçiğer sesleri dinlenmelidir. 
B – TANILAMA 
a) Aspirasyon gerektiren durumlar 

- monitörde O2 saturasyonu 90’ın altına indiğinde 
- bebeğin akçiğerlerinin ventilatöre direnç gösterdiği durumlar 
- oral-nazal sekresyonun arttığı durumlarda 
- akçiğer sesleri dinlendiğinde roller alınırsa 
- siyanoz gelişmişse 
- tüpün yerinde eolup olmadığı şüphesi varsa aspirasyon yapılır 

b) Risk grubu oluşturan bebeklerin tanılanması 
- Diafragma hernili bebekler entübasyon sonrası ilk 24 saat içinde 6 saatte bir 

aspirasyon yapılır. (Tüpün açık olup olmadığını kontrol için) 
- Özefagus atrezili bebeklerde saat başı aspirasyon yapılır 
- Pnömoni ve aspirasyon pnömonisinde saat başı aspirasyon ve tüpün yıkanma 

işlemi yapılır 
c) Aspirasyon Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar 

- O2 saturasyonunun 90’ın alltına düşmesi 
- Brodikardi gelişmesi 
- Siyanoz oluşması 
- TA yükselmesi durumunda işlem durdurulur. 

d) İşlem sonrası komplikasyonlar 
- Atelektazi 
- Beyinde hipoxi  
- Beyin kanaması 
- Retinopati 
- Trekea de tahriiş ve kanama görülebilir 



 
C – UYGULAMA 

a) Malzemeler 
- Aspiratör 
- Aspirasyon sondası veya kapalı sistem aspirasyon sondası(No:6-8) 
- Steril eldiven 
- Ambu 
- Oksijen sistemi 
- Distile su 
- Steteskop 
- Masaj aleti 
- Steril enjektör 
- Steril serum fizyolojik 
b) İşlem Öncesi Hazırlık 

  Malzeme hazırlığı 
- Malzemeleri hazırlayarak hasta başına getirin 
- Aspiratörü kontrol edin 
- Ambuyu O2 sistemine takın 
- Steril aspirasyon sondasını hazırlayın 
- Steril enjektöre çocuğun kilosuna uygun serum fizyolojik çekin ( 2000 0,25 ml, 

2000 0,5 ml ) 
 Çocuğun hazırlığı 

- Çocuğa solunum fizyoterapisi yaptırın 
- Hayati belirtileri kontrol edin 
- Akçiğer seslerini dinleyin 
- Enteral besleniyorsa beslenmesini kesin 
- NGT’yi dreneja alın 
- O2 konsantrasyonunu artırarak ambulayın. 
c) İşlem sırası 
- ellerinizi el yıkama protokolüne uygun yıkayın 
- steril eldiven giyin 
- ambulayarak çocuğa 1 dk % 100 O2 verin ve saturasyonu 90’ın üzerine çıkartın 

(%100 O2 prenatürlerde retinopatiye neden olabileceğinde %90 O2 verilir ve 
gözleri kapatılır) 

- Kateteri endotrackeal tüp boyunca içeri sokulur kateter yavaşça döndürülerek 
sürekli bir hareketle çekilir 

- Ventilatöre bağlanır 
- Akçiğer sesleri dinlenir 
- İkinci bir aspirasyon gerekiyorsa 20-30 sn içinde yapılır 
- Koyu sekresyon varsa viskoliteyi azaltmak için steril serum fizyolojik ile yıkama 

işlemi yapılır.( Çocuk 2000 gr 0,25 ml-2000 gr 0,5 ml) 
- Serum fizyolojik endotrakeal tüpe sıkılır. Ambulanarak aspirasyon işlemi yapılır. 
-     Vital bulguları alın komplikasyonlar açısından tanılayın 
- Akçiğer seslerini dinleyin 
 
d) İşlem sonrası: 
- Malzemeleri temizleyip yerine kaldırın 
- Ellerinizi el yıkama protokolüne uygun yıkayın 
- Atıkları atık protokolüne uygun elimine edin 
- İşlemi kayıt edin. 



KONU: 0-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKTA ÜRİNER KATETER YIKAMA  PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Kateterin tıkanmasını önlemek.  
 
TEMEL İLKELER:  
 

1. Bu protokol üriner kateterin yıkanmasını kapsar. 
2. Kateteri yıkamak hemşirenin sorumluluğundadır. 
3. Yıkama işlemi tanılama sıklığına göre sonda çıkıncaya kadar uygulanır. 
4. İşlemde asepsi-antisepsiye uyulur. 
5. Yıkama işleminde 2 cc serum fizyolojik kullanılır. 
6. Serum fizyolojik oda ısısında olmalıdır. 
7. İşlem hasta yatağında yapılır. 

 
TANILAMA:  
 

1. Üriner Kateter Takılan Durumlar: 
       

 Aldığı-çıkardığı takibi yapılacak post-op. hastalar  
 Yarı bağımlı hastalar. 
 Tam bağımlı hastalar. 

       
2. Yıkama Sıklığı Tanılanır: 
 

 Post-op dönemde ilk 24 saatte saat başı / yarım saatte bir ve sonda çıkıncaya 
kadar 2 saatte bir. 

 
3. Sondanın Tıkanmasına Neden Olan Durumlar: 

 
 Hematüri. 
 Enfeksiyon. 
 İdrarın gelmemesi (glop, ağrı). 

 
4. Kullanılan Malzemeler Tanılanır: 

 
a. Sonda:  
 - Foley kateter/feeding tüp/nazogastrik tüp 

                - Üreter stendleri  
                - Ürodinami kateterleri 

 - Sistofix          
  
b. Enjektör: 

                - Son kullanma tarihi  
                - Kontaminasyon + / - 

       
5. Yıkama Sıvısı Tanılanır: Oda ısısında ‰ 9 NaCl solüsyonu 100 cc (mediflex) 
                                               Her yıkama işleminde miktar 2 cc’ dir. 
 
 
6. Yıkama Sonrası Gelen Sıvı Tanılanır: 



                        
a. Renk: Kanlı, müküslü ve püylü 
b. Miktar 
c. Koku 

 
7. Tıkanan Sondanın Komplikasyonları: 
 

 Glob + / - 
 Ağrı + / - 
 Mesane içi basıncın artmasına bağlı gelişen reflü ve anastamoz kaçağı  

 
8. Üriner Kateterin Komplikasyonu Tanılanır: 

 
 Latex alerjisi: - Meatüsde ödem  
                               - Meatüsde kızarıklık 
                               - Meatüsde kaşıntı 

 
9. Hasta Psikolojik Yönden Tanılanır: 

 Korku  
 Endişe 
 Anksiyete 

 
UYGULAMA: 
 
1. Malzemeler: - 2 cc enjektör 

         - Eldiven 
         -100 cc mediflex izotonik 

 
2. İşlem: 
 
- Ellerinizi yıkayın. 
- Hasta / hasta yakınına işlemi anlatın. 
- Eldiven giyin. 
- Enjektöre 2 cc serum fizyolojik solüsyonu çekin. 
- Kateteri bağlantı yerinden çıkarın. Sterilitenin bozulmamasına özen gösterin. 
- Enjektördeki sıvıyı kateter içine verin. 
- Verilen sıvının geriye gelip gelmediğini kontrol edin. Yıkama sonrası gelen sıvıyı 

tanılayın. 
- Kateteri idrar torbasına bağlayın. Böbrek seviyesinden aşağıda tespit edin. 
- Enjektör kontamine olmuşsa değiştirin. 
- Malzemeleri toplayın. Bir sonraki yıkama işlemine hazır şekilde bırakın. 
- Ellerinizi yıkayın. 
- Hasta / hasta yakınını rahatlatın. 
 
KAYIT: 

Elde edilen verileri hemşire gözlem dosyasına kaydedin.  
 
 
 



KONU: YENİDOĞANDA SEBOREİK DERMATİT (KONAK) BAKIM 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ: Yağ bezlerinin fonksiyon bozukluğuyla oluşan iltihabi bir deri hastalığı olan konakta 
cilt bütünlüğünü korumak, çocuğu rahatlatmak. 
 
TEMEL İLKELER: 
 
1. Konaklı hastanın bakımı hemşirenin sorumluluğundadır.  
2. Bakım uygulamalı olarak anneye öğretilir. 
3. Bakımda antiseboreik şampuanlar kullanılır. 
4. Konak bakımı ünitede oda ısısında yapılır. 
5. Baş banyosu uygulama protokolü uygulanır. 
6. Hasta yakını konak bakımı konusunda eğitilerek bakıma katılması sağlanır. 
 
TANILAMA: 
 
1. Risk Faktörleri: 

 
- Yenidoğan dönemi 
- Adölesan dönemi (hormon dengesizliği) 
- Annenin eğitim eksikliği 
- Operasyon nedeniyle baş banyosu verilememesi 
- Düşük sosyo-ekonomik durum 
- Kış mevsimi olması 

 
2. Belirti - Bulgular: 
 
a. Yenidoğanda: 
 

- Kalın, sarı renkte, kabuklu lezyon 
- Kulak arkasında çatlaklar 
- Yüzde kırmızı papüller  

 
 
 
 
b. Adölesan Dönemi: 
 

- Başta, koltuk altında, deri kıvrımlarında, kalın, yapışkan, 1-2 cm çapında, üzeri 
pullu plaklar 

- Kaşıntı + / - 
- Alerji öyküsü + / - 
- Pullanma + / - 

 
3. Bakımın Sıklığı Tanılanır: 

 
- Hafif vakada haftada 2-3 kez  
- Şiddetli vakada günde 2-3 kez 

 



UYGULAMA: 
 
1. Malzemeler: Baş banyosu uygulama protokolünün malzemeleri kullanılır. 
 
2. İşleme Hazırlık: 
 

- Ellerinizi yıkayın. 
- Eldiven giyin. 
- Kuru saçı işlemden 10-15 dakika önce NaHcO3 dökün. Badem yağı 

kullanılacaksa işlemden yarım saat önce başa sürün. 
 
3. İşlem: 
 

- Oda ısısını ayarlayın. 22-24°C  
- Bebeği uygun pozisyonda tutun. 
- Konaklı bölgeyi ince dişli bir tarakla tarayın ve durulayın. 
- Baş banyosu uygulama protokolünü uygulayın. 
- Annenin eğitim eksikliğini giderin. 

 
4. İşlem Sonrası: Malzemeleri toplayıp, kaldırın. 
 
KAYIT:  
 

- Atıkları protokole göre elimine edin. 
- Elde edilen veri ve bulguları hemşire gözlem dosyasına kaydedin. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



KONU: 3.DERECE YANIĞI OLAN HASTANIN AMELİYAT ÖNCESİ YARA BAKIM           

             PROTOKOLÜ             
AMAÇ: 3. Derece yanığı olan hastanın ameliyata alınana kadar geçen süre içinde  yara 

bakımını sağlamak. 

 

A-TEMEL İLKELER: 

1- Bu protokol 3. derece yanığı olan hastanın tanılanmasını, banyosunu, pansuman 

uygulanmasını, ve ameliyat öncesi hazırlığını kapsar. 

2- Yara bakımı en az üç kişilik ekip tarafından uygulanır (Hemşire, hekim, yardımcı    

         personel).  

    3-Yara bakımı yanık pansuman odasında yapılır oda ısısı 26-28 Santigrat derece                                                   

        olmalıdır. 

   4-İşlemden ½ saat önce analjezik uygulanır veya hasta genel anestezi için  

       hazırlanır. 

    5-Yara bakımında cerrahi-aseptik teknik uygulanır 

    6- Hergün yanık yara bakım banyosu verilir. 

    7- El ,yüz ,perine yanıklarında ‘özel bölge’ yara bakım protokolleri uygulanır. 

    8- Hasta yara bakımı hakkında bilgilendirilir. 

B-TANILAMA: 
    1-Cilt: 

       *Epidermis ve dermisin tamamında hasar                 (+) 

       *Beyaz ,mumyalaşmış yada kömürleşmiş görünüm  (+) 

       *Ödem                                                                        (+) 

       *Eritem                                                                        (-) 

       *Bül                                                                             (-)  

       *Yanık deri sert ve kuru 

   2-Epitelizasyon: 

      *Epitelizasyon          (-) 

   3-Cilt altı ve derin dokular : 

      *Cilt altında hasar    (+) / (-) 

      *Fasyada hasar       (+) / (-) 

      *Kas nekrozu          (+) / (-) 

        *Yağ nekrozu          (+) / (-)  
  4-Granülasyon: 



     Ciltten kabarık ,kırmızı renkte ,ağrılı ,epitelizasyonu engeller 

      * Akut dönem  (5-7 gün )                          : (-)  

      *Geç dönem  ( Eskar ayrıldıktan sonra )  :(+) 

 5-Sekresyon: 
     Pansumanın ıslaklık derecesi değerlendirilir 

      *Eskar ayrılmışsa       :Sekresyon (+)----Her gün yara bakımı 

      *Eskar ayrılmamışsa  :Sekresyon (-)-----Enfeksiyon (+)-----Her gün yara bakımı 

                                                                     Enfeksiyon (-)-----Gün aşırı yara bakımı 

  6-Solunum:  

   *Göğüs duvarı sirküler yanığı ------------ 

      *Ödem     (+)----------------------------------         Eskaratomi 

      *Solunum azalmış yada yok-------------- 

7-Dolaşım: 

     Ekstremitede ödem  (+) 

      * Dolaşım var                                 Elevasyon (45-60 derece ) 

      * Dolaşım azalmış                          Elevasyon (45-60 derece ) 

      * Dolaşım yok                                 Elevasyon+Eskaratomi 
8-Ağrı:  

      * Sinir uçları harap olmuş-------------------Erken dönem ağrı (-) yada hafif 

      * Granülasyon dokusu oluşmuş-----------Geç dönem ağrı çok şiddetli 

   9-Greft Öncesi Debritman: (Greftlemeye hazırlanan bölge) 

  * Ölü doku                                (-) 

  * Kanlanma                              (+) 

  * Geç dönemde granülasyon   (+) 

  * Şiddetli ağrı                            (+) 

               * 24-48 saat içinde greft yayılır . 

 
C-UYGULAMA: 

a) Malzemeler     

    *Banyo küveti     : Her hastadan sonra dezenfekte edin. 

        *Acil arabası       : Acil kullanıma hazır bulundurun. 

        *Defibrilatör  

        *Ventilatör 

        *Monitör  



*Aspiratör 

*Oksijen tüpü 

*Pansuman arabası:-    Steril pedler (Büyük/küçük)  

- Gümüş sülfadiazin 

- Povidon iyot (%7,5) scrap 

- Tülle gress (vazelinli)   

- Bistüri veya makas  

- Steril sargı  

- Steril çarşaf  / kompres 

- Eldiven (steril, non-steril) 
 

b) İşlem öncesi:    
    1-Hastanın hazırlığı 

         *Oda ısısı          : 28 derece C 

         *Hastayı işlem hakkında bilgilendirin 

*Endişelerini açıklamasına olanak sağlayın 

*Empati kurun 

*İşbirliğinin önemini anlatın, yardım etmesi için cesaretlendirin 

*İşlemden ½ saat önce analjezik uygulayın yada hastayı genel anestezi için hazırlayın 

*Hastayı yanık bakım odasına alın 

2-Ekibin hazırlığı 

*Maske ,bone takın;boks gömleği giyin. 

*Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın. 

*Non-steril eldiven giyin. 

 
 

 
  c) İşlem: 
      BANYO: 

*Kirli pansumanı bistüri veya makas kullanarak açın. 

*Kirli pansuman materyellerini ortamdan hemen uzaklaştırın 

*Hastayı yıkama küvetine alın. 

*Mahremiyet duygusuna dikkat edin. 

*Ağrısını ifade etmesine olanak sağlayın. 



*Povidon iyot (%7,5 ) scrap  ve küçük pet kullanarak, dairesel hareketlerle önce yanık 

alanlar sonra diğer yerler olmak üzere tüm vücudu yıkayın. 

*Ayrılmış eskar dokuları temizleyin. 

*Küçük petleri temiz teknik kullanarak değiştirin. 

*Hastayı steril çarşaf  yada kompres serilmiş sedyeye alın  

*Eldiven değiştirin.Steril eldiven giyin. 

*Steril büyük pet ile hastayı kurulayın. 

PANSUMAN: 

*Gümüş sülfadiazin (%1 ) pomad ile yanık yarasını 0,2- 0,5 cm kalınlıkta kaplayın. 

*Tülle gress (vazelinli) serin . 

*Steril petlerle yarayı kapatın. 

*Steril sargıyı ;dıştan içe,aşağıdan yukarıya ;dolaşımı bozmayacak kadar sıkı, 

dağılmayacak kadar gevşek olarak sarın.  

   d) İşlem sonrası: 

 *İşlem için giydiğiniz giysileri çıkarın . 
*Hastayı odasına alın ,rahatlatın. 

*Psikolojik destek  için iletişim protokollerini uygulayın. 

*Üşüyorsa ısı kaynağını ayarlayın .  

*Yanık yarasını değerlendirin , kayıt edin . 

*Yanıklı hasta bakımında uygulanması gerekli diğer tedavi ve bakım protokollerini 

uygulayın .  

*Yara bakım odasını ve pansuman malzemelerini bir sonraki hasta için hazırlayın 

*Hastane atıklarının toplanması uzaklaştırılması protokolüne göre atıkları elemine 

edin. 

*Yıkama küvetini temizleyerek dezenfekte edin. 

             



  
 
KONU : AĞRILI HASTADA AĞRI TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastanın ağrısını en aza indirerek rahatlamasını sağlamak 

 
A – TEMEL İLKELER 

1. Bu protokol,ağrılı hastada ağrının şiddetini tespit etmeyi ve tanılama kriterlerine göre 
uygulamayı kapsar 

2. Hasta bireyle iletişim kurma ve sürdürme protokolü uygulanır 
3. Suisid riski olan hastaya yaklaşım protokolü uygulanır 
4. Anksiyeteli hastaya yaklaşım protokolü uygulanır 
5. VAS değerlendirilmesi ağrı öncesi ve uygulama sonrası yapılır (Ek 1) 
6. Vital bulgular protokole uygun alınır 
7. Hastanın ağrısına göre uygun pozisyon verilir 
8. Uyaranlardan uzak tutulması sağlanır. 

 
B – TANILAMA 

1. Ağrılı hasta “Ağrı Anamnez Formu” na göre tanılanır (Ek.2) 
2. Ağrılı hastada reaksiyonlar: 

 Fizyolojik Reaksiyonlar: 
-  Arteryel kan basıncı yüksek       +/- 
-  Solunum hızında artış       +/- 
-  Hiperglisemi         +/- 
-  Cilt nemli,                                                      +/- 
-  Cilt soğuk ve soluk         +/- 
-   Pupilalarda  dilatasyon        +/- 
-   Görme bozukluğu         +/- 

 Psikolojik Reaksiyonlar: 
-    Ağlama, feryat etme, sıkıntı                          +/- 
-    Korku, anksiyete, depresyon                         +/- 
-    Ölüm korkusu                                                +/- 
-     Uykusuzluk                                                   +/- 
-     Kişilik değişimi                                              +/- 
-     Özgüven azalması                                        +/- 
-     Öfke, suçluluk                                               +/- 
-     İntihar düşünceleri                                         +/- 
-     Cinsel isteksizlik                                            +/- 

 Davranışsal Reaksiyonlar: 



-    Ağrılı bölgenin desteklenmesi, oğuşturulması      +/- 
                 -   Ağrılı bölgenin korunması, sık pozisyon değişimi +/-          
                 -   Yumruk sıkılması,öne arkaya sallanma                 +/- 
                 -   Hareket, konstrasyon kaybı                                    +/- 
                 -   Işık, gürültü vs den kaçınma                                   +/- 
                     Tanılama Sıklığı : Ağrı tespitinde ve uygulama sonrası yapılır 
 
C – UYGULAMA 
       a) Malzemeler 

- Pansuman arabası 
- İlaç troleyi 
- Kullanılması öngörülen ilaçlar 
- İlaç  uygulama yöntemine göre protokole uygun malzemeler 
- Bakım protokollerine uygun malzemeler 

b) İşlem öncesi 
- Hasta Bireyle İletişim Kurma ve sürdürme protokolünü uygulayın 
- Protokole uygun ilacı hazırlayın 
- Tedavi tepsisi(ilaç troleyi,pansuman arabası) hastanın yanına getirin. 

c) İşlem 
- Hastayı VAS’a göre değerlendirin (Ek 1) 
- Ağrı lokalizasyonuna uygun pozisyon verin 
- Hastanın vital bulgularını protokole uygun alın 
- Doktor direktifine göre seçilen analjeziği uygulama protokolüne göre uygulayın 
- Anksiyeteli hasta bireye yaklaşım protokolü uygulayın 
- Ağrısı,hijyenik bakımını yapmasına engel oluyorsa,protokolüne uygun bakım verin 
- Terlemesi olan hastaya terleyen hastanın bakım protokolünü uygulayın 
- Solunum güçlüğü olan hastaya dispneli hastaya bakım protokolünü uygulayın 
- Uygulamalardan sonra hayati belirtileri protokole uygun alın VAS’ı değerlendirin 
- Ağrının nedenine ve lokalizasyona göre sıcak yada soğuk uygulamayı protokolüne 

uygun yapın 
- Tanılama kriterlerini değerlendirin uygun bakım protokollere göre verin 

d) İşlem sonrası 
- Kullandığınız malzemeleri temizleyip kaldırın 
- Çıkan atıkları “Atıkların toplanması ve uzaklaştırılması” protokolüne göre elimine 

edin 
- Tüm elde edilen tüm gözlem bulguları kayıt edin ve ekip elemanlarıyla paylaşın. 

 
AĞRI ANAMNEZ FORMU (EK2) 
 AĞRI BÖLGESİ 

- Ağrının yeri 
- Hassasiyet 
- Ağrının yaygınlığı  +/- 
   .Tek noktada   +/- 
   . Birden fazla yerde  +/- 



 AĞRININ BAŞLAMA ZAMANI 
- Ağrınız nasıl başladı (şekli)   Birden +/-    yavaş yavaş +/- 
- Ağrınıza yol açan bir olay var mı? (Nedeni) 
- Ameliyat    +/- 
- Hastalık    +/- 
- Trafik kazası  +/- 
- Bir neden yok  +/- 
- Diğer bir olay  +/- 
- Ağrınız başladığından beri nasıl seyretti? (Ağrının seyri) 
- Giderek arttı 
- Giderek azaldı 
- Değişmedi 
- Ağrınız ne sıklıkta geliyor? (Ağrının sıklığı) 
- Günde 
- Haftada 

 -   Ayda 
      -  Yılda 
      -   Devamlı 
      -   Ağrınız ne kadar sürüyor? (süresi) 
      -   Saniye/Dakika/Saat 
      -   Ağrının geleceğini hissediyor musunuz? (Ağrının hissedilme durumu) 
                 Evet.........                                   Hayır...... 
      -   Ağrıyı azaltan,arttıran başlatan faktörler 
      -   Ağrı özel hayatınızı,işinizi,günlük aktivitenizi engelliyor mu? 
                 Evet.........                                             Hayır....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU : ALÇILI EKSTREMİTE BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ :Alçılı ekstremitenin fonksiyonel devamlılığını sağlayarak olası komplikasyonları 
önlemek. 
 
A - TEMEL İLKELER 

1- Alçılı ekstremite takip ve bakımı hastaya bakım veren hemşirenin sorumluluğundadır. 
2- Alçılı ekstremite 72 saat süresince tanılama periyoduna uygun olarak takip edilir. 
3- Alçılı ekstremite 72 saat süresince kalp seviyesinden 30 cm. yükseklikte tutulur ( 

Hastanın günlük bakım ihtiyaçları giderilirken 15 dakikaya kadar elevasyona ara 
verilir). 

4- Alçı altında ve üstünde kalan bölgeye bası yapan giysiler giydirilmez. 
5- Yeni alçıya alınan bölge 2 saatlik koruma sürecinde açık tutulur ve alçının şeklini 

bozacak müdahale ve basıdan kaçınılır. 
B- TANILAMA 

l- Alçılı ekstremitenin tanılama periyodu: 
       İlk 2  saatte           30 dakikada bir, 
       2- 8  saatte            saatte bir, 
       8-24 saatte            2 saatte bir, 
     24-72 saatte            4 saatte bir’dir. 
 
ll- Alçılı ekstremite aşağıdaki bulgular yönünden gözlemlenir; 

1- Kanama:- Alçı üstünden kanayan bölge daire içine alınır,sınırları belirlenir. 
    - Büyüme hızı kontrol edilir. 
 

          2-  Sızıntı:   - Alçı üstünden bölge tespit edilir. 
                              - Büyüme hızı, sınırları kontrol edilir.  

     
    3-  Dolaşım bozukluğu: 

                Ekstremitenin üst ve alt görünen bölgelerinde; 
- Ödem, 
- Siyanoz 
- Isı farkı 
- Nabız değişikliği 
- Uyuşukluk, karıncalanma 
- Ağrı 
- Basınç hissi 
- Hareket kabiliyetinde azalma belirtileri gözlemlenir. 

           
          4-  Kaşıntı:Alçının yapıldığı bölge altında kaşıntı olup-olmadığı sorgulanır. 
           
          5-  Pozisyon: Alçının yapıldığı bölgenin amaca uygun olarak hekimin öngördüğü duruş   
               pozisyonunun devamlılığı gözlemlenir. 
 

C- UYGULAMA 
1- Cilt bakımı: 
       -    Yeni uygulanan alçı nedeniyle kirlenmiş cilt bölgelerini temizleyin 

- Tahrişi önlemek için alçı kenarlarını pamuk ile destekleyin 



- Alçılı bölgenin ucunda kalan el ya da ayaklar için bakım uygulayın 
- Alçı içinde kaşınan bölgelerin cildi tahriş edici çubuk-şiş gibi araçlarla kaşınmasını 

önleyin. Bu araçların kullanılmamasını sağlayın. 
- Alçının temiz tutulmasını sağlayın 
- Dekübit önleme protokolünü uygulayın 
 
 

D- EĞİTİM 
          

Amaç:Hasta ve hasta yakınlarınıalçılı bölge bakımı,alçılı olduğu sürece ve alçı 
çıkarıldıktan     
           sonra görülebilecek komplikasyonlar açısından bilgilendirerek; erken 
komplikasyonları    
           önlemek ve sağlığın devamını sağlamak. 
 
Kapsam:           -   Hastanın hijyenik bakımı, 

- Alçının bakımı, 
- Cildin bakımı 
- Alçılı bölgede görülebilecek erken ve geç komplikasyonlar 
- Alçılı bölgeye uygulanacak pozisyonlar 
- Alçı açıldıktan sonra yapılması gereken işlevler 
 

      Eğitim yöntemi:-  Demostrasyon 
    -   Düz anlatım  

            -   Uygulama 
 
      Değerlendirme yöntemi:  
                                -   Uygulamada tekrar 
                 -    Gözlem 
             -    Soru-cevap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU:ALDIĞI ÇIKARDIĞI SIVI TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hastanın 24 saat içinde aldığı ve çıkardığı sıvıların doğru ölçümünü yaparak olası     
             komplikasyonları önlemek. 
 
A- TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol, aldığı- çıkardığı sıvıların tanılanması ile takibini  kapsar. 
2- Hastanın aldığı- çıkardığı sıvı takibi hemşire tarafından özel form ile yapılır. 
3-Aldığı çıkardığı sıvı takibi cc (ml) olarak kaydedilir. 
4-Hastaya her sabah vücut ağırlığı ölçüm protokolü uygulanır 
5- Sıvıların arttırılması ve azaltılması hekim işbirliği ile yapılır. 
6- Aldığı sıvıların kaydı, çıkardığı sıvıların muhafazası için hasta ve refakatin işbirliği sağlanır. 
7- Gündüz verilecek sıvı miktarı l gün önce çıkardığı +500 olarak hesaplanır. 
8- Parenteral sıvıtedavisi yapılan hastalarda 8 saatte bir şişe seviyesi tanılanarak kaydedilir. 
9-Çıkarılan sıvıların toplandığı kabın üzerine hasta adı soyadı, yatak numarası ve biriktirilen     
    sıvının cinsi yazılır. 
10- Dışkılamanın takibi özel ölçme kabı ile yapılır. 
11-Oral kayıpların takibi bardak ve ölçme kabı ile yapılır. 
12-Alt bezi kullanan hastalarda boş bez tartılır, hasta idrarını yaptıktan sonra bez tartılır.      

      aradaki fark; çıkardığı sıvı olarak kaydedilir. 

13-Yara sızıntı ve kanamalarda 24 saatlik ped sayısına göre değerlendirilir. 
14-Menstrüel kanamalarda her pedde 30-50 ml kayıp olduğu kabül edilerek 24 saatlik ped     
     sayısına göre takip yapılır. 
             
B- TANILAMA 

1- Aldığı- çıkardığı sıvı takibinin yapıldığı hastalıklar: 
- Konjestif kalp yetmezliği 
- Böbrek yetmeliği 
- Yoğun sıvı tedavisi olan hastalar 
- Ödemli hastalar 
- Kemoterapi ve Böbreğe toksik etkisi olan ilaç kullanan hastalar 
- Diüretik kullananlar 
- Karaciğer sirozu, karaciğer hastalığı 
- Cerrahi operasyon geçiren hastalar 
- Yüksek ateşli hastalar 
- Oral beslenemeyenler(Koma, yutma güçlüğü  v.s.) 
- Diaresi ve kusması olan hastalar 
- Yanık ve hormonal nedenler 
- Beslenme bozuklukları 

 
2- Aldığı sıvılara; 

- Oral alınan tüm sıvılar 
- IV sıvılar 
- İrigasyon sıvıları 
- İrigasyon sıvılardan arta kalan miktar (geri alınamayan miktar) 
- Periton diyalizinden arta kalan sıvı 
- Meyveler 
- Yemek sıvıları dahil edilir 



 

     Çıkardığı Sıvılara 
- İdrar 
- Kusmuk 
- Hematemez 
- Melena 
- Diare 
- Mens Kanaması 
- Drene olan sıvı 
- Mide aspirasyonu 
- Parasentez 
- Torasentez 
- Terleme 
- Ameliyat drenaj kaybı 
- Peritan diyalizinden fazla açıkan sıvı dahil edilir. 

 
3- Yetişkinlerde 24 saatte Normal koşullarda alınan ve kaybedilen su mktarı 

     Organizmaya alınan sıvı: gün/Ml 
- Yiyeceklerde (Endejen yol) :       1000 
- Oksidasyonlarda (Endejen yol)     300           Toplam: 2500 
- Sıvılarla :                                     1200               
 

Organizmadan çıkarılan sıvı: gün/Ml 
- Deri ile:                                         500 
- Akciğerlerle :                                350            Toplam 2500 
- Feçesle :                                      150 
- İdrar:                                          1500                 

 
4- İnsanda sıvı kaybını arttıran faktörler: 

- Sıcak bir çevre 
- Kusma 
- Böbreklerin kusurlu çalışması 
- Kan kaybı 
- Ateş 
- Yara akıntısı 

 
 
5- Erişkinlerin çeşitli durumlardaki günlük ortalama su kayıpları 
 
Çıkış Yolu Vücut ısısı normalken Yüksek ateş varsa Uzun egzersizden sonra 
İdrar 1400 1200 500 

Dışkı 200 200 200 

Deri 450 1750 1750  

Solunum 350 250 650 
 



6- Sıvı dengesini düzenleyen Hemostastik Mekanizmalar: 
      Endokrin sistem           :Antidiüretik Hormon 
                                            Aldesteron 
                                            Tiroid Hormon                                          
      Gastrointestinal Sistem:Diare 
                                            Konstipasyon 
      Renal Sistem                :Na+ tutulumu 
                                            İdrar retansiyonu 
      Sinir sistemi                 :ADH yapar 
                                           Vücut  suyu volümünü düzenlen 
                                           Vücut suyu osmolaritesini düzenler. 
7- Vücut suyunun kaybı sonucu ortaya çıkan durumlar: 
      % 1 inin kaybı              :susama hissi 
      % 5 inin kaybı              :halsizlik  
                                           nabızda artış 
                                           vücut ısısında artış 
      %11-15inin kaybı         :Delirium 
                                            Sağırlık 
                                            Böbrek yetmezliği tablosu 
      %20den fazlasının kaybı:ağır dehitratasyon 
                                             deri buruşması 
                                             vücuttan terle karışık kan sızması 
                                             gözyaşı yerine kan gelmesi 
8- Sıvı alımı fazla ise (hipervolemi) :Protokole uygun tanılanır. 

Kilo artışı                                                 
Hipertansiyon 
Bacaklarda, ellerde, göz etrafında ödem 
Çıkarılan sıvı fazla ise (Hipovolemi):Protokele uygun tanılanır. 
Hipotansiyon 
Kilo kaybı 
Zayıf deri turgoru 
Taşikard i 
Halsizlik 
 

9. Sıvı Bilançosu: 

Dengede          : Aldığı- çıkardığında 200-400ml fazla: 
Pozitif Bilanço  : Aldığı> çıkardığı (böbrek yetmezliği) 
Negatif Bilanço: Çıkardığı>aldığı (diüretik kullanımı) 
 

10-Terlemeyi tam olarak ölçmek mümkün değildir. Terleme: 

Sadece yüzde terleme varsa         (+) 
Giysilerini ıslatacak kadar terleme (++) 
Yatağı ıslatacak kadar terleme      (+++) olarak değerlendirilir. 
 
 
 
 



11-Nazogastrik, dren, sonda kayıpları takibi 
Kayıp Yerleri Renk Koku Miktar Kanama 
NGT 
 

 +/-  +/- 

DREN 
 

 +/-  +/- 

SONDA 
 

 +/-  +/- 

 
12- Dışkı kayıpları; her dışkılama özel ölçme kabı ile takibi yapılır. 
13- Oral kayıplar; (kusma, hematemez) bardak ve ölçme kabı ile takibi yapılır. 
14- Alt bezi kullanan hastalarda boş bez tartılır, hasta idrarını yaptıktan sonra bez    tartılır. 

Aradaki fark çıkardığı sıvı olarak kaydedilir. 

15- Mentrüel kanamalarda her pedde 30-50 ml kayıp vardır. 24 saatlik ped kullanım        

       sayısına göre takibi yapılır. 

16- Yara sızıntı ve kanamalarda 24 saatlik ped sayısına göre değerlendirilir. 
17- Hatalı ölçüme sebep olabilecek durumlar 
        Hasta ve yakınlarının umursamazlığı, İdrar kaçırma,         Çok terleme 
        Ateşle kaybeledilen sıvının dikkate alınmaması (500-1000 ml/güh) 
        Sonda, drenlerdeki sızıntılar 
18-Sıklıkla kullanılan ölçeklerin ml olarak değerleri: 

- Bir bardak sıvı     : 200 ml                         
- Bir bardak süt      : 200 ml                         
- Bir bardak yoğurt: 200 ml        
- Bir kase çorba     :  l50 ml  
- Bir yemek kaşığı  :   l5 ml 

19- Meyvelerin l00 gramındaki su değerleri 
Elma         : 84.4 
Çilek         : 89.9 
Greyfurt    : 88.4 
Karpuz      : 92.6 
Kavun       : 90.6 
Limon       : 90.1 
Mandalina: 87 
Portakal    :86 
Üzüm        :81.4 
Şeftali       :89.1 
Armut       : 83.2 
Kiraz:        :80.4 

Ayva         :83.8 
Çilek         : 89.9 



     TANILAMA SIKLIĞI: 

      Post op hasta     : İlk 1 saatte l5 dakikada bir ikinci l saatte ½ saatte bir,  3 ile4. saatlerde                                                                            
                                    saat başı,  stabil ise 4 saatte bir 

Akut Böbrek yetmezliği 
Diabetus insübütüs 
Uygunsuz ADH sendromu                              
Böbrek transplantasyon sonrası              saatte bir 
İleri derecede yanıklar 
İleri derecede ishallerde  
 
Karaciğer sirozu 
Ödemli hastalar 
Kemoterapi ve böbreğe toksik etkisi olan ilaç kul. 
Divnetik kullananlar 
Konjestif Kalp Yetmezliği                                                     24 saatte bir 
Yoğun sıvı tedavisi olan hastalar 
Yüksek ateş 

Oral beslenemeyen hastalar 
Beslenme bozuklukları olan hastalar                                              

C- UYGULAMA 
1- Aldığı- çıkardığı sıvıların toplamının hasta için önemini anlatın, 
2- Hastaya her sabah vücut ağırlığı ölçüm protokolü uygulayın, 
3- Aldığı çıkardığı sıvıların dengesinin tanılama sıklığına göre toplamını yapın. Dengede 

olup olmadığını kontrol edin,  
     Oral alınan sıvılar için, 

 Hastanın aynı bardak ölçüsü kullanmasını söyleyin, 
 Takibin yapılabilmesi için içtiği sıvıların kaydının önemini anlatın. Okuma-yazma 

bilmeyen hastalar için kağıt, kalem bırakıp her bardak için bir çizgi çizmesini 
öğretin. 

         Çıkarılan sıvılar için, 
 Çıkardığı sıvıların toplanması için ölçü kabı verin, 
 Ölçü kabının üzerine; Hasta adı soyadı, Yatak no,                                         

Biriktirilen sıvının cinsini yazın. 
4- Aldığı- çıkardığı sıvı dengesizliğinde hekimle işbirliğini yapın, 
5- Aldığı- çıkardığı sıvıları cc (ml) olarak “Sıvı Takip Formuna” (Ek. 1) tanılama sıklığına 

göre kaydedin, 
6- Tanılama sıklığına göre ölçüm yapıp kaydettiğiniz sızıyı (herhangi bir tetkik için 

gönderilmeyecekse) boşaltın, 
7- 24 saatlik idrar toplanıyorsa sabah 08”de hastanın ilk idrarını tuvalete yaptırın. Ertesi 

sabah son idrarını ölçü kabına olmak üzere 08’e kadar olan tüm idrarını toplayın, 
8- Sondası olan hastanın sızıntı yönünden takibini yapın, 
9- Dreni, foley sondası, nazogastrik’i olan hastanın tanılama sıklığına göre ölçümünü 

yapın ve kaydedin, 
10- Kullandığınız kaplardaki çıkartılara, ölçüm yaptıktan sonra “Hastane Atıklarının 

Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne uygun elimine edin. 
11- Kliniğe özel kaplar kullanılmışsa “Servis-Ünite Temizliği ve Dezenfeksiyonu 

Protokolü”nü uygulayın. 



KONU: AMELİYAT SONRASI  AYRILMIŞ YARA BAKIM PROTOKOLÜ  
 
AMAÇ: Sekonder komplikasyonlar gelişmeden doku bütünlüğünün  oluşmasını 
              sağlamak.   
         A- TEMEL İLKELER              

1- Ameliyat sonrası yara ayrılmasında bakım, ekibin (doktor-hemşire) 
      sorumluluğundadır. 
2- Yara bölgesi her 8 saatte bir tanılanır. 
3- Yara bakımında cerrahi aseptik teknik kullanılır. 
4- Ayrılmış yaranın pansumanında %0.9 NaCl (serum fizyolojik), yara kenarlarının 

temizliğinde ise alkol içermeyen hipo alerjik antiseptik solüsyonlar kullanılır. 
5- Kullanılacak pansuman emici, yaraya uygun, yapışmayan, kullanımı kolay, ağrı 

yada travmaya neden olmayacak nitelikte olmalıdır. 
6- Yara bakımı, yara bölgesine göre hasta bireyin en rahat ettiği pozisyonda 

yapılır. 
7- Yara gerekli süreden daha fazla açık bırakılmaz. 
8- Pansuman her zaman kuru tutulur. 
9- Abdominal yara ayrılmasında basıncı azaltmak için semi-fawler pozisyon verilir. 
10- Yara iyileşmesini hızlandırmak için protein, vitamin ve mineral yönünden zengin 

bir diyet düzenlenir. 
11- Bakım planı oluşturulurken hasta bireyin biyo-psiko ve sosyal durumu göz 

önünde bulundurulur. 
12- Yara bakımı konusunda hasta birey ve ailesi bilgilendirilerek bakıma katılımı 

sağlanır. 
 

  B- TANILAMA: Post-op 5. Ve 8. Günden sonra görülür. 
        1- Risk Faktörlerine Göre; 

a- Yaşlılık  
b- Yetersiz beslenme 
c- Yarada enfeksiyon gelişimi 
d-  Kronik hastalıklar 
e- Ameliyat süresi  
f- Malign hastalıklar 
g- Şişmanlık 
h- Kronik sistemik hastalıklar. 
i- Uzun süre kortikosteroid alımı 
j- Ameliyat  tekniği 

İntra abdominal basınçta artma...  
                       2- Yara bölgesi; 
             İnsizyon yerinde seröz kanlı akıntı  (+) 
                                          Fasya ayrılması    (+) 
                                          Masserasyon        (+)    

                                          Evisserasyon  (+)(Abdominal bölgede iç organlar gözükür) 
                                          İnsizyon bölgesinde gerginlik (-) azalır. 

                                          Karın bölgesindeki insizyon yerinde patlama hissi  ve          
                                          rahatlama.  
 
             Her 8 saatte bir Tanılama tekrarlanır.   



         

    C- UYGULAMA 
 

1- Hayati belirtileri  her 6 saatte bir alın ve kaydedin. 
2- Pozisyon verin.( Abdominal bölge yara ayrılmasında basıncı azaltmak için semi-

fawler pozisyon verin.) 
3- Ameliyat sonrası evisserasyonu önlemede hemşire; 

- Karın içi basıncı artırıcı faktörleri bilmeli ve gerekli önlemleri almalı. 
- “konstipasyon Önleme Protokolü”nü uygulamalı. 
- Defekasyonu kolaylaştırmak için doktor istemine göre müdahelede 

bulunmalı (lavman) 
- Eğitim doğrultusunda derin nefes alma ve öksürme egzersizlerini 

yaptırmalı ve öğretmeli 
- Post 1. gün karın bölgesini desteklemek için karın sargısı kullanılmalı ve 

erken dönem ayağa kaldırılmalı. 
4- Evisserasyon yada yara ayrılması durumunda; 

- Öncelikle sakin olup hasta bireyin korku ve endişelerini  giderin. 
- Yardım isteyin ve servis doktoruna haber verin. 
- Hasta bireyin yanından ayrılmayın. 
- Yara yerinin üstüne  %0.9 NaCl ‘le ıslatılmış bir kompres yada gaz 

bezi kapatın. 
-            -  Gerekirse “Pre-op Hasta Hazırlama Protokolü”ne “ 
-                göre  ameliyata hazırlayın.    

5- Yara ayrılması nedeni enfeksiyon ise “Enfekte Yara Bakım Protokolü”nü uygulayın. 
6- Protein ve vitamin yönünden zengin bir diyet hazırlayın. 
7- Alışkanlıkları doğrultusunda uyku ve istirahati için gerekli ortamı sağlayın. 
8- Hasta birey ve yakınlarını aseptik teknik konusunda bilgilendirin. 
9- Yara ayrılması gelişen organ yada dokunun immobilizasyonunu sağlayın. 
10- Ağrı yönünden değerlendirip doktor istemine analjezik ilacı uygulayıp hastayı 

rahatlatın. 
11- İmmobilize edilen ekstremitelerde deformite ve kontraktürleri önlemek için her 8 

saatte bir pasif egzersizler yaptırın. (Egzersiz deformiteyi önleyerek dolaşımı 
sitimüle eder ve iyileşmeyi hızlandırır.) 

12- Hasta  birey ve ailesine psikolojik destek sağlayarak korku ve endişelerini  giderin. 
13- Tüm hijyenik gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olun. 
14- Yara bakımı ve hasta birey ile ilgili gözlemlerinizi kaydedin.   
    

    D- YARA PANSUMAN TEKNİĞİ 
 
           a- Malzemeler: 

- Povidon iyot (%10’luk) 
- %0.09 NaCl (serum fizyolojik) 
- Steril eldiven  
- Non-steril eldiven 
- Steril tromel (içinde steril gaz bezi, tampon, pet) 
- Hipo alerjik flaster 
- Pens kavanozu 



- Steril malzeme tepsisi (portegü, makas, koher, penset, küret...vb) 
yada steril pansuman bohçası 

- Bistüri 
- Sargı bezi yada elastik bandaj 
- Paravan yada perde 
- Atık çöp torbası yada kutusu 
- Bu malzemeleri taşıyan tekerlekli pansuman arabası 

 
 

b- İşleme Hazırlık  
 

                   Hastanın Hazırlığı 
 
 Psikolojik Hazırlık 

1- “İletişim kurma ve sürdürme protokolünü” uygulayarak           hasta 
bireyin kendini ifade etmesini sağlayın. 

2- Pansuman  sırasında mahremiyetine özen gösterin. 
3- Yapılacak pansuman işlevi ile bilgi vererek pansumana hasta bireyi 

hazırlayın. 
4- “Beden imajı bozulan, hastaya psikojik yaklaşım protokolü” nü 

uygulayın. 
 

 Fiziksel Hazırlık 
1- Ağrı veren bir pansuman ise yarım saat önce aneljezik uygulayın. 
2- Yara bölgesine göre pozisyon verin. 
3- Malzemeleri içeren pansuman arabasını hastanın yatağının yanına 

getirip pansuman yapacak kişinin rahatça çalışabileceği şekilde 
yerleştirin. 

4- Paravanla yada perde ile diğer hastanın görüş alanını kapatın. 
 

c- İşlem 
 

1- El yıkama tekniğine uygun elleri yıkayın. 
2- Non steril eldiven giyin. 
3- Kirli pansuman bistüri yada makas yardımı ile açın. 
4- Kirli pansuman materyali ile kullanılan non-steril eldivenleri atık çöp 

torbasına yada kutusuna atın. 
5- Steril eldiven giyin. 
6- İnsizyon bölgesini gözleyin ve komplikasyonlar açısından değerlendirin. 
7- Pens kavanozundaki pensetle alet tepsisinden yada pansuman 

bohçasından uygun aleti seçin. 
8- Pens kavanozundaki pensetle tromelden yada bohçadan tampon alın. 
9- Steril uygun aletle gaz bezini yada tamponu tutturun. 
10- Tampona emdirilmiş povidon iyot’la (%10’luk) yara  kenarlarını  

temizden kirliye doğru tek bir hareketle silin ve kirli tamponu atık çöp 
torbasına atın. 

11- Yara bölgesini, %0.9 NaCl emdirilmiş gaz bezi yada tamponla   
temizleyin. 

12- Yara üzerine NaCl %0.9 ile bol ıslatılmış ve sıkılmış 5-6 kat steril kare 
gazları açık bir şekilde koyun. 



13- Islatılmış kare gazların üzerine kuru steril petleri koyarak kapatın. 
14- Hipo alerjik flasterle tespit edin. 
15- Kaymaması için üzerine sargı bezi yada elastik bandaj sarın. (Dolaşımı 

bozmayacak şekilde) 
 

              d-  İşlem Sonrası 
1- Malzemeleri toplayın. 
2- Eldivenlerinizi çıkarın. 
3- Hasta bireyi uygun pozisyonda rahatlatın. 
4- Paravanı yada perdeyi kaldırın. 
5- Kullanılan steril aletleri uygun bir şekilde dekontaminasyon ve 

dezenfeksiyon işlemine tabi tutun. 
6- Kirli pansuman atıklarını “ Atıkların Toplanması Protokolüne “ uygun 

toplayın. 
7- Yapılan işlevi, hasta bireyle ve yara ile ilgili gözlemlerinizi “Hemşire 

Gözlem ve Kayıt Dosyasına “ kaydedin.     
       

 
 

         



KONU: AMELİYAT SONRASI  AYRILMIŞ YARA BAKIM PROTOKOLÜ  
 
AMAÇ: Sekonder komplikasyonlar gelişmeden doku bütünlüğünün  oluşmasını 
              sağlamak.   
         A- TEMEL İLKELER              

13- Ameliyat sonrası yara ayrılmasında bakım, ekibin (doktor-hemşire) 
      sorumluluğundadır. 
14- Yara bölgesi her 8 saatte bir tanılanır. 
15- Yara bakımında cerrahi aseptik teknik kullanılır. 
16- Ayrılmış yaranın pansumanında %0.9 NaCl (serum fizyolojik), yara kenarlarının 

temizliğinde ise alkol içermeyen hipo alerjik antiseptik solüsyonlar kullanılır. 
17- Kullanılacak pansuman emici, yaraya uygun, yapışmayan, kullanımı kolay, ağrı 

yada travmaya neden olmayacak nitelikte olmalıdır. 
18- Yara bakımı, yara bölgesine göre hasta bireyin en rahat ettiği pozisyonda 

yapılır. 
19- Yara gerekli süreden daha fazla açık bırakılmaz. 
20- Pansuman her zaman kuru tutulur. 
21- Abdominal yara ayrılmasında basıncı azaltmak için semi-fawler pozisyon verilir. 
22- Yara iyileşmesini hızlandırmak için protein, vitamin ve mineral yönünden zengin 

bir diyet düzenlenir. 
23- Bakım planı oluşturulurken hasta bireyin biyo-psiko ve sosyal durumu göz 

önünde bulundurulur. 
24- Yara bakımı konusunda hasta birey ve ailesi bilgilendirilerek bakıma katılımı 

sağlanır. 
 

  B- TANILAMA: Post-op 5. Ve 8. Günden sonra görülür. 
 
        1- Risk Faktörlerine Göre; 

k- Yaşlılık  
l- Yetersiz beslenme 
m- Yarada enfeksiyon gelişimi 
n-  Kronik hastalıklar 
o- Ameliyat süresi  
p- Malign hastalıklar 
q- Şişmanlık 
r- Kronik sistemik hastalıklar. 
s- Uzun süre kortikosteroid alımı 
t- Ameliyat  tekniği 

İntra abdominal basınçta artma...  
        2- Yara bölgesi;     İnsizyon yerinde seröz kanlı akıntı  (+) 
                                          Fasya ayrılması    (+) 
                                          Masserasyon        (+)    

                                          Evisserasyon  (+)(Abdominal bölgede iç organlar gözükür) 
                                          İnsizyon bölgesinde gerginlik (-) azalır. 

                                          Karın bölgesindeki insizyon yerinde patlama hissi  ve          
                                          rahatlama.  
 
             Her 8 saatte bir Tanılama tekrarlanır.   



         

    C- UYGULAMA 
 

15- Hayati belirtileri  her 6 saatte bir alın ve kaydedin. 
16- Pozisyon verin.( Abdominal bölge yara ayrılmasında basıncı azaltmak için semi-

fawler pozisyon verin.) 
17- Ameliyat sonrası evisserasyonu önlemede hemşire; 

- Karın içi basıncı artırıcı faktörleri bilmeli ve gerekli önlemleri almalı. 
- “konstipasyon Önleme Protokolü”nü uygulamalı. 
- Defekasyonu kolaylaştırmak için doktor istemine göre müdahelede 

bulunmalı (lavman) 
- Eğitim doğrultusunda derin nefes alma ve öksürme egzersizlerini 

yaptırmalı ve öğretmeli 
- Post 1. gün karın bölgesini desteklemek için karın sargısı kullanılmalı ve 

erken dönem ayağa kaldırılmalı. 
18- Evisserasyon yada yara ayrılması durumunda; 

- Öncelikle sakin olup hasta bireyin korku ve endişelerini  giderin. 
- Yardım isteyin ve servis doktoruna haber verin. 
- Hasta bireyin yanından ayrılmayın. 
- Yara yerinin üstüne  %0.9 NaCl ‘le ıslatılmış bir kompres yada gaz 

bezi kapatın. 
-            -  Gerekirse “Pre-op Hasta Hazırlama Protokolü”ne “ 
-                göre  ameliyata hazırlayın.    

19- Yara ayrılması nedeni enfeksiyon ise “Enfekte Yara Bakım Protokolü”nü uygulayın. 
20- Protein ve vitamin yönünden zengin bir diyet hazırlayın. 
21- Alışkanlıkları doğrultusunda uyku ve istirahati için gerekli ortamı sağlayın. 
22- Hasta birey ve yakınlarını aseptik teknik konusunda bilgilendirin. 
23- Yara ayrılması gelişen organ yada dokunun immobilizasyonunu sağlayın. 
24- Ağrı yönünden değerlendirip doktor istemine analjezik ilacı uygulayıp hastayı 

rahatlatın. 
25- İmmobilize edilen ekstremitelerde deformite ve kontraktürleri önlemek için her 8 

saatte bir pasif egzersizler yaptırın. (Egzersiz deformiteyi önleyerek dolaşımı 
sitimüle eder ve iyileşmeyi hızlandırır.) 

26- Hasta  birey ve ailesine psikolojik destek sağlayarak korku ve endişelerini  giderin. 
27- Tüm hijyenik gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olun. 
28- Yara bakımı ve hasta birey ile ilgili gözlemlerinizi kaydedin.   
    

       D- YARA PANSUMAN TEKNİĞİ 
 
           a- Malzemeler: 

- Povidon iyot (%10’luk) 
- %0.09 NaCl (serum fizyolojik) 
- Steril eldiven  
- Non-steril eldiven 
- Steril tromel (içinde steril gaz bezi, tampon, pet) 
- Hipo alerjik flaster 
- Pens kavanozu 



- Steril malzeme tepsisi (portegü, makas, koher, penset, küret...vb) 
yada steril pansuman bohçası 

- Bistüri 
- Sargı bezi yada elastik bandaj 
- Paravan yada perde 
- Atık çöp torbası yada kutusu 
- Bu malzemeleri taşıyan tekerlekli pansuman arabası 

 
 

d- İşleme Hazırlık  
 

                   Hastanın Hazırlığı 
 
 Psikolojik Hazırlık 

5- “İletişim kurma ve sürdürme protokolünü” uygulayarak           hasta 
bireyin kendini ifade etmesini sağlayın. 

6- Pansuman  sırasında mahremiyetine özen gösterin. 
7- Yapılacak pansuman işlevi ile bilgi vererek pansumana hasta bireyi 

hazırlayın. 
8- “Beden imajı bozulan, hastaya psikojik yaklaşım protokolü” nü 

uygulayın. 
 

 Fiziksel Hazırlık 
5- Ağrı veren bir pansuman ise yarım saat önce aneljezik uygulayın. 
6- Yara bölgesine göre pozisyon verin. 
7- Malzemeleri içeren pansuman arabasını hastanın yatağının yanına 

getirip pansuman yapacak kişinin rahatça çalışabileceği şekilde 
yerleştirin. 

8- Paravanla yada perde ile diğer hastanın görüş alanını kapatın. 
 

e- İşlem 
 

16- El yıkama tekniğine uygun elleri yıkayın. 
17- Non steril eldiven giyin. 
18- Kirli pansuman bistüri yada makas yardımı ile açın. 
19- Kirli pansuman materyali ile kullanılan non-steril eldivenleri atık çöp 

torbasına yada kutusuna atın. 
20- Steril eldiven giyin. 
21- İnsizyon bölgesini gözleyin ve komplikasyonlar açısından değerlendirin. 
22- Pens kavanozundaki pensetle alet tepsisinden yada pansuman 

bohçasından uygun aleti seçin. 
23- Pens kavanozundaki pensetle tromelden yada bohçadan tampon alın. 
24- Steril uygun aletle gaz bezini yada tamponu tutturun. 
25- Tampona emdirilmiş povidon iyot’la (%10’luk) yara  kenarlarını  

temizden kirliye doğru tek bir hareketle silin ve kirli tamponu atık çöp 
torbasına atın. 

26- Yara bölgesini, %0.9 NaCl emdirilmiş gaz bezi yada tamponla   
temizleyin. 

27- Yara üzerine NaCl %0.9 ile bol ıslatılmış ve sıkılmış 5-6 kat steril kare 
gazları açık bir şekilde koyun. 



28- Islatılmış kare gazların üzerine kuru steril petleri koyarak kapatın. 
29- Hipo alerjik flasterle tespit edin. 
30- Kaymaması için üzerine sargı bezi yada elastik bandaj sarın. (Dolaşımı 

bozmayacak şekilde) 
 

              d-  İşlem Sonrası 
8- Malzemeleri toplayın. 
9- Eldivenlerinizi çıkarın. 
10- Hasta bireyi uygun pozisyonda rahatlatın. 
11- Paravanı yada perdeyi kaldırın. 
12- Kullanılan steril aletleri uygun bir şekilde dekontaminasyon ve 

dezenfeksiyon işlemine tabi tutun. 
13- Kirli pansuman atıklarını “ Atıkların Toplanması Protokolüne “ uygun 

toplayın. 
14- Yapılan işlevi, hasta bireyle ve yara ile ilgili gözlemlerinizi “Hemşire 

Gözlem ve Kayıt Dosyasına “ kaydedin.     
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU: AMELİYAT SONRASI ENFEKTE YARA BAKIM PROTOKOLÜ 
 
      AMAÇ: Enfeksiyonu önleyerek yaranın iyileşmesini sağlamak ve  hasta bireyin 
                   bakım gereksinimlerini karşılamak.  
 

A- TEMEL İLKELER  
1- Ameliyat sonrası yara bakımı ekibin (doktor-hemşire) sorumluluğundadır. 
2- Yara bakımında cerrahi aseptik teknik kullanılır. 
3- Enfekte yara temizliğinde %0,9 NaCl (serum fizyolojik), yara kenarlarının  

temizliğinde alkol içermeyen hipoalerjik antiseptik solüsyonlar kullanılır. 
4- Kullanılacak pansuman malzemesi emici, yaraya uygun, yapışmayan, kullanımı 

kolay, ağrı yada travmaya neden olmayacak nitelikte olmalıdır. 
5- Yaradan “Yaradan Kültür  İçin Örnek Alma Protokolü”ne uygun kültür alınır. 
6- Yara gerekli süreden daha fazla açık bırakılmaz. 
7- Pansuman her zaman kuru tutulur. 
8- Vital bulgular 4 saatte bir takip edilir. 
9- Pansuman  her 8 saatte bir tekrarlanır. 
10- Hemovak dren, gelen mayi yönünden izlenir. 
11-  24 saatlik aldığı –çıkardığı sıvı takibi yapılır. 
12- Yara iyileşmesini hızlandırmak için hasta bireye protein, vitamin ve mineral 

yönünden zengin bir diyet düzenlenir. 
13- Bakım planı oluşturulurken, hasta bireyin biyo-psiko ve sosyal durumu göz önünde 

bulundurulur. 
14- Yara bakımı konusunda hasta birey  ve ailesi bilgilendirilerek bakıma katılımı 

sağlanır. 
 

 
                       B- TANILAMA 
                                 (36. ve 48. saatte enflamatuar sürecin ardından 5. günden sonra görülür). 

             1- Risk Faktörlerine Göre; 
a- Şişmanlık 
b- Zayıflık 
c- Yaşlılık 
d-  Ameliyat süresi 
e- Steroid kullanımı, radyasyon ve kemoterapi ilaçları 
f- Kronik sistemik hastalıklar 
g- Ameliyat ve pansumanlarda asepsi ilkelerine uyulmaması.  

  
             2-  Yara bölgesi; 
                  Kızarıklık       (+)   (Lokal)                 Ağrı               (+)  (Lokal) 
                  Ödem            (+)   (Lokal)                 Hassasiyet    (+)  (Lokal) 
                  Ateş               (+)   (Lokal) 
 
 
             3-  Yara kenarları; 
                  Maserasyon                   (+)        
                  Yarada nekrotik  alan     (+) 
 
             4-  Drenaj; 
                  Yarada drenajın rengi sarı-yeşil-kahverengi   (+) 



                  Gelen mayiinin kokusu keskin ve kuvvetli       (+) 
                  Drenaj miktarında artış                                    (+) 
                      
             5-  Sistemik Belirti;  
                  Yüksek ateş  (38  Santigratderece -akşam)  
                  Taşikardi        (110/dk  fazla ) 
                  Genel durum  bozukluğu (halsizlik, iştahsızlık..) 
                   Tanılama Sıklığı: Her 8 saatte bir. 
 
           

B- UYGULAMA 
1- Hayati belirtileri 4 saatte bir takip edin. 
2- Kültür sonucuna göre uygun antibiyotik tedavisini zamanında, uygun doz da 

ve doğru yoldan uygulayın. 
3- Aseptik koşullara tüm çalışan personelin uymasını sağlayın. (doktor, 

hemşire, hasta bakıcı..) 
4- Protein ve vitamin yönünden zengin bir diyet hazırlayın. 
5- Alışkanlıkları doğrultusunda uyku ve istirahati için gerekli ortamı sağlayın. 
6- Hasta birey ve yakınlarını aseptik teknik  konusunda bilgilendirin. 
7- Yaradan gelen akıntıyla kirlenmiş yatak takımlarının, ayrı yıkanmasını 

sağlayın. 
8- Hasta odasına ziyaretçi kısıtlaması uygulayın. 
9- Enfekte olan hastaları yarası temiz olan hasta bireyden ayrı tutun. 
10- Enfeksiyon gelişen organ yada dokunun immobilizasyonunu sağlayın. 
11- Lenfatik ve venöz dönüşün kolaylaşması için enfeksiyon bölgesini elevasyona alın. 
12- Ağrı yönünden değerlendirip hastanın  doktor istemine uygun analjezik ilacı 

uygulayıp hasta bireyi rahatlatın. 
13- İmmobilize edilen ekstremitelerde deformite ve kontraktürleri önlemek için 

pasif egzersizler yaptırın.  
14- Hasta birey ve ailesine psikolojik destek sağlayarak korku ve endişelerini  

giderin. 
15- Tüm hijyenik gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olun. 
16-Enfekte yara pansuman  tekniğini uygulayın: 

                 a)   Malzemeler: 
- Povidon iyot (%10’luk) 
- %0,9 NaCl  (serum fizyolojik) 
- Steril eldiven 
-  Non-steril eldiven 
- Steril tromel (içinde steril gaz bezi, tampon, pet) 
- Hipo alerjik flaster 
- Pens kavanozu 
- Steril malzeme tepsisi (portegü, makas, koher, penset, küret, vb) yada steril 

pansuman bohçası 
- Bistüri 
- Sargı bezi yada elastik bandaj 
- Paravan yada perde 
- Atık çöp torbası yada kutusu 
- Bu malzemeleri taşıyan tekerlekli pansuman arabası 
 



 
 
b) İşleme Hazırlık  

                      Hasta Bireyin Hazırlığı 
 Psikolojik Hazırlık 
      -  “İletişim kurma ve sürdürme protokolünü” uygulayarak 

                                   hasta bireyin  kendini ifade etmesini sağlayın. 
                                -  Pansuman  sırasında mahremiyetine özen gösterin. 
                                -  Yapılacak pansuman işlevi ile bilgi vererek pansumana   
                                   hasta bireyi hazırlayın. 

     - “Beden imajı bozulan, hasta bireye psikojik yaklaşım protokolü”  nü    
        uygulayın. 
 

 Fiziksel Hazırlık 
- Ağrı veren bir pansuman ise yarım saat önce analjezik uygulayın. 
- Yara bölgesine göre pozisyon verin. 
- Malzemeleri içeren pansuman arabasını hastanın yatağının yanına 

getirip pansuman yapacak kişinin rahatça çalışabileceği şekilde 
yerleştirin. 

- Paravanla yada perde ile diğer hastanın görüş alanını kapatın.    
                   

c) İşlem 
- El yıkama tekniğine uygun elleri yıkayın. 
- Eldiven giyin. 
- Kirli pansumanı bistüri yada makas yardımı ile açın. 
- Kirli pansuman materyali ile kullanılan non-steril eldivenleri atık çöp 

torbasına yada kutusuna atın. 
- Steril eldiven giyin. 
- İnsizyon bölgesini gözleyin ve komplikasyonlar açısından değerlendirin. 
- Pens kavanozundaki pensetle alet tepsisinden yada pansuman 

bohçasından uygun aleti seçin. 
- Pens kavanozundaki pensetle tromelden yada bohçadan tampon alın. 
- Steril uygun aletle gaz bezini yada tamponu tutturun. 
- Yaradaki drenajdan  protokole uygun kültür için örnek alın. 
- Tampona emdirilmiş povidon iyot’la (%10’luk) yara kenarlarını    temizden 

kirliye doğru tek bir hareketle silin ve kirli tamponu atık çöp torbasına atın. 
- Enfekte yara bölgesini %0.9 NaCl  emdirilmiş gaz bezi yada tamponla 

temizleyin. 
- Yaradaki akıntıyı uygun şekilde drene edin. 
- Küretle yada bistüri yardımıyla yaradaki nekrotik dokuları temizleyin. 
- Yarayı kürete ettikten sonra bölgeyi tekrar %0.9 NaCl ile emdirilmiş 

tamponla silin. 
- Yara üzerine   %0.9 NaCl ile bol ıslatılmış ve sıkılmış 5-6 kat steril  gazları 

açık bir şekilde koyun. 
- Islatılmış kare gazların üzerine kuru steril petleri koyarak kapatın. 
- Hipo alerjik flasterle tespit edin. 
- Kaymaması için üzerine sargı bezi yada elastik bandaj sarın. (Dolaşımı 

bozmayacak şekilde) 
 
 



 
              d)  İşlem Sonrası 

- Malzemeleri toplayın. 
- Eldivenlerinizi çıkarın. 
- Hasta bireyi  uygun pozisyonda rahatlatın. 
- Paravanı yada perdeyi kaldırın. 
- Kullanılan steril aletleri uygun bir şekilde dekontaminasyon ve 

dezenfeksiyon işlemine tabi tutun. 
- Kirli pansuman atıklarını “ Atıkların Toplanması Protokolüne “ uygun toplayın. 
- Yapılan işlevi, hasta bireyle ve yara ile ilgili gözlemlerinizi;  

 Her 8 saatte bir gelen drenajın miktarını, kokusunu, niteliğini (renk, kıvam),       
 Her 8 saatte bir hemovak drenin çalışıp çalışmadığını ,  
 Her 4 st bir vital bulguları, 
 24 saatlik aldığı-çıkardığı sıvı takibini,  

                        “Hemşire Gözlem ve Kayıt Dosyasına “ kaydedin.     
 

KONU: AMELİYAT SONRASI ENFEKTE YARA BAKIM PROTOKOLÜ 
 
      AMAÇ: Enfeksiyonu önleyerek yaranın iyileşmesini sağlamak ve  hasta bireyin 
                   bakım gereksinimlerini karşılamak.  
 

C- TEMEL İLKELER  
15- Ameliyat sonrası yara bakımı ekibin (doktor-hemşire) sorumluluğundadır. 
16- Yara bakımında cerrahi aseptik teknik kullanılır. 
17- Enfekte yara temizliğinde %0,9 NaCl (serum fizyolojik), yara kenarlarının  

temizliğinde alkol içermeyen hipoalerjik antiseptik solüsyonlar kullanılır. 
18- Kullanılacak pansuman malzemesi emici, yaraya uygun, yapışmayan, kullanımı 

kolay, ağrı yada travmaya neden olmayacak nitelikte olmalıdır. 
19- Yaradan “Yaradan Kültür  İçin Örnek Alma Protokolü”ne uygun kültür alınır. 
20- Yara gerekli süreden daha fazla açık bırakılmaz. 
21- Pansuman her zaman kuru tutulur. 
22- Vital bulgular 4 saatte bir takip edilir. 
23- Pansuman  her 8 saatte bir tekrarlanır. 
24- Hemovak dren, gelen mayi yönünden izlenir. 
25-  24 saatlik aldığı –çıkardığı sıvı takibi yapılır. 
26- Yara iyileşmesini hızlandırmak için hasta bireye protein, vitamin ve mineral 

yönünden zengin bir diyet düzenlenir. 
27- Bakım planı oluşturulurken, hasta bireyin biyo-psiko ve sosyal durumu göz önünde 

bulundurulur. 
28- Yara bakımı konusunda hasta birey  ve ailesi bilgilendirilerek bakıma katılımı 

sağlanır. 
 

 
                       B- TANILAMA 
                                 (36. ve 48. saatte enflamatuar sürecin ardından 5. günden sonra görülür). 

             1- Risk Faktörlerine Göre; 
h- Şişmanlık 
i- Zayıflık 
j- Yaşlılık 



k-  Ameliyat süresi 
l- Steroid kullanımı, radyasyon ve kemoterapi ilaçları 
m- Kronik sistemik hastalıklar 
n- Ameliyat ve pansumanlarda asepsi ilkelerine uyulmaması.  

  
             2-  Yara bölgesi; 
                  Kızarıklık       (+)   (Lokal)                 Ağrı               (+)  (Lokal) 
                  Ödem            (+)   (Lokal)                 Hassasiyet    (+)  (Lokal) 
                  Ateş               (+)   (Lokal) 
 
 
             3-  Yara kenarları; 
                  Maserasyon                   (+)        
                  Yarada nekrotik  alan     (+) 
 
             4-  Drenaj; 
                  Yarada drenajın rengi sarı-yeşil-kahverengi   (+) 
                  Gelen mayiinin kokusu keskin ve kuvvetli       (+) 
                  Drenaj miktarında artış                                    (+) 
                      
             5-  Sistemik Belirti;  
                  Yüksek ateş  (38  Santigratderece -akşam)  
                  Taşikardi        (110/dk  fazla ) 
                  Genel durum  bozukluğu (halsizlik, iştahsızlık..) 
                   Tanılama Sıklığı: Her 8 saatte bir. 
 
           

D- UYGULAMA 
16- Hayati belirtileri 4 saatte bir takip edin. 
17- Kültür sonucuna göre uygun antibiyotik tedavisini zamanında, uygun doz da 

ve doğru yoldan uygulayın. 
18- Aseptik koşullara tüm çalışan personelin uymasını sağlayın. (doktor, 

hemşire, hasta bakıcı..) 
19- Protein ve vitamin yönünden zengin bir diyet hazırlayın. 
20- Alışkanlıkları doğrultusunda uyku ve istirahati için gerekli ortamı sağlayın. 
21- Hasta birey ve yakınlarını aseptik teknik  konusunda bilgilendirin. 
22- Yaradan gelen akıntıyla kirlenmiş yatak takımlarının, ayrı yıkanmasını 

sağlayın. 
23- Hasta odasına ziyaretçi kısıtlaması uygulayın. 
24- Enfekte olan hastaları yarası temiz olan hasta bireyden ayrı tutun. 
25- Enfeksiyon gelişen organ yada dokunun immobilizasyonunu sağlayın. 
26- Lenfatik ve venöz dönüşün kolaylaşması için enfeksiyon bölgesini elevasyona alın. 
27- Ağrı yönünden değerlendirip hastanın  doktor istemine uygun analjezik ilacı 

uygulayıp hasta bireyi rahatlatın. 
28- İmmobilize edilen ekstremitelerde deformite ve kontraktürleri önlemek için 

pasif egzersizler yaptırın.  
29- Hasta birey ve ailesine psikolojik destek sağlayarak korku ve endişelerini  

giderin. 
30- Tüm hijyenik gereksinimlerinin karşılanmasında yardımcı olun. 
16-Enfekte yara pansuman  tekniğini uygulayın: 



                 a)   Malzemeler: 
- Povidon iyot (%10’luk) 
- %0,9 NaCl  (serum fizyolojik) 
- Steril eldiven 
-  Non-steril eldiven 
- Steril tromel (içinde steril gaz bezi, tampon, pet) 
- Hipo alerjik flaster 
- Pens kavanozu 
- Steril malzeme tepsisi (portegü, makas, koher, penset, küret, vb) yada steril 

pansuman bohçası 
- Bistüri 
- Sargı bezi yada elastik bandaj 
- Paravan yada perde 
- Atık çöp torbası yada kutusu 
- Bu malzemeleri taşıyan tekerlekli pansuman arabası 
 
 
 
c) İşleme Hazırlık  

                      Hasta Bireyin Hazırlığı 
 Psikolojik Hazırlık 
      -  “İletişim kurma ve sürdürme protokolünü” uygulayarak 

                                   hasta bireyin  kendini ifade etmesini sağlayın. 
                                -  Pansuman  sırasında mahremiyetine özen gösterin. 
                                -  Yapılacak pansuman işlevi ile bilgi vererek pansumana   
                                   hasta bireyi hazırlayın. 

     - “Beden imajı bozulan, hasta bireye psikojik yaklaşım protokolü”  nü    
        uygulayın. 
 

 Fiziksel Hazırlık 
- Ağrı veren bir pansuman ise yarım saat önce analjezik uygulayın. 
- Yara bölgesine göre pozisyon verin. 
- Malzemeleri içeren pansuman arabasını hastanın yatağının yanına 

getirip pansuman yapacak kişinin rahatça çalışabileceği şekilde 
yerleştirin. 

- Paravanla yada perde ile diğer hastanın görüş alanını kapatın.    
                   

d) İşlem 
- El yıkama tekniğine uygun elleri yıkayın. 
- Eldiven giyin. 
- Kirli pansumanı bistüri yada makas yardımı ile açın. 
- Kirli pansuman materyali ile kullanılan non-steril eldivenleri atık çöp 

torbasına yada kutusuna atın. 
- Steril eldiven giyin. 
- İnsizyon bölgesini gözleyin ve komplikasyonlar açısından değerlendirin. 
- Pens kavanozundaki pensetle alet tepsisinden yada pansuman 

bohçasından uygun aleti seçin. 
- Pens kavanozundaki pensetle tromelden yada bohçadan tampon alın. 
- Steril uygun aletle gaz bezini yada tamponu tutturun. 
- Yaradaki drenajdan  protokole uygun kültür için örnek alın. 



- Tampona emdirilmiş povidon iyot’la (%10’luk) yara kenarlarını    temizden 
kirliye doğru tek bir hareketle silin ve kirli tamponu atık çöp torbasına atın. 

- Enfekte yara bölgesini %0.9 NaCl  emdirilmiş gaz bezi yada tamponla 
temizleyin. 

- Yaradaki akıntıyı uygun şekilde drene edin. 
- Küretle yada bistüri yardımıyla yaradaki nekrotik dokuları temizleyin. 
- Yarayı kürete ettikten sonra bölgeyi tekrar %0.9 NaCl ile emdirilmiş 

tamponla silin. 
- Yara üzerine   %0.9 NaCl ile bol ıslatılmış ve sıkılmış 5-6 kat steril  gazları 

açık bir şekilde koyun. 
- Islatılmış kare gazların üzerine kuru steril petleri koyarak kapatın. 
- Hipo alerjik flasterle tespit edin. 
- Kaymaması için üzerine sargı bezi yada elastik bandaj sarın. (Dolaşımı 

bozmayacak şekilde) 
 
 

              d)  İşlem Sonrası 
- Malzemeleri toplayın. 
- Eldivenlerinizi çıkarın. 
- Hasta bireyi  uygun pozisyonda rahatlatın. 
- Paravanı yada perdeyi kaldırın. 
- Kullanılan steril aletleri uygun bir şekilde dekontaminasyon ve 

dezenfeksiyon işlemine tabi tutun. 
- Kirli pansuman atıklarını “ Atıkların Toplanması Protokolüne “ uygun toplayın. 
- Yapılan işlevi, hasta bireyle ve yara ile ilgili gözlemlerinizi;  

 Her 8 saatte bir gelen drenajın miktarını, kokusunu, niteliğini (renk, kıvam),       
 Her 8 saatte bir hemovak drenin çalışıp çalışmadığını ,  
 Her 4 st bir vital bulguları, 
 24 saatlik aldığı-çıkardığı sıvı takibini,  

                        “Hemşire Gözlem ve Kayıt Dosyasına “ kaydedin.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
KONU : AMPUL FORMUNDA İLAÇ HAZIRLAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Ampül formundaki ilacı doğru/uygun teknikle hazırlamak 
 
A – TEMEL İLKELER 

1-  İşlem öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Protokolü” ne uygun yıkanır. 
2-  İlaç,hemşire bankosunda hazırlanır. 
3- Son kullanma tarihi kontrol edilir. 
4-  Ampul formu ilacın hazırlığı, ilacı uygulayacak hemşire tarafından yapılır. 
5-  İlacın hazırlığında steril-disposble enjektör kullanılır. 
6-  Her ilaç için ayrı enjektör kullanılır. 

B – TANILAMA 
       1-  Ampul içindeki ilaç; 

- Tortu, 
- Renk, 
- Miktar 
- Son kullanma tarihi açısından tanılanır 

       2-  İlacın prospektüsü;  
- Yan etkiler, 
- İlaç etkileşimleri yönünden okunur. 

C – UYGULAMA 
      a)  Malzemeler : 

- İlaç kartı,ilaç tepsisi 
- Ampul 
- % 10 povidon iyod 
- Steril gaz bezi 
- Enjektör (ilacın dozuna uygun) 
- Yedek iğne ucu  
- Testere 
- Kese kağıdı 

 
b)  İşlem; 

1- Ellerinizi “el yıkama protokolüne” uygun yıkayın, 
2- Ampulün baş kısmında kalan ilacı parmağınızla vurarak indirin (doz kaybını 

önlemek için- Şekil. 1), 
3- Ampulün boyun kısmını %10 povidon iyodla bir defada silin, 
4- Steril gaz bezini,ampulün boyun kısmına destek koyarak ampulü boyun 

bölgesinden kırın (kırılmayan ampullerde,ampulün boyun kısmını testere ile 
inceltin), 

5- İstenilen dozu,iğneyi ampulün kenarına değdirmeden enjektöre çekin, 
6- İlacı enjektöre çektikten sonra iğne ucunu değiştirin enjektördeki havayı çıkartın ve 

iğnenin kapağını kapatın, 
7- Hazır enjektörü ilaç tepsisine koyun. 

 
   c)  İşlem sonrası; 

1- Malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
2- Çıkan atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü” ne 

uygun elimine edin, 
3- Ellerinizi “El Yıkama Protokolüne” uygun yıkayın. 



KONU : ANKSİYETELİ HASTA BİREYE YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hasta bireyin anksiyetesi ile etkili bir şekilde başa çıkmasına yardımcı olarak     
              günlük yaşamını sürdürmesini sağlamak. 
 
A – TEMEL İLKELER 

1. Hasta birey biyopsikososyal bir bütünlük içinde gözlenir. 
2. Hasta bireyle iletişimde anlayabileceği açık bir dil kullanılır. 
3. Hasta birey ve ailesi bilgilendirilerek bakım ve tedaviye katılımı sağlanır. 
4. Çevredeki fiziksel uyaranlar en aza indirilir ve güvenli bir çevre oluşturulur. 
5. Anksiyetenin oluşumunu hazırlayan faktörler belirlenir 
6. Anksiyete belirtilerini taklit eden durumlar belirlenir. 
7. Hasta bireyle konuşurken ve çalışırken sakin olunur ve uygun bir ses tonu kullanılır. 
8. Hasta bireyle iletişimde empati yapılır. 
9. Orta anksiyete de hasta bireyle günde en az 3 defa ve 15 dk süreyle sözel iletişimde 

bulunulur. 
10. Ağır ve panik anksiyetede hasta bireyin anksiyetesi azalıncaya kadar yanında      
       kalınır. 

 
B – TANILAMA 
      1. Anksiyetenin oluşumunu hazırlayan faktörler belirlenir. 
         + Durumsal faktörler: 
            - Gerçek yada algılanan tehdide bağlı:  
 Statü ve prestijde değişim 
 Yetersizlik ( ya da başarı ) 
 Başkaları tarafından tanınmama/kabul edilmeme 
 Değer verilen servet/eşya kayıbı 
 Etik ikilem 

- Önemli kişilerin ve kendisinin gerçek ya da algılanan kaybına bağlı: 
 Ölüme doğru gidiyor olmak 
 Saldırıya uğramak 
 İnvasif işlemler 
 Hastalık 

 
 

           -  Gerçek yada algılanan çevre değişikliğine bağlı: 
 Hospitilizasyon 
 Taşınma 
 Emeklilik 
 Güvenliğe yönelik tehlikeler 
 Çevre kirliliği 

- Sosyo-ekonomik durumun gerçek ya da algılanan değişimine bağlı: 
 İşsizlik 
 Yeni iş 
 Terfi vb. 

- Bireye bir başka kişinin anksiyetesinin geçmesine bağlı 
  +  Maturasyonel 

      -  Bebek/çocuk : 
   Ayrılık 



   Yabancı çevre ya da kişiler 
       -  Adolesan:  

 Seksüel gelişim,akran ilişkilerinde değişim vb. 
 Benlik kavramının tehditi 

-  Yetişkin : 
     Benlik kavramının tehditi: 

- Gebelik 
- Ebeveynlik 
- Mesleki değişimler 
- Yaşlılığın etkileri 
-   Yaşlı yetişkin 

  Benlik kavramının tehditi: 
- Duyusal kayıplar 
- Motor kayıplar 
- Ekonomik problemler 
- Emeklilikle ilgili değişimler 
 

2. Anksiyeteye belirtilerini taklit eden durumlar belirlenir: 
    +Kardiyovasküler 

Anginopektoris ,aritmiler, 

konjestifkalp 

yetmezliği,hipertansiyon,hipovole

mi,senkop,miyokard 

infarktüsü,kapak hastalıkları,şok. 

    + Beslenme ile ilgili : Kafein, monozodyum glutamat ((Çin lokantası sendromu),      
Vitamin yetmezliği hastalıkları. 
    *İlaçlarla ilgili : Akatizi,antikolinerjik  toksisitesi,  diğital zehirlenmesi, hipotansif ilaçlar, 
stimulanlar    
      (kokain ve amfetamin) , yoksunluk sendromları (allkol ve yatıştırıcı ilaçlar) 
bronkodilatatörler    
      (teofilin,sempatikomimetikler) 
 Hematolojik : Anemiler 
 İmmünolojik : Anaflaksi, sistemik lupus eritemetozis 
 Metabolik : Hiperadrenalizm (Cushing hastalığı), hiperkalemi, hipertermi, hipertirardi,     

    hipokalsemi, hipoglisemi, hipotiroidi, menopoz, akut intermitan parfirim, mastrual siklus      

    değişiklikleri  

 Respiratuar : Astım,kronik obstrüktif akçiğer hastalığı pnömoni, pnomotoraks, pulmoner     
    ödem, emboli 

 Nörolojik : Ansefaliltler,esansiyel tremor, kafa içi yer kaplayan oluşumlar, postkonfüzyon      
    sendromu, nöbetler (özellikle temporal), vertigo 

 Salgı yapan tümörler : Korsinoidler,insulinoma,feokromositoma 
 

1. Anksiyete belirtileri değerlendirilir: 
- Fizyolojik belirtiler : 



 Kalp hızında artma 
 İnsomnia (uykusuzluk) 
 Kan basıncında yükselme 
 Yorgunluk ve halsizlik 
 Kan basıncında yükselme 
 Yorgunluk ve halsizlik 
 Kızarma ya da solgunluk 
 Terleme 
 Ağız kuruluğu 
 Pupiller dilatasyon 
 Vücutta acı ve ağrı ( özellikle göğüs,sırt, boyunda)  
 Ses titremesi/ ses perdesinde değişiklik 
 Titreme 
 Huzursuzluk 
 Palpasyonlar 
 Baş dönmesi, baygınlık 
 Bulantı,kusma 
 Paresteziler 
 Sık ürinasyon (idrar) 
 Sıcak ve soğuk basması 
 Diyare 
- Duygusal belirtiler : 
      Hasta bireyin sözel olarak belirttiği : 

 Endişe  
 Kendi güvensizlik 
 Yardımsızlık/acizlik 
 Kontrol kaybı 
 Gerilim ya da heyacanlı olma 
 Gevşeyememe 
 Kötü bir şey olacağını bekleme 
 Sinirlilik 

      Hasta bireyin tepki ve davranışlarının gösterdiği belirtiler 
 İrritabilite, sabırsızlık 
 Kendini ve başkalarını eleştirme 
 Öfke patlamaları 
 Çekilme 
 Girişimsizlik 
 Başkalarını suçlamaya eğilim 
 Kendini küçümseme 
 Ürkme/sıçrama tepkisi 
 Ağlama 
 
 
- Bilinçsel : 

 Yoğunlaşamama 
 Çevrenin farkında olmama 
 Unutkanlık 



 Dalgınlık 
 Şimdi ya da gelecekten çok geçmişe yönelim 
 Düşüncede blok olma (anımsayamama) 
 Aşırı incelik/ dikkatlilik 

 
4 – Anksiyete düzeyi belirlenir : 

- Hafif Anksiyete : 
 İç duygularına ya da çevresine karşı uyanıklığın artması 
 Algılama ve öğrenme kapasitesinin artması 
 Relaks olamama 
 Hareketliliğin nedenini tanımlayamama 
 Kişiler arası ilişkileri sınırlayarak kendini koruma 
 Tırnak yere 
 Yürüme,yemek yeme,gülme }  kendini koruma 
 Ağlama,uyuma,sigara içme } 

- Orta derecede anksiyete 
 İletişim ve kavrama düzeyinde azalma 
 Çevresinde olup bitenlerin farkında olmama  
 Kas gerginliği, kalp çarpıntısı, mide şikayetleri, terleme 
 Algılama ve yaratıcılığın azalması 
 Spesifik bir düünceye odaklanma 
 Sözel açıklama yada konuşmada artma 
 Seçici dikkat 

- Ağır derecede anksiyete: 
 Ayrıntıları kavrama, aralarında bağlantı kuramama 
 Fiziksel ve duygusal huzursuzluk 
 Sözel ifade yada iletişimde yeteneksizlik 
 Azimsizlik ya da sorumluluğunu yerine getirememe, amaçsızlık 
 Neden kullanılıyorum,niçin sıkılıyorum gibi soruları sesli olarak sorma 
 Fiziksel ve emosyonel rahatsızlıklarda artma (başağrısı,bulantı,titreme,baş       
      dönmesi,korku,ürperme,isteksizlik) 
 Öğrenme yetersizliği 

- Panik düzeyde anksiyete: 
 Kontrolünü kaybetme 
 Verilen direktiflerleri  yerine getirememe 
 İletişim ve işlev yapmada beceriksizlik 
 Uyarıya rağmen kendine gelememe 
 Entelektüel ve emosyonel değişiklikler 
 Hezeyan ve hallüsinasyonlar (olabilir) 
 Dispne,boğulma,tıkanma hissi,baş dönmesi, gerçek dışı duygular, titreme 
 Atak sırasında ölüm korkusu 

 -  Hasta birey: 
 Kendi anksiyetesini ve baş etme örüntülerini tanımladığında 
 Psikolojik ve fizyolojik olarak rahat olduğunu ifade ettiğinde 
 Anksiyeteyi yönetmekte etkin başa çıkma yöntemlerini kullandığında durumuna 

uygun yeni yaklaşımlar planlanır. 
 



 
 
C-  UYGULAMA 

1) Kendi anksiyete belirtilerinizi ve başa çıkma yöntemlerinizi tanıyın 
2) Ortamda bulunan fazla fiziksel uyaranları azaltın 
3) kendi anksiyetenizi hasta birey ve ailesinin algılamasına izin vermeyin 
4) hasta bireyle ilgili gerekli bilgileri edinerek tanıyın (Hasta bireyin kendisi ile ilgilenildiğini 

hissetmesini sağlar ve güven verir). 
5) Ekip elemanları ile ortak yaklaşım planı oluşturarak hareket edin. 
6) Öz bakımına ve görünüşüne dikkat etmeyen hastalara öz bakımını yapmada isteksiz 

ve yatersiz olan hasta bireye yaklaşım protokolünü uygulayın 
7) Anksiyeteli diğer hastalar ve aile bireyleriyle ilişkisini sınırlayın 
8) Hasta bireye duygu ve düşüncelerini zamanında açıklaması için olanak ve cesaret 

verin. 
9) Hasta bireyin anksiyete düzeyine uygun yaklaşımda bulunun. 

- Hafif anksiyete: 
-   Hasta birey kendi kendisine başa çıkabileceği için özel bir yaklaşım                                   

gerektirmez 
- Orta Anksiyete :. Günde en az üç kere hasta ile iletişime geçerek ilgi ve destek gösterin 
      Empatik bir anlayış duygusu iletin (sessizliğin kullanımı, dokunma,   ağlamaya izin verme,  
        konuşma) .  Hasta bireyle iletişimde sakin olun ve yavaş konuşun                                       
.  Hasta bireyin anksiyetesinin artmasına neden olan olayları tanımasını                                           
sağlayın (duygusal sorunlarıyla anksiyetesi arasındaki ilişkiyi fark                                              
etmesi uygun olmayan tepkilerini ortadan kaldırması için ilk adımdır).  Hemen probleme 
odaklanın (Burada,şimdi diyordunuz ki.......)Hasta bireye ve ailesine anlayabileceği şekilde 
tedavi ve bakımı   hakkında bilgi verin, fazla bilgiden kaçının. Hasta bireyle iletişimde açık, 
kısa ve özet konuşmaya çalışın, gerekirse açıklamaları sık sık tekrarlayın.Hasta bireyin 
rahatlığını sağlayın ve fiziksel gereksinimlerini karşılayın Hasta bireyin ağlamasına izin verin       
Aşırı isteklerde bulunduğu zaman bu isteklerin nedenlerine karşı bilinçli                                              
olmasını sağlayın Hasta bireyle gerçekçi olmayan düşünceleri hakkında tartışmayın         
Hasta bireyden karar vermesi için istemde bulunmayınHasta bireyin zaman zaman 
dinlenmesine izin verin Hasta bireye anksiyetesinin arttığını gösteren belirtilerini ve                                             
anksiyetesini kontrol edebilir düzeyde tutmasına yardımcı olabilecek                                             
etkinlikleri öğretin. 

+ Uzağa / yukarı bakma 
+ Solunum kontrolü 
+ Omuzların düşürülmesi 
+ Yavaş düşünme 
+ ses değiştirme 
+ kendine emirler verme (mümkünse sesli olarak) 
+ Egzersiz  

                                               + Duş alma 
                                               + Kendi yüzünü buruşturma, bakma – yüz ifadesini değiştirme 
                                               + Bakış açısını değiştirme,durumu uzaktan izlemeyi hayal etme 
vb. 

- Uygunsa gerilimi yalnızlığı azaltabilecek ve ilgisini fiziksel semptomların dışında 
tutacak grup aktiviteleri sağlayın. (uğraşlar,oyunlar, müzik dinletisi vs.) 

- Anksiyete öğrenmeyi engellemeyecek kadar azaldığında; öğrenmeyi ya da problem 
çözmeyi başlatmak için kişinin aksiyetesini tanımasına yardım edin : 



+ Daha önceki anksiyete deneyimlerini hatırlamasını ve bunları analiz etmesini 
sağlayın  

+ Geçmiş yaşantısındaki benzer sorunlarla baş etme yollarının tekrar gözden 
geçirilmesini       

   sağlayın. (Geçmişte verilen tepkilerin başarılı olup olmadığı ve tekrar işe yarayıp    
   yaramayacağı belirlenir) 
+ Fiziksel semptomlarını açıklaması için gün içinde belli bir süre verin ve ertesi gün için     
   randevulaşın. (örn; 5 dk içinde fiziksel semptomlar anlatılacak). 
+ Uygun baş etme mekanizmalarını kullanması için alternatifler sunun. (hatalı olanları     
   tanıması yararlı olanları kullanmaya yönelmesi için yararlıdır). 
+ Uyku örüntüsü bozulan hasta bireye Uyku Örüntüsü Bozulan Hasta Bireye Yaklaşım 

Protokolü’ne  uygun yaklaşımlarda bulunun. 
- Ağır Anksiyete: 

 Çevresel uyaranları azaltın 
 Hasta birey hiperventilasyonda işe derin ve yavaş nefes almasını söyleyerek 

solunumunu  kontrol altında tutun 
 Sadece özet ve basit aktivitelere yöneltin.(müzik dinleme,uğraş,öz bakımı ile ilgili 

vs.) 
 Hasta bireyin somatik şikayetlerini belirleyin. 
 Eğer order edilmişsse anksiyolitik verin 
 Sınırlamalar koyun ve bir güven duygusu sağlayın (isteklerini sınırlayın,dinlenme 

süresini  ayarlayın...vs) 
 Anksiyete azalılncaya kadar hasta bireyle kalın 

- Panik Anksiyete: 
 Hasta bireyle kalarak onunla ilgili olduğunuzu gösterin 
 Sözel iletişimin hastanın ajitasyonunu arttıracağını bilin 
 Fiziksel dokunmayı kullalnırken dikkatli olun: Bazı hastalar dokunma ile rahatlarken 

bazıları da tehdit olarak algılayabilir 
 Sessiz kalın ve sürekli kontrol altında olduğu konusunda güven verin 
 Profesyonel bir yaklaşım göstermeye özen gösterin,hissettirin 
 Mahremiyet ve güvenliği sağlamak için ayrı ve küçük bir oda kullanın 
 Hasta bireyin enerjisini motor aktivitelere yönelterek (aktivitelerin tekrarı,dikkatini 

yoğunlaştırmada yararlıdır.) yakın gözleme alın. 
 Ajitasyon,ağlama gibi huzursuzluk belirtilerini tanımaya çalışın “ her şey iyi olacak” ya 

da üzülecek endişelenecek bir şey yok” gibi gerçek dışı sözlerle güvence vermeyin 
(hasta ile birlikte olmak, sık sık odasına gitmek gereken güveni verir) 

 
8 – Hasta bireyle ilgili gözlem, tedavi ve bakımı kayıt edin ve ekip elemanları ile paylaşın: 

 Hasta bireyle ilgili hemşirenin her an dikkatli olmasını sağlayacak uyarılar 
(suicid,hastalık,ilaç vs.) 

 Uygulanan girişimler ve hastanın cevapları 
 Ailesi ve sağlık ekibi olan iletişimi 
 Son tedavi planı uygulaması  

 



 
KONU : APANDİSİTLİ  ÇOCUK (01-16 YAŞ) HASTA BAKIM 

PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Çocuğun ameliyata hazırlığını sağlamak ve olası komplikasyonları engellemek 
 

A - TEMEL İLKELER 
 

1. 01-16 yaş appandistli çocuk hastalarda bakım protokolüne; pre op hazırlık,post op 
erken dönem ve geç dönem bakımı kapsar. 

2. Pre op dönemde axiller ve rectal vücut ısısına bakılır 
3. Hasta kabul protokolü uygulanır 
4. IV damar yolu açılır 
5. Pre op bakım protokolü uygulanır 
6. Çocuk;ateş,bulantı,kusma,iştahsızlık,ağrı ve batın hassasiyeti yönünden gözlemlenir 
7. Çocuğun fiziksel ortamı düzenlenerek güvenli hale getirilir. 
8. Çocuk ve ailesi ile protokole uygun iletişim kurulur. 
 
 

B - TANILAMA 
 
      1) Risk Faktörleri  

a) Fekaloid 
b) Mukosel 
c) Enfeksiyon 

      2) Pre op Tanılama  
- Ateş (rektal 39 C Aks:38 C) 
- Bulantı +/ - 
- Kusma +/-  
- İştahsızlık +/- 
- Ağrı +/- (İlk gün göbek etrafında ağrı Visseral ağrı= organa ait daha sonraki günlerde 

sağ alt kadranda pariatel ağrı) 
- Batında hassasiyet (tahta karın) +/- 
- Antibiotik kullanımı +/- 
- Allerji yönünden gözlenir +/- (astım,ilaç,besin vb yönünden) 
- Bağırsak sesleri +/- 

 
      3) Post op Tanılama  

- Hasta post op erken dönem protokolüne, 
- Ağız bakım protokolüne, 
- İnsizyon bölgesi yara bakım         “ 
- NGT bakım protokolüne 
- Mesane katateri bakım protokolüne göre tanılanır. 

      4) Post op dönemde komplikasyonlar 
a) Erken Dönem anesteziye bağlı; 

- Distansiyon          +/- 
- Ateş                     +/- 
- Bulantı                 +/- 
- Kusma                 +/- 
- Allerjik reaksiyon +/- 



           Tanılama sıklığı : 4 saatte bir 
b) Geç Dönem Komplikasyonlar (post op 3.ve 4.gün) 

- Enfeksiyon       +/- 
- Envantrasyon   +/- 
- Eviserasyon     +/- 
- Brid ileus          +/- 

           Tanılama sıklığı : 12 saatte bir 
 

C – BAKIM 
 

a) Malzemeler 
- pre op hazırlık 
- post op erken dönem hasta bakımı 
- yara bakımı 
- Ağız bakımı 
- NGT bakımı 
- Mesane katater bakımı malzemeleri kullanılır. 

b) Pre op Bakım  
1. İletişim protokolünü uygulayın 
2. Pre op hazırlık protokolünü uygulayın 
3. Takılan NGT’nin tespitini yapın 
4. Vücut ısısı ölçüm protokolüne göre axiller ve rectal ısı ölçümü yapın 
5. Periferik venöz katater uygulama protokolünü uygulayın 
6. Order edilen profilaksiyi uygulayın 
7. Hasta transport protokolüne göre hastayı ameliyathaneye gönderin 
8. Hastanın post op bakım için ünitesini düzenleyin  

c) Post op Bakım 
1. Post op erken dönem bakım protokolünü uygulayın 
2. post op ilk ayağa kaldırma protokolünü uygulayın 
3. Geç dönemde, -  NGT bakım 

                         - Yara bakımı protokollerini uygulayın 
4. Post op beslenmeye geçiş protokolünü uygulayın 
5. Mesane kateteri varsa protokole uygun bakım verin 
6. IV kateter bakım protokolünü uygulayın, 
7. Protokole uygun hijyenik bakım verin 

 
d) İşlem Sonrası 

1. Malzemeleri temizleyip, kaldırın, 
2. Ellerinizi protokolüne uygun yıkayın, 
3. Atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne uygun 

elimine edin, 
4. İşlemi kayıt edin, 
5. Elde ettiğiniz tüm bulgu ve gözlemlerinizi ekip üyeleriyle paylaşın. 

 
 
 



KONU : ASPİRASYON UYGULAMA VE TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Sekresyonun solunum yollarından en kısa sürede atılarak akciğerlerin yeterli    
              havalanmasını sağlamak. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol oro-farengial, oro-trakeal, endo-trakeal aspirasyonu kapsar. 
2- Aspirasyon aseptik tekniğe uygun olarak yapılır. 
3- Aspirasyon işlemi 15-20 sn.den fazla sürdürülmez. 
4- İki uygulama arası en az 20-30 sn. olmalıdır. 
5- Hastanın genel durumuna göre uygun pozisyon verilir.(Semi-fawler pozisyon verip    
        başın yana çevrilmesi tercih edilir.) 
6- Aspirasyon sondası tek kullanımlıktır. 
7- Aspirasyon sondasının çapı entübasyon tüpü/ trakeostomi kanülünün çapının 1/3 ü    
        olmalıdır. 
8- Endotrakeal aspirasyonda, aspirasyon sondasının uzunluğu, entübasyon tüpünden    
        uzun olmalıdır. 
9- Aspirasyon sırasında direk kese/ambu hasta yanında hazır bulundurulmalıdır. 
10- %100 O2 ile işlem öncesi 2 dakika, işlem sonrası 1dakita hasta ventile edilir. 
11- Aspirasyon sondası, tüp içinde ilerletilirken aspiratör kapalı olmalıdır. 
12- Aspiratörün basıncı  yetişkinlerde.............80-140 mmHg – Sonda no:12-14 
                                        çocuklarda................80-100 mmHg – Sonda no: 8-10 
                                        Yenidoğanda............60-80   mmHg – Sonda no: 6 olmalıdır. 
13- Aspirasyon sondası inspirasyon esnasında itilmelidir. 
14- Aspirasyon sırasında hastanın kalp hızı, ritmi, solunumu, cilt rengi gözlenmelidir. 
15- Yüz bölgesinde travma, anomali ve operasyonlar varsa Orotrakeal/nazotrakeal 

aspirasyon uygulanmaz. 
16- İşlem öncesi hasta ve ailesine işlem hakkında bilgi verilmelidir. 
   

B – TANILAMA 
1. Aspirasyon Uygulanan Durumlar: 

- Mekanik ventilatöre bağlı hastalar 
- Santral sinir sistemi depresyonu ve patalojisi olan hastalar 
- Öksürük ve yutma refleksinin kaybolduğu durumlar 
- Kas ve sinir sistemi hastalıkları 

2. Aspirasyon Gerektiren Belirtiler: 
- Hastanın ifadesi 
- Hırıltılı solunum 
- Öksürük, sekresyon varlığı 
- Taşipne, hiperventilasyon 
- Siyanoz 
- Taşikardi, ritm problemleri 
- Kan basıncının artması 
- Terleme,huzursuzluk 

3. Aspirasyon Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gerekli Durumlar 
- Larenks spazmı--------spazm çözülene dek uygulanmaz 
- Solunum yetmezliği ve iritasyonun artmış olması 
- ÜSYE varlığında -------- ağız içi aspirasyon yapılabilir 



- Yüz yaralanmaları -------- sadece ağız içi aspirasyon yapılabilir 
- Burun kanaması ---------- nazotrakeal/nazofarengeal aspirasyon uygulanmaz 
- Pıhtılaşma bozuklukları 

4. İşlem Boyunca 
- Burun kanaması 
- Farenks perforasyonu;-- Kan aspire edilmesi 

-- Ağız ve burundan kan gelmesi 
-    Hipoksemi; -- SPO2 90 

-- Periferde siyanoz 
- Bradikardi --- 50 / dk  
- Kardiak ritm bozuklukları 
- Kardiak ve solunum arest 
- Hipoventilasyon- hiperventilasyon 
- Öksürük nöbetleri 
- İntrakranial basınçta (ICP) artma;  
                        - Monitörize ise  ICP 20                                                                
                                                   TA ani      işlem durdurulur. 
                        - Monitörize değilse – Bulantı kusma, 

                          -- Bradikardi ve TA   görülürse işlem durdurulur 
5. İşlem Sonrası olası komplikasyonlar 

- Trakeit, 
- Atelektazi, 
- Beyin ödemi, 
- Beyin kanaması görülebilir. 

 
Tanılama Sıklığı : Tanılama kriterlerine göre karar verilir,rutin değildir. 
 
6. Aspirasyon Teknikleri 

a- Orofarengial/nazofarengial aspirasyon; Etkili öksürebilmesine karşı sekresyonunu 
atamayan hastalarda üst solunum yollarlına girilerek yapılır. 

b- Orotrakeal/nazotrakeal;Etkili öksüremeyen,pulmoner sekresyonu olan ve yapay hava 
yolu bulunmayan hastalara ağız ve burundan bronş ve trakeaya girilerek yapılır. 

c- Endotrakeal aspirasyon; Endotrakeal tüp/trakeostomi kanülünden girilerek yapılır. Sağ 
ana bronş,sol ana bronşa göre daha dik açılı olduğundan sonda genellikle sağ ana 
bronşa girer. Sol ana bronşu aspire etmek için hastanın başı sağa çevrilir. 

 

C – UYGULAMA 
 
a- Malzemeler 

 Aspiratör 
 Aspiratör sondası 
 Steril eldiven 
 Non steril eldiven 
 Direk kese/ambu 
 Airway 
 Oksijen tüpü 
 Distile su 
 Kayganlaştırıcı madde 



 Ağız bakım protokol malzemeleri 
 Kardiopulmoner canlandırma protokol malzemeleri 
 Paravan/perd 

b- İşlem öncesi hazırlık 
- Malzemeleri hazırlayarak hasta başına getirin 
- Aspiratörü kontrol edin 
- İşlemi hasta ve ailesine açıklayın 
- Paravan/perdeyi çekin 
- Hasta enteral besleniyorsa,beslelnmeyi durdurun 
- NGT’yi drenaja alın. 

c- İşlem  
1) Orafarengial/nazofarengial aspirasyon; 

- Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın, 
- Non steril eldiven giyin, 
- Hastaya semi-fawler pozisyon verin,başını yana çevirin, 
- Aspiratörü açın ve ağız içini yavaşça aspire edin, 
- Özel ağız bakım protokolüne göre ağız bakımı verin.  

2) Orotrakeal/nazotrakeal aspirasyon; 
- Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın, 
- Non steril eldiven giyin, 
- Hastaya semi-fawler pozisyonu verin,başını hiper ekstansiyon durumuna getirin, 
- Orotrakeal aspirasyon yapılacaksa airwayı yeryleştirin, 
- Hastaya 2 dk % 100 oksijen verin, 
- Aspirasyon sondasını serum fizyolojik ile kayganlaştırın, 
- Burun yada ağızdan 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU : AYAK BAKIMI PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Ayakların temizliğini sağlamak 
 
TEMEL İLKELER: 
1 – Hasta bireyin bağımlılık derecesine göre bakıma katılım sağlanır. 
2 – Hastanın mahremiyetine önem verilir. 
3 – İşlem öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Protoküne” göre yıkanır. 
4 – İşlem temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 
5 – Hemşire,işlem sırasında hastanın ve kendinin vücut mekaniğine dikkat eder. 
 
 
B – TANILAMA 
1 – Uygulandığı Durumlar: 

- -         Yatağa tam bağımlı hastalar 
- -         Uzun süreli yatak istirahatinde olan hastalar 
- -         Diyabetli hastalar 
- -         Periferik venöz dolaşım bozukluğu olan hastalar 
- -         Çocuk ve yaşlılar 
- -         Psikiyatrik bozukluğu olan hastalar 

2 – Ayak cildi :-    Isı değişikliği 
-     Renk değişikliği 

- -         Sertlik 
- -         Kızarıklık 
- -         Nem,hassasiyet 
- -         Nasır 
- -         Çatlak 
- -         Yara 
- -         Ödem  

         Tırnaklar;-    Sertlik 
- -         Kalınlaşma 
- -         Renk değişikliği 
- -         Batma 
- -         Kırılma yönünden tanılanır. 

 
 

C – UYGULAMA 
a) a)     Malzemeler   

- -         Paravan, 
- -         Büyük bir tepsi, 
- -         Sabun, sabunlama bezi 
- -         Havlu, 
- -         Tedavi muşambası-bezi, 
- -         % 10 povidon iyod, 
- -         Fırça, Tırnak makası, Aplikatör, 
- -         Gaz bezi üzerinde vazelin veya lanolin pomad, 
- -         Kese kağıdı, 
- -         Küvet içinde sıcak su (39 C-40 C) 

 



 
       b)  İşleme hazırlık 

1 – Ellerinizi protokolüne uygun yıkayın, 
2 – Eldiven giyin, 
3 – Ayaktaki ter kokusunu gidermek amacıyla % 5’lik asit borik , %5’lik NaHCO3 veya      
      alkol içinde 15-20 dk. Bekletin, 
4 – Tedavi amacıyla yapıyorsanız suyun ısısını 41 C- 43 C de tutun, 
5 – Topukta ve diğer kısımlarda sertleşme varsa 1 saat önceden vazelin      
      sürün, havluya sarın, 1 saat bekledikten sonra banyo uygulayın 
6 – Malzemeleri hastanın yanına getirin 

       c)  İşlem; 
1 – Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verin 
2 – Perde veya paravan çekin 
3 – Karyolanın ayak ucunu bozun.(üst yatak takımları) pikeyi kaldırın, nevresimi rulo         
      halinde hastanın diz kapağına kadar katlayarak açın. 
4 – Hastanın gizlilik hissine saygılı olmak için nevresimi yanlardan bacaklarının altına      
      doğru sıkıştırın. 

            5 – Hastanın ayaklarının altına altta muşamba,üstte havlu gelecek şekilde yerleştirin,   

                  bunların üstüne de küvet koyun 

6 – Bir el ile patella altından diğer el ile ayak topuğunun altından tutarak, hastanın        
      ayağını alıştıra alıştıra suya sokun. 
7 – Küvet büyük ise iki ayağı birden,küçükse önce uzak ayak,sonra yakın ayağı      
      küvete yerleştirin. 
8 – Sabunlama bezini sabunlayın, ele kese yapın ve diz kapağından aşağıya doğru        
      hastayı incitmeden silin 
9 – Bacak silindikten sonra ayağın üstünü, yanlarını, altını, topuk kısmını, parmak      
      aralarını silin. 
10- Tırnaklarını kesin. Yanlışlıkla deri kesilirse %10 povidon iyodla atuşman yapın 
11 – Küveti uzaklaştırın,ayakları topuktan tutun, havluya yerleştirin ve örtün 
12 – Parmak aralarını iyice kurulayın, pamuk tampon yerleştirin 

       d)  İşlem sonrası; 
1 – Malzemeleri toplayın,hastayı rahatlatın 
2 – Küveti vimleyin,ovun,durulayın,kurulayın. Makası silin yerine kaldırın 
3 – İşlemi kaydedin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          KONU: BASI YARASI BAKIM PROTOKOLÜ 
             
          AMAÇ: Doku bütünlüğü bozulmuş bölgenin iyileşmesini sağlamak. 
             
          A- TEMEL İLKELER     

1- Bu protokol; bası yarası bölgelerinin tanılanmasını, bası yarası bakımınıve 
takibini kapsar. 

2- Yaranın bakım ve tedavisi hekim ve hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- Bakım uygulamalarında hasta bireyin mahremiyeti korunur. 
4- Bası yaralarında simit kullanılmaz. 
5- Pozisyon değiştirme aralığı 2 saatten uzun olmamalıdır. 
6- Pozisyon verirken ara çarşaf kullanılır. 
7- Yara bölgesi her türlü basınç ve travmalardan korunur. 
8- Yara yalnızca serum fizyolojik ile yıkanmalıdır. 
9- Yara pansumanlarında asepsi- antisepsi kurallarına uyulur. 
10- Bası yarası iyileştikten sonra ve diğer riskli bölgelere;”Bası Yarası Önleme 

Protokolü” uygulanır. 
 
 

B- TANILAMA 
1- Bası yarası oluşumunda risk faktörleri: 

a- Diabetik nöropati 
b- Parapleji 
c- Tetrapleji 
d- Hemipleji 
e- Multiply skleroz 
f- Obesite 
g- Yaşlılık  
h- Uzun süreli şok 
i- Kalça ameliyatı 
j- Sepsis 
k- Yetersiz beslenme 
 
 

2- Bası yarası bölgeleri: 
a- İliac spines                                   
b- Patella                                          
c- Trochanter                                    
d- Humerus                                      
e- Fibula başı                                   

                       f-   Skapula                                       
g-  Sacrum 

                       h-  Calcancei 
                       I -  Baş (Oksipital) 
                       İ -  Lateral maleolus 
                       J-  Meme 
                       k-  Vertebra 
                       l-   Iscium 
 



 
 
                 3-   Mevcut durumun pozisyon vermeye etkisi değerlendirilir. 

 Alçılı ekstremite, 
 Elevasyon, 
 Flep, 
 Yanık, 
 Kafa travması, v.b. 

 
                 4-   Yatak takımları 

 Temiz          +/- 
 Kuru            +/- 
 Gergin         +/- 
 Nemli           +/- 

       Tanılama sıklığı:Her pozisyon değişim önce ve sonrası yapılır. 



5-  Bası Yarası Derecelerine Göre Sınıflandırma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 l. DERECE 
BASI YARASI 

 

ll. DERECE 
BASI YARASI 

lll. DERECE 
BASI YARASI 

lV. DERECE 
BASI YARASI 

V. DERECE 
BASI YARASI 

CİLT Bütünlüğü 
bozulmamış 

Dermisin içine yayılan 
yüzeysel ülserasyon 

-Subcutan dokuyu 
içine    
 alan ülserler 
- Nekroz 
- Lokal ateş 

- Kas dokusundan    
  kemiğe kadar 
uzanan      
  ülserasyon 
- Nekroz 
- Lokal ateş 

Bursalardan 
eklemelere kadar ya 
da vucut 
boşluklarına 
yayılmış geniş 
ülserasyon 

ENDÜRASYON Var Yok Yok Yok Yok 

ERİTEM Basmakla 
solmaz 

Yok Yok Yok Yok 

HİS KUSURU Yoksa;- Ağrı 
- Hassasiyet 

Yoksa;- Ağrı 
- Hassasiyet 

Yoksa;- Ağrı 
- Yanma 
- Hassasiyet 

Yoksa;- Ağrı 
- Yanma 
- Hassasiyet 

Var 

ENFEKSİYON Yok Var  Var; 
- Koku  
- Akıntı 

Var; 
- Koku  
- Akıntı 

Var; 
- Koku  
- Akıntı 

ATEŞ Yok Yok Yok Var Var 

PSİKOLOJİK 
DURUM 

Normal - Huzursuzluk 
- Endişe 

- Huzursuzluk 
- Tedaviyi redetme 

- Ajitasyon 
- Tedaviyi redetme 

- Ajitasyon 

TANILAMA 
SIKLIĞI 

Her pansuman 
değişiminde 

Her pansuman 
değişiminde 

Her pansuman 
değişiminde 

Her pansuman 
değişiminde 

Her pansuman 
değişiminde 



 
C- UYGULAMA 
l. Derece Bası Yarası; 

1- Cildin temiz ve kuru olmasını sağlayın, 
2- Yatak takımlarının gergin, temiz ve kuru olmasını sağlayın, 
3- Giysilerinin temiz,kuru ve terletmeyen, emici kumaştan olmasını sağlayın, 
4- Banyo ve bakımlardan sonra cilde nemlendirici sürün, 
5- Sürgü verirken cildi tahriş etmeyin, 
6- Sakral bölge temizliğine özen gösterin, 
7- Pozisyon verirken basıncın abdomen, sırt ve ekstremitelere eşit dağılımını 

sağlayın, 
8- En fazla 2 saat ara ile pozisyon değiştirin. 
9- Protein ve vitaminden zengin bir diyet almasını sağlayın. 
10- Besin ve sıvı alımını 8 saatte bir değerlendirin. 
11- Günlük tıbbi bir kontrendikasyon yoksa 2500 mlt sıvı alımını sağlayın. 
12- 24 saatlik aldığı-çıkardığı takibi yapın. 
13- Hastayı tanılama kriterlerine göre değerlendirip ekip üyeleriyle paylaşın ve       

                       Hemşire Gözlem Dosyası’na kayıt edin.    
 

             II. Derece Bası Yarası; 
1- Birinci derece bası yarası hemşirelik girişimlerini uygulayın, 
2- “Nemli-emici (ıslak) Pansuman Protokolü” nü uygulayın, 
3- Bası yarasının bulunduğu bölge dikkate alınarak uygun pozisyon verin, 
4- Beden imajı bozulan hasta bireye psikolojik yaklaşım protokolü”nü uygulayın. 
5- Hastayı tanılama kriterlerine göre değerlendirip ekip üyeleriyle paylaşın ve       

                       Hemşire Gözlem Dosyası’na kayıt edin.    
 

             III.- lV.  Derece Bası Yarası; 
                 1- İkinci derece bası yarası hemşirelik girişimlerini uygulayın, 

 2- Enfeksiyon varsa nekrotik dokuyu gözleyin, 
 3- Nekrotik alan varsa plastik cerrahi ile işbirliği yapın. 
 4- Hastayı tanılama kriterlerine göre değerlendirip ekip üyeleriyle paylaşın ve       

                      Hemşire Gözlem Dosyası’na kayıt edin.    
 

             V. Derece Bası Yarası;  
                  1- Hasta bireyi “preoperatif Hasta Hazırlama Protokolü”ne uygun ameliyata 
                      hazırlayın, 
                  2- “Beden İmajı Bozulan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım Protokolü” nü 
                      uygulayın, 
                  3- Hastayı tanılama kriterlerine göre değerlendirip ekip üyeleriyle paylaşın ve       
                      Hemşire Gözlem Dosyası’na kayıt edin.    
         
 



  
 

KONU : BAŞ BANYOSU UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Baş ve saçların hijyenik bakımını sağlamak 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; saçlı derinin ve saçın tanılanması ile baş banyosu uygulama yöntemlerini 
kapsar. 

2- Günlük yaşam aktivitesini karşılama güçlüğü olan hastaya baş banyosu verilir. 
3- Hastanın bağımlılık derecesine göre bakıma katılımı sağlanır. 
4- Hastanın mahremiyetine önem verilir. 
5- İşlem öncesi ve sonrası eller “ El Yıkama Protokolüne “ göre yıkanır. 
6- Çok dolaşmış saçlar yazılı izin alınmadan kesilmez. 
 
 

B – TANILAMA 
1 -  Uygulandığı Durumlar: 

- Bilinç kaybı,  
- Extremitelerin hareket güçlüğü veya imkansızlığı, 
- Uzun süreli yatak istirahati, 
- Baş-boyun hareket kısıtlılığı olduğu durumlarda baş banyosu planlanır. 
 

2 -  Saçlı deri; 
-    Büller, 
-    Kepek durumu, 
- Konak durumu, 
-    Bit, sirke, 
-    Lezyonlar, 
- Kelleşme bakımından tanılanır. 
 

3 -  Saçın kalitesi; 
-    Kuru, 
-    Yağlı, 
-    Kepek, 
-    Kırık, 
- Saç dökülmesi bakımından tanılanır.  

 
 
 
 C – UYGULAMA 
        a)  Malzemeler 

       -   Paravan, 
       -   İki çaydanlıkta su (biri 40 °C, diğeri 44 °C), 
       -   Şampuan, 
       -   Gözü kapatmak için uzun gaz bezi, 
       -   Kulağı kapatmak için pamuk tampon, 
       -   Sabunluk içinde sabun, 
       -   Kova, kovayı yükseltmek için tabure, 
       -   Tarak, 
       -   Üçgen boyun bağı (hastanın pijamasının ıslanmaması için),  
       -   Baş yıkama muşambası (1 m2) veya yıkama küveti, 
       -   Tedavi muşambası, 
       -   Gazete kağıdı,  
       -   Yastık için plastik örtü. 



 
        b)  İşlem Öncesi Hazırlık 

1 – Ellerinizi protokole uygun yıkayın, 
2 – Eldiven giyin, 
3 – Oda ısısını 21-22 °C de tutun, 
4 – Suyun ısısını 40 °C - 44 °C olarak ayarlayın, 
5 – Malzemelerle hasta odasına gidin. 
 

        c)  İşlem 
1 – Malzemeleri tepsi ile birlikte hasta etejerine yerleştirin, 
2 – Paravan ve perdeyi çekin, 
3 – Hastaya yapacağınız işlem ve nedeni hakkında açıklama yapın, 
4 – Soruları varsa yanıtlayın.    
         

                   YÖNTEM I 
1 – Hastaya uygun pozisyon verin (yatağı yükseltin çift yastık varsa birini  
      ünite iskemlesine kaldırın), 
2 – Hastayı ayakları uzak tarafta, başı yakın tarafta olmak üzere çapraz  
      yatırın, 
3 – Yastık yüzünün üstüne plastik örtüyü geçirin, hastanın havlusunu  

      örtün, kolay yetişilecek şekilde uzağa yerleştirin, 

4 – Uç kenarından gazete ile rulo yapılıp,rulo haline getirilen muşambayı   
      yatağa koyun. Muşambayı hastanın boynunun altına yerleştirin, 
5 – Boynuna üçgen sargı ve kulaklara pamuk tampon gözlerine şampuan  
      kaçmaması için gaz bezi koyun, 
6 – Tabure üzerindeki kovanın içine muşambanın serbest kalan uçlarını  
      yerleştirin, 
7 – Saçları önce düzelmesi için fırçalayın,sonra saçların her tarafını,kulak    
      arkasını, enseyi ıslatın ve şampuan dökerek şampuanlayın iyice köpürtün, 
      friksiyon yapın, saç diplerini ovun,durulayın. Saçlar temizleninceye kadar  
      aynı işleme devam edin, 
8 – Boyun bağını, pamuk tamponları, gaz bezini alın, 
9 – Saçları yolmadan uçlarından başlayarak tepeden aşağıya doğru tarayın, 

                     10- Yatağı yapın,malzemeleri toplayın, 
 

                   YÖNTEM II 
                   -   Hastanın karyolasını lavaboya yaklaştırın, 
                     -   Çaydanlık veya  fıskıye kullanarak yıkama işlemini yapın.     
  

                   YÖNTEM III 
- Hastanın hareket etmesinin sakıncalı olduğu durumlarda,saçları kuru şampuan 

ile temizleyin. 
- Şampuanı saçlara tampone edin,tarakla saçları açın ve kirleri havlunun üstüne 

dökün. 
      d)  İşlem sonrası; 

        -     Kovayı boşaltın,yıkayın kurulayın ve yerine kaldırın, 
        -   Muşambayı bir masa üzerine yayın sabunlu ve duru su ile yıkayın, silin, iyice           
             kurutun ve hafifçe pudralayarak kaldırın, 
        -     Boynuna sarılan boyun bağını yıkayın, 
        -    Çaydanlık ve sabun tabağını yıkayın, 
        -     İskemleyi kurulayın ve kaldırın, 
        -     Tarağı temizleyin yıkayın, 
        -   İşlemi kaydedin. 



KONU: BAŞ BOYUN YANIĞI OLAN HASTANIN YARA BAKIM   PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ:Göz kapağı ,burun ,ağız ve kulakta oluşabilecek işlevsel ve şekilsel bozuklukları en  
            aza indirerek fonksiyonel devamlılığını sağlamak. 
 
A-TEMEL İLKELER: 

1-Bu protokol, yanık derecesine göre yara bakımı tanılama ve egzersiz uygulatmayı    
   kapsar. 
2-Yara bakımı en az üç kişilik ekip tarafından uygulanır (Hemşire,hekim ,yardımcı    
    personel). 
3-Yara bakımında cerrahi-aseptik teknik kullanılır. 
4-İşlemden ½ saat önce analjezik uygulanır,yada hasta genel anestezi için hazırlanır. 
5-Yara bakımı yanık pansuman odasında yapılır. 
6-Yanık derecesine göre uygun yara bakım protokolü uygulanır. 
7-Yara bakımında iki dokunun birbiri ile teması engellenir. 
8-Protokolüne uygun  göz bakımı verilir. 
9-Protokolüne uygun ağız bakımı verilir. 
10-Yatış pozisyonu;   semi-fawler pozisyonudur. 
11-Bakımın etkinliği ve enfeksiyonu önlemek için saç ve/veya sakal tıraşı yapılır. 
12-Aynı bölgede 2.ve3.derece yanık varsa ; Gümüş sülfadiazin ve  tülle- gress (betadinli)    
      aynı anda uygulanmaz. 
13-Göze gümüş sülfadiazin  bulaşması engellenir. 
14-Trakeostomi varsa bakımı yapılır. 
15-Hasta yara bakımı hakkında bilgilendirilir. 

 
B-TANILAMA: 

1-Yanık Derecesi : 
       *2.derece ve 3.derece yanık yara bakım protokolüne uygun tanılama yapılır. 

2-Fonksiyon: 
  *Göz kapakları     :     Şiş ,kapalı---------------- Ödem (+) 

*Burun kanatları   :     Şiş ,açık----------------    Ödem (+) 
*Dudaklar             :     Şiş ,hareket kısıtlı------ Ödem (+) 
*Kulaklar              :     Şiş-------------------------  Ödem (+) 
*Boyun                 :     Pozisyon açısından gözlem 
 

3-Solunum: 
   *Larenks ödemi   (+ ) / (-)  : Balgam,sekresyon-------Aspirasyon 
                                                                                     Entübasyon / Trakeostomi                                            
4-Ağrı: 
   *Hafif     : (+)--------3.Derece yanık 
   *Şiddetli : (+)-------2. Derece yanık 

 
 

C-UYGULAMA: 
       a) Malzemeler: 

*Banyo küveti       :Her hastadan sonra dezenfekte edin. 
*Acil arabası          :Acil kullanıma hazır bulundurun. 
*Defibrilatör 
*Ventilatör 
*Monitör 
*Pansuman arabası 
*Aspiratör 
*Oksijen 
*Steril çarşaf / kompres 



*Pansuman arabası: -     Povidon iyot (%7,5) scrap                                                     
                                  -     Steril pet (büyük ,küçük) 

- Povidon iyot (%10) 
- İzotonik NaCl  
- Steril sargı 
- Steril uzun gazbezi 
- Bistüri veya makas 
- Tülle gress(betadinli , vazelinli ) ,Bactigras,Paranet v.b. 
- Gümüş Sülfadiazin 
- Eldiven(steril ,non-steril)                                                                                                                   

 
 
b) İşlem Öncesi:  

1-Hastanın hazırlığı: 
       *Oda ısısı             : 28 derece C 

*Hastayı işlem hakkında bilgilendirin 
*Endişelerini açıklamasına olanak sağlayın 
*Empati kurun 
*İşbirliğinin önemini anlatın, yardım etmesi için cesaretlendirin 
*İşlemden ½ saat önce analjezik uygulayın yada genel anestezi için hazırlayın 
*Hastayı yanık bakım odasına alın 

 
2-Ekibin hazırlığı: 

*El yıkama protokolüne göre ellerinizi yıkayın 
*Maske,bone takın;boks gömleği giyin 
*Non-steril eldiven giyin 

 
c) İşlem: 

      1-Yaraya yönelik : 
         BANYO: 

*Saç ve / veya sakalın yumuşamasını sağladıktan sonra tıraşı yapın 
*Steril küçük pet ve povidon  iyot (%7,5 )scrap kullanarak dairesel hareketlerle yanık    
  alanları yıkayın 
*Baş banyosu yaptırın 
*Eldiven değiştirin 
*Steril eldiven giyin 
*Steril pet ile kurulayın 

PANSUMAN : 
  *2.derece yanık  :   - Açık pansuman     : Povidon iyot (%10 ) ile atuşman yapın 
                                 - Kapalı pansuman  : 2.derece yanık protokolünü uygulayın  
  *3. Derece yanık  : -3.derece yanık yara bakım protokolünü uygulayın 
                                 -Kulaklarda ve boyunda iki dokunun birbiri ile temasını önleyin 

                                         -Protokole uygun göz bakımı verin 
                                         -Gözlere pomad ve sekresyon bulaşmasını engelleyin 
                                         -Protokole uygun ağız bakımı verin 
 

               -Kornea yanığı varsa önerilen tıbbı tedaviyi pansuman sonrası   
                uygulayın   

 
2-Egzersize yönelik : 

*Göz kapağının çekilmemesi (kontraktür) ve gözün kurumaması için gece göz kapağını 
tespit edin 
*Fonksiyon bozukluğunu önlemek için göz kapağına açma-kapama egzersizi yaptırın 
*Kulakların arka dokuya teması ve yapışıklığını önlemek için pansumanda kulak arkasını 
uygun şekilde kapatın 



*Boyun bölgesi yapışıklıklarını ve kontraktür gelişmesini önlemek için başı hiper-
extansiyonda tutun 
*Dudaklarda oluşabilecek kontraktürleri önlemek için ağız egzersizleri uygulatın 
 

d) İşlem sonrası : 
*İşlem için giydiğiniz giysileri çıkarın,  
*Hastayı odasına alın ,rahatlatın, 
*Psikolojik destek protokolünü uygulayın, 
*Üşüyorsa ısı kaynağını ayarlayın, 
*Ağız kuruluğunu önlemek için nebulizatör kullanarak nemli hava verin, 
*Yanık yarasını değerlendirin ,kayıt edin, 
*Yanıklı hasta bakımında uygulanması gerekli diğer tedavi ve bakım protokollerini 
uygulayın, 
*Yara bakım odasını ve pansuman malzemelerini bir sonraki hasta için hazırlayın, 
*Enfekte atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne    
  uygun olarak  elimine edin. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
KONU : BEDEN İMAJI BOZULAN HASTA BİREYE PSİKOLOJİK YAKLAŞIM     
              PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hasta bireyin bedenindeki değişikliklerle yaşamını sürdürmesine yardımcı     
              olmak. 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Hasta birey biyopsikososyal bir bütünlük içinde gözlenir. 
2- Hastanın güvenliği sağlanır. 
3- Hastanın hakları korunur. 
4- Mahremiyetin korunmasına özen gösterilir. 
5- Tedavi ve bakımın her aşamasında iletişimin sürekliliği sağlanır. 
6- Hasta birey ve ailesi tedavi ve bakımla ilgili bilgilendirilir ve katılımı sağlanır. 
7- Sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapılarak gözlem ve diğer yöntemlerle elde edilen bulgular 

sözlü ve yazılı olarak bildirilir. 
 
B – TANILAMA 

1- Fiziksel değerlendirme: 
 Organ kaybı 
 Fonksiyon yetersizliği ve ya kaybı 
 Yaranın yeri,derinliği,büyüklüğü ve kalıcılığı 
 Hastalıkları ve yatağa bağımlılık durumu 

2- Mental Durumu Değerlendirme: 
 Görünüm: Uygun (temiz,düzenli,bakımlı),uygunsuz (kötü hijyen,dağınık) 
 Oryantasyon: İnsanları,yeri,zamanı ve şartları tanıma durumu 
 Dikkat: Yoğunlaşma,spontan,volanter dikkat 
 Bilinç: Açık,kapalı 
 Konuşma:Normal,kelimeleri birbirine karıştırma,baskılı      
      yüksek,tedbirli,rahatsız edici,anlamlı,anlamsız 
 Görüşme süresince etkileşim: İletişime     
     açık,ilgisiz,şüpheci,ayartıcı,anlaşılmaz 
 Mood: Stabil,deprese,eforik,anksiyöz üzüntülü 
 Affekt: Mood ile uygun,katatonik,düz,açık,değişken 
 Algılama: Normal,hallüsinöz 
 Düşünce süreci: Odaklanabilir,odaklanamaz 
 İç görü : Kendisinin farkında,inkar 
 Başa çıkma becerilerinin etkililiği: Etkili,bazıları etkili,etkisiz 

 
 
3- Psikolojik tepkiler: 

 Beden imajındaki,sorumluluk ve rollerdeki değişiklikler,umutsuzluk,uzamış      
      hospitilizasyon,ekonomik sorumluluklar,destek kaybı ile ilgili “Bireysel başa     
      çıkmadaki yetersizlik” : 

 -  Var olan sorunları inkar etme 
 -  Kendi isteklerinin yerine gelmesi için başkalarını kullanma 
 -  Ekip üyeleri ve yakınlarına karşı sözlü saldırıda bulunma 
 -  Hoşnutsuzluk veren durumlardan aşırı derecede etkilenme 
 -  Başkalarından şüphelenme 
 - Savunma mekanizmalarını uygun kullanmama 

 Vücudun bir parçasının kaybı,beden imajının değişmesi uzamış    



     hospitilizasyon,ekonomik sorumluluklar destek kaybı ile ilgili “Anksiyete”: 
- Aşırı uyarılmış hali 
- Korkaklık,ürkeklik 
- Yetersizlik duyguları 
- Huzursuzluk 
- Uykusuzluk 
- Göz iletişimi kuramama 
- Kendine yoğunlaşma 
- Seçici dikkatsizlik,konsantrasyonda güçlük 
- Solunum ve kalp atımında artma 
- Gerginlik ve çaresizlik duygularının artması 
- Öğrenme güçlüğü 

 İmmobilizasyon,sınırlamalar ve alternatiflerin olmaması ile ilgili     
      “Umutsuzluk”: 

- Başa çıkmak için seçeneklerinin olmadığına inanma 
- Durgunluk,çaresizlik 
- Kapana yakalanmış gibi hissetme 
- Sık sık kurtuluşun/kaçmanın bir anlamı olarak suicidi görme 

 Değişikliklerin kabullenilmemesi ile ilgili “Negatif tutum ve davranış”,”Öfke    
      patlamaları”: 

- Tedaviyi kabul etmeme 
- Sözlü saldırılarda bulunma 

 Algılanan ya da gerçek kontrol yokluğu ile ilgili “Güçsüzlük”: 
- Durumlar ve olaylar üzerinde kontrolünün yada etkisinin olmadığından söz etmesi 
- Yapabildiği halde bakımıyla ilgili ve diğer kararlara katılmaması 
- Rollerini yerine getirmeyle ilgili şüphelerinin olduğundan söz etmesi 
- Gerçek duygularını ortaya koymaktan çekinme,görevlileri kızdırmaktan korkma 
- Donukluk,pasiflik 
- Alınganlık,gücenme,öfke ve suçluluk duygularının ifadesi 

 Yaranın ciddiyeti,muhtemel aile üyelerinin ölümü,yardımsızlık ile ilgili     
      “Ailenin başa çıkmadaki yetersizliği” ve “Değişen aile süreci”: 

- Aile üyelerinden birinin kaybı 
- Ekonomik yetersizlikler 
- Rollerin ve sorumlulukların değişmesi 
- Uzayan tedavi süreci 
- Hastayı destekleyen aile bireylerinin yetersiz olması 
- Ailede birden fazla hasta olması 
 

 Değişikliklerin inkarı,tedavi ekibine güvenmeme ile ilgili “Tedavi ve bakımı     
       kabul etmeme”: 

- Tedaviyi red etme ile ilgili duygu ve düşüncelerin açık ifadesi 
- Öfke patlamaları 
- Tedaviye uymama 

 Ölüm ve yaşam hakkındaki duygularla ilgili “Manevi acı”: 
- Ağlama,gerginlik 
- Duygu ve düşüncelerin açık ifadesi 
- Suçluluk hissi 
- Vedalaşma,vasiyet yazma 
- Af dilemek,pişmanlık duyguları 
- Öfke,inkar 
- Dini uzlaşmalar,anlaşmalar,adaklar 

 Beden imajındaki değişiklik vücudun bir bölümünün kaybı ile ilgili “Yas     
       tutma”: 

- Kaybı fazla yüceltme 
- Aşırı öfkenin uygun ifade edilmeyişi 



- Aşırı ve durumla orantılı olmayan suçluluk duygusunu sürekli vurgulama 
- Yoğunlaşmada güçlük 
- Duygu durumunda hızlı değişme 

 Algılanan görünümle ilgili “Sosyal izolasyon”: 
- Yalnız kalma eğilimi 
- Konuşmama,göz göze gelmeme 
- Üzgün,donuk duygu durum 

 Algılanan görünüm,sorumluluk ve rollerin değişmesi,destek kaybı ile ilgili     
       “Benlik saygısında azalma”: 

- Olumlu pekiştirmeleri kabullenmeme 
- Öz bakım sorumluluğunu yerine getirmeme 
- Kendine zarar verici davranma 
- Göz temasından kaçınma 
- Sosyal ilişkilerde azalma 
- Kendini ve başkalarını eleştirme,suçlama 
- Gerçekci olmayan amaçları yönünden başarısızlığa uğrama ve kendini bunlara 

göre değerlendirme 
- Başarılarını tanıyamama 

 Hasta bireyin yaklaşımlar süresince ve sonrasında psikolojik tepkileri     
      gözlenir. 

- Bedenindeki değişikliklere uyum sağlaması ve bunu ifade etme 
- Anksiyete ve korkusuyla başa çıkabilme 
- Uygun bir tarzda korkularını,üzüntüsünü ve anksiyete duygularını ifade edebilme 
- Ailesi ile kayıp ve yas duygularını paylaşabilme 
- Aile,arkadaş ve kurumsal destekleri yaşam tarzındaki değişikliklerin üstesinden 

gelebilmek için kullanabilme 
- Sağlık elemanlarına ve çevresine daha az negatif davranışlar gösterme 
- Tedavi ve bakımı kabullenme 
- Bakım ve tedavilerle ilgili bilgileri ve uygulamaları öğrenmede istekli olma 
- Kendi bakımı ile ilgilenmeye başlama 
- Tedavi süresince sağlık ekibi ile işbirliği yapma 
- Olumlu bir tutum içinde geleceği ile ilgili konuşmaya başlama. 

 
C – UYGULAMA 

1-  Görünümü değişmiş,fonksiyonu bozulmuş olan hastalar karşısındaki psikolojik      
      tepkilerinizi tanıyarak onlarla başa çıkmasını öğrenin. 

       2-  Her hastanın bedenindeki değişikliklere farklı tepkiler verdiğini kabul edin. 
       3-  Biyopsikososyal bir bütünlük içinde gözlem yapın. 

  4- Tedavi ve bakımı rahat uygulayabilmek ve iletişimi sürdürebilmek için     
       terapötik bir ortam oluşturun. 

       5- “Hastayla İletişim Kurma ve Sürdürme Protokolü” nü uygulayın. 
 6- Sucid  düşüncelerini değerlendirin.(Bkz.Beden İmajı Bozulan Hasta Bireyin     
     Suicid Girişimini Önleme Protokolü) 

      7-  Hasta Bireyin psikolojik tepkilerine yönelik hemşirelik yaklaşımlarını uygulayın: 
           - Bireysel başa çıkmada yetersizlik: 

 Görüntü değişikliğinin hasta ve ailesi için taşıdığı anlamı ve yaşamı    
    üzerindeki düşündüğü etkilerin neler olacağını belirleyin. 
 Görüntüsünün ailesi üzerinde oluşturduğu negatif duyguları     
     uzaklaştırmaya yardımcı olun.(Hasta görüntüsünden dolayı       
     çevresindekilerin yüzünü izler,bu izlenimden kabul edilmeme ile    
     karşılaşabilir ve utanma duygusunu yaşayabilir.) 
 Görüntüsü ile ilgili algılamaların gerçek olmadığını düşünürseniz,onlarla     
     mücadele etmeyin,paylaşması için hastaya fırsatlar sağlamaya devam    
     edin. 
 Gözlem ve hislerinizi onaylayarak hastanın duygu ve düşüncelerini ifade            



    etmesine olanak sağlayın(Üzgün görünüyorsunuz?.Nasıl hissettiğinizi     
    söyleyebilir misiniz?). 
 Kaybın çözümünü azar azar başarabileceğini ve bunun için zamanın     
    gerekli olduğunu ifade edin. 
 Hasta bireyin olumlu düşünce ve davranışlarını fark etmesine, yardım     
    edin.(Hastanın kendine güveni arttıkça,doyum sağlamak için manipülatif    
    davranışlara gereksinimi kalmayacaktır.) 
 Hasta bireyin temel ihtiyaçlarının sağlanmasında yardımcı olun. 
 Kendi bakım ve tedavisi ile ilgili karar ve uygulamalara hasta bireyin    
    katılımını sağlayın. 

           - Anksiyete: 
 Anksiyete hislerini ifade etmede hastayı cesaretlendirin 
 Basit relaksasyon tekniklerini öğretin(solunum egzersizi vs.) 
 Destekleme yapmadan inkar ifadelerini kabul edin 

           - Ailenin başa çıkmadaki yetersizliği ve değişen aile süreci : 

 Hasta bireyin ve ailesinin kriz oluşumundaki yerini belirleyin 
 Evdeki rollerini tekrar organize etmesine ve aile bütünlüğünü devam     
      ettirmesi için önceliklerini ortaya koymaya ve stresi azaltamaya yardım    
      edin. 
 Seçeneklerini listelemeye,mevcut kaynaklarını kullanmaya zorlayın. 
 Hasta bireyin ve aile üyelerinin: 

           - Bakımla ilgili karar ve uygulamalara katılımını sağlayın. 
           - Başa çıkma yeteneklerini ve etkileşim örneklerini değerlendirin. 
           - Stres duygularını ve başa çıkma metodlarını,güçlü ve zayıf yönlerini    

 tanımasına yardımcı olun. 
           - Birbirleriyle duygu ve düşüncelerini paylaşmada cesaretlendirin. 
           - Durumun gerçekçi değerlendirmesini yapmada yardım edin. 

 Suçluluk,öfke,düşmanlık,suçlama gibi kendi duygularını tanımada    
      yönlendirin. 
 Hasta birey ziyaretçilerle olduğunda gizliliğe ve yalnız kalmasına izin     
      verin. 

           - Umutsuzluk 
 Hastayla göz iletişimini sürdürerek hastanın görüntüsü ile ilgili yüz     
      ifadesini gözleyin. 
 Bedeninin  biçimi ve fonksiyonundaki değişikliğin geri döneceği ile ilgili umut      
      ve düşünceler için cesaretlendirmeyin. 
 Hasta bireyle bakım ve tedavisi ile ilgili planlar yapın ve uygulayın. 
 Problem çözme ve karar verme için olumlu güçlendirme yapın. 
 Karar verebildiğinde ve problemi çözdüğünde övün. 
 Yaşamında kontrol edebildiği alanları tanımasına yardım edin. 

           - Benlik saygısında azalma: 
 Hasta bireyin varlığına saygı gösterin. 
 Verdiğiniz sözleri tutun ve anlaşmaları yerine getirin. 
 Hasta bireyin yeteneklerini tanıyın bu yetenekleri kullanmasında yardımcı      
      olun. 
 Düşünmesi için zaman verin ve alternatifler sunun. 
 Kendini küçük düşüren durumları sorun ama tartışmayın. 
 Dikkatini,güçlü ve başarılı olduğu yönlerine çekin. 
 Başarısızlıklarının üzerinde durmayın. 
 Benliğinde değiştirmek istediği yönleri bulmasına ve sorun çözme    
      yöntemlerini geliştirmesine yardım edin. 
 Bağımsız duruma gelmeye başladığında,davranışlarının sorumluluğunu     
      aldığından emin olmasını sağlayın. 



 Başarıları görüldüğünde bunu tanıması ve olumlu geri bildirim almasını     
      sağlayın. 

          - Sosyal İzolasyon: 
 Diğer hasta bireylerle ve sağlık elemanları ile sözel iletişime    
     cesaretlendirin. 
 Herhangi bir beklenti koymadan,koşul ileri sürmeden ilgi gösterin. 
 Teke tek ilişkide rahatlayınca grup etkinliklerine cesaretlendirin. 
 Başkaları ile gönüllü etkileşimlere girdikçe olumlu pekiştirme yapın. 
 Orta derecede depresif hasta bireyin kendini günün erken saatlerinde,ağır     
      hasta bireylerin ise günün ileri saatlerinde kendini iyi hissedeceğini    
      unutmayın ve etkinlikleri bu doğrultuda planlayın. 

          - Güçsüzlük  
 Bakımıyla ilgili kararlarda mümkün olduğu kadar sorumluluk almasına izin     
     verin. 
 Bakımıyla ilgili etkinliklerin programını belirlemesine izin verin. 
 Gerektiğinde gizlilik gereksinimini karşılayın. 
 Kendisiyle ilgili kararları bağımsız olarak alma hakkına saygı gösterin ve    
      kararlarının daha mantıklı olması için zorlamayın. 
 Gerçekçi amaçlar belirlemesine yardım edin. 
 Yaşamında değiştirebileceği ve değiştiremeyeceği şeyleri kabullenmesi    
      için cesaretlendirin. 

          - Öfke patlamaları 
 Hasta bireyin çevresindeki aşırı uyaranları azaltın. 
 Hasta bireyi 15 dakikada bir gözleyin. 
 Güvenli bir çevre oluşturun zararlı olabilecek materyalleri uzaklaştırın. 
 Öfkesini boşaltabileceği bir yol bulabilmesi için şiddet içeren     
      davranışlarına yön verin (Fiziksel egzersiz,yazma vs) 
 Sakin tavırlarla yaklaşın. Sözlü saldırılara gerekli tepkileri verin. 
 Görevli sayısının yeterli olmasını sağlayın. 
 Eğer hasta bireyle konuşmayla ve ilaçla sakinleşmiyorsa izole edin. 
 İzole edilen hasta bireyi yalnız bırakmayın. 
 Hasta bireyin durumunu gözleyin ve uygunsa izolasyondan çıkartın. 

           - Tedavi ve bakımı kabul etmeme: 
 Tedavi ve bakımı kabul etmeme nedenlerini açıklaması için    
      cesaretlendirin. Hasta bireyle tartışmayın. 
 Bakım ve tedavileri yaparken acele etmeyen bir tutum ve sakinlik içinde    
      olun. 
 İyileşmesi için tedavi ve bakımın önemini açıklayın. 
 Yaranın prognozu,tedavisi ve bakımı ile ilgili bilgi verin. 
 Tedavi ve bakıma ailesinin katılımını sağlayın. 
 Ekip içinde hasta bireye yaklaşım konusunda işbirliği yapın. 
 

          - Yas tutma ve manevi acı: 
 “ Yas Tutan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım Protokolü”nü uygulayın. 

8 -  Depresyon belirtileri açısından dikkatli olun      
      (İzolasyon,güçsüzlük,umutsuzluk,aşırı uyku,anoreksiya vs). 
9 -  Hasta bireyin ilgisini çeken,duyu organlarını aktive eden yaklaşımları planlayınız. 
      (Bkz. İmmobil Hasta Bireyde Duyusal Yoksunluğu Önleme Protokolü) 
10- Yara iyileşmesi süresince gerçek beden değişikliği ve fonksiyon kaybına    
      uyumunu kolaylaştıracak yaklaşımları planlayın: 

 Uzun süren bir hospitilizasyon  sonrası eve,işe,okula ve aileye dönme ile ilgili     
      duygu ve düşüncelerini bunlar üzerindeki etkilerini konuşun.Bunlara uyum     
      sağlaması için gerekli olan emasyonel ve özel fiziksel ihtiyaçları belirleyin. 
 Düşünce ve duygularını sözel olarak ifade etmekte zorlanan hasta bireye eğer    



     mümkünse yazmasını önerin. 
 Hasta bireyin hoşlandığı aktivite ve ilgileri belirleyin ve bakım planına bunları    
      dahil edin. 
 Kendi bakım aktivitelerine yavaş bir şekilde başlayarak yeni aktiviteleri birer    
      birer ekleyin. 
 Başardığı her aktivite için dürüst bir şekilde hastayı övün. 
 Aktiviteleri yapmasına destek olun,zorlamayın. 
 Aynı durumda olan bireylerin kurduğu dernek varsa bunlarla nasıl bağlantı    
      kuracağı konusunda bilgi verin. 
 Hasta bireyle ve ailesine tedavi ve evde bakımla ilgili bilgiler verin,anlama    
      düzeylerini değerlendirin,gerektikçe öğretmeye devam edin. 
 Hasta bireyin durumuna uygun ve ihtiyaç halinde psikiyatrist,sosyal hizmet    
      uzmanı,fizyoterapist vs ulaşması konusunda rehberlik yapın. 
 Gerekirse dini ve manevi destek sağlayacak din adamı veya aile yakınlarıyla    
      olmasına izin verin. 
 Beden değişikliği iş yaşamını etkileyecek düzeyde ise değişikliğe uygun    
      çalışmasına yardımcı olacak kuruluşlarla bağlantı kurmasını sağlayın. 
 Taburcu olduktan sonra ihtiyaç duyduğunda veya belirlenen randevu    
       tarihlerinde bakım ve tedavinin sürekliliğini sağlamak için iletişim kurmasını     
       söyleyin. Ulaşabileceği telefon numaralarını verin. 

11-  Hasta bireyle ilgili gözlem,tedavi ve bakımı kayıt edin: 
 Hasta bireyle ilgili hemşirenin her an dikkatli olmasını sağlayacak    

   uyarılar.(Suicid,hastalık vs.) 
  Uygulanan girişimler ve hastanın cevapları 
  Ailesi ve sağlık ekibi ile olan iletişimi 
  Son tedavi planı uygulaması  

 
 



  

 KONU: BENLİK SAYGISI BOZULAN HASTA BİREYE YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Kendini ve yeteneklerini tanımasına yardımcı olarak kendine değer verir hale      
              gelmesini sağlamak. 
 
A- TEMEL İLKELER 

1 – Hasta birey biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içinde ele alınır 
2 – Hasta bireyin mahremiyeti korunur 
3 – Benlik saygısının bozulma nedenleri belirlenir 
4 – Hasta birey ve ailesi tedavi ve bakımı ile bilgilendirilir ve bakıma katılımı sağlanır 
5 – Hasta bireyle güvene dayanan bir iletişim kurulur 
6 – Hasta bireye ön yargılı olmamaya ve yargılayıcı bir tutum izlememeye dikkat edilir. 
7 – Aşırı koruyucu olmaktan kaçınılır. 

B – TANILAMA 
      1 – Benlik saygısının bozulmasına neden olan etkenler 

a) Patofizyolojik 
 Vücudun bir parçasının yada parçalarının kaybı 
 Vücudun bir fonksiyonunun ya da fonksiyonlarının kaybı 
 Şekil bozuklukları 

b) Durumsal ( Kişisel,Çevresel ) 
 Bağımlılık gereksiniminin karşılanmamış olması 
 Olumlu geri bildirim yokluğu 
 Önemli bir kişinin ölümü,çocuk kaçırma/öldürme, bir kişiden ayrılmaya bağlı 

terkedilmişlik duyguları 
 Yetersizlik duygularına bağlı: 

       + İşsizlik 
       + Ekonomik problemler 
       + İş kayıbı yada çalışamama 
       + İlişki problemleri: 

- Evlilikte uyuşmazlık 
- Ayrılma 
- Üvey ebeveynler 
- Evlilik bağı yolu ile edinilen akrabalar (gelin,kayınvalide vb.) 
- Vücut ağırlığında artma/azalma  
- Premenstural sendrom (PMS) 

      + Okul başarısızlığına bağlı 
      + Kendi ebeveynleriyle ineffektif ilişki öyküsüne bağlı 
      + Geçmişti istismarcı ilişkilerin olmasına bağlı 
      + Ebeveynlerin çocuktan gerçek üstü beklentilerde bulunması 
      + Reddedici ebeveyn tutumu 
      + Cezalandırmalarda tutarsızlığı 
      + Bir kurumda yaşamaya (akıl sağlığı kurumları, hapishane, yetim evi, yurt)    
         bağlı yetersizlik ve acizlik duyguları 
      + Geçmişte çeşitli yetersizlik öyküleri: 

           -  Maturasyonel 
 Bebek/oyun çocuğu/okul öncesi: 
 Yakınlık ya da uyaran yokluğu 
 Ebeveynlerden/önemli kişilerden ayrılma 
 Ebeveynler tarafından sürekli olarak olumsuz şekilde değerlendirilme 
 Ebeveyn desteğinin yetersizliğine bağlı 

           - Okul çağı 
 Hedeflenen başarı düzeyine ulaşamama  



 Akran grubunun kaybı 
 Tekrarlayan / sürekli şekilde olumsuz geri bildirim alma 

         - Adölesan 
 Otonomi ve bağımsızlığın kaybı 
 Akranlarla ilişkilerin bozulması 
 Okul problemleri 
 Kendisi için önemli kişilerin kaybı 

         - Orta yaş 
 Yaşlılıkla ilgili değişiklikler(fizyolojik değişim,yakınların kaybı,ayrılığı vs). 

         - Yaşlı yetişkin 
 Kayıplar (yakınlar, fonksiyon, ekonomik, emeklilik) 

 
      2- Benlik saygısında bozulma bulguları : 

 Kendi kendini reddetme (beğenmeme) 
 Değişim ve kayıplarla zihninin fazla meşgul olması 
 Utanç ya da suçluluk ifadesi 
 Kendini olayların üstesinden gelemez olarak değerlendirme 
 Kişiliğin bir bölümünü kaybetmiş hissetme 
 Olumlu geri bildirimlerden uzaklaşmayı/reddetmeyi mantığa uydurma ve kendisi 

hakkındaki olumsuz geri bildirimleri abartma 
 Amaç koymakta yetersizlik/amaçsızlık 
 Sosyal toplantılara katılmayı aksatma 
 Kararsızlık 
 Problem çözmede yetersizlik/yokluk 
 Depresyon belirtileri 
 Yoğun şekilde güvence/onaylanma arayışı 
 Beden prezentasyonunun kötü olması (postur,göz teması,hareketle)  
 Kendini suistimal eden davranışlar (intihar girişimleri,tırnak yeme,madde kullanımı,vs.) 
 Kişilerarası ilişkilerde hoşnutsuzluk 
 Yeni şeyler/durumlar denemekten çekinme 
 Başarılarını tanıyamama 
 Varolan sorunları ve davranışları inkar etme  
 Çevresinde meydana gelen olumsuz olaylardan kendini sorumlu tutması,suçluluk 

hissetmesi 
 Gerçekçi olmayan amaçları yönünden başarısızlığa uğrama ve kendini bunlara göre 

değerlendirme 
 Kişisel yetersizlikleri mantığa uydurma 
 Servisin kurallarına uymama 
 Hafif eleştirilere bile aşırı duyarlılık gösterme 
 Kendi isteklerinin yerine gelmesi için başkalarını kullanma 
 Aşırı gösterişlilik  
 Sağlık elemanları ve diğer hastalara karşı sözlü saldırıda bulunma 
 Aşırı motor aktivite ve dikkat süresinin kısa olması nedeniyle hiper aktivite 

      3- Yaklaşımları sonlandırma kriterleri 
 Kendisi hakkındaki duygu ve düşünceleri sözel olarak ifade edebilmesi 
 Kendisi hakkında olumlu özelliklerini tanımlamaya başlayabilmesi 
 Tedavi ve bakımında işbirliği yapabilmesi 
 Sorunlarını ifade edebilmesi 
 Grup aktivitelerine katılabilmesi 
 Sorumluluk alma ve başarmak için çaba gösterebilmesi 
 Bireylerle olumlu ilişkiler kurabilmesi 

 
 



C – UYGULAMA 
1- Hasta bireyi gözleyin (olumlu geri bildirimleri kabul etme kendi bakımında sorumluluk    
      alma) 

      2- Güven verici bir hemşire-hasta/birey ilişkisi kurun: 
 Duygularını,özellikle kendini nasıl gördüğü ya da düşünce şekline ililşkin duygularını 

ifade etmesi için cesaretlendirin 
 Sağlık problemi,tedavi,ilerleme ve program hakkında sorular sormaya cesaretlendirin. 
 Güvenilir bilgi verin ve verilen bilgiyi pekiştirin 
 Kişinin kendisi,bakım yada bakım veren kişi hakkında sahip olduğu düşünceleri açıklığa 

kavuşturun. 
 Hastayı olduğu gibi kabul edin,yargılamayın,olumsuz eleştirilerden kaçının (değer 

verdiğini gösterir) 
 Özel yaşamın korunmasını ve güvenli bir çevre sağlayın. 

      3- Sosyal etkileşimini geliştirin: 
 Bağımsız olarak yapabildiği aktiviteleri gözleyin ve destekleyin. 
 Benliğinde değiştirmek istediği yönleri bulmasına ve sorun çözme yöntemlerini 

geliştirmesine yardım edin. (Benlik saygısının düşük oluşu,kişinin sorun çözme 
yeteneğini bozabileceğinden destek gerekebilir.) 

 Aktivitelerini yapmada ve sorumluluk almada bağımsız olduğu dönemde bunun farkına 
varmasını sağlayın. 

 Başkalarının yardımını kabul etmesi için yardım edin. 
- Hastanın üzerindeki istemleri sınırlarken,aşırı koruyucu olmaktan kaçının 
- Hareket etmeye cesaretlendirin 
- Başarıları görüldüğünde bunu tanıması ve olumlu geribildirim almasını sağlayın 
- Kendi haklarını korurken başkalarının haklarına da saygılı olmanın önemini öğretin 
- Başkalarıyla iletişim kurarken yargılayıcı ifadelerden kaçınmanın önemini vurgulayın 
- İletişim kurarken göz temasının önemini açıklayın 
- Kendi bakımını yapamıyorsa yardım edin 
- Gerçekçi amaçlar belirlemesine ve başarı duygusu yaşayabileceği aktivitelere 

katılmasına yardım edin. 
 Bir savunma mekanizması olarak inkarı kullanmayı azaltmasına ve uygun baş etme 

davranışlarını geliştirmesine yardım edin 
 Aile uyum sağlarken,aileyi destekleyin. 

      4- Hastanın güçlü yönlerini,kaynaklarını inceleyin/ortaya çıkarın 
      5- Beklentilerini görüşün: 

 Eğer beklentiler gerçekçi ise bunları görüşün 
 Gerçekçi alternatifleri inceleyip ortaya çıkarın. 

      6- Gerekiyorsa toplumsal kaynaklara yönlendirin (danışmanlık,atılganlık kursları vs.) 
      7- Gözlemler,bakım ve tedavi kayıt edin ve ekip elemanlarıyla paylaşın. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
KONU: BİTLİ HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Bölgeyi bitten temizleyerek oluşturacağı olası komplikasyonları önlemek. 
 
A-TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol bitin yerleştiği bölgelerin tanılanmasını, hijyenin sağlanmasını ve 
buluşmasının önlenmesini kapsar. 

2- Hastanın bakım ve tedavisi hemşirenin sorumlulğundadır. 
3- Hasta ve ailesi bakım ve tedavi konusunda bilgilendirilir ve katılımı sağlanır. 
4- Hastanın işlem esnasında mahremiyeti korunur. 
5- Hastanın birey olarak varlığına saygı gösterilir. 
6- Hastaya karşı  ön yargılı ve yargılayıcı davranılmaz. 
7- Hastanın kullandığı eşyalar ayrılır (çarşaf takımı, iç çamaşır, torak v.s.). 
8- Hasta ve ailesinden  yapılacak uygulamalar için izin alınır. 
9- Bitlenmenin olduğu bölgeye protokole uygun hijyenik bakım verilir. (Baş Banyosu 

Protokolü ve Yatak içi tüm Vücut Banyosu Protokolü) 
10- Diğer hastalara ve aile bireylerine bulaşmaması için önlemler alınır. 
11- Kullanılan  malzemeler protokolüne uygun dezenfekte edilir. 
12- Hasta birey bit kontrolü açısından 24 saatte bir değerlendirilir. 

 
B- TANILAMA 

1- Bitin yerleştiği bölge/ bölgeler: 
 

 
  

2- Bitlenme semptomları: 
a) Baş bitlenmesi: 

 Saça veya sakala yapışık parlak, sarımsı renkte ve oval/damlacık biçiminde 
sirkeler, 

 Gece kaşıntısı (bitlerin en çok kan emdiği zaman gecedir) kulak arkası ve ense 
(oksipital) de olması, 

 Oksipital bölgede kaşıntı sonrası oksipital adenit, 
 Saçların iltihap ve serozite ile keçeleşmesi sonrası kötü kokması, 

           
b) Vücut bitlenmesi: 

- İç çamaşır ve çarşafların dikiş yerlerinde bitin görülmesi, 
- İpliklere yapışık yumurtaların gözlenmesi, 
- Boyun, skapula, bel üzerinde lezyonlar, 
- Isırma belirtileri; 

 Pembe, nokta şeklinde kaşıntılı maküller (ilk belirtileri), 
 1 hafta sonra ödemli papüller, şiddetli kaşıntı, 
 Deride nokta ve çizgi şeklinde ekskoriyasyyonlar (özellikle interskapüler 

bölgede,) 
 Ürtiker, 

Baş biti: Vücut biti Pubis biti 
 
-  Saç 
-  Sakallı deri 
-  Kulak arkası 
-  Ense 
 
 

 
 

 
- iç çamaşır ve yatak 
  çarşaflarının dikiş 
  yerleri 
- vücut tüyleri 
 

 
- pubis 
- karın 
-bacak kılları 
-kalça 
- göğüs, axilla 
-kaş ve kirpikler 
-ender olarak saç, sakal 
 



 Sekonder bakteriyel enfeksiyon ve ekzamatizasyon, 
 Kronik vakalarda, derininkuru, kalın kabuklu ve pigmente olması, likenifikasyon 

gelişmesi, 
 Kırmızı kahverengi bit dışkıları.            

c) Pubis bitlenmesi 
- Kıl diplerinde  siyah nokta halinde bitlerin gözlenmesi, 
- Kaşıntının daha az olması, 
- Pubis, karın, femoral bölge, kalça ve göğüste 3-l5 mm çaplı gri-mavi maküloz 

lekeler. 
d) Kirpik bitlenmesi 

- Çapaklanma, 
- Kızarıklık, 
- Kaşıntı, 
- Göz kapağının şişmesi. 

 
3- Bitlenmeye eğilimli risk grupları: 

- Çocuklar, 
- Yaşlılar, 
- Zeka özürlüler, 
- Yatağa bağımlı hastalar, 
- Toplu olarak yaşayan insan grupları, 
- Ağır psikiyatri hastaları. 

 
4- Bitin özellikleri değerlendirilir. 

a)  Baş biti (Pediculus humanus capitis): 
 1-2 mm uzunluğunda , 
 Sarımsı, kırmızı veya grimsi renkte, 
 Yumurtaları, parlak, sarımsı renkte oval veya damla biçiminde (sirke), 
 Yaşam süresi 30-45 gün. 

 
b)  Vücut biti: 
 2-4,5 mm uzunluğunda, 
 Parlak, saman sarısı, 
 Kahverengi, gri renkte, 
 Dişileri daha büyük, 
 Yaşam süresi 25-35 gün, 
  
c)  Pubis biti: (Şekil 3) 
 1-1,5 m boyunda, 
 Başı büyük göğsü karından daha geniş, 
 Tüyleri yapışık siyah  nokta şeklinde, 
 Dişisi l8 gün, erkeği 22 gün yaşar. 

          Tanılama sıklığı:Hasta birey bit açısından 24 saatte bir tanılanır. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 



C- UYGULAMA 
a) Malzemeler 

1- Baş bitlenmesi için: 
 Baş banyosu malzemeleri, 
 Sık dişli tarak, 
 Tedavi şampuanı veya solüsyonu, 
 Vazelin, 
 Bone, 
 Makas, 
 

2- Vücut ve kasık bitlenmesi için: 
 Yatak içi tüm vücut banyosu malzemeleri, 
 Tedavi solüsyonu, 
 Permatik, 
 

3- Göz ve kaş bitlenmesi için: 
 Vazelin, 
 Cımbız, 
 Tedavi solüsyonu, 
 Makas, 

 
b) İşlem Öncesi Hazırlık: 

-    Psikolojik hazırlık: 
 Utanma duygusunu destekleyecek tutum ve davranışlarınıza dikkat edin. Nazik 

davranın ve cesaretlendirin, 
 Anlayacağı açık bir dil kullanarak bitlerin yok olacağı ve kendisinden 

kaynaklanmadığını anlatın, 
 İşlem hakkında hasta ve ailesini bilgilendirerek katılıma teşvik edin, 
 Duygu ve düşüncelerini ifade etmesi için olanak tanıyın ve cesaretlendirin, 
 Yapılacak uygulamalar için izin alın.  

      -   Fiziksel hazırlık: 
 Hasta ve ailesinden izin alarak uzun saçların kesilmesi, kıllı bölgelerin ve 

sakalların traş edilmesini sağlayın, gerekirse kirpiklerini kesin, 
 Temiz giysiler ve yatak çarşafının teminini sağlayın, 
 Şapka, baş örtüsü, fırça, tarak, yastık kılıfı v.b. eşyaların hastaya özel olmasını 

sağlayın, 
 Tırnaklarını kesin ve ellerin temizlenmesini sağlayın, 
 Hastaya durumuna uygun pozisyon verin. 
 

      -   Fizik Ortamın Hazırlığı: 
 Oda sıcaklığını ayarlayın  (25 C), 
 Mahremiyeti korumak için paravan veya perdeyi çekin, odanın kapısını kapatın, 
 Malzemeleri uygun yere yerleştirin. 

      -   Ekip Elemanlarının Hazırlığı: 
 Ellerinizi yıkayın, 
 Bone takın, 
 Eldiven ve muşamba önlük giyin. 

 

     c)  İşlem: 
1- Yatağa bağımlı olmayan hastalar için işlemi nasıl yapacağını öğretin ve uygulamasına 

yardımcı olun. 
2- Bitlenmenin olduğu bölgeye uygun hijyenik bakım yapın: 

-  Baş bitlenmesi 



 Baş banyosu protokolüne göre bakım verin, 
 Saçlı deri bitim çizgisinden, kulak arkasına ve  ensede saçsız  deri kısmına 

kadar olan bölgeye vazelin sürün, 
 Saçları tutam, tutam ayırın ve uygun solüsyon/şampuanla ıslatılmış tam 

puanlarla dipten uçlara doğru yedirin, 
 Boneyi dışarda saç kalmayacak şekilde geçirin, 
 Solüsyonu/ şampuanı kullanma talimatına uygun süre içinde bekletin, 
 Kullanılan solüsyonun göze, ağıza kaçmamasına özen gösterin, 
 Sık dişli tarakla tarayarak bol su ile yıkayın. 

-  Vücut ve Pubis bitlenmesi       
 Bitlenmenin olduğu bölgelere uygun tedavi solüsyonunu  sürün, 
 Solüsyonun prospektüsüne uygun sürede bekletin, 
 Bekleme süresinde hastanın üşümemesi için gerekli önlemleri alın (çarşaf 

örtülmesi), 
 Yatak içi tüm vücut banyosu protokolüne uygun bakım verin. 

           -  Kirpik bitlenmesi: 
 Hasta izin verirse kirpikleri kesin vermezse; 
 Vazelin sürün (sirkeleri kaplayacak bollukta), 
 Mekanik olarak cımbızla sirke ve bitleri  temizleyin, 
 Hekimin önerdiği ilaç tedavisini uygulayın. 

 
          3-  Bit  tedavisinde kullandığınız solüsyon,  şampuanın kullanma talimatındaki sıklıkla     
                işlemi tekrarlayın, 
          4-  Diğer hastaların ve aile üyelerinin de koruyucu  solüsyan/şampuanlarla yıkanmasını   
                önerin ve sağlayın. 
 

d) İşlem sonrası: 
1- Malzemeleri toplayın ve protokole uygun dezenfeksiyonunu sağlayın, kaldırın, 
2- Atık maddeleri “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne 

uygun elimine edin, 
3- Hastanın  yatak çarşaflarının ve giysilerinin kaynatılmasını ve ütülenmesini sağlayın, 
4- Gözlem ve bulgularını kayıt edin, 
5- Elde ettiğiniz tüm gözlem ve verilerinizi ekip üyeleriyle paylaşın. 

            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

KONU:  BLACK-MORE SONDA (SENG TAKEN) UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
 
AMAÇ:Hastalara uygulanan black-more sondanın doğru’uygun teknikle takılmasını sağlayarak 
kanamayı durdurmak. 
 
A) TEMEL İLKELER: 

Kapsam: Bu protokol Black-more, sonda takılacak hastanın ve sondanın  
     tanılanması, Balacak- more sondanın uygulanması ile çıkarılmasını kapsar. 

1) Black more sondanın takılmasında malzeme ve hastanın hazırlığı hemşirenin 
sorumluluğundadır. 

2) Hastaya işlem hakkında bilgi verir. 
3) Oral alım yasaklanır 
4) Hastanın vital bulguları alınır. 
5) Hastanın damar yolu açılır. 
6) Tüp takıldıktan sonra gastrikbalon l20 cc civarında özel  aged balon ise 60-70 cc 

civarında (en fazla 80 cc) HAVA İLE ŞİŞİRİLİR. 
7) Özel egeol balon 1 gün sonunda indirilir. En fazla 48 saat süreyle bırakılır. 
 

B) TANILAMA: 
1) Uygulandığı Durumlar, 

- Portal hipertansiyon sonucu özefagus varis kanaması oluşmuş  hastalara uygulanır. 
2) Black more sondra, üç lümenli ve iki balonlu bir tüptür, 

a) Birinci Lümen; tüp uygulandıktan sonra yerinde kalması amacıyla şişirilen ve gastriz 
balona bağlı olan lümendir. Bu balona ortalama l20 cc civarında hava verilir. 

b) İkinci Lümen; Varislerin üzerine belirli miktarda baszınç uygulayan özefegeal balona 
bağlı olup bu balona 60-70 cc- enfazla) 80 cc hava verilir. 

c) Üçüncu Lümen; Gastrik içeriğin aspire edilmesine olanak verir. 
d) Son kullanma tarihine bakılır,kullanılır durumda olup olmadığı hava verilerek kontrol 

edilir. 
3)  A) İşlem öncesinde hastanın, 

- vital bulguları alınır. 
- Damar yolu açılır. 
B) İşlem süresince hastada, 
- Öksürük olup’ olmadığı 
- Göğüs ağrısı (gastrik balon şişirilirken izlenir) 
C) 48 saat boyunca hasta, 
- Vital bulguları 
- Kanama 
- Şok 
- Hipovolemi yönünden gözlenir. 

4) İşlemi  Sonlandırma Kriterleri; 
a) Kanama durmuşsa 
b) Sonda takılımından 48 saat geçmişse sonda çıkartılır. 

     
 
 C- UYGULAMA; 

a) Malzemeler: 
 Blackmore-sengstoken tüp 
 Aspiratör 
 Kayganlaştırıcı madde (likit vazelin) 
 Gastrik lümene bağlanacak NGT torbası 



 50 cc’lik enjektör 
 Makas 
 Flaster 
 Kere gaz-ince uzun kesilmiş gaz bezi 
 0,5 kg kadar bir ağırlık (500 cc’lik serum şişesi) 
 Böbrek küvet 
 2 adet eldiven 
 Paravan/perde 
 TA aleti 
b) İşleme Hazırlık 
 Malzemeleri hazırlayın 
 Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın 
 Malzemeleri tepsi içinde hasta başına getirin 
 Hastaya işlemi anlatın 
 Vital bulguları alın 
 Damar yolunu açın 
 Eldivenlerinizi giyin 
 Hastaya uygun pozisyon verin (sırt üstü-yarı oturur) 

 
c) İşlem; 
 Sondanın ucuna kayganlaştırıcı madde sürün 
 Hasta yutkundurularak sondanın burundan mideye kadar ulaşmasını 

sağlayın.(Dr.hemşire işbirliği ile) 
 Gastrik balon ucundan mide suyu ( 50 cc enj. Yardımıyla) gelip-gelmediğini kontrol 

edin ve geliyorsa bir flaster yardımıyla sondayı burna sabitleyin 
 İlk önce mide balonunu yaklaşık 120 cc hava ile şişirin 
 Özefagus balonunu 60 cc hava ile şişirin ve  vücuduna mümkün old. Paralel 

pozisyonda 0,5 kg bir ağırlık ile yerçekimi yönüne yerden en az 10 cm yükseklikte asın 
 Gastrik lümenin ucuna NGT torbasını takın 
d) İşlem sonrası; 
 Hastaya rahat/uygun pozisyon verin 
 Göğüs ağrısını (özefagus basıncını kontrol amacıyla) sorgulayın 
 Oral alımı yasaklayın 
 Vital bulgularını kontrol edin 
 Malzemeleri toplayın 
 Atıkları,atıkların eleminasyonu prot. Göre elemine edin. 
 Mayi miktarlarını kontrol ederek kaydedin 

 
Blac- more sondanın çıkarılması; 
 Özefageol balon 1 gün sonunda kanama durmuşsa indirilir(en fazla 48 saat süreyle bırakılır.) 
 İlk önce özefageal tüpün havasını her 5 dakikada bir 10 cc azaltın 
 Bu arada kanamayı takip için gastrik lümeni aspire edin 
 Özefageal balon indirildikten sonra kanama yoksa mide balonunun havasını boşaltın. 
 Tüpü yavaşca çıkartın 
 Tüpü çıkardıktan sonra kanama açısından black-more sonda uygulanan hastanın bakım 

protokolüne göre hastayı tanılayın 
 Çıkarılan tüpü kanamanın tekrarlaması olasılığı göz önüne alınarak tekrar kullanımını 

sağlamak amacıyla yıkayın,dezenfekte ettikten sonra hasta yanında hazır bekletin..... 
 
 
 
 



KONU : BOŞALTICI LAVMAN UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Alt kolon ve rektum içine lavman eriyiğini vererek eriyikle birlikte barsak     
              muhtevasının dışarıya çıkmasını sağlamak. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1-  Bu protokol; barsaklardaki dışkının dışarıya boşaltılmasındaki tanılamayı ve              
      uygulamayı kapsar. 
2-  Boşaltıcı lavman hastaya bakım veren hemşirenin sorumluluğundadır. 
3-  İşlem hakkında hasta bilgilendirilir. 
4-  İşlem hasta odasında veya lamvan için ayrılmış bir yerde yapılır. 
5-  Hastanın mahremiyeti korunur. 
6-  Lavman setinin havası çıkartılır. 
7-  Lavman seti yataktan veya sedyeden 45-60 cm yukarı tutulur. 
8-  Verilecek sıvının ısısı 35 – 38 °C dir. 
9-  Uygularken kayganlaştırıcı jel veya pomad kullanılır. 
10-  Lavman seti rektum içerisine 2,5 cm-12,5 cm kadar ilerletilir. 
11-  Kateter no çocukta 12-16 Fr.No olmalıdır. 
12-  İşlem boyunca hastanın yanında kalınır. 

 

B – TANILAMA        

       1-  Lavman tipi; 
 Kalıcı lavman, 
 Geçici lavman, 

 2-  Yaş ve rektum mesafesi; 
 Bebek      2,5 -  4    cm 
 Oyun çağı ve okul öncesi      5    -  7,5 cm 
 Okul çağı                       10    cm 
 Yetişkin                        12,5 cm 

 3-  Sıvı Miktarı; 
 Bebekte                                                          50 cc veya daha az 
 Oyun çocuğu ve okul öncesi çocukta           300 cc veya daha az 
 Okul çağı çocukta                               500-1000 cc 
 Yetişkinde                                           750-1000 cc 

 4-  Lavman (eriyik) ısısı; 
 Ateş düşürmek için: 35 °C 
 Çocukta                   37 °C 
 Yetişkinde                35 °C - 38 °C 
 Diğer  

 
 5-  Eriyik Tipleri; 

 Sabun eriyiği 1000 cc lik bir paket, 
 Tuzlu eriyik 1000 cc lik suya 2 dirhem, 
 Sodyum bikarbonat 1000 cc suya 2-4 dirhem, 
 Karışım lavman (Magnezyum sulfat %50-30 cc,gliserin 600 cc,sıcak su 90 cc),  
 Çocukta: Nişasta 1 dirhem 3,5 gr nişasta,28,5ml soğuk su ile macun kıvamına 

getirilip 114 cc kaynamış su ile karıştırılır ve 2 dk kaynatılır;37 °C ye kadar 
soğutulur, 

 Zeytinyağı; 57-142,5 cc zeytinyağı 38 C ılıtılır; 3 dakika bekletilir, 
 Paraleldehid: Verilen dozla 57 cc su karıştırılır, 
 Kloralhidrat: 57 cc madensel yağla yazılan doz karıştırılır, 



 Giliserin ve su: 114 cc suya 85,5 cc gliserin katılır, 
 Hazır eriyikler:Paketin üzerinde belirtildiği gibi uygulanır. 

6- Katater;  
   Çocukta 12-16  Fransız Nolu 
   Yetişkinde 18-20 Fransız Nolu 
        

        7-  İşlem süresince tanılama; 
 Rektal tüp yaşa uygun mesafede  +/- 
 Lavman setinde hava   +/- 
 Pozisyon stabilitesi    +/- 
 Rektal bölge  

- fissur     +/- 
- fistül      +/-  
- hemoroid     +/- 
- terleme     +/- 
- taşikardi     +/- 

          
        8-  İşlem sonrası tanılama; 
     -   Verilen eriyiğin tolerasyonu    +/- 
               -   Amaca ulaşıldı mı?     +/- 

 Gaz çıkarma               +/- 
 Dışkılama               +/- 
 Verilen miktarın tamamı geriye alındı mı?+/- 

 -  Dışkı 
 Renk 
 Görünüm 
 Miktar            

                   Tanılama Sıklığı : İşlem öncesi ve sonrası bir kez yapılır. Amaca ulaşılamadıysa         
                                                 hekime bilgi verilir. 
 

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler: 

 Lavman seti 
 Yatak muşambası ve bezi 
 Sürgü ya da komot 
 Tuvalet kağıdı 
 Gazete kağıdı 
 Disposble eldiven 
 Uygun miktar ve ısıda eriyik 
 Kayganlaştırıcı jel yada pomad 
 Paravan veya perde 

b) İşlem Öncesi Hazırlık:  
1- Ellerinizi “El Yıkama Protokolü”ne uygun yıkayın, 
2- Eldiven giyin, 
3- Setin havasını çıkartın, 
4- Hazırladığınız malzemeleri hasta odasına götürün. 
5-  

c) İşlem: 
1- Kimlik kontrolü yapın, 
2- Hastayı işlem hakkında bilgilendirin. Psikolojik olarak işleme hazırlayın, 
3- Perde veya paravanı çekin, 
4- Lavman setini yataktan veya sedyeden 45-60 cm yukarı asın, 
5- Yatak alt bezini ve muşambayı yatağa serin, 



6- Hastaya sol lateral pozisyon verin. (alt bacak düz,üst bacak kıvrık), 
7- Hastanın yanında sürgü bulundurun, 
8- Tüpün üzerine kayganlaştırıcı sürün, 
9- Hastaya derin nefes almasını söyleyin, 
10- Sol elle anüs bölgesini açın,sağ elle rektal tüpü yaşına uygun mesafede ilerletin, 
11- Tüpü yerleştirdikten sonra lavman setinin içerisindeki solüsyonu hava gitmeyecek 

şekilde verin, 
12- Tüpü bir kerede çekerek gazete kağıdına sarın, 
13- Hastayı 3-5 dakika sırt üstü yatırın,altına sürgü verin, 
14- Hastaya verilen sıvı miktarı kadar sıvının gelip gelmediğini kontrol edin, 
15- Dışkılama olmuşsa hastanın anal bölge temizliğini yapın, 
16- Dışkılama olmamış ise 1 saat sonra hekime haber verin. 

 
d) İşlem sonrası: 

1- Kullanılan malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
2- Çıkan atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü” ne 

uygun elimine edin, 
3- Ellerinizi protokole uygun yıkayın, 
4- Dışkının rengini,miktarını,kıvamını ve görünümünü gözleyin ve “Hemşire Gözlem 

Dosyasına” kayıt edin, 
5- Elde ettiğiniz tüm veri ve bulgularınızı ekip üyeleriyle paylaşın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KONU: BRONKOSKOPİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Trakea ve Bronşların bronkoskopi aleti ile doğrudan gözlenmesi ve incelenmesi 
işleminde;      
              işlem öncesi,işlem sırası ve sonrasında hastada gelişebilecek komplikasyonları önleyerek     
              uygulamanın tamamlanmasını sağlamak. 
 
A – TEMEL İLKELER  
1 – Bu protokol tanı ve tedavi amaçlı bronkoskopi uygulanacak hastada; tanılama, işlem 
öncesinde     
      hazırlık, işlem sırasında lavaj, biopsi, iğne aspirasyonu, bronş fırçalanması ve post-
bronkoskopik    
      balgam alma ile işlem sonrasında; hastanın takibi ve malzemelerin temizlenmesi-
dezenfeksiyonu    
      işlemini kapsar. 
2 – Hastaya işlemden 6 saat önce aç kalması söylenir 
3 – Damar yolu açılır. 
4 – İşlem sırasında hastaya konuşmaması söylenir. 
5 – Pulse oksimetre ile işlem öncesi ve sırasında hastanın Nabız ve O2 oranı takip edilir. 
6 – Ağız içi protezler çıkarılır. 
7 – Hasta ajite ise premedikasyon (oral sedatif) yapılır.  
      İlaçlar solunumu deprese edebileceğinden yüksek dozdan kaçınılmalı. 
8 – İşlem sonrası hastaya 2 saat boyunca yemek yememesi su içmemesi söylenir. 
9 – Hastaya işlemi kabul ettiğine dair muvaffakat kağıdı imzalatılır(Ek 1). 
10- Hemşire Endoskopi formu doldurulur (Ek 2). 
 
B – TANILAMA 

1) Bronkoskopi Yapıldığı Durumlar: 
a) Tanı Amaçlı;   -   Akc Ca tanı konması, 

- Akc Ca evrelendirme, 
- Tm. Lehine balgam sitololjisi (+),akc filminde bir şey görülmüyorsa, 
- Tedaviye dirençli ve inatçı öksürük (2 haftadan uzun), 
- Açıklanamayan pulmoner infiltrasyon, 
- Bakterial pnömoni (selektif kültür almak için), 
- Aspirasyon pnömonilerinde, 
- Akut hava yolu yaralanmaları, 
- Lokalize wheezingler, 
- Vokal kord paralizisi,ses kısıklığı, 
- Diafragma paralizisi, 
- Tbc, 
- İnterstisyel akc hastalıklarında Transbronşial biopsi ve 

Bronkoalveolar lavaj yapılmasında (BAL). 
 
 

a)  Tedavi Amaçlı :  -  Yabancı cisim çıkarmak 
- Pulmoner aspirasyonu sağlamak (kan – sekresyon) 
- Endotrakeal entubasyon 
- Lazer fotokoagulasyonu – Elektrokoterizasyon 
- Kanamanın tamponlanması 
- Labor veya segmental atelektozi durumları 
- Lokal kemoterapi uygulanması 
- İmmunoterapi 
- Abse drenajı 



- Bronko-alveolar lavaj (pulmoner alveolar proteinosis tedavisi 
için) (BAL)   

 
2) Bronkoskopi Kontriendikasyonları 

- Hasta kooperasyonunun yetersiz olması 
- Düzeltilemeyen hipoksi,hiperkapne 
- Kanama diyatezi 
- Yeni miyokard infarktüsü (son 6 haftada) 
- Unstable angina pektoris 
- Multifokal ventriküler aritmiler 
- Trakea stenozu (rijit bronkosko pi için) 
- Yüksek ateş 
- Üremi 
- Kontrol edilemeyen astım 
- İleri pulmoner hipertansiyon 
- Mediasten anevrizmaları 

 
 
      3 )  Seçilecek yöntem; a) Burun 
                                             b) Ağız 
 
      4 )  Bronkoskopi sırasındaki Komplikasyonlar 

a) Lokal anestezi komplikasyonları ;  
 MSS stimülasyonu = Korku,huzursuzluk,hiperaktivite,Eksitasyon,Tinnutus (Kulak 

çınlaması),Tremor,vertigo,kan basıncı,Nb,solunum artışı,Kas atmaları,konvulsiyon  
 MSS depresyonu = Bililnç kaybı- Hipertansiyon 
 Kardiyovasküler stimülasyon = Hipertansiyon,taşikardi 
 Kardiyovasküler depresyon = Hipotansiyon,bradikardi,kardiyak arrest 

b) İşleme ait komplikasyonlar : 
- Kanama                             - Glottis travması 
- Pnömotoraks                     - Kardiyak aritmi 
- Bronkospazm                    - Laringospazm 
- Hava embolisi                   - Mediastinal amfizem 
- Larinks ödemi                   - Pulmoner infiltrasyon 
- pnömoni ve diğer akc. İnfeksiyonları 

c) Hastada gözlenen belirtiler : 
- Bulantı                   +   /    - 
- Soğuk terleme       +   /    - 
- Solukluk                +   /     - 
- Yüz rengi 

                 - Sararma                +   /     - 
 
      5 )     Nb = 60-100 dk. 
                O2 = 60 mm Hg 
             CO2  = 40 mm Hg  
 

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler : 

*Ünitede bulunması gerekenler: 
                                                      -  Fiberoptik Bronkoskopi  

                                                            -  Lavaj seti, 
                                                            -  Biopsi pensleri,  
                                                            -  Steril materyal kabı, ağızlık,  
                                                            -  İ.V. kanül, enjektör,  



                                                            -  Eldiven, maske, önlük, hasta için örtü, 
                                                            -  Gaz bezi,  
                                                            -  Böbrek küvet,  
                                                            -  Şahle+lam, formol, küçük pens, 

- Anestezi ilaçları (Lidocaine % 10 sprey, Lidokain HCl) 
- Sedatif ilaçları (Midozolam amp. (Antidotu Flumazenil), 

Diazepam) 
- Kanama kontrolünde (Adrenalin,Traneksamik asit,K.vit 

amp.) 
- Serumlar (İzotonik NaCl, % 5 Dextroz) 
- Bronkodilatatör (Salbutamol, ipratropyumnebul inh, 

teofilin) 
- Diğer ilaçlar (metilprednisolon, parasempatolitik, 5 mg 

Verapamil HCl,17 mg,sodyum klorid, feniramin hidrojen 
maleat). 

 
      b) İşlem Öncesi Hazırlık 

1 – Hastayı işlem hakkında bilgilendirin 
2 – Ses tellerinin zedelenmemesi için kesinlikle konuşmamasını söyleyin 
3 – Hayati belirtilerini alın ve hemşire Endoskopi formuna kaydedin 
4 – Hastanın terlemesini kontrol için fazla giysilerini çıkarın 
5 – Hastanın boynuna örtüsünü yerleştirin 
6 – Varsa protezlerini çıkarın 
7 – Drektife uygun premedikasyon (işlemden ½ saat önce (İM) sedatif amp.) uygulayın 
8 – Hastaya uygun pozisyon verin 
9 – Damar yolunu açın 
10- Böbrek küveti hastanın yanına getirin. 

 Lokal anestezi için ; Lidokain HCl % 2 lik 1 amp + 10 cc lik enjektöre izotonik NaCl 
ile      
    tamamlayın. 5 adet hazırlayın 
 Kanama için ; 1 amp Adrenalin (1/4) + 20 cc lik enjektöre izotonik NaCl ile 
tamamlayın 
 Bronş Lavajı için ; İzotonik NaCl serum hazır halde bulundurun. Direktife uygun 20 
cc    
     lik enjektör ile çalışma kanalından uygulayın (Öksürük ve bronkospazmı önlemek 
için     
     serum 37 C  ısıda olmalı).  

11-  Lokal anestezi hekim tarafından burun ve farenkse uygulanır 
12-  Hastayı gelişebilecek lokal anestezi komplikasyonlarına karşı gözleyin, 
13-  Uygulama sehpasına; materyal kabı,biopsi kabı,enjektör gaz bezi,İzotonik NaCl,formol, 

kk    
       pens,şahle ve lam (LH) hazırlayın, 
14-  Elleri el yıkama protokolüne göre yıkayın, 
15-  Önlüğünüzü,  maskenizi, eldiveninizi giyin, 
16-  Fiberoptik Bronkoskop aletini hastanın yanına getirin, 

17-  Aleti soğuk ışık kaynağına takın, 
18-  Aspiratörü alete bağlayın ve çalıştırın, 
19-  Aletin hava ve su kanalının çalışıp çalışmadığını kontrol edin, 
20-  Aletin netlik derecesini kontrol edin, 
21-  Hastaya video kaydı yapılacaksa kamera, kaset hazırlığını tamamlayın, 
22-  Bronkoskopi aletinin ucuna jel (anasthesierendes sürün. 

 
 
c)  İşlem 

1) Hastanın burun kemik yapısı geçmeye müsait değil ise işlem ağızdan yapılır. Bu durumda     



       hastaya ağızlık yerleştirin. Bronkoskop aletini ağızlık içinden geçirin 
2) Pulse aksimetre ile Nb ve O2 takip edin 
3) Hastanın ağız içi sekresyonları gazlı bez ile temizleyin 
4) Ağız dışına çıkan sekresyonları gazlı bez ile temizleyin 
5) Bronkoskopi aletinin bükülmesi,kıvrılması halinde hekimi uyarın 
6) Hastada oluşan öksürük refleksini gidermek için aletin çalışma kanalından hazırladığımız    
      lokal anestezi ilacını direktife uygun verin. 
 

  Lavaj ( Bronş yıkama) ; 
- Lavaj setinin 2 ucundan birini bronkoskop aletine,diğer ucunu aspiratöre takın 
- Direktife uygun çalışma kanalından 20 cc lik enjektör ile izotonik NaCl verin. Hekim 

uyguladığı negatif basınç ile verilen her sıvı sonrası sıvıyı geri alır. Alınan sıvıyı 
sitolojik/Bakteriyolojik tetkik için uygun materyal kaplarına boşaltın. 

- İnterstisyel akc. Hastalıklarında ayırıcı tanı (BAL Bronkoalveolar lavaj) için 100-300 
ml. Kadar sıvı verilir. Direktife uygun aynı işlemi yapın. Yalnız verilen sıvı ve alınan 
sıvının miktarını yazın. 

- BAL sıvısının hücre içeriğinin bozulmaması için cam şişede (serum şişesi olabilir) 
uygun laboratuvar’a gönderin. 

- Lavaj ve BAL yapılırken hastayı tanılama kriterlerine göre gözleyin. 
- Hazırlanan materyal kaplarının üzerine hastanın adını-soyadını tarih-lavaj ya da BAL 

olduğunu yazın. 
- Kapları dik tutarak uygun laboratuvar’a gönderin. 
 

 Biopsi ; 
- Biopsi pensinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin 
- Biopsi pensini çalışma kanalından geçirin 
- Biopsi pensini alet içinden geçirirken kapalı tutun. Aksi halde alelte zarar verin. 
- Alet içinden geçip dokuya gelince direktife uygun açın, doku alınınca direktife uygun 

kapatın ve dışarı çıkarın  
- Alınan parçayı içinde formol alan kapta küçük pens yardımı ile çıkarın 
- Biopsi pensini dış ortamda herhangi bir yere değdirmeden sonraki biopsiler için 

elinizde bekletin 
- Farklı segmentlerden alınan biopsi materyallerini ayrı ayrı kaplara koyun. (1) (2) diye 

adlandırın 
- Biopsi sırasında oluşan kanamanın miktarını gözleyin. Fazla ise hekimle paylaşarak 

Adrenalin (çalışma kanalından) uygulayın 
- Transbronşial Biopsi esnasında pnömotoraks olma olasılığına karşı hastayı ağrı 

yönünden gözleyin. Fazla ise hekimle paylaşın. 
 
 
 

 Transbronşial igne aspirasyon biopsisi ( T.B.İ.A.B.): 
- Uygulama sehpasına şahle (içinde alkol) ve lam getirin. 7-8 adet dizin 
- Direktife uygun aspirasyon iğnesinin ucunu kanalın içine çekerek çalışma kanalından 

geçirin 
- Hekim dokuya gelince direktife uygun kanalın içinden aspirasyon iğnesini çıkarın. 

    Aspirasyon setinin dışarıdaki ucuna pistonu çekilmemiş 20 
cc lik boş enjektörü takın. Aspirasyon işlemine başlayın.     

- Enjektörde negatif basınç olup olmadığını kontrol edin. 
- Basınç var ise ; Enjektör pistonunu çekerek aspirasyon setinden çıkarın. 
    Enjektördeki havayı dışarı bloşaldın. Enjektörü tekrar aspirasyon setinin dış ucuna 

takıp işlemi 6-7 kez tekrarlayın 
- İslem süresince Enjektörde negatif basınç hissedilmezse hekimi uyarın. (İğnenin 

dokuda olmadığını gösterir.) 



- Direktife uygun aspirasyon iğnesini kanalın içine çekin ve bronkoskopi aleltinden 
çıkarın. 

- Lam üzerinde aspirasyon iğnesini kanalından dışarı çıkarın. Setin dış ucundan boş 
enjektör ile hava içeriği azar azar lamlara boşaltın Yaymasını yapın. Yayma yapılan 
yüzü dışarıda kalarak sırt sırta şahle içine yerleştirin. 

- Şahle üzerine hastanın adını-soyadını-tarih-Transbronşial iğne aspirasyon biopsisi 
olduğunu yazın. Uygun laboratuvar’ a gönderin. 

 
 Bronş Fırçalanması: 

- Direktife uygun bronş fırçasını aletin çalışma kanalından geçirin. 
- Hekim dokuya gelince direktife uygun ileri-geri hareketlerle materyal alın 
- Lezyon’dan hücresel tayin yapılacaksa; Fırçayı Bronkoskop’tan çıkardıktan sonra 

lam üzerine sürün. Uygun laboratuvara gönderin. 
- Mikrobiyolojik kültür yapılacaksa;fırçayı bronkoskoptan çıkadrıktan sonra içinde 

serum fizyolojik olan kap ya da tüpte çalkalayın. 
    Uygun laboratuvara gönderin. 

 
 Post-Bronkoskopik Balgam: 

- İşlemden hemen sonra ya da ilk 2 saat içinde ilk balgamı almak için hastayı steril kap 
verin. İçine tükürmesini söyleyin. 

- Balgam kabının üzerine adını-soyadını-tarih-balgam olduğunu yazın. Dik konumda 
uygun laboratuvar’a gönderin. 

d) İşlem Sonrası 
- Hasta ile ilgili; 

 İşlem ağızdan uygulandı ise ağızlığı çıkararak sekresyonları temizleyin 
 Hastayı dinlenme odasına alın 
 Lokal anestezi etkisine bağlı 2 saat yemek yememesini- su içmemesini söyleyin 
 Hastayı 15 dak. ara ile 1 saat kanama ve ağrı yönünden gözleyin 
 Ağrı ve kanama şiddetli ise hekime haber verin 
 Vital bulgularını alın 
 Kayıt-evrak işlemlerini tamamlayın 
 Tüm bulgu ve gözlemleri hemşire Endoskopi formuna kaydedin. 
 Hasta raporlarını bilgisayara kaydedin. 

      - Malzemeler ile ilgili 
  Bronkoskopi Aleti: -   Sabunlu su ile yıkayın, durulayın, 

- Kimyasal dezenfektanda bir saat bekletin, 
- Aletin çalışma kanalından enjektör ile kimyasal dezenfektan 

geçirin. 
- Bir saat sonra çıkarın, durulayın ve kurulayın, 
- Aspiratöre bağlayıp alet içinden steril izotonik NaCl geçirin, 
- Aletin temizlik fırçası ile içini temizleyin, 
- Bir sonraki işlem için hazır halde bulundurun. 
 

 Biopsi pensleri      -   Sabunlu su ile yıkayın durulayın, 
Ve Bronş Fırçası    -   Bir saat kimyasal dezenfektanda bekletin, 

- Duru sudan geçirip, kurulayın, 
- Bir sonraki işlem için hazır halde bulundurun. 
 

  
 Aspirasyon İğnesi:  -    Sabunlu su ile yıkayın durulayın, 

- İğne içinden kimyasal dezenfektanı enjektör ile geçirin, 
- Kimyasal dezenfektanda bir saat bekletin, 
- Sonra durulayın ve kurulayın, 
- İğne içinden enjektör ile steril izotonik NaCl geçirin, 
- Bir sonraki işlem için hazır halde bulundurun. 



EK: 1 
 
 

T.C. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
.............TIP FAKÜLTESİ 

.................................. HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 
 
 
         11 Nisan 1923 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
kanunun 70. maddesine göre alınacak muvaffakat kağıdı 
 
 
        Hastanın Adı-Soyadı:...................................................................................................... 
 
        Protokol No:.................................................................................................................... 
 
        Tarih:................................................................................................................................ 
 
        Tanı:................................................................................................................................. 
 
         Adres:.............................................................................................................................. 
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          İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
muayeneden sonra bana teklif edilen her türlü müdahale( biyopsi, bronkoskopi v.s.) kimsenin 
ısrarı olmadan, aklım başımda olarak, razı olduğumu ve bunların sonucu doğabilecek herhangi bir 
komplikasyon için kimseye karşı davacı olmadığımı bildiririm. 
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                                                                             Yakınlarının İmzası........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Endoskopi Hemşire Anamnez ve Takip Formu 
 
İsim soy-isim: 
 
Yaş               :                                                    Cinsiyet     : 
 
Hastalıkları :      
Kalp Hastalığı                                                    Astım 
 
Diabet                                                                Hipertansiyon 
 
Allerji                                                                  Protez 
 
Diğer Şikayetleri 
 

Geçirdiği ameliyatlar                                                                           Tarihi 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
 
Endoskopi                      Endoskopi Bölgesi:....................................... Sayısı 
 

Kullandığı ilaçlar                                                                                 Dozu 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
 
Kanama olasılığını artıran mevcut durum/hastalıklar/faktörler 
 
......................................................................................................................................... 
 
Kooperasyon 
 

İşlem süresince ve sonrasında 
Siyanoz                                                                      Ajitasyon                     
 
Ağız içi sekresyonu                                                    Aspirasyon  
 
Dispne                                                                        Hırıltılı solunum 
            
Pozisyon stabilitesi                             
           
            
Lokal anestezi komplikasyonları: 
Titreme                                                                       Baş dönmesi 
 
Uyku hali                                                                     Konvilziyon 
 
Solunum durması                                                       Kalp durması 
 



 

KONU: BULANTI-KUSMASI OLAN HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Bulantıyı azaltıcı girişimlerle olası komplikasyonları önlemek ve        
             hastayı rahatlatmak. 
 
A) TEMEL İLKELER 

1) Bu protokol bulantı kusması  olan hastaların  bakım ve takibini kapsar. 
2) Bulantı-kusmaya neden olan faktörler belirlenir. 
3) Uygun, güvenli fiziksel ortam hazırlanır. 
4) Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır.  
5) Özel ağız bakımı protokole göre uygulanır. 
6) Aspirasyonu önlemek için uygun pozisyon verilir (şuuru açık hastada: Semi Fawler, 

Şuuru kapalı hastada baş yana çevrilir). 
7) Kemoterapi alan hastalarda 4-6 saat önce yağlı gıdalar verilmez. 
8) Bulantı-kusmaya neden olan olabilecek tetkik işlemlerinden önce hasta aç bırakılır. 

(Anestezi,radyo opak madde v.s.)  
9) Tedavi ve bakım ile ilgili hasta ve ailesi bilgilendirilerek işbirliği yapılır. 

 
B- TANILAMA 

1- Bulantı-kusmaya neden olan faktörler değerlendirilir: 
- Kemoterapi uygulamaları (Hematolojik-Onkolojik hasta), 
- Radyoterapi, 
- Kardio-pulmoner hastalıklar (infarktüs, şok), 
- Enfeksiyonlar (salmonella enteriti), 
- Entoksikasyonlar (Alkol, digital, morfin), 
- Metabolik bozukluklar (hiperemezis gravidarum), 
- Pilor ve barsak obstrüksiyonunda (ileus, pilor stenozu), 
- GİS hastalıklarında (peritonit, gastrit), 
- Serebral hastalıklar (menenjit, beyin tümörleri), 
- Antibiotik kullanımına bağlı, 
- Kötü oral hijyen, 
- Psişik nedenler, 
- Çevre faktörleri (kötü koku, gürültü, görüntü....), 
- Post-op dönemde anesteziye bağlı olarak, 
- Nedeni bilinmeyen diğer sebepler. 
 

2- Bulantı, kusma belirtileri değerlendirilir: 
- Brakardi, 
- Bulantı, 
- Solukluk, 
- Terleme, 
- Pupillaların genişlemesi, 
- Öğürme, 
- Besin artıklarının regürjitasyonu. 

3- Hastanın  oral kavitesi değerlendirilir. 
- Takma dişler, 
- Ağız içi lezyonları, 
- Oral mukoza.  

4- Hastanın vital bulguları değerlendirilir: 
- TA           
- Nabız      
- Ateş        
- Solunum 



5- Hastanın şuur durumu değerlendirilir: 
- Yer,  
- Zaman / kişi oryantasyonu 

6- Terleme ve sıvı kaybının olup olmadığı değerlendirilir.  
-    Aldığı-Çıkardığı Sıvı Takip Protokolüne göre 

7- Kusma ve bulantının özellikleri değerlendirilir: 
a) Kusma öncesi bulantının olup olmadığı durumları tespit edilir. 

- Kemoterapi olanlar (+) 
- Kafa travmasında bulantı (-) 
- Entoksikasyonlar (+) 
- Gastrointestinal hastalıklar (+) 

b) Bulantının sıklığı belirlenir: 
- Sürekli (hiperemezis  gravidarum, beyin tümörü, sitostatik tedavi) 
- Süreksiz (kötü ağız hijyeni, kötü çevre koşulları) 

c) Kusmanın ne zaman olduğu değerlendirilir: 
- Açlık kusması: 

 Gebelikte,  
 kronik alkol bağımlılığında, 

- Her yemekten sonra kusma: 
 Akut gastritte,  
 Özafagus divertikülünde, 

- Belirli gıdalardan sonra kusma:  
 Tiksinti, 
 İntoleransda, 

- Şiddetli ağrıyla birlikte kusma:  
 Böbrek ve safra koliği, 
 Pankratit, 

- Yemeklerden bağımsız kusma:  
 Kafa içi basınç artışı,  
 Menenjit,  
 Beyin tümörleri, 
 

- Diyare ile birlikte kusma:  
 Enterit, 
 İleus, 

- Bulantıyla birlikte kusma:  
 Enfeksiyonlar,  
 Gastrointestinal hastalıklar, 

- Sürekli kusma:  
 Hiperemezis gravidarum, 
 Beyin tümörü,  
 Sitostatik tedavi. 

d) Kusmanın şekli belirlenir: 
- Gevşek, atonik, akışkan (kusma, refleksi yok, ileus), 
- Fışkırır tarzda (kafa-beyin travmaları, pilorstenozu), 
- Öğürme ile birlikte (seyahat hastalığı, gebelik), 
e) Kusma muhteviyatı değerlendirilir.  
- Miktarı, 
- Rengi,  
- Kokusu; 

 Kötü kokulu. Pilor stenozu 
- İçerik değerlendirilir.; 

 Dilüe, 
 Yapışkan, 



 Pıhtılı, küçük parçalar, 
 Safralı: Hiperemezis gravi dorum 
 Hematemez: Özafagus varis kanaması 
 Kahve telvesi şeklinde: Ülser kanaması, mide kanseri 
 Sindirilmiş besin (asit özellikte): ileus tümörü 

8- Bulantı-kusma sırasında ve sonrasında: 
- Ağrı, 
- Siyanoz,  
- Solunum güçlüğü, 
- Prozis (yangı), 
- Melena (GİS kanamaları), 
- Hematemez (GİS kanamaları) 
- Diyare (Enterit,ibus) olup olmadığı değerlendirilir. 

9-  Kusma sonrası  etkisi değerlendirilir: 
- Sıvı kaybı, 
- Elektrolit dengesizliği, 
- Bitkinlik, 
- Özafagus mukoza kanamaları, 
- Şiddetli göğüs ağrısı (Kalp, akciğer hastaları için), 

10-  Hastanın beslenme ve iştah düzeyi belirlenir. 
- Öğün sıklığı, 
- Aldığı miktar. 

11- Hastanın psikolojik durumu değerlendirilir: 
- Anksiyetesi “Anksiyeteli Hastanın Bakım Protokolü” ne göre 

     Tanılama sıklığı:Hastanın şikayeti ile kemoterapi ve benzeri ilaçların   
                                  kullanımı  durumunda. 

 
 
      C- UYGULAMA 

a)  Malzemeler: 
- Özel ağız bakımı protokolüne uygun malzemeler  
- Acil durum için  O 2 tüpü,  
- Aspirasyon cihazı, 
- Paravan 
- Temiz çarşaf, giysi 
- Eldiven 
- Maske 

b)  İşlem: 
1-  Odayı havalandırın, bulantı-kusmaya neden olabilecek çevresel faktörleri 

ortamdan uzaklaştırın (hasta yakınlarını odadan çıkarın v.s.), 
2- Hastanın mahremiyetini korumak ve diğer hastaları rahatsız etmemek için 

paravanı çekin, 
3- Uygulamalar esnasında sakin olun ve hastanın anlayabileceği şekilde açıklama 

yapın, 
4- Hastaya uygun pozisyon verin (mide içeriğinin aspirasyonunu önlemek için), 
       -   Şuuru yerinde olan hasta için, yarı fawler  pozisyon 
       -   Şuuru yerinde olmayan hastalar için baş yanda pozisyon 

                 5-  Takma dişleri varsa çıkartın, 
 6-  Kusma muhteviyatı aspire edilmişse aspirasyon işlemini uygulayın, 
 7-  Akciğer kalp hastalarında göğüs ağrısı, solunum güçlüğü varsa: 

- Uygun pozisyon verin. 
- Oksijen uygulaması yapın (Doktor orderi ile) 

 8- Hastanın diyetini ekip elemanlarıyla birlikte düzenleyin. (Kemoterapi yapılmadan 
önce 4-6 saat önce yağlı gıdaların kesilmesi, sevdiği gıdaların alımının 
sağlanması, 



9-  Hastanın aldığı çıkardığı sıvı takibini yapın ve sıvı alımını düzenleyin. (Özellikle 
antiemetikler sonrasında sıvı alımını arttırın, 

                10-Kusma sonrası diş eti ve ağız mokozasını değerlendirerek “Ağız Bakımı    
       Protokolü”nü uygulayın,  
11-Order edilen tedaviyi uygulayın, 
12-Hastayı rahat edeceği pozisyona getirin, 

c) İşlem sonrası: 
1- Malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
2- Elde edilen verileri kayıt edin: 

- Vital bulgular, 
- Semptomlar (göğüs ağrısı, siyanoz v.s), 
- Acil durumlar (Oksijen, aspirasyon), 
- Kusulan maddenin özellikleri. 

3- Ekip elemanlarıyla gözlem ve bulguları sözlü ve yazılı olarak paylaşın, 
                4-  Atık maddeleri protokole uygun eleminasyonunu  sağlayın ve kullanılan    

materyelleri dezenfekte edin, 
 



 
KONU : CERRAHİ EL YIKAMA PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ : Cerrahi operasyon öncesinde, ön kollardan,ellerden ve tırnaklardan geçici  
             mikroorganizmaları, artık maddeleri arındırmak, derideki kalıcı mikroorganizma    
             sayısını  minimuma indirgemektir. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1-   Ameliyathane hemşiresi,aseptik teknik kurallarına göre yıkanılmasından sorumludur. 
2-   El tırnakları,temiz,ojesiz ve parmak ucunu geçmeyecek şekilde kısa olmalıdır. 
3-   Yapay/takma tırnak kullanılmaz. 
4-   Ellerde ve önkollarda,derin kesiler,lezyonlar bulunmamalıdır. 
5-   El yıkama için su ılık olmalıdır. 
6-   Disposable / reusable fırça / sponge, 2 adet olmalıdır. 
7-   Musluk, otomatik / fotoselli değilse,ayakla /dizle /dirsekle açılmalıdır. 
8-   Cerrahi el yıkama süresi en az 5 dk. olmalıdır. 
9-   Sadece tırnaklar fırçalanmalı, eller ve önkollar, friksiyonel hareketlerle yıkanmalıdır. 
10- İşlem sırasında nonsteril alanlara dokunulmaz. 
11- El yıkama işleminden önce; 

 Favoriler de dahil olmak üzere tüm saçlar,bone ile kapatılır. 
 Ağız ve burun,disposıble maske ile kapatılır. 
 Gerekiyorsa, koruyucu gözlükler takılır. 
 Parmaklarda,bileklerde ve boyunda bulunan tüm takılar çıkarılır. 
 Forma üstü,ıslanmaması için pantolon içine sokulmalıdır. 
 Forma kolları kısa olmalıdır,değilse yukarı katlanır. 

 
B-TANILAMA 

    1-  Eller: 
- Deri ve tırnaklar temiz olmalı, epidermisde derin kesiler ve lezyonlar    bulunmamalıdır. 
- Tırnaklar,eldivenlerin delinmesini önlemek için,parmak ucunu geçmemelidir. 
- Oje / tırnak cilası üzerindeki çizikler,mikroorganizmaların üremeleri için besi yeri 

oluşturdukları için kullanılmamalıdır. 
- Takma / yapay tırnaklar,özellikle mantarların üremelerine sebebiyet verdikleri için 

kullanılmamalıdır. 
- Parmaklarda ve bileklerde bulunan tüm takılar mikroorganizmalar için besi yeri olma 

özelliklerinden dolayı çıkarılmalıdır. 
 
    2-  Fırça / Sponge: 

- Cerrahi el yıkamada kullanılan fırça / sponge, disposable / reusable olabilir. 
- Fırçalar,deri tahrişine neden olmayacak,orta sertlikteki kıllardan olmalıdır. 
- Fırça kılları, tekrar kullanıma uygun olmalı,kıllar sağlam olmalıdır. Fırçalar,otoklav / 

sterilizatöre girebilmelidir. 
- Disposable fırçaların son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır. 
- Disposable fırçaların,işlem öncesi paketleri açılmalıdır. 
- Kullanılan fırça / sponge, yıkanmak / atılmak üzere toplanmalıdır. 

    3-  Musluk / Lavabo: 
- Yıkanma lavaboları,suların sıçramasını önlemek için yeterli genişliğe ve derinliğe sahip 

olmalıdır. 
- Yıkanma lavabolarında sadece eller yıkanmalıdır. Kontamine alet / ekipmanların 

temizliğinde kullanılmamalıdır. 
- Yıkanmadan sonra, ellerin kontaminasyon riskini elimine etmek için, 

musluklar,otomatik / fotoselli, ayak / diz / dirsek kontrollü olmalıdır. 
- Su ısısı kendinden ayarlı değilse,su akış hızı ve ısısı ayarlanmalıdır. 
 
 



    4-  Dispenserler: 
- Antiseptik solüsyonların konulduğu kaplar,tercihen disposıble olmalıdır. 
- Reusable dispenserlerin üzerine antiseptik solüsyon ilave edilmez. 
- Dispenserin yeniden kullanımında kap,iyice yıkanıp,kurulanmalıdır. 
- Antiseptik solüsyon,lavabonun altındaki ayak pedalı ile / dirsekle akıtılmalıdır. 

 
    5-  El Kurulama Havlusu: 

- Havlu tercihen 2 adet olmalıdır. 
- Havlunun hidrofil özelliği çok olmalıdır. 
- Havlunun ebatları kullanıma uygun olmalıdır. 

 
 
C-UYGULAMA: 

1- Ameliyat giyim protokolüne uygun hazırlanıldıktan sonra,musluk açılır,ısısı ve akış hızı 
ayarlanır. 

2- Eller, parmak ucundan,dirseğe doğru ıslatılır. 
3- Avuç içine 3-5 ml (2-3 pompa) antiseptik solüsyon dirsek / ayak yardımıyla akıtılır. 
4- Eller ve önkollar 1 dk boyunca, friksiyonel hareketlerle,dirseğin 3-5 cm üstüne kadar 

yıkanır. 
5- Eller,dirseklerden yukarıda olacak şekilde tutularak durulama işlemi yapılır. Suyun 

altında, kollara, ileri-geri dönüş yaptırılmaz. 
6- Elleri duruladıktan sonra,fırça alınıp üzerine antiseptik solüsyon dökülür. Fırça /sponge 

disposable ise,sadece ıslatılır. 
7- Tırnaklar,fırça ile 30’ar sn (30 fırça darbesi) fırçalanır. Her iki el için ayrı fırça kullanılır. 
8- Eller durulandıktan sonra yeniden antiseptik solüsyon alınarak,parmak uçlarından 

(özellikle baş parmaktan) başlayarak,parmak araları,ellerin ön ve arka yüzleri dahil 
kollar,dirseğin 3-5 cm üstüne kadar,dairesel hareketlerle yıkanır. Bu işlem,her iki kol için 
toplam 3 dk. (1,5-1,5 dk) olmalıdır 

9- İki kol, birbirlerine değdirilmeden,parmak uçlarından dirseğe doğru durulanır. 
10- Eller yukarda,dirsekler aşağıda olacak şekilde,ameliyathaneye girilir. 
11- Sirküle hemşire tarafından açılan bohça veya gömlek paketindeki kurulama havlusu,steril 

alana su damlatılmadan alınarak,steril olmayan giysilere değdirilmeden,yıkanma işlemi 
gibi,parmak uçlarından,dirseğe doğru,dairesel hareketlerle,tampone ederek yapılır. 

12- Eller,birbirinden bağımsız olarak kurulanır. 
13- Diğer elin kurulanması için,ayrı havlu ,kullanılan havlunun diğer ucu kontamine 

edilmeden çevrilerek ya da havlu katlanarak kullanılır. 
14- İşlemden sonra havlu,kirli torbasına atılır.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU : Cerrahi Enstürmantasyon Aletlerinin Genel Bakımı 
 
AMAÇ : Aletlerin rahat hareket etmelerini sağlamak ve yıpranma sürecini geçiktirmek. 
 
 

A- TEMEL İLKELER 
 

1- Tüm aletler özelliklerine göre (mikro,yumuşak doku,kemik aletleri vb.) gruplandırılmalı 
ve bakım işlemi her grup alet için ayrı ayrı yapılmalıdır. 

2- Pas çözücü solüsyon içine krom,gümüş veya altın aletler atılmamalıdır. 
3- Cerrahi alet yağlayıcı solüsyonlar buhar otoklavları ile gerçekleştirilen sterilizasyon 

işlemini engellememelidir. 
4- C.Y.S silikon içermemelidir. 
5- Enzimatik solüsyon bakteriostatik etkiye sahip olmalıdır. 
6- Enzimetik solüsyon fazla köpürmemelidir. 
7- Genel bakım üç aşamada yapılmalıdır. 
8- Genel bakım 2 ayda bir yapılmalıdır( Her ihtiyaç duyulduğunda da yapılabilir. 
 

A- UYGULAMA 
 
a) Malzemeler 

1- Enzimatik (protein sokücü ) solüsyon  
2-  Pos 

      3-  Yağlayıcı 
      4-  3 adet leğen veya ziltrosonik yıkayıcı 

2- El fırçası 
3- Sıcak su 
4- Eldiven 
5- Kurulama bezi 
 

b) İşlem: 
I. Aşama :Aletlerin Enzimatik temizleyici solüsyonla temizlenmesi; 

 Eldiven giyilir. 
 Temiz bir leğene kullanma talimatına göre belirlenmiş miktarda sıcak su ile enzimatik   

      solüsyon hazırlanır. 
 Aletler solüsyon içine demonte ve ağızları açık olarak atılır. 
 Talimata uygun süre aletler solüsyon içinde bekletilir ve bu süre içerisinde protein yapılı      

      organik kirler ve diğer kalıntılar çözülür. 
 Bekleme süresi dolan aletler çıkarılır ve durulanarak II. Aşamaya hazırlanır. 
      Not Alet yıkama makinası (ultrasonik yıkayıcı) varsa bu aşama makinada da yapılabilir. 
 
 II. Aşama: Aletlerin pas sökücü solüsyonla temizlenmesi; 
   İşleme yine eldivenle devam edilir. 
   Temiz bir leğene kullanma talimatına göre belirlenmiş miktarda  sıcak su ile pas çözücü      

     solüsyon kullanma talimatına göre hazırlanır. 
 Aletler demonte ve ağızları açık olarak solüsyona atılır. 
 Talimata uygun süre bekletilir. 
 Pas ve lekelelrin çıkıp çıkmadığının kontrolü için aletler solüsyondan ara,ara çıkarılıp      

        gözlenir. Eğer inatçı pas ve lekeler görülülrse alet tekrar çözeltiye atılır. 
 Gereği kadar solüsyonda bekleyen aletler tek,tek tüm yüzeyleri ve eklem yerleri         

      fırçalanarak solüsyondan çıkarılır ve durulanır. 
    İyice durulanan aletler tek,tek eklem yerleri dahil iyice kurulanır ve ııı.Aşamaya   

       hazırlanır. 



 
III.Aşama: Cerrahi aletlerin yağlanması; 

 İşleme eldilvenle devam edilir. 
 Temiz bir leğene cerrahi alet yağlayıcı solüsyon özel bir talimat yoksa direk ve aletlerin  

     üzerini kapatacak miktarda konur. 
 II.aşamadan geçmiş aletlelr yine demonte ve ağızlan açık olarak solüsyona konur.      

     Kullanma Talimatına  
 
 
 
 



 
KONU : DEHİDRATASYON GELİŞEN HASTANIN TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Kaybedilen sıvıyı yerine koyarak komplikasyonları önlemek. 
 
A – TEMEL İLKELER        

1- Bu protokol;dehidratasyona neden olabilecek risk föktörlerinin, dehidratasyonun 
derecelerinin ve komplikasyonlarının tanılanması ile takibini kapsar. 

2- 24 saatlik aldığı-çıkardığı sıvı takibi protokole uygun yapılır. 
3- Günlük vücut ağırlığı takibi protokole uygun yapılır. 
4- Günlük turgor-tonüs kontrolü yapılır. 
5- Vital bulguların takibi protokole uygun olarak 4 saatte bir  yapılır. 
6- Sıvı tedavisi günlük ihtiyaca günlük kayıplar eklenerek planlanır. 
7- Yatağa bağımlı hastalarda bası yarası önleme protokolü uygulanır. 
8- Kusması olan hastanın sıvı replasmanı IV yoldan yapılır. 

 
B- TANILAMA 

1- Risk Faktörleri: 
- Gastrointestinol Kayıplar;  

 Kusma, 
 Diyare, 
 Gastrik aspirasyon ve fistüller, 
 Fazla miktarda sıvı boşaltılan parasentezler, 
 Pankreatit, 
 Peritonit, 
 

-  Deri yolu ile olan kayıplar; 
 Aşırı terleme, 
 Geniş yanıklar, 
 Malnütrisyon, 

 
- Renal kayıplar; 

 Akut böbrek yetmezliğinin diürez taşı, 
 Kronik böbrek yetmezliği, 
 Uzun süreli kontrolsüz diüretik kullanımı, 
 Osmotik diürez, 
 Kontrolsüz diabette ortaya çıkan glikozüri, 
 

2- Dehidratasyon Dereceleri: 
a) İzotonik Dehidratasyonda tanılama kriterleri; 

- Kusma vardır, 
- Deri turgoru ve nemliliği azalmıştır, 
- Halsizlik, bitkinlik, baş dönmesi, baş ağrısı olabilir, 
- Kilo kaybı vardır, 
- Htc artmıştır, 
- Serum Na+ düzeyi normaldir, 
- Kan basıncı düşmüştür, 
- İleri durumlarda oligürü,anüri ve şok görülür, 
Tanılama Sıklığı: 8 saatte bir 
 

b) Hipertonik Dehidratasyon tanılama kriterleri; 
- Susama hissi vardır 
- Deri turgoru ve nemliliği azalmıştır 
- Göz kürelerinde yumuşama gözlenir 
- Kan basıncı düşmüştür 



- Kilo kaybı vardır  
- Serum Na+ düzeyi artmıştır 
- İdrar dansitesi 10.30 ‘un üzerindedir 
- Hb değeri yükselmiştir 
- İleri durumlarda koma ve Akut Renal Yetmezlik görülür 
Tanılama Sıklığı: 8 saatte bir 

c) Hipotonik Dehidratasyon tanılama kriterleri; 
- Susama hissi kaybolur 
- Poliuri görülür 
- Bulantı,kusma vardır 
- Oryantasyon bozukluğu gözlenir 
- Serum Na+ düzeyi düşmüştür 
- Kas seyirmeleri gözlenir 
- İleri durumlarda konvülsiyon ve koma görülür 
Tanılama Sıklığı: 8 saatte bir 

     3-  Hipervolemi belirtileri açısından protokole uygun tanılayın 
4- Komplikasyonlar: 

- Mental fonksiyon bozuklukları (mental küntlük,letarji,uyuklama,konfüzyon), 
- Böbrek yetmezliği, 
- Koma, 
- Ölüm, 

5- Tedavinin Etkinliği: 
- Kan basıncının normale dönmesi, 
- Nabız hızının normale dönmesi, 
- Deri turgorunun normale dönmesi, 
- Vücut ağırlığında artma, 
- İdrar volümünde artma gözlenmesi ile tedavinin etkinliği değerlendirilir. 

 
C – UYGULAMA 

1- Vital bulguları 4 saatlik protokole uygun takip edin, 
2- Aldığı-çıkardığı takip protokolünü uygulayın, 
3- Günlük kilo takibini protokole uygun yapın, 
4- Elektrolik, üre, kreatinin ve htc düzeyini günlük takip edin, 
5- Yatağa bağımlı hastalarda bası yarası önleme protokolünü uygulayın, 
6- Yaraya bağlı sıvı kaybını önlemek için bölgeyi kapalı tutun, 
7- Hergün deri turgor tonüsünü, mukoz membranları kontrol edin, 
8- “Özel Ağız Bakımı Protokolü” nü uygulayın, 
9- Karın ve bacak çevresinin ölçümünü günlük takip edin, 
10- Önerilen sıvı tedavisini uygulayın, 
11- Hipervolemi belirti ve bulgularını takip edin, 
12- Hasta ve ailesini yeterli hidrasyonu sürdürmenin nedenini gerekliliğini ve sıvı alması 

gerektiği konusunda bilgilendirin, 
13- Dehidratasyonlu hastayı tedavi ve takip süresince dereceleri ve komplikasyonları 

yönünden izleyin, 
14- Kahve, çay ve greyfurt suyunun diüretik etkiye sahip olduğunu hastaya açıklayın, 
15- Hafif ve orta derecede Na ve su kayıplarında bulantı yoksa oral yoldan sıvı verin, 
16- Kusması olan ağır volüm kayıplarında sıvı tedavisini hekim işbirliği ile İV yoldan verin, ve 

”Bulantı-Kusması Olan Hastanın Bakım Protokolü”nü uygulayın, 
17- Hasta ve ailesine ilaç, diyet ve alması gereken günlük sıvının miktarı, vücut ağırlığının 

normal ölçülerde tutulması konusunda eğitim yapın, 
18- Tüm gözlem ve bulgularınızı ekip üyeleriyle paylaşın, 
19- Tüm gözlem ve bulgularınızı ”Hemşire Gözlem Dosyasına” kayıt edin. 

 



  
 

KONU : DEKÜBİTÜS ÖNLEME PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Basınç bölgelerindeki cilt bütünlüğünü korumak. 
 
A - TEMEL İLKELER 
      Bu protokol basınç bölgelerinin korunmasını tanılamayı ve uygulamayı kapsar. 

1- Dekübitüs önleme bakım veren hemşirenin sorumluluğundadır. 
2- Hastalar " Genişletilmiş Norton Skalası " kullanılarak dekübitüs riski yönünden 

değerlendirilir (Ek 1). 
3- Servise yatan hasta 24 saat içinde skala ile dekübitüs riski yönünden 

değerlendirilir. 
4- Yüksek riskli hastalarda; havalı yatak, kuştüyü yatak ya da koyun postu plan 

dahilinde kullanılır. 
5- Cilt bakımında alkali olmayan sabunlar kullanılır. 
6- Cilt bakımında talk pudrası kullanılmaz 
7- Hassas ve kuru cilt üzerine masaj yapılmaz. 
8- Hasta ve yakınları bilgilendirilerek uygulamaların tüm aşamalarına katılımı sağlanır. 
9- Her 2 saatte bir pozisyon değiştirilir. 

                    
B – TANILAMA 

a) Dekübitüs Riskli Hastanın Tesbiti: 
Norton Skalası uygulanır. 20 puan ve altındaki hastalar riskli kabul edilir. 

b) Basınç Bölgelerinin Tesbiti: 
Skala ile tanımlanan hastada yatak yarası 

oluşabilecek basınç bölgeleri tesbit edilir (Ek.2).  

               c)  Basınç bölgelerinde: 

                                  Kızarıklık          +/-                          
                                  Sıyrık               +/- 
     Bül                   +/- 
     Çatlak              +/- 

      Lezyon             +/- 
 

C- UYGULAMA 
 Cildin temiz ve kuru olmasını sağlayın  
 Banyo ve bakımlardan sonra cilde nemlendirici sürün 
 Hastanın giyisilerini her zaman temiz, kuru, terletmeyen ve emici kumaştan      
      olmasını sağlayın 
 Yatak takımlarının gergin, temiz ve kuru olmasını sağlayın 
 Sürgü verirken cildi tahriş etmeyin 
 Sakral bölge temizliğine özen gösterin 
 Pozisyon verirken hastanın rahat olmasını sağlayın 
 Pozisyon verirken basıncın abdomen, sırt, ekstremitelere eşit dağılımını sağlayın 
 Diyet listesi düzenletin 
 Tıbbi bir kontrendikasyon yoksa günlük 2500 ml sıvı alımını sağlayın 
 24 saatlik aldığı- çıkardığı takibi yapın 
 Besin ve sıvı alımını 8 saatte bir değerlendirin 
 Hastayi tanılama kriterlerine göre değerlendirip kayıt ederek ekip üyeleriyle 
paylaşın. 
 
 



D- EĞİTİM 
 

Amaç: Hasta ve hasta yakınını Cilt bütünlüğünün korunmasının önemi konusunda    
            eğiterek sağlığın devamını sağlamak, iyileşme sürecini kısaltmak. 
 
Kapsam:    -    Yatak yarası nasıl oluşur? 

- Yatak yarası oluşumu nasıl önlenir? 
- Yatak yarası oluşumunun önlenmesinde beslenme ve hijyenin 

öneminedir? 
- Pozisyon nedir? Hangi pozisyonlar nasıl uygulanır? 
- Pozisyon değişimi neden önemlidir? 
- Hangi sıklıkla pozisyon değiştirilir? 

                
               Eğitim Yöntemi:  -  Düz anlatım 

 -  Demostrasyon 
           -  Uygulama 

 
        Değerlendirme Yöntemi: -  Uygulama 

  -  Gözlem 
          -  Soru-cevap 

   



 

GENİŞLETİLMİŞ NORTON SKALASI 
 

 
 

İlişki  kurabilme/ 
Motivasyon 
 

 
Tam               4 

 
Az                         3 

 
Kısmen                 2 

 
Yok                    1                       

 
Yaş 

 
 

 
<10                4                    

 
11-30                    3                

 
31- 60                   2                         

 
>60                   1                     

 
Derinin durumu 

 
 

 
Normal            4 

 
Kepekli, kuru          3            

 

 
Nemli                    2 

 
Allerjik ,yırtıklar   1                        

 
İlave hastalık 

 
 

 
Yok                4                 

 
Ateş,diyabet,anemi  3           

 
MS,Ca,kaşeksi,       2 
şişmanlık                      

 
Koma                 1                          

 
Vücut durumu 

 
 

 
İyi                  4                      

 
Orta                       3 

 
Kötü                     2 

 
Çok  kötü            1                         

 
Bilinç 

 
 

 
Berrak            4 

 
Apatik- ilgisiz          3 

 
Şaşırmış                2 

 
Stupor                1                    

 
Aktivite / Hareketlilik 

 

 
Tam               4 

 
Sınırlı                    3 

 
Çok sınırlı              2 

 
Yok                    1 

 
İnkontinans 
 
 

 
Yok                4 

 
Bazen                   3 

 
Çoğunlukla  idrar    2           

 
İdrar ve              1 
defekasyon                           

 
 



KONU : DEMİR PREPARATLARINI UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Demir preparatlarını uygun/doğru teknikle uygulayarak komplikasyonları önlemek. 
 

A– TEMEL İLKELER 
1. Bu protokol; 

 Demir eksikliği ve komplikasyonlar 
 Demir içeren gıdalar 
 Araflaktik reaksiyon belirtileri 
 Yüksek doz belirtileri 
 Yan etkilerinin tanılanması, 
 Hastanın bilgilendirilmesi, 
 Oral/IM/IV (Z tekniği)demir preparatlarının uygulanması ile takibini kapsar. 

2. Oral demir preparatları, gastrointestinal sistem (GİS) yakınmalarına yol açmadığı sürece 
aç karnına verilir 

3. Demir içeren oral preparatlar, süt ve ürünleri, çay, kahve gibi içecekler ve antiasitler, 
tetrasiklinler gibi ilaçlarla birlikte verilmez (en az 1 saat beklenir). 

4. Bebeklerde mama ile birlikte verilmez (en az 1 saat beklenir). 
5. Oral demir kullanımı ile feçesin rengi koyulaştığından GİS kanaması ile 

karıştırılmamalıdır. 
6. Oral ilaçlar dişlerde leke,ağızda tad değişikliği yapabileceğinden “Özel Ağız Bakım 

Protokolü” uygulanır. 
7. IM uygulama öncesi duyarlılık testi(test dozu 0,5 ml-IM ) yapılır. 
8. IM uygulamada aynı bölgeye en fazla 2.5 cc tek  enjeksiyonda uygulanır (artan 

miktardaki ilaç diğer gluteal bölgeye yapılabilir). 
9. IM preparatlar; yalnız gluteal kasa Z tekniği ile derin olarak uygulanır. 
10. IV demir preparatları perfüzyon şeklinde verilecekse; sadece %0,9 NaCl ile sulandırılır 

(1/20 oranında). 
11. IV perfüzyona önce yavaş (20 damla/dk) başlanır sonra damla sayısı artırılarak (40-60 

damla/dk) devam edilir. 
12. Direkt IV demir preparatı 1 ml  /dk da uygulanır. 
13. Anaflaktik reaksiyon görülebileceğinden,krtikosteroidler,adrenalin ve antihistaminikler 

hazır bulundurulmalıdır. 
14. 38 C ve üzeri ateşte IV demir preparatı uygulaması ateş düşene kadar ertelenir. 
15. sistemik arter kan basıncı yüksekse perfüzyon yavaş verilir. 

 
 

 

B – TANILAMA 
1- Demir Eksikliği Nedenleri: 

a)  Kronik kan kaybı  
 GIS ve genital yol 
 Peptik ülser-hiatal herni-gastrit 
 Özefagus varisleri 
 İnflamatuar bağırsak hastalıkları 
 GIS maligniteler/paraziter  hastalıklar 
 Aspirin alma alışkanlığı 
 Hematüri,hemoptiji,taş,tümör gibi üriner hastalıklar 
 Profosyonel kan vericileri 

            b)  Yetersiz demir alımı 
 Büyüme çağları 
 Gebelik/laktasyon 



 Vejeteryanlar 
 Sık doğum/kürtaj 
 Aşırı çay tüketimi 
 Aşırı lifli diyetler 
 Düşük gelir grupları 

c) Bağırsaklardan demir emiliminin azalması/bozulması 
 Santral total gastrektomi 
 Gastrojejunostomi 
 Pika 
 İnce bağırsak hastalıkları 

d) Nadir nedenler 
 Kronik intravasküler hemdiyaliz 
 İdyopatik akciğer hemosiderozu 

             
        
        2- Demir Eksikliği Anemisinin Komplikasyonları 

Çocuklarda 
 Büyüme ve motor gelişmede duraksama, 
 Öğrenme ve davranış bozuklukları, 
 Uykuya eğilim, 
 İnfeksiyonlara direnç azalması, 
 Egzersiz intoleransı, 
 Taşikardi-ödem. 
Genel Belirtiler 
 Anemiye ait genel belirtiler(solukluk-halsizlik-çarpıntı-dispne), 
 Tırnaklarda kolay kırılma,düzleşme,çukurlaşma, 
 Saçlarda kolay kırılma ve kuruluk, 
 Subfebril ateş, 
 Çeşitli sindirim yolu yakınmaları, 
 Splenomegali (Oluşum mekanizması bilinmez), 
 DiI yüzeyleri çok düzgündür, 
 Sinirlilik, uykusuzluk, inatçı baş ağrıları,  
 Ağızda ve dilde yanma,  
 Ekstremitelerde uyuşukluk. 

 
Gebelerde 
 Erken doğum, 
 Olumsuz fetal gelişme. 

 

3 – Parenteral Demir Tedavisini Gerektiren Durumlar: 
 Emilimde ciddi bozukluk, 
 Gebelik sırasında çabık düzeltilmesi gereken ağır demir eksikliği, 
 Nadiren oral preparatlara karşı gerçek veya psikolojik bir intolerans gelişip ağız yoluyla 

uygulamayı kullanışsız kıldığında. 
 
 
 
 
 
 
 



4- Yaşa Göre Demir Gereksinimi: 

     Yaş                                    Günlük Demir Gereksinimi      Diyetteki demir 
miktarı 

8 ay-2 yaş   0,4 mgr    5 mg demir almalı  
4-12 yaş             0,5 mgr    6,25 mgr demir almalı 
12-18 yaş            1 mgr     12,5   “        “          “ 
12-18 yaş            1,5-2,5 mgr    18-31 “        “          “ 
Erişkin erkek   0.6 mgr    7,25   “        “          “ 
Erişkin kadın   0,5-1mgr    6.25-12.5 mgr 
Gebelik             2,5-3 mgr    31-37,5mgr 

5- Demir İçeren Yiyecekler: 

Demirden zengin            Nispeten Zengin   Demirden fakir 

İstiridye             Kırmızı beyaz et   Tahıl ürünleri 
Karaciğer             Yeşil sebze ve meyveler  İnek sütü 
Baklagiller   Balık     Ispanak 
Böbrek                   Üzüm 
                    Pekmez 

6- Normal Demir Değerleri: 

             Htc    Hemoglobin   eritrosit   fe                       ferritin  
Yenidoğan     54     17,5    5,1   100-250mg/d/.         180-500ng/ml. 
0,5-2yaş      36     12               4,5   16-120 mg   
2-6 yaş      37     12,5    4,6   20-124 mg 
6-12 yaş      40     13,5    4,6   23-123 mg    15-60ng/ml 
12-18 yaş(Kız)     41     14               4,6               35-140 mg/kg 
12-18 yaş(Erkek)   43     14,5    4,5   
Menapoz öncesi    37-47  13,7    4,5   35-40(60-140mg/dl)  20-220 ng/ml 
Menapoz sonrası   39-47  12-16           4,8-10   45-50 mg/kg     20-340 ng/ml 

Erkek                     42-52  15.5                       5-

11            50-55(80-150 mg/dl)  20-95   ng/ml 

                  
7-  Demir Eksikliğinde Labaratuvar Bulguları: 

 Serum demiri düşük (%40 mikrogramdan az) 
 Demir bağlama kapasitesi yüksek (%400 mikrogram ve üzeri) 
 Ferritin ml.de 10 mg’dan azdır 
 Retikülasit azalmış veya normal 
 Htc düşük,hemoglobin düşük,lokosit normal 
 Tedaviye başladıktan 4-5 gün sonra retükülasitoz başlar 
 Trombosit sayısı normal yada düşük 

8-  Demir Tedavisi Uygulanmayacağı Durumlar: 
   Demir yükselmesi 
   Demire karşı aşırı duyarlılık 
   Talasemi 
   Bronşial astım (Allerji riski yüksek olduğu için gözetim altında) 
   Chran hastalığı 
   Kurşun anemisi (Bu tür anemide demirin kullanımında bozukluk vardır. Demir       
          vermenin bir yararı yoktur.) 



 

9-  Anafilaktiik Reaksiyon Belirtileri: 
 Kızarıklık 
 Kaşıntı 
 Ürtiker 
 Baygınlık 
 Dispne 
 Artrolji 
 Hipotansiyon 
 Şok 

Tanılama Sıklığı : Uygulamaya başlandığı ilk 5 dakika sürekli sonra perfüzyon süresince 
 
10- Yüksek Doz Belirtileri: 

 Mavi-yeşil kusmuk 
 Siyah diare 
 Hipotansiyon/şok 
 Mortalize %30 

 

11- Demir Tedavisinin Yan Etkileri: 
 Bulantı,kusma 
 Diare/konstipasyon 
 Midede yanma 
 Ateş 
 Geçici tad alma duygusu kaybı 
 Ağızda metalik tad 
 Lokal ürtiker 
 Parenteral tedavide enjeksiyon yerinde ağrı-leke 
 Anaflaksi 
 

Tanılama Sıklığı : 
Tedaviye başladıktan; 
- 7-10 gün sonra retikülasit sayısı 
- 7-8 haftada kan sayımı 
- 2-4 ay sonra hemogram+demir+demir bağlama kapasitesi+ferritin bakılır 

12- Vital bulguları protokole uygun tanılayın. 

C–  UYGULAMA 
a) malzemeler: 

-    ilgili protokollerdeki malzemeler, 
- kartikosteroidler, 
- Adrenalin, 
- Antihistaminikler 
 

b) İşlem öncesi hazırlık: 
-   Hastayı işlem ve sonuçları hakkında bilgilendirin; 

 Oral demir ilaçlarını gastrointestinal sistem (GİS) yakınması yoksa aç olarak 
alınması gerektiğini, 

 GİS yakınmaları oluşursa yemek sonrası,düzelmezse yemek aralarında olması 
gerektiğini, 

 Demir ilaçlarını portokal suyu ile alırsa emilimin artacağını,(greyfurt,mandalina) 



 Oral demir ilaçları dişlerde leke yapabileceğinden dişlerin düzenli 
fırçalanmasını, 

 Demir ilaçlarının dışkının rengini koyulaştırdığını (siyaha yakın) söyleyin. 
 

c) İşlem: 
1. Oral demir preparatlarını protokole uygun verin, 
2. Özel ağız bakım protokolünü uygulayın, 
3. IM demir preparatlarını,IM ilaç uygulama protokolüne uygun hazırlayın,Z tekniği ile 

derin olarak uygulayın, 
Z Tekniği: 
- İğneyi batırmadan önce deriyi yana doğru çekin, 
- Enjeksiyonun sonunda 2-3 dizyem hava verin, 
- İğneyi çekince enjeksiyon yerini ovmayın,bastırın, 

4. Vital bulguları protokole uygun kontrol edin (IV uygulama öncesi), 
5. IV demir preparatlarını,IV  ilaç uygulama protokolüne uygun; 1 ampul preparatı 

100 ml %0,9 NaCl ile sulandırıp,önce dakikada 20 damla,daha sonra 40-60 damla 
olacak şekilde uygulayın, 

6. Direkt IV uygulanacaksa ilacı 1 ml/dk şeklinde verin, 
7. Anaflaktik reaksiyon açısından ilk 5 dakika hastayı yalnız bırakmayın,daha sonra 

işlem boyunca hastayı gözlemleyin, 
8. Hastayı yüksek doz tanılama kriterlerine göre tanılayın belirtilerden herhangi birini 

gördüğünüzde; 
- NaHCO3 ile mide irigasyonu yapın, 
- Çiğ yumurta ve süt içirin, 
- Derhal hekime haber verin, 

9. Hekimin önerdiği laboratuar tetkiklerini takip edin. 
 

d) İşlem sonrası: 
1. Malzemeleri toplayın, kaldırın, 
2. Tüm elde ettiğiniz belirti ve bulguları ekip üyeleri ile paylaşın, 
3. Atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması” protokolüne göre 

elimine edin, 
4. Elde edilen tüm veri ve bulguları hemşire gözlem dosyasına kaydedin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KONU : DİABETİK AYAK YARASI BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Diabetik ayak yarasının bakımını sağlayarak iyileşmesini hızlandırmak 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; Diabetik ayak yarasının sınıflandırılması, hasta bireyin psikolojik tanılanması 
ve uygulamayı kapsar. 

2- Cerrahi aseptik teknik uygulanır. 
3-  Diabetik ayak yarasının sınıflandırması “ WAGNER,e göre yapılır.  
4- Kan şekeri kontrol altında tutulur. 
     ( Açlık -     80 – 140 mg/dl   Tokluk -  180 mg/dl ↓) 
5- Ayak yarası iyileşene kadar hasta yatak istirahatine alınır. 
6- Yaradan kültür için örnek alma protokolü uygulanır. 
7- Hastanın her iki ayağının kemik grafisi çekilmesi sağlanır. 
8- Hasta bilgilendirilerek  bakıma katılımı sağlanır. 

 
B – TANILAMA 

1- Diabetik ayak yarasının sınıflandırması “WAGNER”e göre yapılır: 
 
 

GRADE O : Yüksek riskli grup. Ülser yok. 
 “ Diabetik Ayak Yarası önleme Protokolü” uygulanır. 

GRADE 1 : Yüzeyel ülser 
 Hasta birey kesin yatak istirahatına alınır. 
 “ Diabetik Ayak Yarası Önleme Protokolü “ uygulanır. 
 

GRADE 2 : Tendon,kemik veya mafsala kadar penetre ülser 
 Hasta birey yatak istirahatine alınır. 
 Düzenlenen tedavi uygulanır. 
 Hekim işbirliği ile debirtman yapılır. 

GRADE 3 : Derin abse ve osteomyelit. 
 Düzenlenen osteomyelit tedavisi uygulanır. 

GRADE 4 : Lokalize gangren. 
 Düzenlenen osteomyelit tedavisi uygulanır. 

GRADE 5 :  Büyük amputasyon gerektiren geniş gangren 
 Preoperatif hazırlık yapılır. 
 Postoperatif bakım yapılır. 

 
2- Hasta bireyin psikolojik tepkileri tanılanır:      

- Anksiyete,  
- Korku, 
- Gerginlik, 
- Huzursuzluk, 
- Uykusuzluk, 
- Öfke patlaması, 
- Bireysel başa çıkmada yetersizlik, 
- Suçluluk, 
- Umutsuzluk rol ve işlevlerde değişiklik vs. 

     Tanılama sıklığı; 6-8 saatte bir tanılanır. 
 
C – UYGULAMA 

1- “ Beden İmajı Bozulan Hasta Bireye psikolojik Yaklaşım Protokolü “ 
2- “ Nemli Emici Pansuman Uygulama Protokolü “ uygulanır. 



KONU : DİABETİK AYAK YARASI OLAN HASTANIN EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hasta bireyi diabetik ayak yarasının ortaya çıkmasına neden olan faktörler, belirtileri    
             ve ayak bakımı konusunda bilgilendirmek. 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
A – Risk Faktörleri : 

1. Diabetin yaşı ve tipi: ( Tip I,Tip II ) 
 Tıp I’ de az görülür,Tip II’ de daha çok görülür. 
 Diabet  yaşı 10 yıldan fazla olanlarda daha çok görülür. 

        2.  Ayakkabıya Bağlı: 
 Yeni ayakkabı 2 saatten fazla giyilmez. 
 Dar ve topuklu ayakkabı ile uzun yürüyüş yapılmaz. 
 Önü açık ayakkabı ve tabanı ince sandaletler giyilmez. 
 Önü kapalı,kalın tabanlı,yumuşak derili,bağcıklı ayakkabı giyilir. 

        3. Nasır İçin Kullanılan İlaç ve Materyallere Bağlı: 
 Nasır için jilet ve makas kullanılmaz 
 Nasır sökücü asitli ilaçlar ve nasır bantları kullanılmaz 
 Nasırlar önce yumuşatılıp,ponza taşı ile çıkarılır 
 Tırnaklar makasla kesilmez, törpü ile kısaltılır. 

        4. Nöröpatide Duyu Kaybı Olmasından Dolayı : 
     Duyu kaybından dolayı sıcak su, termafor, kalorifer, soba,ısıtıcı,elektrikli       
      battaniye vb. maddelerden ayak korunur.Üşüyen hastanın ayağı egzesiz ile    
      ısıtılır. 
    Raptiye,çivi,cam vb. sivri cisimlerin batmasını engellemek için yalın ayak      
      dolaşılmaz. 

 
B- Kullanılan İlaçlarla İlgili : 

    İnsulin ve OAD’ler önerilen dozda kullanılır. 
 

C- Beslenme ile ilgili:        
 Diyetinde belirtilen ( 3 ara,3 ana ) öğünlerden fazla öğün alınmaz. 
 

D- Egzersiz ile İlgili : 
 Uygun görülen ayak egzersizleri yapılır(Diabetik Ayak Yarası Önleme Protokolü’ne     
      göre). 

E- Kontroller ve Takip ile İlgili: 
 Her muayenede TA+Kilo+Kanşekeri 
 3 ayda bir HbA1C düzeyi (Glikozillenmiş hemoglobin) 
 6 ayda bir göz dibi muayenesi 
 Yılda bir EMG,EKG,Tele,Biokimya,GFR,Mikroalbumin bakılır. 

F- Ayak Yarası Oluşum Belirtileri 
a) Cilt: 

- Renk, Kızarıklık, morluk, 
- Büller, çizik , yarıklar nasır ve ülser, 
- Koku, 
- Ağrı, 
- Ödem, 
- Isı farkı, 
- Akıntı, 
- Duyu-his, 

b) Tırnaklar: 
 Kalınlık 
 Sertlik 
 Kısalık 



 
EĞİTİM YÖNTEMİ 

 Yüz yüze teke tek eğitim 
 Uygulamalı ayak bakımı ve temizliği 
 Grup eğitimi (poster,resim,brojür,slayt,video) 

 
DEĞERLENDİRME: 

 Uygulama 
 Gözlem,muayene 
 Soru,cevap 
 Eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyini ölçen test 
 
 
ÖRNEK TEST: 

1 – Ayak bakımında hangisi kullalnılmaz? 
a) Törpü 
b) Panza taşı 
c) Jilet 
d) Sabun 

2 – Ayağı üşüyen hastanın ayağı nasıl ısıtılır? 
a) Sıcak su 
b) Egzersiz ile 
c) Elektrikli battaniye 
d) Termafor 

3 – Yeni ayakkabı günde kaç saat giyilir? 
a) 2 saat 
b) 4 saat 
c) 7 saat 
d) 6 saat 

4 -  Ayağın her gün nemlendirilmesi neden gerekir? 
a) Cildin esnemesi için 
b) Dolaşımı kolaylaştırır 
c) Yaralanmayı engeller 
d) Hepsi 

  5- Tırnak kesiminde ne kullanılır?  
       a) Jilet 

b) Törpü 
c) Makas 
d) Çıtçıt makas 



 
 
 
 
KONU : DİABETİK AYAK YARASI OLUŞUMUNU ÖNLEME PROTOKOLÜ  
 
AMAÇ : Diabetli hastada ayak yarasının oluşmasını önlemek. 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Diabet teşhisi konan her hastaya “ Diabetli Hastanın Eğitim Protokolü “    
      uygulanır. 
2-   Bakımın tüm aşamalarında hasta yeterli düzeyde bilgilendirilir ve bakıma    
       katılımı sağlanır. 
3-   Kan şekeri kontrol altında tutulur. 
      ( Açlık -      80-140 mg/dl   Tokluk-     180 mg/dl   ) 
4- Ayak bakımından sonra ayaklar / parmak araları kurulanır ve nemlendirilir. 
5- Ayak egzersizleri Ek.1’e göre uygulanır. 
6- 24 saat’te bir “Ayak Bakım Protokolü” uygulanır. 

 
B- TANILAMA 

1-  Basınç Bölgeleri : Ayaklar bir boyanın içine batırılır ve düz bir zeminde beyaz     
       kağıda bastırılarak belirlenir. 
 
2- Duyu Kontrolü : Hastanın gözleri kapatılıp ayağın parmak  uçlarına, tabanına,     
       topuğuna ve metatars başına kalem ucuyla dokunup hastaya  hissedip-hissetmediği     
       sorularak tanılanır. 
 
3- Cilt :  

- Nasır : Kalınlığı ve bölgesi, 
- Kızarıklık : Cildin rengi ve bölgesel kızarıklık, morluk olup olmadığı, 
- Çatlak, 
- Ülser, 
- Koku, 
- Ağrı,  
- Ödem, 
- Nabız, 
- Isı; Elin tersi ile her iki ayağın üstü ve tabanı ısı farkı yönünden tanılanır. 

 
4- Tırnaklar: 

- Kalınlık, 
- Sertlik, 
- Kıvrıklık yönünden tanılanır. 

5-  Yürüme : Yere basma şekli ve yürümesi gözlenir. 
           Tanılama Sıklığı : 24 saatte bir tanılama tekrarlanır. 

 
6-  Görünüm : Şekil değişiklikleri Wagner Sınıflandırılmasına göre tanılanır (şekil.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Tanılama Sıklığı : 24 saatte bir tanılama tekrarlanır. 
 
C – BAKIM: 

1- Ayak bakımını protokolüne göre yapın/yaptırın, 
2- Ayak banyosundan sonra ayakların kuru tutulmasını sağlayın, 
3- Uzun tırnakları törpüleyerek kısaltın (Tırnakların köşelerine dokunmadan törpüleyin), 
4- Banyo ve bakımlardan sonra ayağa nemlendirici sürün, 
5- Çorapların temiz,kuru,terletmeyen ve emici özellikte olmasına dikkat edin, 
6- Ayakkabıların önü kapalı,bağcıklı, az topuklu,yumuşak derili ve kalın tabanlı olmasına  

dikkat edin. 
7- Basınç bölgelerini destekleyin. 
8- Kan şekerini kontrol altında tutun. 
9- Diyetine göre beslenmesini sağlayın. 
10- Yapılan bütün işlemleri kayıt edin. 
11- Banyo ve bakımdan sonra aşağıdaki gibi ayak egzersizlerini yapın/ yaptırın: 

 
1- Sandalyeye  oturun (yalın ayak) 
2- Ayak parmaklarını aşağı yukarı açıp kapayın. (10 defa) 
3- Bir ayak parmak ucu diğer ayak topuk basıp dikiş makinası hareketi  gibi(10 defa) 
4- Tek tek her iki ayağı bileğinden daireler çizerek döndürün. 
5- Parmak uçlarını yere basıp, topuğu çevirin. 
6- Ayağı yukarı kaldırın, parmakları aşağıya itin. 
7- Ayağı yukarı kaldırın, parmakları öne çekin. 
8- Her iki ayağı yukarı kaldırın, parmakları öne çekin. 

              9-Her iki ayağı kaldırın, bir ayağı öne çekin diğer ayağı yereitin. 
            10- Tek ayağı kaldırın ayak parmaklarına daireler çizdirin. 
             11- Yere bir gazete koyun, çıplak ayak parmaklarıyla gazeteyi almaya çalışın. 



 
 
 
KONU: DİGOXİN UYGULANAN HASTA TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastanın düzenli takibini yaparak entoksikasyonları önlemek. 
 
A- TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; Digoxin uygulandığı durumlar ve digoksin entoksikasyon bulgularının 
tanılanması, uygulama ile takibini kapsar. 

2- Digoxini vermeden önce steteskopla (kalp tepe atımı) apexten nabız sayılır. 
3- Nabız 60 dk ve altında ise digoxin verilmez. 
4- Digoxin IM uygulanmaz. 
5- IV digoxin uygulamadan önce EKG çekilir. 
6- Digoxin düzeyi için kan istenmişse parenteral uygulamadan en az 2 saat,oral 

uygulamadan en az 6 saat sonra kan alınır. 
7- Digoxin kullanan hastada haftada en az bir kez kan digoxin düzeyi ve elektrolitlere (Na, 

K, Cl ) bakılır. 
8- IV digoxin uygulamasından önce hasta oral digoxin kullanıyorsa digoxin düzeyi için kan 

alınır. 
 
B – TANILAMA 

1- Verildiği durumlar: 
a) kalp yetmezliği olan her yaştaki hasta grubu 
b) atriyal fibrilasyon 
c) atriyal flatter 
d) paroksismal supraventriküler taşikardi 
 

2-  Digoxin uygulanmasının sakıncalı olduğu durumlar: 
a) IV calcium tedavisi olan hastalarda 
b) Amidaran,verapamil,kinidin kullanan hastalarda 
c) Kan digoxin düzeyi 2,4 ng/ml ise (N:0,8-2,4) 
d) KTA (kalp tepe atımı) 60 /dk veya altında 
e) Aritmi varsa (kalp bloku, VEA, AEA) 
 

3-  Digoxin entoksikasyon bulguları: 
a) Kan digoxin düzeyinin 2,4 ng/ml veya üzerinde olması 
b) Semptomlar: 

 bulantı-kusma 
 görme bozukluğu 
 sarı görme 
 siyah benekli nokta uçuşması, 

4- EKG değişikliği: 
 Ventriküler erken atım 
 Atrial erken atım 
 Kalp blokları 

       Tanılama sıklığı: sürekli takip 
 C – UYGULAMA 

a) Malzemeler 
- I.V. İlaç Uygulama ve Oral İlaç Uygulama Protokolündeki malzemeler 
 

      b)  İşlem Öncesi Hazırlık 
- Steteskopla KTA’nı sayın.Nabız 60 / dk veya altında ise digoxin vermeyin 
- EKG çekilmesini sağlayın 

       



c)  İşlem 
1- IV yolla digoxin  verilecekse; IV İlaç Uygulama Protokolü’ne göre uygulayın, 
2- Oral yolla digoxin verilecekse; Oral İlaç Uygulama Protokolü’ne göre uygulayın, 
3- Oral digoxinden IV digoxine geçişte IV enjeksiyondan önce Digoxin düzeyi için kan 

alın, 
4- Kullanım süresi içinde digoxin düzeyi için kan istenmişse;  

- Parenteral uygulamalardan en az 2 saat sonra, 
- Oral uygulamalardan en az 6 saat sonra kan alın. 

5- Digoxin kullanan hastalardan; başka bir istek yoksa haftada en az bir kez   
      digoxin düzeyi ve elektrolitler için kan alın 
6-   Digoxin entoksikasyonunda; 

                 -   Yalnız kan digoxin düzeyinde yükselme (2,4 ng/ml) varsa; 
 Digoxin vermeyin, 
 Kan digoxin düzeyini takip edin. 

                 -   Semptom+kan digoxin düzeyinde yükselme varsa; 
 Digoxin vermeyin, 
 Kan digoxin düzeyini takip edin, 
 Damar yolu açın, 
 Yatak istirahatine alın, 
 Oral ve parenteral sıvı alımını sağlayın. 

                 -   Kan digoxin düzeyinde yükselme +semptom +EKG değişikliği varsa; 
   Digoxin vermeyin, 
   Kan digoxin düzeyini takip edin, 
   Damar yolu açın, 
   Yatak istiratine alın, 
   Oral ve parenteral sıvı alımını sağlayın, 
   Hastayı monitör takibine alın. 

           7-  Tanılama kriterlerine göre hastayı değerlendin. 
 
     d)   İşlem Sonrası 

1- Malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
2- Atıkları protokolüne uygun elimine edin, 
3- Tüm gözlem ve bulgularınızı kayıt edin, 
4- Gözlem ve bulgularınızı ekip üyeleriyle paylaşın. 



  
 
 
 
KONU: DIŞKILAMA  ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMA (BARSAK EĞİTİMİ) PROTOKOLÜ               
 
AMAÇ: Hasta  bireye alışkanlıkları doğrultusunda defekasyon ihtiyacını sağlayan bilgi ve  

             davranış kazandırmak. 
 
A- TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol inkontinans yada konstipasyonu olan hastalara uygun  hemşirelik girişimlerini 
ve eğitim yoluyla defekasyon alışkanlıklarını yeniden kazandırmayı beslenme ve hijyenik  
bakımını kapsar.  

2- Barsak eğitimi ile ilgili hasta ve ailesi bilgilendirilerek katılımı sağlanır. 
3- Hastanın mahremiyeti korunur. 
4- Yemeklerden l saat sonra 30 dk süreyle tuvalete ya da komada/ sürgüye oturması 

sağlanır. Günde 1 kez sabah kahvaltısından 1 saat sonra 30 dk süreyle tuvalete yada 
komada/sürgüye oturması sağlanır. 

5- Hastanın önceki defakasyon alışkanlığı dikkate alınır. 
6- Yemeklerin ayna  saatlerde yenmesi sağlanır. 
7- Sindirime yardımcı olacak beslenme ve sıvı akımı sağlanır. 
8- İşlem esnasında  l5-20 dk  önce abdominal bölgeye saat kadranı yönünde masaj 

uygulanır. 
 
 
B-  TANILAMA 

1- Barsak eğitiminin uygulandığı durumlar: 

 Gaita iknoktinansı 
 Spinal kord yaralanmaları 
 Konstipasyonu olan hastalarda 
 Diğer............ 

2-   Hastanın önceki dışkılama alışkanlığı değerlendirilir. (Günde kaç kere, ne zaman....) 
3- Dışkılama öncesi yemek yeme durumu değerlendirilir. (İşlemden önce hastanın       

yemek yemesi sağlanır. 
4-   Dışkılama sonrası dışkının özellikleri değerlendirilir. 
           -  Rengi  

     -   Kıvamı  
     -   Parazit durumu (+/-) 

-   Kan                   (+/-) 
 

     Tanılama sıklığı: Her gün aynı saatte kahvaltıdan l saat sonra yarım saat süreyle işlem          
                                  tekrarlanarak hastanın durumu değerlendirilir. 
 
 
 
 



C-  UYGULAMA 
a) Malzemeler 

1- Komad yada sürgü 
2- Perde, paravan 
3- Tuvalet kağıdı 

 
b) İşlem 

1- İşlem hakkında hastaya açıklama yapın. 
2- Hastaya güven içinde olduğu mesajını verin. 
3- Paravan  veya perdeyi çekerek yada odadaki diğer kişileri çıkararak mahremiyetini 

koruyun. 
4- İşlem esnasında  l5-20 dakika önce abdominal bölgeye saat kadranı yönünde masaj 

uygulayın. 
5- Hasta yürüyebiliyorsa tuvalete götürün yürüyemiyorsa komada yada sürgü verin. (Bkz 

Sürgü Verme Protokolü) 
6- İç çamaşırlarını çıkarın ya da yardım edin. 
7- Sakral defekasyon merkezi sağlam ise “parmakla stimülüsyan” uygulayın. 

Defekasyon merkezi yaralanmış ise “manuel defakasyon” uygulanabilir. 
8- Hastayı tuvalet  yada komada  30 dakika  oturtun.  
9- Anal bölgenin temizliğini yapın.  
10- Sürgüyü boşaltın, temizleyin. 
11- Hastayı giydirin. 
12- İşlem sonrası defekasyona çıkıp  çıkmadığını ve dışkının özelliğini kaydedin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU: DURDURULAMAYAN DÜŞÜKLERDE HEMŞİRELİK BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Gebelik ürününün tamamen dışarı atılmasını sağlayarak komplikasyonları     
             Önlemek. 
 

A- TEMEL İLKELER 
1- Gebelik ürününün gebeliğin 20. haftasından önce kaybıyla sonuçlanan 

durdurulamayan düşüklerde hemşirelik bakım protokolü; durdurulamayan 
düşükler ile anne adayının vital tanılanmasını, bakım ve takibini kapsar. 

2- Kadın kesin yatak ıstırahatine alınır. 
3- Kanama takibi protokolüne uygun yapılır. 
4- Enfeksiyon takibi protokolüne uygun yapılır. 
5- “Küretaj Uygulanana Kadının Bakım Protokolü”  uygulanır. 
6- Rh sorunu olan kadına 72 saat içerisinde Rhogam yapılır. 
7- “Yas Yutan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım Protokolü” uygulanır. 
8- Etkin aile planlaması kullanımı için protokole uygun eğitilir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KONU: EKSTRAVAZASYON ACİL BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Doku hasarını en aza indirmek 
 
 
A-TEMEL İLKELER 

1-  Extravazasyon acil bakımı, geliştiği andan itibaren ilk 60 dakikayı kapsar. 
2-  Extravazasyon acil bakımı, vezikant/iritan ilaç uygulamasını yapan hemşirenin 

sorumluluğundadır. 
3-  Tanılama kriterlerindeki belirtilerin herhangi birinin varlığnda vezikant ilaç uygulaması 

durdurulur. 
4-  Vezikant/iritan sitotoksik ajanların antidotları, kemoterapi uygulaması sırasında hazır 

bulundurulur. 
5-  Kızarıklık reaksiyonu ve ven iritasyonu, extravazasyondan, Ek 2’deki bilgilere göre  ayırt 

edilir. 
6-  Vezikant/iritan ilaçların extravazasyonunda sıcak/soğuk uygulamalar Ek 3’de gösteridiği 

gibi yapılır.  
7-  Ekstravazasyonda tüm bilgiler “ekstravazasyon kayıt formu”na (Ek 1) ve hemşire gözlem 

formuna kaydedilir. 
8-  Hasta, uygulanacak işlem hakkında bilgilendirilir. Bunun için Ek 4’deki Ekstravazasyonun 

acil bakımına yönelik hasta eğitim rehberinden yararlanılır.  
 
 
B-TANILAMA 

a-Tanılama Kriterleri 
1- İnfüzyon gidişinde değişiklik 

. Azalan yada kesilen akış hızı 

. Katater giriş odağında sızıntı 

. Aspirasyonla kanın geri gelmemesi 
2- Katater giriş yerindeki semptomlar 

. Ağrı + / -       

. Yanma + / -   

. Kızarıklık + / - 

. Şişlik + / -  

. Hastanın ifade ettiği her türlü  yakınma. 
3-  Ekstravazasyon, kızarıklık reaksiyonu ve ven iritasyonundan ek 2’deki kriterlere göre ayırt 

edilir. 
4-  Ekstravazasyon kayıt formu(Ek 1)  tanılamada kullanılır. 

 
b-Tanılama Sıklığı 

 Extravazasyonun acil bakımı süresince extravaze bölge değerlendirilir. 
 
C-UYGULAMA 

a- Malzemeler 
. Enjektör 2-3 adet (5 cc’lik) 
. 25 no’lu iğne ucu (1 adet) 
. Uygulanan sitotoksik ilacın antidotu 
. Hidrokortizon 50-100 mg yada Deksametazon 10 mg. 
. Steril kuru gaz ve sargı 
. Sıcak/soğuk kompres 
. Enjektör 20 cc’lik (1 adet) 
. Etil klorür, analjezik (hekim orderına uygun). 



 
b-İşlem 

1-  Sitotoksik ajan uygulamasını hemen durdurun. 
2-  İğne/katateri yerinden oynatmayın. 
3-  Verilen ve geri kalan ilaç miktarını hesaplayarak infiltre edilen miktarı belirleyin. 
4-  Sitotoksik ilacın bulunduğu enjektörü yeni bir enjektörle değiştirip, setteki ve verilebilen 

ilacı aspire edin (20 cc’ye kadar). 
5-  25 no’lu iğne ile extravaze bölgeye girerek ilacı aspire edin. 
6-  Aspire edilen ilaç miktarını kaydedin. 
7-  İnfiltre olan vezikant ilacın antidotunu, IV yada extravaze bölgeye SC olarak (saat 

yönünde hareket ederek) uygulayın (Vezikant ilaçların antidotları Ek 3’de gösterilmiştir). 
8-  Uygulanan vezikant ilacın potansiyel antidotu yok ise, hekim istemine göre 50-100 mgr. 

Hidrokortizon yada 2 mgr. Deksametazonu IV ya da extravaze bölgeye SC enjeksiyonla 
uygulayın, 

9-  Antidot uygulaması bittikten sonra iğne/IV katateri basınç  uygulamadan çıkarın. 
10- Extravaze bölgeyi steril kare gaz ile basınç oluşturmayacak şekilde kapatın. 
11- Extravaze extremiteyi kalp seviyesinin üstünde elevasyona alın (Elevasyon 48 saat 

süre ile devam ettirilir). 
12- Extravaze olan ilacın özelliğine göre sıcak yada soğuk uygulamayı, Tablo 3’de 

görüldüğü sıklık ve sürelerde uygulayın. 
13- Extravaze bölgede ağrı şiddetli ise lokal olarak etil klorür uygulayın. 
14- Hastaya, hekim istemine uygun analjezik verin. 

 
c-  İşlem Sonrası 

1-  Malzemeleri “Atıkların toplanması protokolü”ne uygun atın. 
2-  Ellerinizi “El yıkama protokolü”ne uygun yıkayın. 
3-  “Extravazasyon kayıt formu”na ve hemşire gözlem formuna, işlemi kaydedin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Ek. 1 

............... Tıp Fakültesi 
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 

Ekstravazasyon Kayıt Formu 
 
 
Hastanın Adı-Soyadı :    Protokol No: 
Yaşı    : 
Cinsiyeti   : 
 
Ekstravazasyon tarihi/saati : 
 
Venöz girişin türü  :  Kelebek iğne   Periferik Venöz Katater 
     Kalıcı Venöz Port   Hickman Katater 
     Diğer ……….. 
 
Venöz girişin yeri :  El sırtı    Bilek 
     Ön kol    Diğer ………… 
 
Verilen Vezikant ilaç(veriliş sırasına göre yazınız): ………………… 
 
İlaç uygulama tekniği:    IV enjeksiyon  İnfüzyon  Minibag 
 
Ekstravazasyona uğrayan ilaç miktarı:…………… 
 
Geri aspire edilen ilaç miktarı:         

a-  Setten ………… 
b-  SC dokudan …….. 

 
Ekstravaze bölgenin fotografı (mümkünse): 
 
Ekstravazasyon sırasında hastanın şikayetini ifade şekli: ……………. 
 
Ekstravaze bölgenin ilk saatteki görüntüsü:   Kızarıklık   Şişlik 

 Solgunluk   Bül 
 Eritem   Diğer …. 

 
Uygulanan Antidot ve Miktarı: ………………… 
 
Saptanan Hemşirelik Tanısı : Takip Sıklığı: 
1-  ……………………………………………………. ………………………………. 
2-  ……………………………………………………. ……………………………….. 
3-  ……………………………………………………. ……………………………….. 
4-  ……………………………………………………. ……………………………….. 
5-  ……………………………………………………. ……………………………….. 
 

 
                      Hemşirenin Adı-Soyadı: 

      İmzası: 



 
 
EK  2- 
   
Periferik Ekstravazasyon ile Diğer Reaksiyonların Hemşire Tarafından Değerlendirilmesi 
 
Değerlendirme Parametreleri Ekstravazasyon Ven İritasyonu Kızarıklık Reaksiyonu 

İğne/kanül’den kan 
aspirasyonu (iğnenin ven 
içinde olup olmadığının 
kontrolü) 

Aspirasyon ile kan geri gelmez. 
Bazı olgularda kan gelişi 
bulunabilir. 

Aspirasyonla kan gelişi 
mevcuttur. 

Aspirasyonla kan gelişi 
mevcuttur. 

Ağrı Dakikalar yada saatler süren 
yavaş ağrı ve yanma 
mevcuttur. Gittikçe azalabilir. 
İğne odağının çevresinde 
ortaya çıkar. 

Ven boyunca ağrı vardır. 
Gerginlik hissi mevcuttur. 

Ağrı yoktur. 

Kızarıklık İğne odağının çevresinde, 
lekeli kızarıklık gelişir. İlaç 
verilmesi kesildiğinde kızarıklık 
kaybolmaz. 

Ven seyri boyunca kızarıklık ve 
hiperpigmentasyon olabilir. 

İlaç verilirken ven boyunca ani 
lekeler ortaya çıkabilir. 
Genellikle 30 dk. içinde 
kaybolur. 

Şişlik İğne odağının çevresinde, 
hemen yada bir kaç saat sonra 
şişlik çıkabilir. 

Şişlik yoktur. Şişlik yoktur. 

Ülserasyon Sinsice gelişir. Genelde 48-96 
saat sonra görülür. 

Ülserasyon yoktur. Ülserasyon yoktur. 

Diğer; Enfüzyon niteliğinde değişiklik, 
sıvı akışında direnç gelişmesi, 
lokal karıncalanma, görülür. 

------ Kaşıntı olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 3- Vezikant/iritan Özellikleri Olan Bazı Kemoterapötik Ajanlar İçin Antidot Etkisi Olabilecek İlaçlar 

VELİKANT İLAÇ ANTİDOT ANTİDOT 
HAZIRLANMASI 

UYGULAMA ETKİ MEKANİZMASI 

Alkalizasyon Yapan Ajanlar     
Meklorethamin HCL 
(Mustargen) 

 İzotonik sodyum 
tiosulfat 1 gr/ml. 

 Soğuk kompres 

Enjeksiyon için % 
10 sodyum 
tiosulfatın 4 ml’si 5 
ml steril suyla 
karıştırılır (1/6 
molor solüsyon) 

Toplam 4-6 ml., Enfüzyon 
hattından ve extravazasyon 
odağına SC olarak uygulanır. 
Ekstravaze bölgeye soğuk 
uygulama yapılabilir (çok fazla 
etkisi olmadığı söyleniyor). 

Kimyasal nötrolizasyon 
oluşturur. 

Vinca Alkoloidleri     
Vinblastin sülfat (Velban) 
Vincristin sülfat (oncouin) 
Vindesin sülfat (Eldesine) 
Vinarelbin (Navelbin) 

 Hyolüranidaz 150 ü/ml 
 Sıcak kompres 

1 ml. USP sodyum 
klorür ile 
sulandırılır (150 
ü/ml) 

 Ekstravazasyon odağına 1-4 
ml. Saat yönünde verilecek 
şekilde SC olarak enjekte 
edilir. 

 Ekstravazasyondan hemen 
sonra 30-60 dk. Sürekli sıcak 
uygulama yapılır. Daha sonra 
24 saat boyunca 15 dk.da 
sıcak uygulamaya devam 
edilir. 

 Bandaj-sargı uygulanmaz. 

Hücre geçirgenliğini arttırarak 
ilaç difüzyonunu hızlandırır. 

Cisplatin/Nitrogen mustard* 1/6 M sodyum tiosulfat % 10 sodyum 
tiosulfatın 4 ml’sini 
6 ml steril su ile 
karıştırın. 

Dokuya sızan her mg nitrogen 
mutard yada 100 mg. cisplatin 
için 2 ml antidot extravaze 
dokuya SC olarak uygulanır. 

Kimyasal nötralizasyon 
oluşturur. 



Mitomycin-C Dimethysulfaxide  
% 50-99 

--- 14 gün boyunca 6 saatte bir, 1-5 
ml topikal uygulama yapılır. 
Bandaj/sargı yapılmaz. 

 

VELİKANT İLAÇ ANTİDOT ANTİDOT 
HAZIRLANMASI 

UYGULAMA ETKİ MEKANİZMASI 

Doxorubicin Dimethysulfaxide  
% 50-99 
Soğuk kompres 

---  14 gün boyunca 6 saatte bir, 1-5 
ml. Topikal uygulama yapılır. 

 Ekstravazasyondan hemen sonra 
30-60 dk. Sürekli soğuk kompres 
uygulanır. Daha sonra 24 saat 
boyunca 15 dk.da bir soğuk 
uygulamaya devam edilir. 

 Bandaj -sargı yapılmaz. 

 

Etoposide*  Hyalurodinase  
 
 
 Sıcak kompres  

---  Lokal hyaluronidase 150 ünite 
injeksiyonu 

 Ekstravazasyondan hemen sonra 
30-60 dk, daha sonra 15 dk. Ara 
ile 24 saat sıcak uygulama 
yapılır. 

 Bandaj-sargı uygulanmaz. 

Hücre geçirgenliğini 
arttırarak ilaç difüzyonunu 
hızlandırır. 

Mitoxantrone Antidotu yoktur --- --- Deride mavi pigmentasyon 
oluşturur. Ülserasyon 
oluşturmadan geriler. 

Taxol  Difenhidramin  
25-50 mg 
 Soğuk kompres 
 

---  IV difenhidramin uygulanır. 
 Ekstravazasyondan hemen sonra 

30-60 dk. sürekli soğuk kompres 
uygulanır. Daha sonra 24 saat 
boyunca 15 dk’da bir soğuk 
uygulamaya devam edilir. 

 Bandaj-sargı uygulanmaz. 

--- 

 
*Bu ilaçlar genelde iritandır. Ancak çok fazla miktarlarda infiltre olduklarında  vezikant özellik kazanırlar.



 
 
 
EK-4 EKSTRAVAZASYONUN ACİL BAKIMINA YÖNELİK HASTA EĞİTİM REHBERİ 
 
AMAÇ: Ekstravazasyon acil bakımı hakkında hastaya bilgi vererek doku hasarını  en aza 
indirmek. 
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
 

1-  Ekstravazasyonun belirti ve bulguları; yanma, ağrı, kızarıklık ve şişliktir, 
2-  Ekstravaze bölgede, doku arasına kaçan ilacın miktarı ve cinsine göre 48-96 saat ya da günler 

sonra yara meydana gelebilir. 
3-  Bunun için, ekstravazasyon belirti ve bulgularını hissettiğiniz anda hemşireyi, ilaç uygulamasını 

durdurması için uyarınız, 
4-  Ekstravaze bölgeye, ilacın cinsine uygun sıcak/soğuk kompres uygulaması yapılacaktır. 

Uygulamayı, size anlatıldığı, sıklık ve sürelerle, doğru teknikle devam ettiriniz. 
5-  Ekstravaze bölgeye basınç uygulamayınız. 
6-  Ekstravaze olan kolunuzu, 48 saat süreyle kalp seviyesinin üzerinde, yüksekte tutunuz, 
7-  Bu bölgede ağrı olabileceğinden, size önerilen sıklıkta, ağrı kesicinizi alabilirsiniz. Ancak, 

ağrınız şiddetlenir ve ağrı kesici ile geçmezse; doktorunuza haber veriniz, 
 
 
 
 
 



İ 
 
 
KONU: EKSTRAVAZASYONLA GELİŞEN DOKU HASARINDA BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Ekstravazasyon sonucu gelişen doku hasarının her aşamasında iyileşme sürecini      
             hızlandırmak ve doku bütünlüğünü yeniden sağlamak. 
 
 
A-TEMEL İLKELER 

1-  Ekstravazasyon yara bakım protokolü, extravazasyon oluşumundan sonraki ilk 60 dk’.nın 
sonundan başlar, yara iyileşmesi sağlanıncaya kadar sürer, 

2-  Yara bakımı, tedavisi hekim ve hemşirenin sorumluluğundadır, 
3-  Ekstravazasyon yara bakımında cerrahi aseptik teknik uygulanır, 
4-  İşlem öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Protokolü”ne uygun yıkanır, 
5-  Bakım uygulamalarında, hastanın mahremiyeti korunur, 
6-  Hastaya işlem öncesi ve sonrası emosyonel destek sağlanır, 
7-  Hasta yara bakımı hakkında bilgilendirilir. 

 
 
B-TANILAMA 

a-  Tanılama kriterleri 
 Ekstravaze bölge iyileşme sürecinde aşağıdaki kriterlere göre tanılanır. 

 Kızarıklık   + / - 
 
 Ağrı 

-Artma + / - 
-Azalma + / -  

            
 Ülserasyon   + / - 
   
 Enfeksiyon + / -  
              
 Nekroz  + / - 

 
   

b- Tanılama Sıklığı 
 * Ekstravaze bölge 24 saat aralarla kontrol edilir. 

 
 

 
 
C- UYGULAMA 

a- Malzemeler 
 Soğuk/sıcak kompres, 
 Yara bakıma pansuman malzemeleri. 

 
 

b-  İşlem 
1-  Ekstravaze bölgeye, ilk 24 saat boyunca her 15 dk.da bir 15 dk. süre ile extravaze ilacın 

özelliğine göre sıcak yada soğuk uygulama yapın(Bkz. Ek 1). 
2-  Ekstravaze olan extremiteyi ilk 48 saat kalp seviyesinin üzerinde elevasyona alın. 
3-  Tanılama sıklığına uygun, extravaze bölgeyi değerlendirin. 



4-  Ekstravazasyon bölgede ülserasyon geliştiğinde; “Nemli emici (ıslak) pansuman 
protokolü”ne uygun pansuman uygulayın, 

5-  Extravaze bölgede nekroz geliştiğinde, hastayı nekroz debridmanı için hazırlayın. 
6-  Debridman sonrası günde, 3-4x1 serum fizyolojik ile “Nemli emici (Islak) Pansuman 

Protokolü”ne uygun pansuman uygulayın. 
7-  İyi kanlanan, canlı, temiz doku geliştiğinde, yaranın, flap ile kapatılması için hastayı 

“preoperatif hasta hazırlığı protokolü”ne uygun hazırlayın. 
8-  Ameliyat sonrası yara iyileşmesi sağlanana kadar “Yara bakım protokolü”nü uygulayın. 
9-  “Beden imajı bozulan hasta bireye psikolojik yaklaşım protokolü” nü uygulayın, 
 

 
d-İşlem Sonrası 

1-  Tüm işlemlerden sonra atıkları “Atıkların toplanması Protokolü”ne uygun atın. 
2-  Uygulanan her bakım/işlemi hemşire gözlem formuna ve ilgili formlara kaydedin. 
3-  Elleri “el yıkama protokolü”ne uygun yıkayın. 
4-  Hastayı, işlem öncesi ve sonrası bilgilendirin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
EK 1- Vezikant/iritan Özellikleri Olan Bazı Kemoterapötik Ajanlar İçin Antidot Etkisi Olabilecek 
İlaçlar 

VELİKANT 
İLAÇ 

ANTİDOT ANTİDOT 
HAZIRLANMAS

I 

UYGULAMA ETKİ 
MEKANİZMA

SI 
Alkalizasyon 

Yapan Ajanlar 
    

Meklorethamin 
HCL 
(Mustargen) 

 İzotonik 
sodyum 
tiosulfat 1 
gr/ml. 

 Soğuk 
kompres 

Enjeksiyon için 
% 10 sodyum 
tiosulfatın 4 
ml’si 5 ml steril 
suyla karıştırılır 
(1/6 molor 
solüsyon) 

Toplam 4-6 ml., Enfüzyon 
hattından ve extravazasyon 
odağına SC olarak uygulanır. 
Ekstravaze bölgeye soğuk 
uygulama yapılabilir (çok fazla 
etkisi olmadığı söyleniyor). 

Kimyasal 
nötrolizasyon 
oluşturur. 

Vinca 
Alkoloidleri 

    

Vinblastin 
sülfat (Velban) 
Vincristin 
sülfat 
(oncouin) 
Vindesin sülfat 
(Eldesine) 
Vinarelbin 
(Navelbin) 

 Hyolürani
daz 150 
ü/ml 

 Sıcak 
kompres 

1 ml. USP 
sodyum klorür 
ile sulandırılır 
(150 ü/ml) 

 Ekstravazasyon odağına 1-4 
ml. Saat yönünde verilecek 
şekilde SC olarak enjekte 
edilir. 

 Ekstravazasyondan hemen 
sonra 30-60 dk. Sürekli sıcak 
uygulama yapılır. Daha sonra 
24 saat boyunca 15 dk.da 
sıcak uygulamaya devam 
edilir. 

 Bandaj-sargı uygulanmaz. 

Hücre 
geçirgenliğini 
arttırarak ilaç 
difüzyonunu 
hızlandırır. 

Cisplatin/Nitro
gen mustard* 

1/6 M 
sodyum 
tiosulfat 

% 10 sodyum 
tiosulfatın 4 
ml’sini 6 ml steril 
su ile karıştırın. 

Dokuya sızan her mg nitrogen 
mutard yada 100 mg. cisplatin 
için 2 ml antidot extravaze 
dokuya SC olarak uygulanır. 

Kimyasal 
nötralizasyon 
oluşturur. 

Mitomycin-C Dimethysulfa
xide  
% 50-99 

--- 14 gün boyunca 6 saatte bir, 1-5 
ml topikal uygulama yapılır. 
Bandaj/sargı yapılmaz. 

--- 

VELİKANT 
İLAÇ 

ANTİDOT ANTİDOT 
HAZIRLANMAS

I 

UYGULAMA ETKİ 
MEKANİZMASI 

Doxorubicin Dimethysulfa
xide  
% 50-99 
Soğuk 
kompres 

---  14 gün boyunca 6 saatte bir, 
1-5 ml. Topikal uygulama 
yapılır. 

 Ekstravazasyondan hemen 
sonra 30-60 dk. Sürekli soğuk 
kompres uygulanır. Daha 
sonra 24 saat boyunca 15 
dk.da bir soğuk uygulamaya 
devam edilir. 

 Bandaj -sargı yapılmaz. 

--- 



Etoposide*  Hyalurodi
nase  

 
 
 Sıcak 

kompres  

---  Lokal hyaluronidase 150 ünite 
injeksiyonu 

 Ekstravazasyondan hemen 
sonra 30-60 dk, daha sonra 15 
dk. Ara ile 24 saat sıcak 
uygulama yapılır. 

 Bandaj-sargı uygulanmaz. 

Hücre 
geçirgenliğini 
arttırarak ilaç 
difüzyonunu 
hızlandırır. 

Mitoxantrone Antidotu 
yoktur 

--- --- Deride mavi 
pigmentasyon 
oluşturur. 
Ülserasyon 
oluşturmadan 
geriler. 

Taxol  Difenhidra
min  

25-50 mg 
 Soğuk 

kompres 
 

---  IV difenhidramin uygulanır. 
 Ekstravazasyondan hemen 

sonra 30-60 dk. sürekli soğuk 
kompres uygulanır. Daha 
sonra 24 saat boyunca 15 
dk’da bir soğuk uygulamaya 
devam edilir. 

 Bandaj-sargı uygulanmaz. 

--- 

 
*Bu ilaçlar genelde iritandır. Ancakçok fazla miktarlarda infiltre 



  
 
 
KONU: EKSTRAVAZASYONU ÖNLEME PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Ekstravazasyon Oluşmasını Önlemek. 
 
A- TEMEL İLKELER 

1-  Ekstravazasyonu önleme, sitotoksik ajanın uygulaması için IV kateterin 
yerleştirilmesinden, uygulama bitip, kataterin çıkartılmasına kadar geçen süreyi kapsar.  

2-  Sitotoksik ajanlar, extravazasyonun belirti ve semptomları konusunda eğitim almış ve 
vene girmede deneyimli hemşireler tarafından uygulanır. 

3-  Extravazasyonu önleme, sitotoksik ajanı uygulayan hemşirenin sorumluluğundadır. 
4-  Vezikant ilaç, yeni  IV kateter takılarak uygulanır( Daha önceden var olan IV kateter 

kullanılmaz). 
5-  Vezikant/iritan ilacın uygulanacağı ven, risk faktörleri göz önünde tutularak seçilir. 
6-  İlaç uygulanan ven bölgesi, tanılama kriterlerinde belirtilen en ufak değişiiklikte dikkatle 

değerlendirilir. 
7-  Vezikant ilaçların sürekli infüzyonu gerektiğinde, uzun süreli ve çok sayıda kemoterapi 

uygulandığında, zayıf ve küçük venleri olan hastalarda, kalıcı venöz port kullanılır. 
8-  Vezikant ilaç, infüzyon pompası ile verilmez. 
9-  Vezikant ilaç uygulamasından sonra, kateter çıkartılmadan önce, ven 10cc        
    serum fizyolojik ile yıkanır (iğne çekilirken oluşacak sızmayı önlemek için). 
10- Vezikant ve iritan ilaç uygulamadan önce, extravazasyonun erken belirti ve       
      semptomları hakkında hastaya bilgi verilir. 

 
 
B-TANILAMA 
a- Risk Faktörleri 

1- Sitotoksik ajanı uygulayan kişiye ait risk faktörleri 
 Sitotoksik ajanları uygulamada bilgili ve deneyimli olma + / - 
 Katater/iğnenin travmatik bir şekilde yerleştirilmesi + / - 

2- Hasta ile ilgili risk faktörleri 
 Rahatsızlığını bildireme durumu (çocuk/koma hali) + / - 
 Düşkünlük/genel durumun bozuk olması + / - 
 Vasküler bütünlüğü bozulmuş yaşlı hastalar + / - 
 Bir vasküler yada dolaşım bozukluğu öyküsü + / - 
 Yerleştirilen kataterin yanlışlıkla oynatılması + / - 
  Venöz spazmlara neden olabileceğinden 

 Beden ısısında değişmeler  + / - 
 Kan basıncında yükselme  +/ - 
 Psikolojik faktörler  

    -Heyecan  + / - 
    -Stres  + / - 

              -Korku/ anksiyete  + / - 
3- İlaç uygulanan ven bölgesi ile ilgili risk faktörleri 

 Aksillada cerrahi girişim sonucu extremite ödemi gelişmesi   + / - 
 Eklem, hayati sinirler ve tendonlar yakınına katater yerleştirmek   + / - 
 Alt extremitelerin uygulamada kullanılması            + / - 
 Daha önce radyasyon temasının olduğu alanın kullanılması   + / - 

 



4- İlaç uygulanan venin durumu ile ilgili risk faktörleri 
 Birden fazla ven fonksiyonu yapılan venin kullanılması (venler  
distalden proksimole doğru kullanılmalıdır)           + / - 
 Küçük çaplı narin venlerin kullanımı           + / - 
 Hastada var olan periferik IV kanülün vezikant ilaç uygulaması  
     için kullanılması   + / - 
 Ven trombozu ve flebit gelişen damara ilaç uygulanması           + / - 

 
5- İlacın uygulanması ile ilgili risk faktörleri 

 İlacın prospektüse uygunsuz konsantrasyonda hazırlanması  + / - 
 İlacın veriliş hızının fazla olması           + / - 

 
b-İlaç Uygulanan Ven Bölgesindeki Tanılama Kriterleri 

 Ağrı           + / - 
 Kızarıklık           + / - 
 Yanma           + / - 
 Şişlik           + / - 
 Hastanın ifade ettiği her tür yakınma  

 
c-Tanılama Sıklığı 

 Vezikant uygulaması süresince ilaç uygulanan ven böllgesi tanılanır. 
 
 
 
C-UYGULAMA 

1-  Hastayı, işlem öncesi  extravazasyon belirti ve bulguları hakkında bilgilendirin, 
2-  “Sitotoksik ajan hazırlama” ve “Sitotoksik ajan uygulama” protokolünü uygulayın, 
3-  Sitotoksik ajan uygulaması süresince, risk faktörlerini ve ven bölgesini tanılama sıklığına 

uygun takip edin, 
4-  Uygulama sırasında, iğne/kanülü, gözlemlemeyi engellemeyecek şekilde sabitleyin, 
5-  Hastayı, uygulama süresince; tanılama sıklığına uygun semptomlar yönünden tanılayın, 
6-  Vezikant ilaç infüzyon halinde veriliyorsa; hastayı, extravazasyonun belirti ve 

semptomlarını hissettiği anda, derhal hemşireye bildirmesi konusunda uyarın (çağrı zili, 
refakatçı vs.), 

7-  İlacın verilmesi tamamlandıktan sonra, iğne çıkartılırken oluşabilecek herhangi bir 
sızıntıyı önlemek için, veni, 10cc serum fizyolojik ile yıkayın , 

8-  Birden fazla ilaç verilecek ise, bir extravazasyon durumunda oluşacak hasarı göz 
önünde tutarak, vezikant ilacı en son uygulayın (Farmokolojik bir sıra verilmemiş ise), 

9-  Hastanın her türlü yakınmasını, extravazasyon yönünden değerlendirin (Örn. Bu sefer 
farklı bir his var), 

10- En küçük extravazasyon belirtisi yada şüphesi varsa uygulamayı derhal kesin. 
 

D- EĞİTİM 
Amaç:Hastaya ekstravazasyon hakkında bilgi vererek, erken müdahalenin  önemini 
anlatmak. 
Kapsam: 

1-  Ekstravazasyon nedir?  
2- Risk faktörleri nelerdir?   
3-  Ekstravazasyonun erken ve geç belirti /bulguları nelerdir?     
4- Belirtiler hangi sıklıkla takip edilir? 

5-  Belirtiler hissedildiği anda ne yapılır? 
 



 
Eğitim Yöntemi 

 Demonstrasyon 
 Soru-cevap 
 Uygulama 

 
 
Değerlendirme Yöntemi 

 Uygulama 
 Gözlem 
 Soru-cevap 

 
KONU: EKSTRENAL RADYOTERAPİYE BAĞLI CİLT REAKSİYONUNU ÖNLEME     
             PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Ciltte en az radyasyon reaksiyonu oluşturacak cilt bakımını  sağlayarak, cilt 
 bütünlüğünü korumak. 
 
 
A- TEMEL İLKELER 

1-  “Eksternal radyoterapiye bağlı cilt reaksiyonunu önleme protokolü” , hastanın tedaviye 
başladığı günden, tedavisi sonlanıp taburcu olana kadar olan süreyi kapsar. 

2-  Radyoterapi alan hastanın cilt bakımı, hemşirenin sorumluluğundadır. 
3-  Parlak eritem ve parafolikülitis actinica geliştiğinde, tedaviye ara verilir ve tedavi alanına su 

değdirilmez, 
4-  Tedavi alanında, teri emmesi, tahrişi önlemesi ve cildin rahat havalanması için, hastanın, 

geniş, pamuklu giysiler giymesi sağlanır. 
5-  Tedavi alanındaki cilt, güneş ışınları, rüzgar ve sıcak/soğuk temastan korunur. 
6-  Tedavi alanında, parfüm, deodorant, losyon gibi kozmetikler kullanılmaz. 
7-  Tedavi alanında kullanılacak pudra ve nemlendirici kremlerde, kozmetik (koku, parfüm,alkol 

gibi…) içermeyen ürünler seçilir. 
8-  Tedavi alanı direkt basınç ve iritasyondan korunur. 
9-  Hasta, radyoterapiye başlamadan önce, cilt bakımı hakkında bilgilendirilir. 

 
 
B- TANILAMA 

a- Tanılama kriterleri(Tedavi alanındaki cilt üzerindeki değişiklikler) 
. Sıcaklık + / - 
. Ağrı 
. EritemHafif eritem + / -    
 Parlak eritem + / - 
. İritasyon  + / - 
. Kaşıntı  + / - 
. Parafolikülitis Actinica + / -   

 
 

b-  Tanılama Sıklığı 
. Hergün tedaviye  girmeden önce, tedavi alanı, tanılama kriterleri yönünden 

gözlenir/değerlendirilir. 
 
 
 
 



C- BAKIM 
1-   Tedavi alanını yıkamada sadece ılık su ve kozmetik içerik taşımayan, cilt ph’sına uygun        
      (ph=5.5) hafif sabunlar kullanın, 
2-   Tedavi alanını, yumuşak hareketlerle yıkayın, ovmaktan ve keselemekten kaçının, 
3-   Tedavi alanını belirleyen çizgileri  ya da herhangi bir lekeyi ovmayın, fırçalamayın ya da           
      çıkartmaya çalışmayın, 
4-   Tedavi alanını, yumuşak hareketlerle, tampone ederek kurulayın ve kuru tutulmasını              
      sağlayın, 
5-   Tedavi alanını, irite edici basınçtan, sıkı kıyafet ya da sıkı bandajdan koruyun(kadın        
      hastalarda sıkı sentetik sutyen kullanılmamalıdır), 
6-   Hastanın, elektrikli makina ile traş olmasını sağlayın (Baş-boyun bölgesi ışınlanan      
      hastalarda), 
7-   Kızarık ve ağrılı bir cildi varsa traş olmaması konusunda hastayı uyarın, 
8-   Kadın hastaları, tedavi alanı içinde olan bölgelerde epilasyon/ağda yaptırmamaları        
      konusunda uyarın, 
9-   Hastayı, izinli çıktığı günlerde, tuzlu ve klorlu suda yüzmemesi için uyarın. 
10- Hastanın cildinde  tanılama kriterlerine uygun belirti ve semptomlar geliştiğinde, 

radyoterapistine haber verin, 
11- Hastanın cilt bakımı ile ilgili uygulama ve değerlendirmeleri, hemşire gözlem formuna      
       kaydedin, 
12- Yapılan uygulamalardan önce hastayı bilgilendirin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU : EL YIKAMA PROTOKOLÜ 
AMAÇ : Kontamine olmuş (eşya ya da enfekte hastalardan) ellerdeki mikroorganizmaları   
              temizleyerek diğer hastalara iletilmesini önlemek. 
 
A – TEMEL İLKELER : 

1- Bu protokol; ellerin kirlendiği durumlarda temizleme amaçlı normal el yıkama     
             ile, hastaya bakım verildiği durumlarda uygulanan hijyenik el yıkamanın   
             tanılanmasını ve uygulanmasını kapsar. 

2-   El yıkama, hastaya bakım veren sağlık personeli ve hasta yakınlarının 
sorumluluğudur. 

3-   El yıkama işlemine başlamadan önce ellerdeki tüm takılar çıkarılır. 
4-   Ellerdeki kesik ve sıyrıklar  su geçirmez pansumanla kapatılır.  
5-   Tırnaklar kısa kesilir. 
6-   İşlem en az 10 sn sürdürülür. 
7-   Sıvı sabun konulan kaplar kapalı ve küçük olur. Kalıp sabun kullanılıyorsa, 

köpürtüldükten sonra sabun üzerindeki köpük su ile  akıtılır. 
8-   Kalıp sabunlar kuru kalmasını sağlayacak düzenekte bulunur. 
9-   Normal el yıkamada kalıp sabun veya sıvı sabun yeterlidir. 
10- Aşağıdaki durumlarda eller mutlaka antiseptik bir ajanla yıkanır ( Hijyenik el yıkama ): 

- İmmun yetmezlik ve yenidoğanlara temastan önce ve sonra 
- Her türlü yara ile temastan önce ve sonra 
- İzolasyon odalarına girip çıkarken 
- Nötropenik hastalara bakım vermeden önce 
- Kan, idrar,balgam,gaita gibi atıklar ile temastan ve sonra 
- Y.B.Ü de bir hastadan diğerine geçerken 
- Enfekte olduğu bilinen veya enfeksiyon gelişmesi beklenen hastalarla temastan 

önce ve sonra 
- Tüm invaziv işlemlerden önce ve sonra (Üriner sonda uygulaması,Trakeostomi 

bakımı,IM,IV,SC ilaç uygulamaları,Kan alma vb.) 
11- Çevreyi ve giysileri kirletmemek için el yıkama sırasında su sıçratmaktan kaçınılır. 
12- Kurutucu olarak kullanılan elektrikli makinalar bakterilerle yüklenmiş havanın 

dolaşmasını sağladığından önerilmez. 
13- Toplu yerlerdeki havlular kros enfeksiyon riskini arttırdığı için önerilmez. 
14- Kullanılan tıbbi ürün üretici firmanın önerdiği yoğunlukta kullanılmalıdır. 
15- Ellerde çatlak ve dermatit oluşumunu engellemek için ellerin kremlenerek yağ 

oranının korunması gerekir. 
B- TANILAMA: 
     Normal el yıkama yapılan durumlar: 

-  Göreve başlarken 
-  Klinikten ayrılırken 
-  Yiyeceklere dokunmadan önce 
-  Eldiven giymeden önce ve sonra 
-  Bir hastadan diğerine bakım vermeye geçerken 
-  Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra 
-  Sürgü-ördek verilip alındıktan sonra 

C- UYGULAMA: 
a) Malzemeler: 

-  Normal el yıkama;Tıbbi olmayan sabunlar (kalıp veya sıvı) 
-  Hijyenik el yıkama; Klorheksidin glukonat %4 (hibiscrup, klorhekzol, klorex) 

                            antiseptik içeren sabunlar, deterjanlar,  
  
 



 
       b) İşlem: 

1-  Normal el yıkama mekanik hareketlerle yapılır. 
2-  Hijyenik el yıkama; 

- Musluk kağıt havlu ile açılır. Suyun akış hızı ayarlanır. Ilık olması tercih edilir. 
- Önce eller duru su ile ıslatılır. 
- Avuç  içine kalıp sabun veya 3-5 ml sıvı sabun/ antiseptik alınır. 

 Akarsu altında, avuçlar birbirine değecek şekilde 
 Sağ avuç, sol el sırtının üzerinde, sol avuç sağ el sırtının üzerinde 
 Parmaklar birbirine geçmiş olarak avuçlar birbirine değecek şekilde 
 Parmaklar birbirine bitişik olacak şekilde parmak sırtları diğer elin avucunun 

içinde 
 Sağ başparmağın sol avuç içinde rotasyonel hareketlerle ovalanması, sol 

başparmağın sağ avuç içinde rotasyonel hareketlerle ovalanması 
 Sağ elin parmak uçlarının sol avuç içinde rotasyonel hareketlerle,sol 
      elın parmak uçlarının sağ avuç içinde rotasyonel hareketlerle ovalanması     
      şeklinde beşer kez ileri ve geri hareket ettirilmelidir. 

3-  Eller iyice durulanmalıdır. 
4- İşlemden sonra musluk, eller temas etmeden (mümkünse dirsek yada kağıt havlu     
      kullanarak) kapatılır. 
5- Eller kağıt havlu ile kurulanır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU : ELEKTRO KONVÜLSİF TERAPİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Elektro konvülsif terapinin komplikasyonsuz olarak yapılmasını sağlamak. 

 
A-  TEMEL İLKELER 

1- ECT ile ilgili hasta ve ailesine bilgi verilir. 
2- Hastanın kullandığı, antidepresan, antipsikotik, sedatif, antikonvülsif ilaçlar bir gün 

önce, lityum 15 saat önce kesilir. 
3- Hasta 4 saat öncesinden aç bırakılır. 
4- ECT uygulaması için en aç 3 kişi organize edilir. 
5- İşlemden hemen önce (5-10 dk) mesane ve bağırsak boşaltımı sağlanır. 
6- İşlem öncesi takma diş,protez ve takılar çıkarılır. 
7- Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir. 
8- Hastaya yastıksız pozisyon verilir. 
9- İşlem sırası damar yolu açılır. 

10- İşlem sırası dil ve dişler arasına tampon konur. 
 
B-  TANILAMA 
      1-  ECT’ nin yapıldığı durumlar: 
           a) Ağır çökkünlük durumları; 

 Öz kıyım riski yüksek olan 
 Antidepresan ilaçlara olumlu yanıt vermeyen 
 Kalp dolaşım bozukluğu, prostat hipertrofisi, glokom, gebelik gibi nedenlerle ilaç 

verilemeyen 
 Tedavide işbirliği yapmayan, nihilistik hezeyanları, ağır suçluluk duyguları olan 

psikotik hastalar 
b) Ağır manik,şizofren,şizo-affektif,reaktif psikozlu hastalar; 

 Nöroleptiklerle ya da lityum ile yatışmayan hastalar 
 Aşırı psikomotor hızlanma, beslenme ve sıvı yitimi nedeni ile bitkinlik durumuna 

doğru ilerleyen hastalar 
 İlaç tedavisine yanıt vermeyen katatonik durumdaki hastaya ECT yapılmasına 

karar verilir. 
2-   İşlem öncesi; ECT ile ilgili hastanın korku ve anksiyete belirtileri gözlenir. 
3-  İşlem sırasında; 
      Yalın ECT uygulamasında;- bilinç kaybı,  
                                                 - tonik klonik dönem gözlenir (Tonik dönem l0 sn, Klonik           

                                                   dönem, siyanoz,baş gevşemesi, hırıltılı dönem l dk sürer). 
       Anestezili ECT uygulamasında;-Turnike uygulanan koldan nöbet tablosu gözlenir. 
                  (Önce kaslarda seyirmeler ve hemen arkasından tama yakın gevşeme olur) 

C- UYGULAMA 
a) Malzemeler: 

- Elektrik akımını ilitmeyecek şekilde yalıtılmış ve hastanın düşmesini engelleyecek 
korkuluklu bir yatak 

- Acil müdahale malzemeleri: 
 Laringoskop 
 Airway 



 Entübasyon tüpü 
 Oksijen tüpü 
 Ambu 
 Anestezi maskesi 
 Aspiratör 
 Böbrek küveti 
 Atropin sülfat 
 İzotonik çözelti 
 Diazem ampul 
 Adrenalin 
 Nor adrenalin 
 Deksometazon 
 Metil prednizolan ampullelri 
 Kalsiyum klorür %l0 
 Xyclocaine 

- Baş temizliği için: 
 Sabunlu su veya uygun bir solüsyon 
 Gaz bezi 
 Pamuk 
 Kese kağıdı 

    -    Elektrik iletimini kolaylaştıracak tuzlu su veya jel. 
      -    Yatak muşambası 

    -    İnce bir yastık 
      -    Dilin zarar görmesini engellemek için plastik veya gaz tampon 
      -    Anestezili uygulamalarda: 

 Süksinil kolin 
 EKG 
 Monitor 
 Elektrodlar 
 

b) İşleme Hazırlık: 
1) Ekip Elemanlarının hazırlığı: 

 ECT olacak hasta ile ilgili ekip elemanlarını bilgilendirin. 
 ECT için gerekli olan dahili ve laboratuvar tetkikleri kontrol edin ve hekime bilgi 

verin. 
 Hastanın kullandığı,antidepresan,antipsikotik sedatif,antikonvülsan ilaçlar ECT 

uygulamasından bir günönce hekim direktifi ile kesin. 
 ECT için en az 3 kişi organize edin. 
 Anestezili uygulamalar için anestezi ekibi ile işbirliği yapın. 
 ECT işleminden önce hazırlanan malzemeleri kontroledin. 

 
2)  Hastanın Hazırlığı: 

- İletişim kurulabilen hastanın psikolojik hazırlığı: 
 ECT ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmede hastayı cesaretlendirin. 
 ECT ile ilgili gerekli bilgileri açık bir dille hastaya anlatın. 
 Hastaya ECT odasını gezdirin ve malzemeleri tanıtın. 
 Daha önce ECT olmuş hastalarla iletişim kurmasını sağlayın. 
 ECT sonrası geçici konfüzyon,başağrısı ve amnezi olacağını açıklayın. 



- Hastanın fiziksel hazırlığı: 
 Hastayı 4 saat öncesinden aç bırakın. 
 Aç kalmak istemeyen hastayı uygun koşullarda izole edin. 
 Gastro intestinal sekresyonu denetlemek için uygulamadan yarım saat önce kas 

içine atropin enjekte edin. 
 ECT uygulamasından hemen önce (5-10 dk.) hastayı tuvalete gönderin;mesane 

ve bağırsaklarının boşaltılmasını sağlayın. 
 Rahat,sıkmayan giysiler giymesini sağlayın. 
 Makyaj varsa temizletin ve çoraplarını çıkartın (siyanoz takibi). 
 Takma diş,protez ve takıları çıkartın. 
 Başın temporal bölgelerinin temizliğini yapın. 

- Fiziki ortamın hazırlığı: 
 ECT için bir oda ayrılmamışsa,belirlenen ortamdan diğer hastaları uzaklaştırın. 
 Malzemeleri kontrol edin ve eksik malzemeleri temin edin. 
 Yatağa muşamba koyun ve üstüne çarşaf örtün. 
 Yatağın baş ucundan yastığı kaldırın. 

c) İşlem 
- Yalın ECT Uygulaması; 

 Hasta sırt üstü yatırılır 
 Hastanın damar yolu açılır. 
 Başın temporal bölgesine iletimi kolaylaştırmak için jel sürün veya tuzlu su ile 

ıslatılmış gaz bezi koyun. 
 ECT süresi ve doz ayarını hekim ile birlikte kontrol edin (Doz ve süreyi hekim 

belirler) 
 Dişlerin arasına dil ve dudağın ısırılmaması için tampon koyun. 
 Humerusun 1/3 üstü,femurun 1/3 üstü ve çeneyi iki yandan fazla sıkı olmayacak 

şekilde iki kişi ile birlikte destekleyin (Çıkık komplikasyonunu önler). 
 ECT aletinin çalıştırılması sırasında hekim ile işbirliği yapın. 
 Bilinç kaybı, tonik klonik dönem süresini işleyin (Tonik dönem 10 sn, klonik dönem, 

siyanoz, baş gevşemesi, hırıltılı dönem 1 dk.sürer.) 
- Anestezili Uygulama; 

 Hastayı sırt üstü yatırın. 
 Başın temporal bölgesine iletimi kolaylaştırmak için jel veya tuzlu su ile ıslatılmış 

gaz bezi koyun. 
 Hastayı moniterize edin ve ritim takibi yapın. 
 ECT süresini ve doz ayarlamasını hekim ile birlikte kontrol edin. 
 Damar yolunu açarak hastanın durumuna uygun solüsyon takın . 
 Damar yolu için kullanılmayan  kola turnike uygulamak amacıyla tansiyon aletini 

takın. 
 Anestezi uygulaması sırasında anestezistler ile işbirliği yapın ve hastayı gözleyin. 
 Açık bulunan damar yolundan suksinol  kolin verildikten sonra turnike uygulanan 

koldan nöbet tablosunu gözleyin (önce kaslarda seyirmeler ve hemen arkasından 
tema yakın gevşeme olur).  



 
 
 
KONU : ELEKTROCONVÜLSİFTERAPİ (ECT) SONRASI HASTA BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : ECT sonrası hastanın günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilecek düzeye gelmesini     
              sağlamak. 
 
A- TEMEL İLKELER 
1- ECT sonrası hastanın bilinci yerine gelinceye kadar yalnız bırakılmaz. 
2- Rahat solunum yapabilmesi için hastanın başını sağ tarafa çevirerek hiperekstansiyon 

şeklinde pozisyon verilir. 
3- Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir. 
 
B- TANILAMA 
 Siyanoz,  apne, konfüzyon, amnezi, kırık-çıkık yönünden gözlenir, 
 Vital bulguları “Postoperatif Erken Dönem Hasta Bakım Protokolü”ne göre tanılayın. 
      
 
C- UYGULAMA 
a) İşlem 

- Hastanın rahat solunum yapabilmesi için: 
 Ağızdan tamponu çekin, 
 Başını sağ tarafa doğru hiperekstonsiyon şeklinde pozisyon verin, 
 Sekresyon varsa temizleyin,gerekirse aspire edin, 
 Hasta rahat solunum yapmaya başlayınca omuz hizasında başına yastık koyun. 

- Vital bulgularını alın ( 1 saat içinde 15 dk da bir), 
- Hastayı konfüzyon ve amnezi yönünden gözleyin, 
- Hastanın bilinci yerine gelinceye kadar yanında kalın, 
- Çarpma ve yaralanmalara karşı önlem alın, 

           -     Hasta konfüzyondan çıkmaya başlarken adı ile hitap edin ve yatıştırıcı açıklamalar    
                 yapın, 

- Hastanın yatağına geçmesine yardımcı olun, 
- Yer ve zaman oryantasyonunu sağlayın: 

 Basit uğraşılara yönlendirin, 
 Takvim ve saati görebileceği yere koyun, 
 Tuvalet,mutfak vs gösteren yazılı notları görebileceği yere asın. 

- 2-3 saat sonra yemek yemesini sağlayın, 
- ECT sonrası alınması gereken ilaçlar varsa verin, 
- Sigara içmek isteyen hastayı dikkatlice gözleyin, 
- Hastanın mahremiyeti yönünden saygınlığının korunmasına özen gösterin, 
- ECT formuna, tarih, ECT sayısı, süresi,dozu, ECT öncesi ve sonrası vital bulguları, 

gözlem ve komplikasyonları ve tedavileri kayıt edin. 
 



  

KONU : ELEVASYON UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Dolaşımı rahatlatarak ödemi önlemek/geriletmek 

 

A – TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; elevasyon ve devamlılığının sağlanmasını içerir. 
2- Elevasyon amacıyla verilecek pozisyon; 

- özellik içeren pozisyon direktifi 
- Hastanın mevcut hastalığı göz önüne alınarak yapılır. 

3- Elevasyon için verilen pozisyonun devamlılığını sağlamak ekip üyelerinin (dr, 
hemşire, fizyoterapist....) sorumluluğundadır. 

4- Opere alan varsa elevasyon uygulanırken koruma altına alınır. 
5- Tüm kaviteler boşluk bırakılmadan desteklenir. 
6- Kullanılan malzemeler verilecek pozisyona uygun seçilir. 
7- Hasta ve ailesi bilgilendirilerek katılımı sağlanır. 

 
B – TANILAMA 

1- Elevasyon Uygulandığı Durumlar: 
- Sistemik hastalıklar(lenfoid, lenfanjit vb.) 
- Operasyon 
- Yanık 
- Enfeksiyon 
- Açık yaralar 
- Ödem 
- Ortopedik uygulamalar (alçı, atel, traksiyon vb.) 
- Diğer nedenler 

2- Elevasyon uygulamasında; 
- Yükseklik derecesi 
- Pozisyon 
- Operasyon yeri (extremite, baş, gövde...) 
- Operasyon özelliği (greft, flep, atel,....) 
- Sistemik hastalıkların varlığı (hemipleji, kalp, akciğer hastalıkları) göz önüne 

alınır. 
3- Elevasyon uygulamasında dikkat edilecek diğer şartlar: 

            -  Üst ekstremitelerde: 

 axiller bölge desteği 
 axiller artere bası olmaması 
 axiller arter kontrolü 
 omuz alt bölgesi desteği 

            -  Alt ekstremitelerde: 

 diz altı desteği 
 taban desteği 
 ayak(topuk!) travmatize edici temasları? 

 
4- El elevasyonunda: 

-    Bilek ve parmakların desteği 
5- Elevasyon sürecinde yapılan tanılama 

- Yara yada opere alana bası olmaması 
- İstenilen yükseklikte olması 



- İstenilen açı ve pozisyonda olması 
- Ödem (veya artan ödem) olmaması 
- Dolaşım problemi (siyanoz) olmaması 
- Hastanın eşlik eden diğer sağlık sorunlarına etkisi olmaması 
- Hastanın rahatlık ifadesinin olması 
- Verilen pozisyonla ilgili hastanın; 

 karıncalanma 
 ağrı 
 sıkıntı 
 yorulma ifadesi 

            Tanılama Sıklığı : Uygulanan elevasyon 2 saatte bir tanılanır. 
6- Elevasyon sonlandırma kriterleri : 

- Ödemin çözülmesi 
- Hastanın mobilize olması 
- Mevcut hastalığın gerilemesi/düzelmesi 
- Elevasyon gerektiren girişimlerin sonlandırılması 

 
C- UYGULAMA 

a)   Malzemeler: 
- Mühtelif yastıklar (silikon özellikli vb) 
- Kum torbası 
- Askıya alıcı materyaller 

 
b) İşlem Öncesi Hazırlık: 
7- Malzeme hazırlığı, 
 Karyolanın fonksiyon uygunluğunu kontrol edin 
 Destek yastıklarını seçin 
 Özel askıya alıcı materyalleri hazırlayın 
- Hastanın hazırlığı, 
 İşlem hakkında bilgi vererek katılımını sağlayın. 

c)   İşlem: 
1- Elevasyon bölgesine göre; uygun pozisyon verin. 

 Hasta yatağını uygun pozisyona getirin 
 Hastayı uygun pozisyona getirin 
 Pozisyonu ve kaviteleri yastıklarla destekleyin 

2- verilen pozisyonla ilgili; 
 karıncalanma 
 ağrı 
 sıkıntı 
 yorulma 
gibi şikayetleri değerlendirin. 

3- Opere alana bası olmamasına dikkat edin 
4- Hasta ve ailesini bilgilendirerek elevasyon ve pozisyonun korunmasını sağlayın. 

d) İşlem sonrası: 
 İşlem bölgesi 
 Başlama saati 
 İşlemin etkinliğini kaydedin. 

 
 
 
 
 



KONU: ENTERAL BESLENME PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Nazogastrik Sonda (NGT) ile beslenmeyi sağlamak 
 

A – TEMEL İLKELER 
1-  Enteral beslenme (miktarı,içeriği ve süresi) order’e göre yapılır 
2- Beslenme uygulanırken 5 doğru kuralına uyulur 
3- Enteral beslenme kapalı sistemle aseptik tekniğe uygun şekilde hazırlanır 
4- Enteral beslenme torbaları 24 saatte bir değiştirilir 
5- Enteral beslenmede kullanılacak mama hazırlama talimatına uygun şekilde hazırlanır 
6- Kullanılacak formüller oda sıcaklığında olmalıdır 
7- Formül orijinal kutusundan beslenme torbasına aktarıldıktan sonra 9-12 saat içinde 

bitmelidir 
8- Sıvı formüller kesinlikle sulandırılmaz 
9- Hazırlanan formül içine başka bir ilaç katılmaz 
10- Enteral beslenme torbasının üzerine, başlama tarih ve saati, formül içeriği, hazırlayan 

kişinin adını içeren etiket yapıştırılır 
11- 24 saat sürekli beslenmelerde 7 saatte bir 30-60 dak süre ile beslenmeye ara verilir ve 

NGT drenaja alınır. 
 
B - TANILAMA  

1 - Nazogastrik sonda : Yerinde   + / - 
                                             Açık        + / - 
                                             Takılış süresi; geçmiş / geçmemiş 

                                             Uygulamaya;  uygun   / uygun değil 
2 – Mama (Formul)   : Kullanım süresi; uygun / uygun değil 

                                            Koku       + / - 
                                            Renk:                   

3 – Beslenme Pompası: işlevselliği: + / - 
                                                yükseklik   + / - 

4 – Beslenme toloransı; 
  Hastanın şikayetleri: - sözlü, sözsüz 
  Drenaj mai:               - sindirilmemiş, mama 
                                    - dilitasyon sıvısı 
  Bulantı:            + / - 
 Kusma:            + / - 
  Distansiyon:     + / - 
  Regürjitasyon:  + / - 

        5 – Beslenme sürecinde görülen komplikasyonlar 
  Allerjik reaksiyon 
  Toksisite 
  Diare 
  Konstipasyon 
  Akçiğer aspirasyonu 
 Diğer 

 
 
 
 
 



C – UYGULAMA 
       a)    Malzemeler 

   Enteral besleme torbası ve ekleri 
    Beslenme için seçilmiş formül 
 Toz formülleri sulandırmak için su 
  Steril eldiven 

  b)    İşlem öncesi 
1- Ellerinizi yıkayın, steril eldiven giyin  
2- Malzemeleri hastanın yanına götürün 
3-  Hasta koopere ise işlem hakkında bilgi verin 
 4-   Hastayı rahat ettiği pozisyona getirin 
 5-   Enteral besleme torbasını aseptik tekniğe uygun olarak açın 

            6-     Formülü besleme torbasına boşaltarak karıştırın     Torbanın üstünü  
                  etiketleyin.(Tarih,saat,içerik,uygulayan kişinin parafı) 
       c)    İşlem 

 Tanılama kriterlerine göre NGT’ yi kontrol edin 
  Enteral beslenme torbasını pompadan 30 cm yukarıya asın 
 Torbayı pompaya yerleştirin,hızını ayarlayarak beslenmeyi başlatın 
 10-15 dakika süresince pompanın çalışıp-çalışmadığı,beslenmenin devam edip   
     etmediğini gözleyin 
  Order edilen beslenme süresine göre gerekli beslenme periyodunu uygulayın 
 Her periyodda tanılama kriterlerine göre uygulamayı değerlendirin 
 Beslenme sonrasında NGT’ yi 50 cc su ile yıkayın. 

 
d)  İşlem sonrası : 

  Atık malzemeleri protokole uygun elemine edin 
   Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın 
 Tanılama kriterlerine göre hastayı ve uygulamayı değerlendirerek kayıt edin. 

 

Nazogastrik tüp uygulama ve bakım kurallarıyla ilgili olarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 Uygulamadan önce tüpün ucuna su bazlı jel sürülür  
 Tüp uygulandıktan sonra hasta konuşabiliyorsa, tüp uygun yerde değil demektir  
 Geniş lümenli beslenme tüpleri en çok 3 gün süreyle değiştirilmeden kullanılabilir  
 Serbest ucu su dolu bardağa daldırılan tüpten hava kabarcığı geliyorsa tüp midede 

demektir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  KONU:EXTREMİTE YANIĞI OLAN HASTADA YARA BAKIM PROTOKOLÜ 
  AMAÇ: Fonksiyon kaybını önleyerek yara iyileşmesini sağlamak. 

 

A-TEMEL İLKELER: 

  1-Bu protokol yanık derecesine göre yara bakımını tanılama, uygulama ve egzersizi kapsar. 

  2-Yara bakımı en az üç kişilik ekip tarafından uygulanır.(Hemşire,hekim,yardımcı personel) 

  3-İşlemden ½ saat önce analjezik uygulanır,yada hasta genel anestezi için hazırlanır. 

  4-Yara bakımı yanık pansuman odasında yapılır. 

  5-Yara bakımında cerrahi-aseptik teknik uygulanır. 

  6-Yanık derecesine uygun yara bakım protokolü uygulanır. 

  7-Extremitedeki ödem çözülene kadar elevasyon uygulanır(45-60 derece) 

  8-Hasta servise kabul edildiği andan itibaren egzersizlere başlanır. 

  9-Aynı bölgede 2. ve3. Derece yanık varsa ;Gümüş sülfadiazin ve tülle gress (betadinli) aynı anda 

     uygulanmaz. 

 10-Yara bakımında parmakların birbiri ile teması önlenir. 

 11-Hasta yara bakımı hakkında bilgilendirilir. 

B-TANILAMA: 
   1-Yanık derecesi: 

      *2. derece ve 3.derece yara yanık bakım protokolüne uygun tanılama yapılır. 

   2-Fonksiyon: 

      * Ödem (+) ------  El, ayak ve parmaklar şiş, hareket kısıtlı    

 3-Dolaşım: 

     a) Ödem                     (+)               Dolaşım az    = Gözlem +Elevasyon 

     b) Ödem                     (+) 

          Isı kaybı                 (+)              

          Prick testi               (+)             DOLAŞIM  YOK = ESKARATOMİ                                                                                 

          Renk değişikliği     (+)  

 

 
  4-Ağrı: 

     *Hafif  ; 

     *Orta  ; 

     *Şiddetli ;(+)   

 



C-UYGULAMA : 
a) Malzemeler : 

          *Banyo küveti           :Her hastadan sonra dezenfekte edin. 

          *Acil arabası             :Acil kullanıma hazır bulundurun. 

          *Defibrilatör. 

          *Ventilatör. 

          *Monitör. 

          *Pansuman arabası. 

          *Aspiratör. 

      *Oksijen. 

      *Steril çarşaf /  kompres 

      *Pansuman arabası:- Povidon iyot (%7.5)scrap  

           - Eldiven (steril,non-steril ) 

- Steril pet (büyük,küçük )  

- Steril uzun gaz bezi 

- Steril sargı 

- Povidon ıyot (%10)                                                            

- İzotonik NaCl                                                                     

- Tülle-gress(betadinli ,vazelinli),  

- Bactigras, parenet v.b.     

- Gümüş  sülfadiazin                                                            

- Bistüri veya makas  

b) İşlem Öncesi:        
   1-Hastanın hazırlığı :  

    *Oda ısısı  : 28 derece 

    *Hastayı işlem hakkında bilgilendirin . 

    *Endişelerini açıklamasına olanak  sağlayın . 

    *Empati kurun . 

    *İşbirliğinin önemini anlatın ,yardım etmesi için cesaretlendirin . 

    *İşlemden ½ saat önce analjezik uygulayın veya genel anestezi için hazırlayın. 

    *Hastayı yanık bakım odasına alın . 

2-Ekibin hazırlığı 
    *Maske, bone takın; boks gömleği giyin. 

    *Ellerinizi hijyenik el yıkama tekniğine göre  yıkayın  

    *Non-steril eldiven giyin 

 



c) İşlem 
    1-Yaraya yönelik; 

       2. Derece: İkinci derece yanık yara bakım protokolünü uygulayın 

       3. Derece :  
         a) Pre-op :  

             *Povidon iyot (%7,5) scraplı ılık suda elleri 20 dakika bekletin 

             *İzotonik NaCl ile durulayıp, kurulayın 

             *Üçüncü derece yara bakım protokolünü uygulayın . 

             *2.ve 3.derece yanık için ortak uygulama olan Gümüş sülfadiazinli şeffaf eldiven veya  

               naylon torba uygulaması yapın . 

             *Parmak aralarına uzun gaz yerleştirin . 

             *Poşet eldiveni tespit edin  

            b) Post-op : 
             *Üçüncü derece post-op yara bakım protokolünü uygulayın. 

             *Parmak aralarına steril uzun gaz yarleştirin. 

             *İki dokunun birbiri ile temasını önleyin. 

 
 2-Egzersize yönelik ; 

    *Ödem geçinceye kadar kalp hizasının üzerinde elevasyona alın . 

    *Servise kabul edildiği andan itibaren saat başı egzersize başlayın. 

    *Parmaklardaki bütün eklemlere kasma-gevşeme,parmakları avuç içine toplama-açma,bileğe  

      fleksiyon-ekstansiyon hareketi yaptırın. 

    *Stres topu kullanmasını sağlayın . 

    *Bilek;dorsa fleksiyonda,dirsek;90 derecelik açıda tutulur. 

    *Elin fizyolojik pozisyonu;MP(metekarpo farengeal) eklemler 70-90 derece fleksiyonda, birinci  

      parmak  abdüksiyon + oppozisyonda tutulur.  

c) İşlem Sonrası 

     *İşlem için giydiğiniz giysileri çıkarın . 

     *Hastayı odasına alın ,rahatlatın . 

     *”Beden İmajı Bozulan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım protokolü’nü uygulayın . 

     *Üşüyorsa ısı kaynağını ayarlayın 

     *Yanık yarasını değerlendirin ,kayıt edin . 

     *Yanıklı hasta bakımında uygulanması gerekli diğer tedavi ve bakım protokollerini uygulayın . 

     *Yara bakım odasını ve pansuman malzemelerini bir sonraki bakım için hazır hale getirin. 

     *Enfekte atık toplama protokolüne uygun olarak atıkları toplayın . 

 



     

 

PERİTON EŞİTLEME TESTİ (PET) UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hastanın periton zarının geçirgenlik özelliğini belirlemek 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- PET 6 ayda bir uygulanır 
2- PET tanılama,uygulama,hesaplama ve değerlendirmeyi içerir 
3- PET’ in tanılanması,uygulanması,hesaplanması ve değerlendirilmesi hemşirenin 

sorumluluğundadır. 
4- Gece diyalizi 8-l0 st bekletildikten sonra diyaliz yapılarak PET’e başlalnır. 
5- Sabah diyalizi SAPD merkezinde 2 litre % 2,27 veya % 2,30 glikozlu solüsyon ile yapılır.  
6- PET’de dolum süresince hasta sırt üstü yatırılır. 
7- Sabah diyalizinin dolum bitiş zamanı “ 0.st “ olarak belirlenir. 0.,2.4.saatlerde periton 

sıvısından. 2.saatte kandan da örnek alınır. 
8- PET süresince boşaltımlar 20’dan az yapılmaz. 

 

B – TANILAMA 
 

1- CAPD yapılan tüm hastalara 6 ayda bir PET uygulanır. 
2- PET öncesi hasta; 

Hipovolemi,”Hipovolemi Gelişen Hasta Takip Protokolü” ne uygun,  
Hipervolemi, “Hipervolemi Gelişen Hasta Takip protokolü” ne uygun, 
Peritonit, “CAPD’ de Peritonitli Hastanın Takip Protokolü” ne uygun tanılanır. 
Bu durumların  herhangi birinin varlığında PET ertelenir. 
Tanılama sıklığı : Her PET öncesi 

 

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler 

1- 1 adet 37 C de ısıtılmış % 2,27 veya % 2,30 glukozlu solüsyon 
2- 2 adet öğle diyalizinde kullanacağı solüsyon 
3- 3 adet minikapak veya andy klemp 
4- Enjektör,pamuk,batikon 
 

b) İşlem öncesi 
1- Diyaliz için uygun ortamı “ Çift Torba Değiştirme İşlemi Protokolüne “ göre hazırlayın.  
2- Ellerinizi “El Yıkama Protokolüne” göre yıkayın. 
 

c) İşlem 
1- En az 20 dakika  boşaltım yapın,10 ml örnek alın, sıvı miktarını kaydedin, 
2- Ellerinizi “El Yıkama Protokolüne” göre yıkayın, 
3- Hastayı sırt üstü yatırın, 
4- Sağ-sola devamlı pozisyon değiştirerek vücut ısısında ısıtılmış 2 litre % 2,27 veya % 

2,30 glikozlu solüsyonu hastaya verin, 
5- Dolum bittiği zamanı “0.st” olarak kabul edin, 
6- Hemen 200 ml kadar sıvıyı drenaj torbasına boşaltıp 10 ml örnek alın, 
7- Ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın, 



8- Kalan sıvıyı tekrar periton içine verin, 
9- Ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın, 

- 2 st sonra 200 ml sıvıyı peritondan drenaj torbasına boşaltın. 10 ml örnek  
- alın,kalan sıvıyı periton içine geri verin ve ellerinizi “el yıkama protokolüne”göre 

yıkayın, 
-  Aynı anda kan örneği alın,ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın. 

         1O-14. saatte en az 20’ boşaltım yapın ve 10 ml periton sıvısından örnek   
          alın. Ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın, 
10- Çıkan sıvıyı tartın ve miktarını kaydedin. 

 
d- İşlem sonrası 

1 – Alınan örnekleri “üre,kreatinin,glikoz” bakılmak üzere ilgili laboratuara gönderin. 
2 – Gelen sonuçları Ek-1’e göre hesaplayın 
3 – Elde edilen değerleri Ek II deki grafiğe işaretleyip değerlendirin 
4 – Sonucu Hekime bildirin. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU : FLAKON FORMUNDAKİ İLACIN HAZIRLANMA 

PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Flakonu doğru/uygun teknikle hazırlamak 
 
A – TEMEL İLKELER 

İşlem öncesi ve sonrası eller ‘ el yıkama protokolüne ‘ uygun yıkanır 
İlaç hemşire bankosunda hazırlanır. 
3- İlaç ve enjektörün son kullanma tarihi kontrol edilir 
4- İlacın hazırlığında steril disposibl enjektör kullanılır 
5- Flakon formda ilacın hazırlığı,ilacı uygulayacak hemşire tarafından yapılır 
Her ilaç için ayrı enjektör kullanılır 

 
 
B – TANILAMA 
1  Flakon; 

- Tortu, 
- Miktar, 
- Renk, 
- Son kullanma tarihi, 
- Özelliği(sıvı-toz) 
- Kapağının açık olup olmadığı açısından tanılanır. 

2 – Uygulanacak ilacın prospektüsü; 
- yan etkiler  
- ilaç etkileşimleri yönünden okunur. 

 
 
C – UYGULAMA 

a)  Malzemeler: 
- İlaç kartı 
- Flakon ve sulandırıcı ampul 
- % 10 povidon iyod 
- Steril gaz bezi 
- Uygulanacak ilaca uygun enjektör 
- Yedek iğne ucu 
- İlaç tepsisi 
- Testere 
- Kese kağıdı 

 
 
 
 

b)  İşlem 
1- Ellerinizi “ el yıkama protokolüne “ uygun yıkayın 
2- Flakonun kapağını kaldırın, altındaki lastik tıpayı kontaminasyondan koruyun ve 

%10 povidon iyod ile silin 
*Flakon sıvı formda ise; 

                 Flakondaki ilacı enjektöre çekin 
                *Flakon toz formda ise; 
                 - Ampüldeki eritici mayii “ ampul formdaki ilacın hazırlanma protokolüne “ göre               
                   enjektöre çekin 
                 - Enjektörde bulunan eritici sıvıyı flakona boşaltın ve iğneyi flakondan çıkararak      



                   koruyucu başlığı iğneye takın 
                 - Flakonun kapağını steril gazlı bezle kapatarak toz ilacın erimesi için flakonu         
                   avuç içinde dairesel hareketlerle çevirin. 
                 - Toz ilaç tamamen eridikten sonra flakondaki ilacı enjektöre çekin 

3-   Enjektörün iğnesini değiştirin,kontaminasyona dikkat ederek havasını çıkarın ve          
      kapağını kapatın. 
4-   Hazırladığınız ilacı ilaç tepsisine koyun 
 

c)  İşlem sonrası; 
1- Malzemeleri toplayın 
2- Ellerinizi “el yıkama protokolüne” uygun yıkayın 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU: FLEPLİ HASTA BAKIM PROTOKOLÜ 
 
Amaç: Flepli hastanın post.op. bakımını sağlayarak komplikasyonları önlemek. 
 

A.TEMEL İLKELER 
 
1. Bu protokol: Flep operasyonu olmuş hastanın, post.op. erken dönem bakımı, takibi, 

pozisyonu, diyeti, psikolojik yaklaşım ve  hijyenik  bakım ile flepli bölge bakımını kapsar. 
2. Flebin yerine ve özelliğine göre, hastaya verilen pozisyon korunur. 
3. Flep üzeri; sıkı pansuman da dahil her türlü bası ve travmadan korunur. 
4. Flep ve donör alanın immobilazasyonu sağlanır. 
5. “Post op  Erken Dönem Hasta Bakım Protokolü”  uygulanır. 
6. İmobilizasyon derecesine uygun takip protokolleri uygulanır. 
7. Flebin dolaşım kontrolü tanılama  kriterlerine göre yapılır. 
8. Hipotermi ve hipotansiyon açısından takip edilir. 
9. Protokole uygun dren takibi yapılır. 
10. Donör alan bakımı;”Yara Bakım Protokolü”ne göre yapılır. 
11. Hasta ve yakını bilgilendirilerek bakıma katılımı sağlanır. 
12. Flepteki dolaşım bozukluğu ve kanama durumları hemen hekime haber verilir. 
13. “Beden  İmajı Bozulmuş Hasta Bireye Yaklaşım Protokolü”  uygulanır. 
14. “Anksiyeteli Hastaya  Yaklaşım Protokolü” uygulanır. 
 
 
A-  TANILAMA  

1- Hastaya Yönelik 
- Sistemik hastalıklar (diabet, arteroskleroz, vb...) 
- Hastada istenmeyen durumlar 

- Hipovolemi            +/- 
- Hipotermi              +/- 
- Hipotansiyon         +/- 
- Ağrı                       +/- 
 

2- Pozisyon koruma kriterleri  
 Uygun pozisyon                                                             +/- 
 Flep ve besleyen vasküler sistemine bası (pedikül)      +/- 
 Elevasyon gereksinimi                                                   +/- 
 Flep kontrol penceresi (pansumanda)                           +/- 
 

3- Flepte dolaşım tanılama kriterleri 
a) Renk (Flebin tamamı yada bir bölümü) 

 Normal cilt renginde ise venöz ve arterial dolaşım iyi 
 Açık, soluk görünümde ise arterial dolaşımda sorun var 
 Koyu, siyanöze görünümde ise venöz dolaşımda sorun var. 

 
b) Flebin ısısı 

 Normal vücut ısısında ise sorun yok. 
 Normal vücut ısısından düşük ve soğuk ise 
                            -  dolaşım problemi var, ya da  
                            -  ortam ısısı  düşük 



 
c) Ödem 
 Flebin kendisinde 
 Flebin altındaki dokulardan kaynaklanan 
 Her iki durumda ve gittikçe artan düzeyde 

 
d) Kapiller dolum (dolaşım) 

 Flep üzerine parmakla hafif bası uygulandığında renk değişimi 
      -Hemen eski haline geliyor ise dolaşım sorunsuz 
      -Hemen eski haline gelemiyor ise dolaşım sorunu var. 

 
e) Pozisyon 

 Flepte ve/veya fleple pedikülü arasında istenmeyen durumlar: 
            - katlanma 
            - kıvrılma 
            - bası 
            - gerginlik 

 
f) Kanama 

 Drenaj sistemi                             +/- 
 Drenaj sisteminin çalışması        +/- 
 Drenaj miktarı 
 Dolum sıklığı 
 Flep altında hematom                 +/- 
 Flepten gelen sızıntılar ve artışı +/- 
 Flep altında seroma 
 Pansuman dışına çıkan kanama 
 Düşen htc değeri (% 30    ) 

 
4- Ağrı 

 Lokalizasyonu 
 Şiddeti 
 Pozisyonla bağlantısı 

 
 
 

5- Enfeksiyon 
 Flepte ve çevresinde renk değişimi 
 Flep kenarında kızarıklık 
 Flep bölgesinde ısı artışı 
 Akıntı 
 Kötü koku 
 Hastada yüksek ateş 
 Ağrı artışı 
 Dren mayi niteliğinde değişiklikler 
 



        Tanılama Sıklığı: 
- Post-op ilk 24 saatte           saatlik 
- Daha sonra öneriye göre    2, 4 ve 8 saatlik olarak Flep tanılanır. 
- Postoperatif erken dönem hasta bakım protokolüne göre hasta tanılanır. 

 
 
C- UYGULAMA 
a) Malzemeler: 
- “Postoperatif Erken Dönem Hasta Bakım Protokolü” ne göre malzemeleri ve odayı 

hazırlayın. 
- Hijyenik bakım malzemelerini hazırlayın. 
 
b) Hasta Yatağına Alınırken: 
- Mutlaka hastanın yanında bulunun. 
- Flep bölgesini her türlü travma, gerginlik ve katlanmadan koruyarak hastanın yatağa 

alınmasını sağlayın. 
- Hekimle işbirliği yaparak uygun pozisyonu belirleyin. 
 
    c)   Hasta Yatağına Alındıktan sonra 
          Pozisyon 
- Belirlenen pozisyonu verin. 
- Flep üzerine, sütürler etrafına, vasküler sistem alanlarına bası var mı kontrol edin, 
- Gereken elevasyonu protokolüne uygun yapın, 
- Pozisyonun korunması için hasta ve ailesini bilgilendirin. 
- Tüm pozisyon değişimlerinde hasta yanında bulunun. 
- Mobilizasyan kararı verildiğinde “Postoperatif İlk Ayağa Kaldırma Protokolü”nü uygulayın. 
 

    Takip: 
- Flebi kontrol edeceğimiz pencereyi hekimle işbirliği içinde belirleyin. 
- “Postoperatif Erken Dönem Hasta Bakım Protokolü”nü uygulayın, 
- Flebi, Flebte dolaşım tanılama krıterlerine göre tanılayarak takip edin, 
- Hastanın ağrısı varsa “Ağrılı Hasta Takip Protokolü”nü uygulayın,  
- “Dren Takip Protokolü”ne göre dren takibi yapın, 
- Flebi enfeksiyon yönündün takip edin, 
- Flebin son gördüğünüz durumunu kayıt edin ve ekip üyeleriyle paylaşın 
 
          Diyet: 
- “Postoperatif Beslenmeye Geçiş Protokolü”nü uygulayın,  
- Proteinden zengin ve bol kalorili diyet düzenletip, uygulayın, 
 
          Hijyenik Bakım:  
- Hasta odasına ziyaretleri kısıtlayın, 
- Oda ısısının devamlılığını sağlayın, 
- Donör alana “Yara Bakım Protokolü”nü uygulayın, 
- Mobilizasyon derecesine göre hijyenik bakım protokellerini uygulayın. 
 



         Psikolojik Yaklaşım: 
- Hasta ve ailesini bilgilendirin ve bakıma katılımını sağlayın. 
- “Beden İmajı Bozulan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım Protokolü”nü uygulayın. 
- “Anksiyeteli Hastaya Yaklaşım Protokolü”nü uygulayın. 
 
d) İşlem sonrası:  
- Malzemelerinizi toplayın, temizleyin  ve kaldırın, 
- Ellerinizi protokole uygun yıkayın. 
- Yaptığınız tüm bakım takip ve bulgularınızı Hemşire Gözlem ve Kayıt Formu’na kaydedin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU: GASTRO-DUEDENOSKOPİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Özafagus,mide ve duedenumun skopi aleti ile doğrudan gözlenmesi ve incelenmesi 
işleminde işlem öncesi işlem sonrasında hastada gelişebilecek komplikasyonları önleyerek 
uygulamanın tamamlanmasını sağlamak. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1-  Skopi öncesi hasta hazırlığı işlemden bir gün önce başlar(Gastroskopi). 
2- Hastaya işlemden 12 saat önce aç kalması söylenir. 
3- Gastroskopi muayene bilgi formu verilerek gerekli açıklamalar yapılır. 
4- İşlem öncesi ve sonrası hayati belirtileri kontrol edilir. 
5- Varsa ağız içi protezleri çıkartılır. 
6- İşlemden 5 dakika önce farenkse lokal anestezi uygulanır. 
7- Damar yolu açılır. 
8- Sol lateral pozisyon verilir. 
9- Direktife uygun anestezi maddesi uygulanır. 

 
B – TANILAMA 

1- Hangi durumlarda yapılır: 
- Hastaya ait bulgular: 

 Bulantı      +/- 
 Kusma       +/- 
 Mide yanması                 +/- 
 Hazımsızlık                     +/- 
 Epigastrik ağrı                +/- 
 Hematemez                    +/- 
 Melena                           +/- 
 Yutma güçlüğü               +/- 
 Gaz şikayeti                   +/- 
 Regürjitasyon                 +/-  

- Tanı amaçlı 
 Özafajit 
 Özafagus tümörü 
 Akalaziya 
 Özafagus varisi 
 Özafagus ülseri 
 Hiatus hernisi 
 Gastrit 
 Mide tümörü 
 Mide ülseri 
 Duedenum ülseri 
 Mide kanaması 
 Pilor stenozu       

- Tedavi amaçlı 
 Özafagus balon dilatasyonu 
 Özafagus varis skleroterapi 
 Polipektomi 
 Gastrostomi 
 Yabancı cisim 

 
 
 



 
        2-   Yapılamadığı durumlar 

 Yutma güçlüğü 
 Tok olma 
 Özafagusta geçişe engel durum (lezyon,darlık vs) 
 Pylor stenozu 
 Hemostaz bozukluğu 

        3-    İşlem öncesi tanılama : 
- Hastanın durumu; 

 Aç olması  +/- 
 Şuur            açık  kapalı 
 Kooperasyon var  yok 
 TA   N  hipertansiyon  hipotansiyon 
 Solunum  N  takipne   dispne 
 Nabız  N  taşikardi   bradikardi 

- Skopi aletlerinin durumu; 
 Bağlantı ekleri     +/- 
 Çalışıp çalışmadığı   +/- 
 Aspiratörün çalışıp çalışmadığı +/- 
 Biyopsi pensleri    +/- 
 Skleroterapi iğnesi   +/- 
 Gerekli ilaçlar    +/- 

4- İşlem sırası tanılama: 
- Hastanın durumu;; 

 Pozisyon stabilitesi   +/- 
 Ajitasyon     +/- 
 Hırıltılı solunum    +/- 
 Siyanoz     +/- 
 Ağız içi sekresyon artması  +/- 
 Sekresyon aspirasyonu  +/- 
 Taşikardi     +/- 
 Tansiyon   N   hipotansiyon    hipotansiyon              

- Anestezi alanlarda komplikasyonları 
 MSS stimülasyonu: Korku,huzursuzluk,hiperaktivite,eksitasyon,tinnutur 

(kulak çınlaması) tremor vertigo,kan basıncı,Nb,solunum artışı,kas 
atmaları,konvülsiyon 

 MSS depresyonu : Bilinç kaybı,hipertansiyon 
 Kardiyovasküler stimülasyon: Hipertansiyon,taşikardi 
 Kardiyovasküler depresyon: hipotansiyon,bradikardi kardiyak arrest 

- İşleme ait komplikasyonlar 
- kanama 
- perforasyon 

 
 

 
5-  İşlem sonrası: 

- İşlem öncesi tanılama kriterleri 
- Kanama   +/- 
Tanılama sıklığı: Hastanın belirtilerine uygun olarak protokole göre yapılır. 
 
 
 



 
C-   UYGULAMA 

a)   Malzemeler: 
-Eldiven(kişi sayısına göre) 
-Skopi 
-Biyopsi pensleri 
-Biyopsi materyal kabı 

                -Ağızlık/dişlik 
                -I.V kanül, enjektör 
                -İlaçlar (xlocaine,buskopan,atropin,adrenalin,dormicum,aneksat,nidilat,dolantin). 
                -Serumlar (İzotonik NaCl, %5 Dextroz) 
                -Böbrek küvet 
                -Havlu, gazbezi 
                -Koruma önlüğü (kişi sayısına göre) 
        b)    İşlem öncesi hazırlık 
                -  Malzeme Hazırlığı: 

   Endoskopi aletini hastanın yakınına getirin 
   Skopinin hava ve su kanalının çalışıp çalışmadığını kontrol edin 
   Uygulama sehpasına;biyopsi pensleri, materyal kabı, böbrek küvet ve diğer 

malzemeleri koyun 
 
                ekibin hazırlığı: 

İşlem: 
Böbrek küvetini uygulama alanına yaklaştırın  
Ağızdan yapılan skopilerde ağızlığı hastanın ağzına yerleştirin 
İşlem sırasında hastanın stabil durmasına yardımcı olun 
İşlem süresince vital bulguları takip edin 
Skopiye kayganlaştırıcı sürün 
Elinizde sekresyonları temizlemek için gazlı bez bulundurun 
Doktorun direktiflerine göre doktora asiste edin 
 
Lavaj: Aletteki su kabında bulunan su yeterli olmadığı durumlarda,Dr direktifine 
uygun miktarda su verilir 
50 cc lik enjektörle musluk suyundan aspirasyon kanalına suyu verin 
hekim aspirasyon kanal düğmesine basarak verilen sıvıyı geri alır. 
Bu işlem mukoza görüntüsünü netleştirmek için yapılır. 
 
- Biopsi : 

 Biopsi pensinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin  
 Biopsi pensini biopsi kanalı içinden geçirirken  kapalı tutarak geçirin 
 İstenilen yere ulaştığında direktife uygun olarak açın 
 Biopsiyi aldıktan sonra biopsi aletini kapatarak dışarıya çekin 
 Alınan biopsi parçasını formollü örnek materyal kabına koyun 
 Birkaç yerden biopsi alındıysa alınış yerini belirterek materyal kaplarını 

numaralandırın  
 
 
 
 
 
 
 
 



Gastrostomi 
Gastroskop 
Kanül (steril) 
Bistüri 
Lokal anestezi için enjektör 
Sneare (kement) 
Taşıyıcı tel 
Gastrestomi tüpü 
Tüp sabitleyicileri 
Lokal anestetik lidocain 
Delikli kompres 
Gazlı bez 
Betadin 
İğne 
Dikiş ipliği 
Kayganlaştırıcı, 
Steril eldiven 

- Gastroskopla mideye inilir. Gastroskopun ucundaki ışık kaynağı mide içinde karın 
ön duvarına doğru çevrilir. Işık yardımı ile tüpün sokulacağı yer belirlenir. Bu  yer 
sağ 12. kostanın birleşme yerinin yaklaşık 3 cm altındadır. 
İşaretlenen yere lokal anestetik yapılır. Mide endoskop içinden verilen hava ile 
şişirilerek batın duvarına yapıştırılır. İşaretlenen yerden kanül cilde yapılan küçük 
ensizyondan sokularak mide içersine ilerletilir. Kanül içerisinde klavuz tel mide 
içerisine uzatılır. Endoskop kanalından sokulan sneare ile yakalanan klavuz telin 
ucu ağızdan dışarı alınır. Kulavuz telin ucu endeskopi tüpünün konik ucuna monte 
edilir. Karın duvarı dışındaki diğer ucundan çekilerek endeskopi tüpü batın 
duvarından dışarı alınır.  
Geniş oval olan uç mide duvarı ile batın duvarı birbirine yapıştırılacak şekilde 
dışarıda tespit edilir.  
 

- Skleroterapi: 
Malzemeler 
Gastroskop  Skleroterapi enjektörü   Sklerozan madde(Atheosklerol % 2 lik) 
Enjektör 10 cc 
 
Gastroskopi protokolü uygulanır. Biyopsi kanalından skleroterapi enjektörü ağızı 
kapalı bir şekilde geçirilir. Terapi yapılacak varis tespit edildiğinde doktor direktifi ile 
iğne dışarı çıkartılır varise uygulanır. İlacın miktarı doktor tarafından belirlenir. İlaç 
verildikten sonra enjektörün iğnesi geri çekilir diğer varislerde de aynı işlem 
uygulanır  
Kanama kontrolü yapılır. 
 
Polipektomi 

Malzemeler 
Gastroskop Sneare  Biyopsi pensi veya tripot  Koter 
 
Gastroskopi protokolü uygulanır. 
Sneare ara parçalarla kotere bağlanır,biyopsi kanalından sneare ile girilir. Polip 
sneare ile koterize edilerek kesilir, sneare ile dışarı çıkartılır. Bazı durumlarda polip 
biyopsi pensi veya tripot ile dışarı çıkartılır, çıkartılan polip formollü materyal kabına 
konur, etiketlenir. 
Kanama kontrolü yapılır. 



 
 
 

KONU:GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI OLAN 
0-14 YAŞ GRUBU  ÇOCUKTA BAKIM PROTOKOLU 

 
AMAÇ: Hayati fonksiyonların devamını sağlayarak olası komplikasyonları önlemek 
 
TEMEL İLKELER:  

1. Bu protokol Gastrointestinal Sistem (GİS) kanamalı hastada: hipovolemik şokun 
tanılanması, girişimlerin uygulanması ve hastanın takibini kapsar. 

2. GİS kanamalı hastanın tedavi ve takibi sağlık ekibinin sorumluluğundadır.  
3. Yapılan tüm invazif girişimlerde asepsi-antisepsiye uyulur. 
4. IV yol açma protokolüne uygun en az iki tane IV yol açılır. 
5. Monitörize edilir. Hayati belirliler alınır. 
6. Özefagus varis kanamalarında Sengstaken-Blackemore, diğer kanamalarda ise 

nazogastrik sonda uygulanır. 
7. Üst GİS kanamalarda mide soğuk izotonik ile yıkanır. Aspire edilmez. 
8. Protokole göre mesane kateterizasyonu uygulanır. 
9. Protokole göre foley katater yıkanır. 
10. Protokole göre aldığı-çıkardığı takibi yapılır.   
11. Dansite takibi yapılır (Özefagus-varis kanamalarında dansite 1020 üzerinde tutulur). 
12. Kanama takibi yapılır. 
13. Vücut ısısı korunur. 
14. Protokole göre lavman yapılır. 
15. Bası yarası önleme protokolü uygulanır. 
16. Hasta ve/veya aile ile, protokolü uygun iletişim ve psikolojik destek sağlanır. 
17. Anksiyeteli hasta bireye yaklaşım protokolü uygulanır. 
18.  Protokole göre acil arabası hazır bulundurulur. 
19. Tüm girişimler sırasında, hastanın mahremiyetine saygı gösterilir. 

 
TANILAMA: 

1. Risk Faktörleri: 
 Yenidoğan Döneminde................ Yenidoğanın hemorajik hastalığı 

            ...... Doğum sırasında yutulmuş anne kanı 
            ...... Gastrit 
            ...... Analfissür 
            ...... Nekrotizan Enterokolit (NEC) 
            ...... Malrotasyona bağlı ince barsak volvulusu 

 Süt Çocukluğu Döneminde ......... Özefajit 
            ...... Gastrit 
            ...... İnvaginasyon 
            ...... İnce barsak volvulusu 

 1-2 Yaş Grubunda ....................... Peptik ülser hastalığı 
           ....... Rektal polip 
           ....... Mechel Divertikülü  
           ........Enfeksiyoz   İshaller     

 2  Yaşından Büyük Çocukta ........ Sekonder gastrit 
....... Özefagus varis kanaması 
....... Peptik ülser 
....... Rektal polip 
....... Enfeksiyöz barsak hastalıkları 
....... Travma 



2. Belirti ve Bulgular 
- Kanlı kusma ( hemoptizi/hematemez) 
- Nabızda artma 
- Arteryal kan basıncının düşmesi 
- Soğuk terleme 
- Solukluk 
- Melena (sindirilmiş siyah kaka) 
- Hematoşizi (anüsten gelen taze kırmızı kan) 
- Takılan nazogastrik sonda /Sengstaken-Blackemore’dan gelen kan 
- Düşük/yüksek ateş 
- Kolik tarzında karın ağrısı 
- Ajitasyon 
- Genel durumda bozulma 

 
3. Hipovolemik Şoku Tanılama 

- Bilinç durumu değişikliği 
- Huzursuzluk 
- Korku 
- Apati 
- Sonmolans  
- Koma 
- Taşikardi ( 100/dk ↑ ) 
- Hipotansiyon ( 40 mmHg ↓ ) 
- Nemli, soğuk, koyu gri ekstremiteler 
- Siyanoz 
- Hiperventilasyon 
- Dispne 
- Oligüri ( 1cc/kg/h ↓ ) 

 
4. İşlem Boyunca: 

- Vital bulgu takibi protokollere uygun tanılanır. 
- Kanama tanılanır ......... Hematokrit takibi ile ( değerlerde sürekli bir düşme    
         varsa kan verilir). 
        ......... Lavman ile ( 8 / 12 saatte bir) 
        ......... Nazogastrik sondadan gelen kanın gözlenmesi ile 
- Protokole göre aldığı-çıkardığı takibi yapılır.  
- Şok belirtileri tanılanır. 
- İdrar dansitesi takibi yapılır 
- İntravenöz yolun sürekliliği sağlanır. 
- Nazogastrik sonda / sengstaken-blackemore bakımı protokole uygun tanılanır. 
- Anksiyeteli hasta bireye bakım protokolü uygulanır. 

 
5. Dansite Tanılanır.............. Normal sınırlar 1005-1015 
                                   ............. Ösefagus varis kanamasında sınır 1020 ↑ 

                       ............. Diğer GİS kanamalarında sınır 1005-1015  
 
6.   Bası yarası önleme protokole uygun tanılanır. 
 
 
 
7. Bakım gereksinimi tanılanır. 

- Ağız bakımı,  
- Baş banyosu, 



- Sabah-akşam tuvaleti, 
- Perine bakımı,  
- Tam vücut banyosu, 
- Mesane katateri bakımı.    

 
8. İyileşme kriterleri: 

- Hayati belirtilerin stabilleşmesi  
- Nazogastrik sonda/sengstaken-blackemordan gelen kanın durması/mide mayi 

gelmesi. 
- Melenanın durması (Normal dışkı gelmesi). 
- Hematokrit değerinin düşmemesi. 
- Nazogastrik sonda / sengstaken-blackemorun çıkarılması. 
- İlk beslenmeye geçiş protokolünün uygulanması.  
- Genel durumun düzelmesi. 

 
9. Komplikasyonları: 

- Hipovolemik şok, 
- Akut böbrek yetmezliği, 
- Exitus. 

 
UYGULAMA: 
 

1. Malzemeler: Protokollere uygun malzeme kullanılır. 
2. İşlem:  

- Hastayı tek kişilik odaya alın. 
- Gerekliyse, protokole uygun oksijen inhalasyonunu sağlayın. 
- Protokole uygun iletişim sağlayın. Yapılacak işlemleri hasta ve/veya hasta 

yakınına anlatın. 
- Protokole uygun en az 2 tane damar yolu açın. 
- Tetkikler için kan alın, ilgili laboratuvara gönderin. 
- Mönitörize edin. 
- Protokole uygun vital bulguları alın (İlk bir saatte 15 dk da bir, hastanın genel  

durumuna göre yarım saatte/saatte bir ).  
- Order edilen tedavileri protokollerine uygun yapın. 
- Üst GİS kanamalarında sengstaken-blackemoru soğuk izotonik ile yıkayın, aspire 

etmeyin.  
- Vücut ısısını koruyun. 
- Kanama takibi yapın. 
- Protokole uygun foley katateri yıkayın. 
- Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapın. 
- Dansite takibi yapın. Özefagus varis kanamasında dansiteyi yüksek tutun, 

gerekirse sıvı kısıtlaması yapın. 
- Anksiyeteli hasta bireye yaklaşım protokolü uygulayın. 
- Protokole uygun, oda ısısında bulunan izotonik ile lavman yapın. Özefagus varis 

kanamasında, yavaşlayan pasajda bakteri üremesini engellemek amacıyla, içinde 
1/1000 ‘lik streptomisin bulunan, oda ısısındaki izotonik ile lavman yapın. 

- Bası yarası önleme protokolünü uygulayın.  
- Kan ve kan ürünlerini protokole göre uygulayın. 
- Protokole göre acil arabası hazır bulundurun. 
- Bakım protokollerini uygulayın: 

 Özel ağız bakımı  
 Baş banyosu 
 Nazogastrik sonda bakımı 



 Foley katater bakımı 
 Perine bakımı 
 Sabah-akşam tuvaleti 
 Tam vücut banyosu 

- Tüm girişimler sırasında, hastanın mahremiyetine saygı gösterin. 
- Ünitenin düzenini ve temizliğini sağlayın. 

 
İŞLEM SONRASI 

-  Atıkları protokole uygun toplayın ve uzaklaştırın. 
-  Kullanılan malzemeleri kaldırıp, yeniden kullanıma hazır duruma getirin. 
-  Tüm bulgu ve gözlemlerinizi ekip üyeleriyle paylaşın ve “Hemşire Gözlem Dosyası”na 

kaydedin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                 KONU   : GÖBEK KATETERİ BAKIM PROTOKOLÜ 

    
                AMAÇ    : Göbek kateteri veya göbek kateteri uygulanan hastanın kateterinin 
işlevsel  
                                 devamlılığının sağlanması ve enfeksiyondan korunması.             
 
               TEMEL İLKELER ; 
 

1- Bu protokol göbek kateterinin işlevsel devamlılığının sağlanması ve 
enfeksiyondan korunmasını kapsar. 

2- Eller işlem öncesi ve sonrası “ el yıkama protokolüne “ göre yıkanır.  
3- Göbek kateteri bakımı her 6 saatte bir tekrarlanır. 
4- Enfeksiyon belirtisine göre göbek kateteri ekip üyeleri ile birlikte değerlendirilerek 

çıkarılmasına karar verilir. 
5- Kateter bölgesi nemli bırakılmaz ve kateter insizyon bölgesi kuru tutulur.  
6- İnfizyon setlerinden enjeksiyon yapılmadan önce setin giriş yeri %70’lik alkol ile 

temizlenir. 
7- İnfizyon setleri 48 saatte bir değiştirilir. 
8- Göbek arter ve ven kateterleri tıkanma veya enfeksiyon belirtisi görülmez ise 2 

hafta kullanılabilir. 
9- Göbek kateteri bakımı hemşirenin sorumluluğundadır. 
 

TANILAMA : 
 
      Kateter giriş yeri ; 
    - Ağrı                      + / - 
    - Ödem                    + / - 
    - Kızarıklık              + / - 
    - Tıkanıklık              + / - 
    - Hassasiyet             + / - 

 -Hastada açıklanamayan sistemik ateş  + / - 
   - Lokal ateş             + / - 
                        - Kanama                 + / - 
   - Pürülan akıntı        + / - 
    -Sızıntı  ( gönderilen sıvının dışarı akması )  + / - 
                          yönünden tanılanır. 
 
                     UYGULAMA  : 

a) Malzemeler ; 
- Povidon iyot 
- Böbrek küveti 
- Steril eldivenler 
- Steril gazlı bez 
- Köprü yöntemi için hypafix veya transparan tespit ( tegaderm ) 
- Serum fizyolojik ampul 
- Makas 
b) İşlem Öncesi ; 
- Elleri el yıkama protokolüne göre yıkayın, 
- Malzemeleri hasta başına eksiksiz olarak getirin, 
- Hastaya sırt üstü pozisyon verin 
- Hastanın göbek kateteri tespiti kirlenmiş ise SF ile ıslatarak steril eldiven ile  
- ( köprü yöntemi veya tegaderm ) çok dikkatli ve tahriş etmeden çıkarın. 



 
c) İşlem ; 
- Elleri el yıkama protokolüne uygun olarak yıkayın, 
- Steril eldiveni yenisi ile değiştirin, 
- Steril gazlı beze povidon iyot döküp insizyon yeri ve çevresini dairesel 

olarak  
      ( temizden kirliye doğru ) boyayın, 
- Boyalı insizyon çevresine steril gazlı beze dökülen SF ile silin. 
- İnsizyon yerinin kurumasını bekleyin , 
- Kateter tespitini sağlayın ( tercih edilen yöntem ile )  
- Üzerine tarih ve saat yazın. 
 
d) İşlem sonrası ; 
- Malzemeleri toplayın, 
- Atıkları atık protokolüne uygun olarak elimine edin, 
- Yapılan işlemi hemşire gözlem dosyasına kaydedin, 
- Elleri el yıkama protokolüne göre yıkayın. 
- Gerekli görülen durumları ekip üyeleri ile paylaşın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               KONU : GÖBEK KATETERİ BAKIM PROTOKOLÜ 
 
                   AMAÇ : Göbek kateteri veya göbek kateterleri uygulanan hastanın ,     
                   kateterlerinin işlevsel devamlılığının sağlanması ve enfeksiyondan korunması. 
 
                   TEMEL İLKELER ; 
                             1- Bu protokol göbek kateterinin işlevsel devamlılığının sağlanması ve 
                                 enfeksiyondan korunmasını kapsar. 
                             2- Eller işlem öncesi ve sonrası el yıkama protokolüne göre yıkanır. 
                             3- Göbek kateteri bakımı her 6 saatte bir tekrarlanır. 
                             4- Enfeksiyon belirtisine göre göbek kateterleri ekip üyeleri ile birlikte  
                                 değerlendirilerek çıkarılmasına karar verilir. 
                             5- Kateter bölgesi nemli bırakılmaz ve kateter insizyon bölgesi kuru  
                                  tutulur. 
                             6- İnfüzyon setlerinden enjeksiyon yapılmadan önce setin giriş yeri 
                                 %70'lik alkol ile temizlenir. 
                             7- İnfüzyon setleri 48 saatte bir değiştirilir. 
                             8- Göbek arter ve ven kateterleri tıkanma veya enfeksiyon belirtisi 
                                 görünmez ise 2 hafta kullanılabilir. 
                             9- Göbek kateteri bakımı hemşirenin sorumluluğu altındadır. 
  
                   TANILAMA ; 
                             Kateter giriş yeri ;  
                             _ Ağrı                    +/- 
                             _ Ödem                 +/- 
                             _ Kızarıklık             +/- 
                             _ Tıkanıklık             +/-  
                             _ Hassasiyet           +/-  
                             _ Hastada açıklanamayan sistemik ateş        +/- 
                             _ Lokal ateş yönünden tanılanır.                   +/- 
                             _ Kanama              +/- 
                             _ Sızıntı ( gönderilen sıvının dışarı akması )    +/-  
                   UYGULAMA ;  
                            a) Malzemeler ; 
                                _ Povidon iyot 
                                _ Böbrek küveti 
                                _ Steril eldivenler  
                                _ Steril gazlı bez 
                                _ Köprü yöntemi için hypafix veya transparan tespit (tegaderm) 
                                _ Serum fizyolojik ampul 
                                _ Makas. 
                            b) İşlem öncesi ;  
                                _ Elleri el yıkama protokolüne göre yıkayın ,  
                                _ Malzemeleri hasta başına eksiksiz olarak getirin ,  
                                _ Hastaya sırt üstü pozisyon verin ,  
                                _ Hastanın göbek kateteri tespiti kirlenmiş ise SF ile ıslatarak  steril 

eldiven  
                                   ile (köprü yöntemi veya tegaderm) çok dikkatli ve tahriş etmeden 

çıkarın. 
                             c) İşlem ;      
                                _ Elleri el yıkama protokolüne uygun olarak yıkayın ,  
                                _ Steril eldiveni yenisi ile değiştirin ,  



                                _ Steril gazlı beze povidon iyot döküp insizyon yeri ve çevresini  
                                   dairesel olarak ( temizden kirliye doğru ) boyayın ,  
                                _ Boyalı insizyon çevresini steril gazlı beze dökülen SF ile silin ,  
                                _ İnsizyon yerinin kurumasını bekleyin ,  
                                _ Kateter tespitini sağlayın ( Tercih edilen yöntem ile) , 
                                _ Üzerine tarih ve saat yazın. 
                              
                            c) İşlem sonrası ; 
                                _ Malzemeleri toplayın ,  
                                _ Atıkları atık protokolüne uygun olarak elimine edin ,  
                                _ Yapılan işlemi Hemşire Gözlem Dosyası na kaydedin ,  
                                _ Elleri el yıkama protokolüne göre yıkayın. 
                                _ Gerekli görülen durumları ekip üyeleri ile paylaşın.   
  
 
 
 
 
 
 
 
                       
                       
        
 



KONU : GÖBEK KATETERİ UYGULAMA ÖNCESİ HASTA VE MALZEME 
          HAZIRLIĞI PROTOKOLÜ 
    
                   AMAÇ : Göbek kateterizasyona hazırlık sırasında hasta ve gerekli 

malzemelerin uygun 
                                  olarak derlenmesini sağlamak. 
     
                   A - TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol Göbek kateterizasyonu sırasında  hastanın ve gerekli olan 
malzemelerin 

      uygun olarak hazırlanmasını kapsar. 
                  2-  İşlem öncesi ve sonrası eller "el yıkama protokolü" ne uygun olarak 

yıkanır.  
                  3- Göbek kateteri malzemeleri tekerlekli masa üzerinde tam olarak 

önceden 
                       hazırlanır. 
                  4- Yenidoğanın boy ölçümü alınır. 
                   

                  B - TANILAMA 
    
                        1- Göbek Kateteri Uygulandığı Durumlar 
 
                             a) Arter Kateteri ; 
                                _ Arteriyel kan gazlarının devamlı izlenmesi , 
                                _ Exchange transfüzyonu , 
  
                             b) Ven Kateteri ;  
                                _ Santral venöz basınç monitörizasyonu , 
                                _ IV sıvı vermek ,   
                                _ Tıbbi tedavi için , 
                                _ Exchange transfüzyonu , 
                                _ Parsiyel exchange transfüzyonu . 
                                _ Kan ve kan ürünleri transfüzyonu. 
 
                        2- Göbek Kateteri Komplikasyonları ( Arter-Ven ) 
                              a) Enfeksiyon ,  
                             b) Vasküler kazalar ( tromboz , nekroz , extremite kaybı ) ,  
                             c) Portal hipertansiyon ,  
                             d) Kanama , 
                             e) Kardiyak aritmiler ,  
                             f) Perforasyon ,  
                            g) NEC ( Nekrotizan enterokolit ). 
 
                   C - UYGULAMA 
                        a) Malzemeler 
                             _ Steril eldiven 4 adet                                    _ Penset 2 adet 
                             _ Maske 2 adet                                             _ İnce uçlu penset 1 adet 
                             _ Bone 2 adet                                               _ Portegü 
                             _ Steril önlük 2 adet                                      _ Moskito 
                             _ Steril gaz bezi                                            _ Çamaşır klempi 
                             _ Delikli kompres                                          _ 3/0 ipek iğneli stür 
                             _ Povidan iyot                                              _ Steril makas 
                             _ Alkol                                                        _ Bistüri 



                             _ Böbrek küveti                                            _ Heparin flakon 
                             _ Makas                                                      _ 10 cc'lik enjektör 2 adet  
                             _ Hypafix veya tegaderm petli                      _ No: 5 ven için kateter 
                             _ SF ampul 2 adet                                        _ No: 3,5 arter için kateter  
                             _ Işık kaynağı                                              _ %10 veya %5 Dextroz 
                             _ İdrar kollektörü                                         _ Perfüzyon seti ve pompa  
                             _ Mezura                                                    _ PPD enjektörü 
                             _ Bebeğin stabilizasyonu için tespit bantı 
                        b) İşlem Öncesi Hazırlık 
                            1- Elleri "el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkayın. 
                            2- Malzemeleri tekerlekli masa üzerine yerleştirin, bebeğin yanına 

götürün. 
                            3- Bebeği supine pozisyonuna getirin, boyunu ölçün, extremitelerini tespit 

edin. 
                            4- Işık kaynağını bebeğin yanına getirin, uygun bir yere yerleştirin. 
                            5- Bebeğin bezini açın, idrar kollektörünü takın. 
                            6- Vital bulguları kontrol edin. 
                            7- Hekime haber verin.  
                             c) İşlem  
                            1- Elleri "el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkayın. 
                            2- Bebeğin göbeğini povidon iyot ve alkolle cerrahi aseptik tekniğe göre 

silin. 
                            3- Kataterizasyon sırasında Hekimi asiste edin. 
 
                        d) İşlem Sonrası 
 
                            1- Bebek ile ilgili 
                              *Köprü Yöntemi Tespiti                             *Tegaderm Tespiti 
                                                        _ Povidon iyot-alkol ile göbeği silin. 
                                _ Hypofixi makas ile kesip                         _ Tegaderm yapıştırıp 

üstüne 
                                   göbeği tespit edilin ,                                         tarih yazın ,  
                                                        _ Bebeğin ekstremitelerini serbest 
                                                            hale getirin ,  
                                                        _ Bebeği ilk bir saat 15 dakika , 
                                                           daha sonra 1 saat aralıklarla  
                                                           kateter komplikasyonları açısından  
                                                           takip edin. 
 
                             2- Perfüzyon Sıvısı İle İlgili 
                                  _ Perfüzyon sıvısına ( %10 veya %5 Dextroz içine) 250 Ü Heparin        
                                     koyun. 
                                  _ Perfüzyon sıvısını pompaya bağlanyın. 
                                  _ Saatte gidecek sıvı miktarı ayarlayın. 
 
                             3- Malzemeler İle İlgili  
                                  _ Kullanılan metal malzemeleri toplayın. 
                                  _ Temizlenmesi , dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu için görevli  
                                     personele teslim edin. 
                                  _ Atıkların toplanması ve uzaklaştırılması protokolüne göre 
                                     atıklar elimine edin. 
                                  _ Malzemeleri yerine yerleştirin. 
                                  _ Yapılanları kayıt edin. 



     
 
 

KONU: GÖZ  LAVAJI  UYGULAMA PROTOKOLÜ   
 
AMAÇ: Kontamine olan konjonktivanın yıkanarak temizlenmesi. 
 

A- TEMEL İLKELER 
1- Kontamine göz serum fizyolojik % 05 dextrose, laktatlı ringer solüsyonları ile yıkanır. 
2- İrigasyon yapılan mayi steril olmalıdır. 
3- İşlem öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Protokolü”ne uygun yıkanır. 
4- İşlem yapılmayan göz işlem sırasında kapatılır. 
5- Asit ve alkali yanıklarda lV mayi sistemi ile yıkama yapılır 
6- Uygulama sırasında mayi seti göze değdirilmez. 
7- Asit ve alkali yanıklarında işlem en az 30 dakika süre ile yapılır. 
 

B- TANILAMA 
      1-  Göz lavajı yapılan durumlar; 

     -  Asit yanıkları, 
     -  Alkali yanıkları, 
     -  Mantar enfeksiyonlu gözde yıkama, 
     -  Fazla çapaklanmış göz, 
     -  Floressein’le boyandıktan  sonra,  
     -  Trafik kazalarında yabancı maddeleri uzaklaştırmak için göz irrigasyonu yapılır. 

      2-   
 Göz lavajı öncesi: Yıkama yapılacak göz kapağının açık olması 
 Göz lavajı sırası: Mayinin gözün içine uygulanmaması gözlenir. 
 Göz lavası sonrası: Gözün içindeki çapak, yabancı cisim, veya alkolinin varlığı yokluğ     
 gözlenir. 

 

    C- UYGULAMA 
         a) Malzemeler 
             Alkali veya asid yanıklarında; 

- % 5 dextroze, laktatlı ringer, serum fizyolojik solüsyonlarından herhangi biri  
- Serum seti, serum askısı, 
- Eldiven 
- Kapak ekartörü 
- Steril gaz bezi 
- Steril rondel, 
- Flaster 
- Böbrek küveti 
- Tedavi muşambası 

             Enfeksiyonlu gözde,trafik kazalarında ve floreseinli muayene sonrası yapılan 
yıkamada;      
             serum fizyolojik mayi veya antibiyotikli damla, 

- l0’luk enjektör, 
- EldivenKapak ekartörü, 
- Steril gaz bezi, 
- Böbrek küvet, 



- Tedavi muşambası, 
-  Tropikal anestezi damlası, 

 
         b) İşlem 

- Hastanın kimliğini kontrol et, 
- Hastaya yapılacak işlime anlat, 
- Tropikal anestezi damlasını göze damlat, 
- Ellerini yıka, eldivenini giy, 
- Hastayı fiziksel olarak hazırla, sırt üstü pozisyon ver, 
- Diğer gözü steril karegaz veya rondelle kayat, 
- Hastanın omuz ve baş altına tedavi muşambasını ser, 
- Başı yıkama yapılacak gözün tarafına çevir, yanağın altına böbrek küveti yerleştir, 
- Uygun mayiyi verilecek sisteme göre hazırla. 
- Göz kapaklarını kapak ekartörü veya gaz bezi yardımıyla aç, 
- Mayiyi gözün içine basınçsız ve düzenli bir şekilde ver, 
- İşleme belirtilen süreye göre devam et, 
- Uygulama bittikten sonra ekartörü çıkart ve gözün etrafını steril gaz bezi ile 

kurula, 
- Göze antibiyotikli damla veya pomad uygula ve gözü rondelle kapat, 
- Kapatılmış olan sağlam gözü aç 
- İşlemi kaydet, 
- Atıkların eliminasyononu enfeksiyon kontrol protokolüne uygun yap, 
- İrigasyon yapılan gözü enfeksiyon açısından takip et,belirtileri açısından takip et 

ve oluşmuş enfeksiyon tespit edilmişse enfeksiyonlu göz bakım protokolünü 
uygula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KONU: GÖZ BEBEĞİNİ (PUPİLLA) GENİŞLETME (MİDRİAZİS) PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: İlacı doğru/uygun teknikle uygulayarak gözün dilatasyonunu sağlamak. 
 
A- TEMEL İLKELER 
    1.Göz bebeğinin sfinkter kaslarını damla aracılığı ile geçici felce uğratma(miriazis) 
protokolü , gözlem öncesi hastanın ve gözün tanılanması ile uygulama ve işlem sonunda 
takibini kapsar. 
     2. Midriyazis işlemi ekibin sorumluluğundadır. 
     3. Uygulanacak damla için yazılı hekim istemi alınır. 
     4. Hasta uygulanacak ilaç hakkında bilgilendirilir ve izni alınır. 
     5. Uygulama, 5 D prensibi ve doğru göze dikkat edilerek damlatılır. 
     6. Damla öncesi ve sonrası eller “El yıkama protokolü”ne göre yıkanır. 
     7. Damlalar 15 dakika ara ile3 kez uygulanır. 
     8. Kontakt lens varsa uygulama öncesi çıkarılır. 
     9. Penlight ile pupillanın dilate olup olmadığı kontrol edilir. 
    10. Pupilla dilate olunca işleme son verilir. 
    11. 2 yaşın altındaki bebeklerde seyreltilerek hazırlanan damla uygulanır.  
 
B-  TANILAMA 

1- Kullanıldığı  Durumlar: 
-Gözdibi muayenesi için pupilayı büyütmek 
-Üveitte sineşi (yapışıklık) oluşumunu önlemek, ağrı ve fotofobiyi azaltmak 
-Göz amaliyatından sonra ön kamarada lökosit birikimine bağlı reaksiyonu önlemek 
-Refraksiyon (kırılma kusurları) da akomodasyonu (uyum) ortadan kaldırmak amacıyla 
damla uygulanır.  

      2-  Kullanılmadığı Durumlar : 
       -Göz içi basıncı yüksek olanlar 
       -Ön kamara açısı dar olanlar 
       -Damlaların içerdiği maddelere allerjisi olanlar 
       -Genel anestezi alacak hastada ÜSYE belirtileri varsa (öksürük, yüksek ateş vb.) damla 
uygulanmaz 
       -Prostat hipertrofisi, DM, HT, Kardiak anomalisi, kalp hastalıklarında dikkatle 
uygulanmalıdır. 
       -Koyu renk pigment içeren irislerde pupilla dilatasyonuna direnç olduğu için aşırı doz 
uygulamasına dikkat edilir. 
 
       3- Kullanılan Damlalar :          

-Atropin sülfat (% 1 midrisol) 
-Siklopentotal (%1 sikloplejin) 
-Fenilefrin (%10 Fenilefrin-Mydfirin ) 
-Tropikamid (%0,5 - %1 Tropamid ) 
-Seyreltilmiş damla :2 yaşın altındaki bebeklerde hazırlanır. 
Sikloplejin damla 1 cc + 3 cc distile su eklenerek hazırlanır. Steril boş damla şişesine 
aktarılır. 1 hafta sonra yenilenir. 
4. İlaç Uygulanan Gözde ; 
- Enfeksiyon belirtileri – kızarıklık   + / -      çapaklanma   + / - 
- Allerji belirtileri           - kızarıklık  + / - 
 
Tanılama  sıklığı : işlem öncesi 1 kez 
 



5. Komplikasyonlar : 
 1. Hastaya yönelik sistemik belirtiler 
   -Kan basıncında  artış 
   -Baş dönmesi, halsizlik 
   -Ağız kuruluğu 
   -Yüzde kızarıklık 
   -Aritmi , taşikardi 
   -Terleme 
   -Çocuklarda huzursuzluk, konvülziyon 
   -Allerji (larenks ödemi, nefes darlığı ) 
 
2. Göze yönelik belirtiler 
   -Gözde ağrı 
   -Kapak ve konjoktivada allerjik reaksiyonlar 
   -Kızarma, sulanma, kaşıntı, çapaklanma 
   -Işığa hassasiyet (fotofobi) 
   -GİB 
   -Açı kapanması (irido-korneal açı) 

   Gözde komplikasyon oluşması durumunda : 
         -Pilokarpim (%2-4) 5 dakika ara ile 3 kez damlatılır. 
         -Gözyaşı kesesine 1 dakika parmak  ile basınç uygulanır. Böylece sistemik emilim en 
aza indirilmiş olur. 
         -2 tb Asetozolamid (Diazomid) verilir 
         -Gerekirse “IV yolla ilaç uygulama protokolü” ne göre Mannitol 300 cc uygulanır. 
         -Glamidolo damla (%0,5) 1 defa uygulanır. 
Tanılama sıklığı: 5 dakika ara ile 2-3 kez 
           

C- UYGULAMA 
 

a) Malzemeler: 
-Uygun büyüklükte tepsi 
-Steril kare gaz 
-Böbrek küvet 
-Antibiyotikli damla 
-Uygulanacak midriyatikli damla yada damlalar 
-Komplikasyon riskine yönelik malzemeler (Pilokarpin (%2-%4), Diazomid, Mannitol) 
-Vital bulgular protokolündeki malzemeler 
 
b) İşlem Öncesi Hazırlık: 
-Yapılacak işlemi hastaya anlatın ve izin alın 
-Yakın görmesinin geçici olarak bozulacağını söyleyin 
-Araba kullanmamasını hatırlatın 
-Hangi göze damlatılacağını kontrol edin 
-Vital bulguları protokolüne uygun olarak alın ve kaydedin 
-Elleri “El yıkama protokolü”ne uygun olarak yıkayın 
-Hastaya uygun pozisyon verin, 
*Yatar durumda : Sırt üstü yatıp, çenesini yukarıya kaldırmasını ve tavana bakmasını 
söyleyin 
*Oturur durumda : Baş hiperekstansiyonda yukarı bakmasını söyleyin 

 
c) İşlem: 
-Oftalmik yolla ilaç uygulama protokolüne göre damlalar damlatılır 
-Damlaları 15 dakika ara ile 3 kez tekrarlayın 



-İşlem boyunca tanılamaya uygun olarak hastayı ve gözünü tanılayın 
-Penlight (ışık kalemi) ile pupillanın dilatasyonuna (genişlemesi) bakın 
-Pupilla dilate olunca işleme son verin  

 
d) İşlem Sonrası: 
-Damlaları kendi kapakları ile kapatın 
-“El yıkama protokolü”ne göre ellerinizi yıkayın 
-İşlemi “Hemşire gözlem formu”na kaydedin 
-Tanılama ve işlem boyunca elde edilen bulguları ekip üyeleri ile paylaşın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU: GÖZ LAVAJI PROTOKOLÜ 
AMAÇ:Kontamine olan konjonktivanın yıkanarak temizlenmesi.  
A- TEMEL İLKELER 
    1.Kontamine göz serum fizyolojik %5 dextrose, laktatlı ringer solüsyonları ile yıkanır. 
    2. İrigasyon yapılan mayi steril olmalıdır. 
    3.İşlem öncesi ve işlem sonrası eller “El yıkama protokolü”ne uygun yıkanır. 
    4.İşlem yapılmayan göz işlem sırasında kapatılır. 
    5.Asit ve alkali yanıklarda IV mayi sistemi ile yıkama yapılır. 
    6.Uygulama sırasında mayi seti göze değdirilmez. 
    7.Asit ve alkali yanıklarında işlem en az 30 dakika süre ile yapılır. 
    8.Yanıklarda cilt ve kirpiklerde yıkanır. 
B-  TANILAMA 

2- Göz Lavajı Yapılan  Durumlar: 
-Asit yanıkları, 
-Alkali yanıkları 
-Mantar enfeksiyonlu gözde yıkama, 
-Fazla çapaklanmış göz,     
-Floressein’le boyandıktan sonra, 
-Trafik kazalarında yabancı maddeleri uzaklaştırmak için göz irigasyonu yapılır. 

  
      2-  Göz Lavajı  Öncesi  Hastada; Yıkama yapılacak göz kapağının açık olması 
      3-  Göz Lavajı  Süresince; Mayinin gözün içine uygulanmaması gözlenir. 

4-  Göz Lavajı Sonrası; Gözün içindeki çapak, yabancı cisim veya alkolinin yokluğu 
gözlenir. 

C-  UYGULAMA 
e) Malzemeler: 
Alkali veya asid yanıklarında ; 

a. %5 dextrose, laktatlı ringer, serum fizyolojik solüsyonlarından herhangi biri 
b. Serum seti, serum askısı, 
c. Eldiven 
d. Kapak ekartörü 
e. Steril gaz bezi 
f. Steril rondel 
g. Flaster 
h. Böbrek küveti 
i. Tedavi muşambası 

  Enfeksiyonlu gözde, trafik kazalarında ve floresseinli muayene sonrası yapılan yıkamada ; 
                -Serum fizyolojik mayi veya antibiyotikli damla, 
                -10’luk enjektör, 
                -Eldiven, kapak ekartörü, 
                -Steril gaz bezi 
                -Böbrek küvet, 
                -Tedavi muşambası, 
                -Topikal anestezi damlası, 

f) İşlem öncesi : 
   -Hastanın kimliğini kontrol et, 
   -Hastaya yapılacak işlemi anlat, 
   -Ellerini yıka ,eldivenini giy, 
   -Topikal anestezik damlayı hastanın gözüne damlat 
   -Hastayı fiziksel olarak hazırla , sırt üstü pozisyon ver, 
   -Diğer gözü steril karegaz veya rondel ile kapat, 
   -Hastanın omuz ve baş altına tedavi muşambasını ser, 



g) İşlem : 
   -Başı yıkama yapılacak gözün tarafına çevir, 
   -Yanağın altına böbrek küveti yerleştir, 
   -Uygun mayiyi verilecek sisteme göre hazırla, 
   -Göz kapaklarını kapak ekartörü veya gaz bezi yardımıyla aç, 
   -Mayiyi gözün içine basınçsız ve düzenli bir şekilde ver, 
   -İşleme belirtilen süreyle devam et, 
h) İşlem Sonrası: 
   -Uygulama bittikten sonra ekartörü çıkart ve gözün etrafını steril gaz bezi ile kurula, 
   -Göze antibiyotikli damla veya pomat uygula ve gözü rondelle kapat, 
   -Kapatılmış olan sağlam gözü aç, 
   -İşlemi kaydet, 
   -Atıkların eliminasyonunu enfeksiyon kontrol protokolüne uygun yap, 
   -İrigasyon yapılan gözü enfeksiyon açısından takip et, belirtileri açısından takip et ve 
oluşmuş enfeksiyon tespit edilmişse “Enfeksiyonlu göz bakım protokolü”nü uygula. 
 
 
 



  
 

KONU: GÖZ  LAVAJI  UYGULAMA PROTOKOLÜ   
 
AMAÇ: Kontamine olan konjonktivanın yıkanarak temizlenmesi. 
 

A- TEMEL İLKELER 
8- Kontamine göz serum fizyolojik % 05 dextrose, laktatlı ringer solüsyonları ile yıkanır. 
9- İrigasyon yapılan mayi steril olmalıdır. 
10- İşlem öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Protokolü”ne uygun yıkanır. 
11- İşlem yapılmayan göz işlem sırasında kapatılır. 
12- Asit ve alkali yanıklarda lV mayi sistemi ile yıkama yapılır 
13- Uygulama sırasında mayi seti göze değdirilmez. 
14- Asit ve alkali yanıklarında işlem en az 30 dakika süre ile yapılır. 
 

B- TANILAMA 
      1-  Göz lavajı yapılan durumlar; 

     -  Asit yanıkları, 
     -  Alkali yanıkları, 
     -  Mantar enfeksiyonlu gözde yıkama, 
     -  Fazla çapaklanmış göz, 
     -  Floressein’le boyandıktan  sonra,  
     -  Trafik kazalarında yabancı maddeleri uzaklaştırmak için göz irrigasyonu yapılır. 

      2-   
 Göz lavajı öncesi: Yıkama yapılacak göz kapağının açık olması 
 Göz lavajı sırası: Mayinin gözün içine uygulanmaması gözlenir. 
 Göz lavası sonrası: Gözün içindeki çapak, yabancı cisim, veya alkolinin varlığı yokluğ     
 gözlenir. 

    C- UYGULAMA 
         a) Malzemeler 
             Alkali veya asid yanıklarında; 

- % 5 dextroze, laktatlı ringer, serum fizyolojik solüsyonlarından herhangi biri  
- Serum seti, serum askısı, 
- Eldiven 
- Kapak ekartörü 
- Steril gaz bezi 
- Steril rondel, 
- Flaster 
- Böbrek küveti 
- Tedavi muşambası 

             Enfeksiyonlu gözde,trafik kazalarında ve floreseinli muayene sonrası yapılan 
yıkamada;      
             serum fizyolojik mayi veya antibiyotikli damla, 

- l0’luk enjektör, 
- EldivenKapak ekartörü, 
- Steril gaz bezi, 
- Böbrek küvet, 
- Tedavi muşambası, 
-  Tropikal anestezi damlası, 



 
         b) İşlem 

- Hastanın kimliğini kontrol et, 
- Hastaya yapılacak işlime anlat, 
- Tropikal anestezi damlasını göze damlat, 
- Ellerini yıka, eldivenini giy, 
- Hastayı fiziksel olarak hazırla, sırt üstü pozisyon ver, 
- Diğer gözü steril karegaz veya rondelle kayat, 
- Hastanın omuz ve baş altına tedavi muşambasını ser, 
- Başı yıkama yapılacak gözün tarafına çevir, yanağın altına böbrek küveti yerleştir, 
- Uygun mayiyi verilecek sisteme göre hazırla. 
- Göz kapaklarını kapak ekartörü veya gaz bezi yardımıyla aç, 
- Mayiyi gözün içine basınçsız ve düzenli bir şekilde ver, 
- İşleme belirtilen süreye göre devam et, 
- Uygulama bittikten sonra ekartörü çıkart ve gözün etrafını steril gaz bezi ile 

kurula, 
- Göze antibiyotikli damla veya pomad uygula ve gözü rondelle kapat, 
- Kapatılmış olan sağlam gözü aç 
- İşlemi kaydet, 
- Atıkların eliminasyononu enfeksiyon kontrol protokolüne uygun yap, 
- İrigasyon yapılan gözü enfeksiyon açısından takip et,belirtileri açısından takip et 

ve oluşmuş enfeksiyon tespit edilmişse enfeksiyonlu göz bakım protokolünü 
uygula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU: GÖZ PANSUMANI UYGULAMA PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ: Gözden sekresyonları uzaklaştırarak,gözü enfeksiyondan korumak ve var olan       
             enfeksiyonu tedavi etmek. 
 
A- TEMEL İLKELER 

1-  Göz pansumanı tanılama,uygulama ve bakımı kapsar. 
2- Pansumana başlamadan önce sonra eller “El Yıkama Protokolüne” uygun olarak 

yıkanır. 
3- Göz pansumanında,silme işlemi iç kontüsden dışa doğru yapılır 
4- Pansumandan çıkar artıklar protokole uygun elimine edilir. 
5- Pansumanda gözü ıslatmak için antibiyotikli damla kullanılır 
6- Pansumanda kullanılan steril kare gazın lifleri göze değdirilmemelidir 
7- Damlalar oftalmik yolla ilaç uygulama protokolüne uygun damlatılır 
8- Enfeksiyonlu göze uygulanacak pansumanda hastaya ait damlalar kullanılır. 
9- Boyama sonrası yapılan göz pansumanında suni gözyası damla ile pansuman yapılır. 

 
B- TANILAMA 

1-  Pansumanın yapıldığı durumlar: 
- Post operatif dönemde göz ilk açıldığından, 
- Enfekte olmuş göze, 
- Göz içi basıncının ölçümü sonrası, 
- Boyama maddeleri kullanarak yapılan göz muayenesi sonrası 
- Argon veya yag lazer yapılan göze lazer sonrası pansuman yapılır. 

2- Pansuman öncesi Göze kapatılan rondelde  akıntı     + / - 
                                                                             Kan             + / - 
          Islaklık        + / - 

3- Pansuman öncesi,sırası ve sonrasında yapılan tanılama; 
      Gözde   ödem           + / - 
      ağrı              + / - 
                    kızarıklık    + / - 
                    enfekte         + / - 
                    çapaklanma + / - 

 
           Tanılama Sıklığı: Hastanın gözüne her damla damlatıldığında bu yönlerden tanımlama      
           yapılır. 
 
C- UYGULAMA 
a) Malzemeler 

 Uygun büyüklükte tepsi 
 Steril kare gaz 
 Antibiyotikli damlalar 
 Böbrek küveti 
 Steril rondel 
 Flaster 
 Disposbl eldiven 
 

b) İşlem öncesi 
1- Elleri “ El Yıkama Protokolüne” uygun olarak yıkayın 
2- Hastanın kimliğini kontrol edin 
3- Hastaya yapılacak işlemi anlatın 
4- Hastanın hangi gözüne damlatılacağını kontrol edin 



5- Hastayı yatağında sırt üstü yatırın 
6- Eldivenlerinizi giyin 
7- Hastanın pansuman yapılacak göz tarafına geçin. 

c) İşlem  
1- Hastanın gözü rondel ile kapalı ise açın ve tanılayın 
2- Hastanın göz kapağı üzerinden 2-3 damla antibiyotikli damla damlatın 
3- Steril kare gaz ile göz kapağını iç kantüsden dıs kantüse silin 
4- Göz kapağını steril gaz bezi ile açarak antibiyotikli damla ile gözün içini yıkayacak 

şekilde damlatın 
5- Gözün içinde sekrasyon varsa kare gaza sivrilterek şekil verin ve bununla göz içini 

çiten dışa doğru temizleyin 
6- Gözün içini,kızarıklık,sekrasyon miktarı,püyü yönünden tanılayın 
7- Gözün kapalı kalması gerekiyorsa steril rondelle kapatın 

 
d) İşlem Sonrası 

1- Damlaları kendi kapaklarıyla kapatın 
2- Çıkan atıkları protokole uygun olarak elemine edin 
3- Elleri “El Yıkama Protokolüne” uygun olarak yıkayın 
4- Her pansuman sonrası gözü tanılayın 
5- İşlemi kayıt edin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KONU:GÖZE SOĞUK UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 AMAÇ: Göz ve çevre dokulardaki dolaşımı sağlayarak ödemi çözmek. 
 A- TEMEL İLKELER 

1- Hasta işlem hakkında bilgilendirilir. 
2- Soğuk uygulama öncesi eller ‘’El yıkama protokolleri’’ne göre yıkanır. 
3- Soğuk uygulama buz ile yapılır. 
4- Soğuk uygulamada steril eldiven kullanılır. 
5- İşleme en fazla 15 dakika devam edilir. 
6- İşlem boyunca 2 dakikada bir ara verilir. 
7-  Yapılan işlem hemşire gözlem dosyasına kaydedilir. 

B- TANILAMA 
1- Soğuk uygulama gerektiren kapak ödemi belirtileri 

a- Hastanın gözünde kızarıklık 
b- Hasta gözünü açamayacak kadar kapakta şişlik 
c- Gözde gerginlik hissi 

2- Soğuk uygulama yapılması gereken durumlar 
a- Postop oluşan kapak ödeminde 
b- Laser sonrası ağrıyı azaltmak için 
c- Dekolmanlı hastada özel pozisyon sonrası oluşan kapak ödeminde (Yüsüstü uzun 

süre yatması) 
3- Soğuk uygulama yapılmayan durumlar 

a- Enfeksiyonlu kapak ödeminde 
b- Derin glob travmalı hastada oluşan kapak ödeminde 

4- Pitozis gibi kapak operasyonlarından sonra oluşan kapak ödeminde hastanın gözü 
rondel ile kapalı durumda ikenrondelin üzerinden soğuk uygulama yapılır. 

C- UYGULAMA 
       Malzemeler: 

- Küçük buz Kalıpları,  
- Steril eldiven, 
- Havlu, muşamba, 
- Steril karagaz ve rondel 

a) İşleme Hazırlık  
1-  Eller yıkama protoklüne uygun olarak yıkayın. 
2- 1 veya 2 kalıp buz hazırlayın. 
3- Steril eldiven içine buzları koyun. 

b) İşlem: 
1- Malzemelerle hastanın yanına gidin. 
2- Hastanın kimliğini kontrol edin. 
3- Hangi gözüne uygulanacağını kontrol edin. 
4- Yapılacak işlem hakkında bilgi verin. 
5- Hastanın boyun ve başaltına muşamba ve havlu yerleştirin. 
6- Steril karegaz hastanın göz kapağının üzerine koyun. 
7- Hastanın göz kapağına buzlu eldivenin koyun ve 2 dakika da bir ara verin. 
8- İşleme en fazla l5 dakika devam edin. 
 

d)  İşlem sonrası: 
1- Kullanılan malzemeleri ‘’Atık toplama protokolü’’ne uygun uzaklaştırın.  
2- Elleri el yıkama protokolüne uygun yıkayın. 
3- İşlemi hastanın dosyasına kayıt edin. 

 
 



Hasta Adı- Soyadı:                                             ........ TIP FAKÜLTESİ 
Protokol No          :                              HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÜDÜRLÜĞÜ 
Tarih                     :       GÜNLÜK HASTA DEĞERLENDİRME  BAKIM VE TAKİP FORMU 

 
 

GENEL DURUM 
 

GENEL DURUM 
 
 

 
GÜNLÜK 

BAKIM PLANI 

BİLİNÇ  KATATERLER/İ.V.  RUHSAL DUR./Öfke 
          Açık            Subklavian            Kızgınlık 
          Yarı Açık            Femoral            İçe Kapanıklık 
          Kapalı            Jugular            Güvensizlik 
DOLAŞIM/Ödem/Lokali
z. 

           C.V.P            Ted/Bak.Redetme 

          AV 
Füstül/Lokalizas. 

           Hickman           Tepkisizlik 

          Siyanöz/      “            Venöz Port   
          Sıcaklık/      “            Diğer   
          Diğer     
  YARA/Yanık   
SOLUNUM/Ortopne            Bası Yarası   
         Dispne            Cerrahi Yara   
         Öksürük            Ekstravazasyon   
          Balgam            Diabetik Ayak 

Yarası 
  

          Hemoptizi            Venöz Ülserler   
          
Dren/Lokalizasyonu 

           Diğer   

          Oksijen kullanımı     
          Diğer  AKTİVİTE   
           Yatağa Tam Bağımlı   
CİLT/Renk/Lokalizasyo
n 

           Yarı Bağımlı  BATIN/Dren/Lokalizasyon 

         Lezyon/      “            Bağımsız            CAPD Kateteri 
         Terleme/      “            Halsizlik            Hassasiyet 
         Turgor            Diğer            Distansiyon 
         Tonus              Konstipasyon 
         Diğer  KANAMA/Göz            Diyare 
            Burun            Melena 
SİNDİRİM/ Oral/ 
özel/nor. 

           Kulak   

         NGT            Dişeti   
         İ.V            Vaginal   
         Polidipsi            Diğer   
         İştahsızlık     
         Bulantı  UYKU/Kalite    
         Kusma            Süre   
         
Hematemez/Melena 

    



         Oral Kavite 
Düzeyi 

    

         Diğer     
     
 
BESLENME/ 
Normal 

    

         Tuzsuz     
         Diyabetik     
         Potasyumsuz     
         Tuzlu     
         Proteinden Kısıtlı     
         Proteinden 
Zengin 

    

         Diğer     
     
ÜRİNER 
SİST/Hematürü 

    

          Dizüri     
          Anürü     
          Olügürü     
          Poliüri     
          Enürezis 
Noktürna 

    

          İdrar sondası     
          İnkontinans     
     
     
0 
   
          
GENEL DURUM 

 
GÜN 

 
GİRİŞİMLER 

 
SIKLIĞI 

 
SAATLER 

 
DEĞERLE
NDİR ME 

YARA/Yanık      
          Bası Yarası      
          Cerrahi Yara      
          Ekstravazasyon      
          Diabetik Ayak 
Yarası 

     

          Venöz Ülserler      
KANAMA/Göz      
          Burun      
          Kulak      
          Dişeti      
          Vaginal      
      
      
      
      
      
      
      



      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
SIKLIĞ

I 
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DEĞERLENDİRME 

 
 

   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 



KONU: HALLÜSİNASYONU OLAN HASTAYA YAKLAŞIM 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ : Hastanın gerçekleri değerlendirmesine yardımcı olarak,hallüsinasyonların       
              kendisinde ve çevresinde yaratacağı sorunlalrı önlemek 
 

A – TEMEL İLKELER 
1. Hasta 24 saat sürekli gözlenir 
2. Hastanın mahremiyeti korunur 
3. Hasta ailesi bakım ve tedavide bilgilendirilerek katılımı sağlanır 
4. İletişim sırasında güvenlik alanı oluşturulur 
5. İletişim esnasında fiziksel dokunmadan kaçınılır 
6. hasta ünitesindeki fiziksel uyaranlar azaltılır 
7. Hasta ortamından zarar verici özellikteki eşyalar kaldırılır. 

 
B- TANILAMA 

1. Hallüsinasyonun görüldüğü hastalıklar/durumlar: 
- Psikoz 
- Demans 
- Psikotik depresyon 
- Delirum 
- Alkol ve madde bağımlılığı 
- Hallüsinojen maddelerin kötüye kullanımı 

( L.S.D., akilaminler, D.M.T.) 
- Fenilsiklidin, katemin ve kortikosteroid gibi ilaçların yüksek dozda kullanımı 
- Zehirlenmeler 
- Metabolik bozukluklar 
- Beyin tümörleri 
- Nörolojik bozukluklar 
- Epilepsiler 

2. Hallüsinasyonun özellikleri değerlendirilir: 
- İşitme hallüsinasyonları: Hastanın kendisine emir veren,tehdit eden ve 

suçlamalarda bulunan sesler duyma. (Örneğin” Git şuna yumruk at”, “sen 
eşcinselsin”, “kız kardeşinde gözün var”,” Kendini pencereden aşağıya at” vs.) 

- Görme hallüsinasyonları : Uyku saatleri dışında günün herhangi bir saatinde 
görülebilen; hastanın tanımlayabildiği gerçek boyutlarında,renkli,hareket eden üç 
boyutlu algılama (Örneğin,Hasta kendi üzerine gelen şeytan,acaip 
yaratıklar,şekiller gördüğünü söyleyebilir.) 

- Dokunma hallüsinasyonu : Hastanın vücudunda dolaşan böceklerin olduğunu,gece 
cinsel organıyla oynandığını söylemesi 

 
 
- Koku hallüsinasyonu: Hastanın yatak odasına zehirli gaz verildiğini,lastik kokusu 

duyduğunu söylemesi 
- Tad hallüsinasyonları: Hastanın her yediği yemeğe gizli servis tarafından kıyma 

tadı verildiğini söylemesi 
- - İrliputren: küçük insanlar şeklinde hallüsinasyon görme 
- Seneztezik hallüsinasyonlar: Vücut organlarına ilişkin hallüsinasyonlar (örneğin: 

Beyinde patlayıcı bir duygu “, “ Akçiğerinin olmaması”, “ Midesinin betonlaştığını” 
algılama 

3. Hallüsinasyonlu hasta da gözlenen genel belirtiler: 
 Kendi kendine konuşma,gülme 
 Birini dinliyormuş gibi davranışlarda bulunma 



 Duygu durumunda ani değişmeler 
 Konsantrasyonda,dikkatte bozukluk 
 Elinde  vücudunda,duvarda böceklerin dolaştığını söyleme ve vurma davranışı 
 Bireye, yere ve zamana olan oryantasyon bozukluğu 
 Öz bakımını yapmada yetersizlik 
 Kişilerarası etkileşimde bozulma 
 Uykusuzluk 
 Beslenme ve deminasyon bozukluğu 
 Sözel ileltişimde bozulma 
 Sosyal izolasyon 
 Genel hijyen bozukluğu 

4. Hasta 24 saat süreyle sürekli gözlem altında bulundurularak hallüsinasyon belirtileri 
açısından değerlendirilir. 

5. Hastaya olan yaklaşımlar; 
 Hallüsinasyonları azaldığında  
 Çevresi ile etkileşimde bulunmaya başladığında 
 Gerçekleri doğru olarak algıladığında 
 Öz bakım gereksinimlerini karşılayabildiğinde 
 Bakımına ve tedavisine katılım gösterdiğinde durumuna göre yeniden planlanır. 

 

C- YAKLAŞIMLAR 
1. Hastayı hallüsinasyon belirtileri açısından 24 saat sürekli gözleyin. 
2. Hallüsinasyonu arttıracak fiziksel uyaranları azaltın: 

 Odanın aydınlatmasının iyi olması 
 Odanın basit dekorlu olması 
 Odadaki birey sayısının az olması 
 Gürültünün azaltılması 

3. Hastayla iletişim esnasında: 
 Kendinizi koruyabileceğiniz bir güvenlik mesafesi bırakın 
 Hastaya asla arkanızı dönmeyin 
 Anlayabileceği şekilde açık ve kısa konuşun 
 Hallüsinasyonları pekiştirici davranış ve sözlerde bulunmayın (“Duyduğunuz 

Sesler”, “Gördüğünüz görüntüler”, denmemesi ya da bu seslerin veya görüntülerin 
sizin için gerçek olduğunu anlıyorum ama ben bir ses duymuyorum ya da bir 
görüntü görmüyorum” gibi sözler söylenerek hastanın hemşirenin kendisiyle aynı 
algılara sahip olmadığını anlamasının sağlanması) 

 Hastaya fiziksel olarak dokunmayın 
 Anksiyetenin artmasıyla hallüsinasyonun ortaya çıkması arasında bağlantı olup 

olmadığını gözleyin ve hastanın fark etmesini sağlayın. (bkz.Anksiyeteli hastaya 
yaklaşım protokolü) 

4. Güvenliği sağlamak için serviste yeterli sayıda personel bulundurun 
5. Çevrede zarar verebilecek eşyaları kaldırın (kemer,cam eşya,traş bıcağı vs.) 
6. Bakım ve tedavisini aynı hemşirenin yapmasını sağlayın. 
7. Hastanın ilgisini hallüsinasyondan uzaklaştıracak etkinliklere yönlendirin: 

 O anda yaşanılan olaylar hakkında konuşulması 
 Basit,zarar verici olmayan el becerilerine yöneltilmesi (resim yapma) 
 Müzik dinletisi (mümkünse söz içermeyen) 

8. Hastanın yer ve zaman oryantasyonunu değerlendirin ve oryante edin 
9. Zarar verici davranışlarda bulunduğunda konuşarak ikna etmeye çalışın. İkna 

edilemezse izole edin. (Bkz. İzole hastanın takibi Protokolü) 



10. Öz bakım gereksinimlerini saptayın ve sağlanmasına yardım edin.(Bkz.Öz bakımını 
yapmada isteksiz ve yetersiz olan hastanın bakım protokolü) 

11. Hastanın uyku saatlerini düzenleyerek yeterli sürede uyumasını sağlayın. (Bkz.uyku 
örüntüsü bozulan hastaya yaklaşım protokolü) 

12. Hallüsinasyonlara bağlı soyunmalar ve cinsel teşhir durumunda hastanın 
mahremiyetinin korunmasını sağlayın. 

13. Hekimin istemindeki ilaçları verirken aldığından emin olun. (dil altı,yutkunma refleksi vs 
bakın) etki ve yan etkilerini gözleyin 

14. Hastanın hallüsinasyonu devam ettiği sürece ziyaret günü ve saatlerinde düzenleme 
yapın.(ziyaret yasağı,ziyaret süresinin kısa tutulması vs.) 

15. Hastanın ailesine gerekli açıklamaları yapın: 
 Ziyaret günleri ve süresi 
 Hastaya yaklaşımlar ve uyarılar 
 Tedavi ve bakımı 

16. Gözlem,bulgu ve uyarıları kayıt edin ve ekip elemanları ile paylaşın. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
KONU: HASTA BİREYLE İLETİŞİM  KURMA  ve SÜRDÜRME  PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hasta Bireyin tedavi ve bakımına etkin katılımını sağlayarak iyileştirme   z    
             sürecini  hızlandırmak.  
 
A – TEMEL İLKELER 

1 – İletişimin merkezi hastadır. 
2 – Çift yönlü iletişim kullanılır. 
3 – Konuşurken ve dinlerken empati yapılır. 
4 – Hasta bireyin duyu organlarında bir bozukluk ve ya hastalığın olup olmadığı belirlenir. 
5 – Hasta bireyin işittiğinden emin olunur. 
6 – Konuşulan dil belirlenir. 
7 – Açık ve anlaşılır bir dil kullanılır. 
8 – Konuşmak ve dinlemek için en az 15 dk ayrılır. 
9 – Hasta bireyle iletişimde ekip elemanları ile ortak bir yaklaşım izlenir. 
10- Hasta bireyin hakları korunur. 
11- Ön yargısız bir yaklaşım izlenir. 
12- Hasta bireye saygı gösterilen ve güvene dayanan bir ilişki geliştirilir. 
13- İletişimde gizliliğe önem verilir. 
14- Tedavi ve bakımla ilgili hasta birey ve ailesi bilgilendirilir. 
15- İletişim süresince hasta bireyin bakıma katılımı sağlanır. 
16- Hasta bireyin ailesi iletişim sürecine dahil edilir. 

 
B - TANILAMA 
     1 – Hasta birey tanınır: 
           - Bireysel faktörler: 

 Kişilik yapısı 
 Duygusal durumu 
 Dini inanışları 
 Aile içindeki rolü 
 Toplumdaki rolü 
 Hastalanmadan öncesi sağlık durumu 
 Kullandığı savunma mekanizmaları 
 Eğitimi,medeni durumu,vs.... 

          - Çevresel faktörler: 
 Geldiği kültürel çevre 
 Geçmişte yakınlarının hastalığı ile ilgili deneyimleri 
 Modern tıp ve tedavi yöntemleri hakkındaki bilgisi 
 İçinde yaşadığı toplum 
 Evdeki ve işteki fiziki çevre 
 Sağlık bakımı için maddi kaynak durumu 

 
     
 
2 – İletişimde en belirgin gereksinimler saptanır: 
          - Güven duygusu (Edinilen iyi yada kötü deneyimlerle artabilir ya da azalabilir.) 
          - Sevilme duygusu (Doyum ve mutluluğu arttıran en büyük gereksinimdir.) 
          -  Bağımsızlık duygusu (Çocukluk döneminde başlar yaş ilerledikçe artar.) 

          -  Karşılıklı bağımsızlık duygusu (Sorumluluk ve faaliyetlerini paylaşmada ve karar 
vermede bir başkasına bağımlı olmasıdır). 

- Öz beğeni ve öz saygı (Kişinin kendisini ilgiye,tanınmaya onura layık        



   bulunduğunu hissettiren duygulardır.) 
    3 – Hasta bireyin iletişim düzeyi değerlendirilir: 

- Gördüğü,işittiği dokunduğu şeyler 
- Ne gözlediği,ne işittiği,ne hissettiği 
- Ne algıladığı 

    4 – İletişimde geri bildirim açısından bireyin mesaja karşı davranışları gözlenir: 
- Hasta bireyin konuşma ve davranışında tekrarlayan konular 
- Kaçındığı konular 
- Hangi konuların konuşmayı başka konulara kaydırmasına neden olduğu 
- Konuşmasında tutarsızlık ve kesintiler 

    5 – Hasta bireyin nonverbal ifadeleri gözlenir: 
- Vücut postürü 

- Yüz ifadesi 
- El hareketleri,amblem,adaptörler 
- Sembolik ifadeler (Sessiz kalma) 

6 -  Hasta bireyle iletişim süreklidir. Hasta bireyin kabulünden taburcu olana kadar     
          geçen süreyi kapsar. 
 
C – UYGULAMA 
       a) İletişim Kuracak Hemşirenin Hazırlığı 
           1- Kendinizi tanıyın: 

- İletişim biçiminizi,savunma mekanizmalarınızı ve kişilik yapınızı 
- Stres tepkilerinizi ve başa çıkma yollarınızı ( Öfkenizin farkında olun ve   bunu 

azaltın) 
- Değer yargılarınızı 

     - İletişimde kendi motivasyonlarınızı,heyecanlarınızı,yöntemlerinizi ve başkaları 
üzerindeki etkilerini 

- İyi bir iletişim kurup kurmadığınızı anlayabilmek için,kendinizi ne ölçüde insanlara  
gösterdiğinizi: 
 Açık olan: Başkaları ve kendinizce bilinen yönleriniz. 
 Kör olan : Başkalarınca bilinen fakat kendinizce bilinmeyen yönleriniz. 
 Gizli olan: Başkalarınca bilinmeyen,kendinizce bilinen yönleriniz 
 Bilinmeyen olan: Hem başkalarının hem de kendinizce bilinmeyen   

yönleriniz. 
- Konuşma beceriniz, 
- Güçlü ve zayıf yönleriniz 

           2- Kişisel bakım ve giyiminiz de abartıdan kaçının sadeliğe özen gösterin. Fiziksel 
görünüm hasta bireyin sizi güven verici bir insan olarak algılamasında rol oynar. 

             3- İletişimin amaç ve kuramsal yapısı hakkında bilgi ve beceri sahibi olun : 
- Savunma mekanizmaları (Ek 1) 

                  -  İletişim biçimine göre insan tipleri (Ek2) 
-  İletişim çeşitleri (Ek3) 
- İletişim öğeleri ve özellikleri (Ek4) 
- Dinlenme çeşitleri (Ek5) 
- Dokunma ile iletişim(Ek6) 
- Açık ve savunucu iletişimin özellikleri (Ek7) 
- Empatinin iletişim üzerindeki önemi ve aşamaları (Ek8) 
 

          4- Hasta bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya çıkaran yöntem ve tekniklerini öğrenin:  
- Hasta bireyin yaptığını kabul edin,onaylayın ve ilgi gösterin.(Günaydın Ahmet 

Bey,bugün kalkıp dolaştığınızı görüyorum.) 



                 - Samimiyeti sağlayın (“Bu gün aklınızda ne var?”,Hakkında konuşmak   istediğiniz 

herhangi bir şey var mıydı? gibi gerçekten ilgilendiğiniz sorular 

sorun.)İlgilendiğinizi gösteren tepki ve jestlerde bulunun ( Baş 

sallama,gülümseme,yüzüne bakma,Evet hıh......gibi sözel ifade ve jest-mimikler) 

- Hasta bireye açık uçlu sorular sorun,(Nasıl,ne,ne zaman,nerede ile başlayan 
sorular.”Ayak bakımınızı nasıl yapıyorsunuz?....) 

- Hasta bireyin söylediği sözleri tekrar ederek vurgulayın ( Ağrınızın olduğunu 
söylüyordunuz.....) 

- Bireyin kendini nasıl hissettirdiğini anladığınızı gösterin  ( Haklısınız bu acıya 
katlanmak zor....) 

       - Hasta bireyle konuşurken kalıplaşmış sözlerden kaçının  (“Her şey düzelecek”  
endişelenmeyin,iyileşeceksiniz,en iyisini doktorunuz bilir”) 

- “Evet,hayır,nasıl,neden” gibi iletişimi kesen ve sorgulayan sözleri kullanmayın 
  - Hasta bireyin söylediği sözleri yineleyerek hasta bireye konuşma fırsatı 

verin.(“Bugün çok sıkılıyorum” diyen hasta bireye “sıkılıyor musunuz” denmesi vs.) 
-  Hasta bireyle konuşma sırasında konuşmayı başlatan ve sürdüren sözler kullanın 

(“ondan sonra” diyordunuz ki,” hı hı ” gibi tamamlanmamış sözler)  
- Konuşmayı devam ettiren neden sonuç ilişkisini belirleyen sözlerden yararlanın 

(“Gürültü nedeniyle mi uyuyamadınız?”)  
5 – İletişim sırasında yüz ifadenizi,vücut posturunuzu,kontrol etmeyi öğrenin. 
6 – Hasta bireyin görebileceği göz seviyesinde,duyabileceği uzaklıkta bir yere oturun. 
7 – Hasta bireyle iletişim konusunda ekip elemanları ile ortak bir yaklaşım geliştirin ve 

birlikte uygulayın. 
b- İletişim Süreci 

1-  İletişim sırasında ışık,ısı havalandırma vs dikkate alın,görme,işitme,dokunma    
      kanallarını etkileyeceğini düşünün ve uygun fiziksel ortamı sağlayın. 
2- Hasta bireye rahat konuşabileceği ve dinleyebileceği uygun pozisyonu verin 
      (Yatağın başını yükseltme,yastıkla destekleme vs). 
3-  İletişimde zamanlamaya özen gösterin: 

 Servisin devamlı ve yoğun atmosferinin hasta bireyi yoracağı ve iletişimi  
     etkileyeceğini bilin ve uygun zamanları seçin. 
 Konuşmak ve dinlemek için en az 15 dk ayırın. 
 Dakik olmaya özen gösterin. 
 Mesajı yavaş yavaş gönderin.(Hasta bireye mesajı alabilmesi için olanak  
     tanınmış olur.) 

4-  Hasta bireye ismiyle hitap edin. 
5-  İletişim sırasında duygusal gerginliklerinizi yüz ifadesi,postor vs ile  
     yansıtmamaya özen gösterin. 
6-  Sözel iletişimde hastanın duyabileceği bir ses tonu kullanın,ritmine,hızına ve    
     değişimine dikkat edin. 
7-  Hasta bireyin anlayabileceği açık bir dil kullanın. 
8- Tedavi ve bakımı ile ilgili bilgilendirmelerde tıbbi terimleri hasta bireyin     
      anlayabileceği açık bir dille anlatın. 
9- Olumlu bir iletişim ortamı oluşturmak için hasta bireyi çok yormayacak     
      konularla konuşmaya başlayın. 
10- İletişimde esnek olun ve çift yönlü iletişim kullanın. 
 11- Mesajları hasta bireyin anlayabileceği yollarla gönderin. 
 12- İletişim süresince göz temasınızı sürdürmeye çalışın. 
 13- Hasta bireyle iletişimde değer yargılarınızı karıştırmayın. 



  
14- Hasta bireye ön yargısız bir şekilde yaklaşın,değer verin ve saygı        
       gösterin.(Hasta bireyin kendine olan saygısını besler ve arttırır): 

 Hasta birey konuştuğu zaman iyi bir dinleyici olun,duygularına ve     
      ihtiyaçlarına gereken ilgi ve özeni gösterin.( Birey olarak değerli    
      hissetmesine yardım eder.) 
 Hasta birey hakkında önemli hükümler vermeyin ve kişisel cezalar      
      vermekten kaçının (önemli yargılamalar yapmak,kabul etmemek,küsmek      
      vs.). 

15- Kabul görmeyen davranışları desteklemekten kaçının ve hastanın bir birey     
      olarak kabul    edildiğini gösterin: 

 Hasta birey için ulaşılabilir olun;kendinizi tanıtın ve ilgi gösterin. 
 Hasta bireyin davranışlarının nedenlerini belirleyin ve gözlem sırasında     
      objektif kalın. 
 Sözel olan yada olmayan iletişim tekniklerinden yararlanarak hasta bireyin     
     duygularını açıklaması ve sorular sorması için olanak sağlayın. 
 Hasta bireyin duygu ve düşünceleri arasındaki farklılıkları anlamaya çalışın     
     (Çoğu zaman hasta birey duygularını gizleme eğilimindedir.) 
 Hasta birey cesaret ya da yardım görmeden konuşmaya başladığı zaman     
     övün. 
 Hasta birey duygularını açıkça ifade etmeye başladığında onunla    
     sorunlarını tartışın. 
 Hasta adına karar vermeyin hasta bireye alternatifler sunun. 

16- Hasta bireyle güvene dayanan bir ilişki geliştirin: 
 Hasta bireye karşı olan davranış ve konuşmalarınızda tutarlı olun. 
 Yerine getirilemeyecek sözler vermekten kaçının (Verilen sözü bozmak     
    güveni yıkar,hasta bireyde güvensizlik ve anksiyete oluşturur). 
 Hasta bireyin ihtiyaçlarına karşı duyarlı doğru sözlü ve gerçekçi     
    olun (Dürüstlük, gerçekçilik,güvene yardımcı olur). 
 İhtiyaç duyulduğunda ve ya istendiğinde danışma sağlamada açık,inanılır    
    ve dürüst olun (Güven duyma bilgi ve duyguları paylaşmaya sevk eder.) 

17- Konuşmak istemeyen hasta bireyin sessizliğini paylaşın ve iletişim için anlam     
      ifade ettiğini bilin (İçine kapanma,tehlikeden kaçma,konu üzerinde bilgisizlik,     
      rahatlık vs.) 
18- İllüzyon yada hallüsinasyonları varsa bunların yanlış algılar olduğunu      
      söylemeyin. Ancak algılarını açıklamaya başladığı zaman doğruyu söyleyin. 
19- Gelen mesajın algılanmasının bireyden bireye değiştiğini kabul edin. 
20- Vücut hareketlerinin bireyden bireye değiştiğini ve ailenin,kültürün etkisinin    
      olduğunu bilin. 

    21- Rutin işler sırasında iletişimin kopabileceğini dikkate alın ve sık sık geri     
          bildirimden yararlanın. 
    22- Gerekirse fiziksel dokunmayı kullanın (Hasta bireyin eğitimi,cinsiyeti,kültürel   
          yapısına göre değişiklik gösterir bunları değerlendirin). 
    23- Hasta bireyin aşırı bağımlılık duygularını beslemeden onlara destek olun ve     
          bağımsız kararları almaya cesaretlendirin. 
    24- Manipülatif davranışlara sınırlamalar getirerek kişisel ilişkiye izin vermeyin. 
    25- Güvenli , kabuledici , saygı ve ilgi duyulan bir ortamı sağlamada model     
          oluşturun ve kendi kişilik özelliklerinizle hasta bireye kendi davranışlarını fark      
          etmede rol modeli olun. 
   26- Hasta bireyin iletişimi süresince bakıma katılımını sağlayın: 

 Kendi bakımı ile ilgili alınacak kararlarda işbirliği yapmasını destekleyin. 
 Gereksinimini gideremeyen hasta bireyin bağımlı olduğunu unutmayın ve     



      iyileşme ilerledikçe bazı aktiviteleri bağımsız olarak yapması için teşvik    
      edin. 
 Hasta birey yardımsız kendi bakımı ile ilgili aktiviteleri yapmaya     
      başladığında övün. 
 Hasta birey bağımlı gereksinimlerini karşıladığı ve bağımsız hareket     
     etmeye başladığı zaman serbest bırakın. 

   27- Her görüşme sonrası hasta bireyle birlikte tekrar görüşmek üzere zaman     
         ayarlaması yapın. 
   28- Görüşme sonrası hasta bireyin iletişimi ile ilgili değerlendirmeleri yapın. 
   29- Sağlık ekibi elemanları ile iyi ilişkiler kurmaya çalışın ve olumsuz etkileşimlerin      
         hasta bireye yansımasını önleyin.(Güven sağlaması açısından önemlidir.) 
   30- Hasta bireyin ailesini de iletişim sürecine alın ve bakıma katılımını sağlayın. 
   31- Elde ettiğiniz bulguları ekip elemanları ile sözlü olarak paylaşın. 
   32- Hasta bireye yaklaşım konusunda ekip elemanları ile ortak bir tutuma varın. 
   33- Elde edilen gözlem ve bulguları kayıt edin: 

 Hasta bireyle ilgili hemşirenin dikkatli olmasını sağlayacak gerekli uyarılar. 
 Uygulanan girişimler ve hasta bireyin cevapları 
 Ailesi ve sağlık ekibi ile olan iletişimi 

   34- Hasta bireyle görüşme yapmadan önce bir önceki iletişim sürecini gözden     
         geçirin (Kendisi ile ilgili ayrıntıların unutulmaması hasta bireyin güvenini sağlar).  
 
 
 



 
KONU: HASTA KABULÜ PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hemşirelik bakımına ait verileri en kısa sürede ve en doğru şekilde toplamak ve    
             hastanın kliniğe adaptasyonunu sağlamak. 
 

A- TEMEL İLKELER 
1- Hasta kabul protokolü; tanışma, anamnez ve hemşirelik bakımının planlanmasını 

kapsar. 
2- Hasta kabul protokolü hastayı karşılayan hemşire tarafından uygulanır. 
3- Hasta kabulü hasta servise geldikten sonra 4 saat içinde gerçekleştirilir. 
4- Tanılama için hastanın mahremiyetinin korunabileceği uygun bir ortam hazırlanır. 
5- Hasta kabul dosyası tükenmez kalemle okunaklı bir şekilde doldurulur. 
6- Kan grubu, allerjileri kırmızı tükenmez kalemle yazılır. 
7- Protokolde gerçekleştirilemeyen adımlar bir sonraki şiftin hemşiresine bildirilir. 
8- Elde edilen bilgilerin gizliliği korunur. 
9- Tanılamayı yapan hemşire adını soyadını yazarak imzalar. 

B- TANILAMA 
     “Hasta Kabul ve Hemşire Gözlem Dosyası”na göre tanılama yapılır (Ek. 1).  
 
C- UYGULAMA 
 a) Tanışma; 

1- Hastaya kendinizi tanıtın, 
2- Mümkünse hasta ve ailesine servisi gezdirin, 
3- Diğer hemşire, personel ve hekimlerle tanıştırın, 
4- Odasındaki diğer hastalarla tanıştırın, 
5- Ofis, tuvalet, banyo, hemşire odası, çıkış ve acil çıkışlar, dinlenme salonu, tedavi 

odası ve diğer birimleri tanıtın, 
6- Hastanenin diğer bölümleri hakkında bilgi verin, 
7- Tüm bu bölümlerde hastanın kullanabileceği alan, eşya ve araç-gereçlerin kullanımı  

 hakkında bilgi verin, 
8- Yanında bulundurması gereken malzeme, araç-gereçlerin listesini verin, 
9- Servis kuralları hakkında bilgi verin ( Vizit, yemek, ilaç, ziyaret saati ve kuralları, 

telefon  
 görüşme saatleri, uyulması gereken yasaklar), 

10- Acil durumda ne yapması gerektiği konusunda bilgi verin, 
11- Hemşire ve personele nasıl ulaşabileceği hakkında bilgi verin. 

 
b)  Veri Toplama; 

1-  Tanılama için en az 15-20 dakika zaman ayırın, 
2-  Uygun iletişim teknik ve yöntemlerini kullanın, 

           3-  Veri toplama: Hasta kabul ve Hemşire Gözlem Dosyasındaki bilgiler 
doğrultusunda; 

a) anamnez alarak, 
b) muayene yaparak, 

   c) verileri  dosyaya kaydederek  yapın. 
3- Hastanın soruları için zaman ayrın, 
4- Refakatci gerekip-gerekmediğine karar verin. 

 
     c)  Hemşirelik Bakımının Planlanması; 

1- Toplanan veriler doğrultusunda hemşirelik sorunlarını saptayın, 
2- Saptanan hemşirelik sorunlarına yönelik bakımı planlayın, 
3- Planlanan bakım ve girişimler konusunda hastayı bilgilendirin. 



KONU: HASTA TRANSPORTU  PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hastanın mevcut durumunu koruyarak gideceği birime güvenli bir şekilde ulaşmasını     
             sağlamak. 
 
TEMEL İLKELER: 
1-  Hastanın transportu ile ilgili güvenlik önlemlerini almak hemşirenin sorumluluğundadır. 
2- Hastanın yatağından tekerlekli sandalye veya sedyeye alınması hemşirenin rehberliği ve     
      denetiminde olur. 
3- Bina içindeki nakiller tekerlekli sandalye veya sedye ile,bina dışındaki nakiller ambulansla    
      yapılır. 
4-  Servis personeli hastane içinde hastanın nakledileceği birime kadar hastaya refakat eder. 
5-  Kritik durumdaki hastanın transportu hemşire refakatinde gerçekleştirilir. 
6-  Hasta bir başka servis veya kliniğe naklediliyorsa,o birimin hemşiresine teslim edilir. 
7- Hastaya nakil ve gideceği birimde (laboratuvar, radyoloji, ameliyathane, röntgen, başka 

bir  
     klinik veya hastane) kendisine yapılacak işlemler hakkında bilgi verilir. 
8-  Hemşire hastanın nakledileceği yerle iletişim kurarak ilgili birime bilgi verir.  
9- Başka bir hastane veya kiliniğe naklediliyorsa hemşirelik bakımına yönelik “ Hasta 

Transport” formu doldurulur. 
10-Hasta bir başka hastane veya kliniğe naklediliyorsa hastanın özel eşyaları,araç-gereçleri  
      ilaçları hasta ve hasta  sahibine hemşire tarafından teslim edilip rapor edilir. 
11-Kullandığı ilaçların kullanım şekli,dozu ve saatlarini bildirir “Hasta Transport” formu hasta    
      sahibine teslim eder. 
12-Hasta laboratuvar,radyoloji,ameliyathane veya her hangi  bir özel uygulama birimine    
      gönderilirken yanında olması istenen  ilaçlar,röntgen filmi,tıbbı malzemeler,yatış evrakı ve  
      istek formu gibi döküman ve malzemeler temin edilerek yanında bulundurulur. 
13-Hasta nakledilirken ‘’Hasta Transport Formu’’  2 nüsha doldurularak, gönderen ve teslim   
      alan hemşire tarafından imzalanır (Ek 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HASTA TRANSPORT FORMU 
 

 
Hastanın Adı Soyadı: 
Yaş                          : 
Cins             : 
Protokol No              : 
Gideceği Yer            : 
 
Epikriz                   Laboratuar Tetkikleri                       Diğer Tetkikler................................... 
 
Kullandığı İlaçlar:                                                          Özel Eşyaları: 
 ...............................................................                      ......................................................... 
 ....................................................................................                
............................................................................ 
 ....................................................................................                             
............................................................................ 
 ...............................................................                      ......................................................... 
 ...............................................................                      ......................................................... 
 
Hemşirelik Girişimleri ile İlgili Uyarılar: 
1.............................................................                       5......................................................  
2.............................................................                       6...................................................... 
3.............................................................                       7...................................................... 
4.............................................................                       8...................................................... 
 
 
Hastanın Gönderiliş Şekli: 
Tekerlekli Sandaliye                           Refakatlı 
Sedye                                                 Ambulans 
Ayaktan 
 

Teslim Eden                                                                      Teslim Alan 
Adı Soyadı          :                       Adı Soyadı        : 
 
Hastane              :                    Hastane            : 
 
Anabilim Dalı      :                     Anabilim Dalı    : 
 
Servisi                :                    Servisi               : 
 
Yatak No            :           Yatak No           : 
 
Nakil Tarihi/Saati:           Nakil Tarihi/Saati: 
 
İmza:             İmza                   :                                                                          
 
 
 
 
 
 



KONU:  HASTANE ATIKLARININ TOPLANMASI VE 
UZAKLAŞTIRILMASI    PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ: Hastane atıklarının insan sağlığını ve çevreyi tehdit etmeyecek şekilde   
             toplanmasının ve uzaklaştırılmasının sağlanması 
 
 
A-TEMEL İLKELER: 

1- Tıbbi atıkların toplanması ve uzaklaştırılmasından yöneticiler, doktorlar, hemşireler, 
temizlikten sorumlu kişiler sağlık sistemindeki tüm personel  sorumludur. 

2- Tıbbi atıklar Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanmış  20-05-1993, 21586 sayılı 
yönetmeliğe göre toplanır ve uzaklaştırılır.          

3- Risk taşıyan tıbbi atıkların uygun ve hijyenik  şartlarda toplanmasının son sorumluluğu,  
oluştuğu sağlık kuruluşunun yönetimine aittir. 

4- Sağlık kuruluşunda “yakma fırını” yok ise,belediye tarafından ücret karşılığı 
atıkların yok edilmesi sağlanır. 

5- Kırmızı çöp torbasına enfekte atıklar, siyah çöp torbasına cam atıklar ve                                           
tehlikeli olmayan kimyasal atıklar,yeşil çöp torbasına kağıt atıklar,mavi çöp torbasına 
da evsel atıklar(yemek atıkları, büro malzemeleri,bahçe atığı,çiçekler) atılmalıdır. 

6- Enfekte atıklar kırmızı renkli,özel uyarıcılı baskılı 150 mikron kalınlığında, 50x80 cm 
ebadında,sızdırmaya dayanıklı,nem geçirmeyen,8-10 kg taşıma kapasiteli,polietilenden 
yapılmış,üzerinde”DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi olan sağlam torbalarda toplanmalı ve 
ağzı sıkıca kapatılmalıdır. 

7- Enfekte atık torbalarının taşınması sırasında “çift torbalama” sistemi kullanılmalıdır. 
8- Torbalarda delinme ve yırtılma riski yaratan atık bulunmamalıdır. 
9- Enfekte atık torbaları elle taşınmamalı,sadece bu iş için ayrılmış tekerlekli araçlarla 

yapılmalıdır. 
10- Taşıma araçları her boşaltmada dezenfekte edilmelidir. 
11- Enjektör,bistüri gibi kontamine kesici atıklar,diğer enfekte atıklardan ayrı delinmeye 

dayanıklı kutulara atılmalı,iğne uçları kapakları takmaya çalışılmadan direk kutuya 
atılmalı ve dolduğunda kutu kırmızı enfekte atık torbasına konarak düzenli olarak geçici 
depolama alanına götürülmelidir. 

 
 
12-  Tıbbi atık torbaları tek kullanımlık olup,geri kazanılamaz. 
13- Hastane atıklarının taşınmasıyla görevlendirilen personel,atıkların toplanması ve 

taşınması sırasında özel forma ve delinme riski açısından kalın eldiven giymelidir. Atık 
toplama işi bittikten sonra giysilerini çıkararak özel bir yerde muhafaza etmelidir. Bu 
giysilerle hastane dışına çıkılmamalı ve bu giysiler diğer çamaşırlardan ayrı 
yıkanmalıdır.    

    14- Atık toplama kapları fazla dolmayı beklemeden değiştirilmelidir. 
    15- Nakil esnasında çöp torbaları kesinlikle sıkıştırılmamalıdır. 
    16-Kimyasal atıklar; 

- Sağlam,sızdırmaz kaplara yerleştirilmelidir. 
- Mutlaka etiketlenmelidir. 
- Toksik, yanıcı ve kötü kokulu kimyasal atıklar kesinlikle kanalizasyona               

                 dökülmemelidir. 
    17- Radyoaktif atıklar ; 
           -Kanalizasyona dökülmemelidir. 
           -Çöp yakma fırınına ya da genel alanlara gönderilmemelidir. 
           -Radyoaktif atıklar özel taşıyıcılarda biriktirilmelidir. 

  -Konteynerlerin üzerine radyasyon işaretinin açık olarak gösterildiği  



   etiketler yapıştırılmalıdır. 

  -Radyoaktif atıkların yok edilmesi için Türk Atom Enerjisi Kurumu ile 
       eşgüdüm içinde çalışılmalıdır. 

18-Tarihi geçen kanlar bir forma kaydedilerek atık toplama merkezine                 
     gönderilmelidir(Ek 2) 

 
 
B-TANILAMA: 
    1-KİMYASAL ATIK: 
        -  Laboratuvar atıkları ve burada kullanılan kimyasal madde atıkları 
        -  Farmosetik atıklar ve eski ilaçlar 
        -  Eritici ve mikrop öldürücü olarak kullanılan maddeler 
        -  Anestezide kullanılan gazların kalıntıları(haloten vb.) 
        -  Sterilizasyonda kullanılan gazların kalıntıları(ETO vb) 
        -  Mineral ve sentetik yağlar 
        -  Piller 
        -  Geniş hali Ek 1 de yer almıştır. 
 
    2-RADYOAKTİF ATIK: 
          -iyot 123 
          -İyot 131 
          -Talium 201 
 
    3-EVSEL NİTELİKLİ ATIK: 
          -Cam 
          -Kağıt 
          -Yemek atıkları,büro malzemeleri,bahçe atığı,çiçekler 
 
 
 
 
        4-ENFEKTE ATIK: 

     -   İnsan dokusu,organları,plesanta,otopsi ve cerrahi müdahale sonucu  
         çıkan organ parçaları 
     -   Kan ve kan ürünleri 
     -   Kan ve vücut sıvısı bulaşmış atıklar 
     -   Bulaşıcı hastalığı olan hastaların yemek atıkları 
     -   Deney hayvanlarının atıkları 
     -   Bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri 
     -   Dializ ünitesi atıkları 
     -   İdrar, dışkı kapları,sonda setleri,dışkı bulaşmış eşyalar 
     -   Tek kullanımlık eşyalar 
     -   Enjektörler,kanüller 
     -   Kesici,batıcı materyal(enjektör iğneleri,bistüriler) 
     -   Laboratuar kültürleri 
     -   İzolasyon atıkları (kanlı sargılar,bandajlar,alçı bezleri,pamuklu bezler) 
     -   İntaniye ve Acil servis atıkları 

 
 
 
 



                     

 

 

  ATIKLARIN GURUPLANDIRILMASI VE TOPLANMASI 
 
 
      ENFEKTE ATIK                            E V S E L        A T I K                        KİMYASAL    A T I 
K                RADYOAKTİF ATIK 
                                                                                                             
        (Tıbbi Atık)                                CAM     KAĞIT      Yemek atık.             TEHLİKELİ   
TEHLİKELİ           - İyot 123           
                                                                                       Büro malz.                OLAN         
OLMAYAN             - İyot 131 

                                                                                               
Bahçe atığı                      (Bkz.Ek.1)                          - Talium 201 

      -İnsan dokusu, organları,                                         Çiçekler                                                                                   
        plesanta                                                                                                                                                                                                    
      -Kan ve kan ürünleri                                                                                                                                                                                  
      -Kan ve vücut sıvısı bulaşmış 
       atıklar 
      -Bulaşıcı hastalığı olan hastaların 
       yemek atıkları 
      -Deney hayvanlarının atıkları 
      -Bakteri ve virüs tutucu hava 
        filtreleri 
      -Dializ ünitesi atıkları 
      -İdrar, dışkı kapları, sonda setleri, 
       dışkı bulaşmış eşyalar 
      -Tek kullanımlık malzemeler 
      -Enjektörler, kanüller 
      -Enjektör iğneleri, bistüriler 
      -Laboratuar kültürleri  
                    ▼ 
                KIRMIZI                            SİYAH     YEŞİL        MAVİ                KIRMIZI                
SİYAH                 ÖZEL KUTU 
                  ÇÖP                               ÇÖP         ÇÖP          ÇÖP                  ÇÖP                     
ÇÖP 
              TORBASI                           TORBASI TORBASI  TORBASI        TORBASI            
TORBASI 
 
 
 



  
 
 
 
KONU : HASTAYI ELEKTROENSEFELOGRAFİ (EEG) TETKİKİNE HAZIRLAMA  
              PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastayı EEG tetkikine hazırlamak 
 
TEMEL İLKELER 
1- İstek kağıdı ve yatış kağıdı ile birlikte EEG labaratuvarından randevü alınır, 
2- İşlem hakkında hastaya bilgi verilir, 
3-  Hastanın randevü gününden bir gün önce başının yıkanması sağlanır, 
4- Hastanın saçına yağ, sprey, jöle,losyon kullanması engellenir. 
5- Hastanın tok olması sağlanır. 
6- Hastanın kullandığı ilaçların listesi yanında bulundurulur. 
7- İşlemden bir gece önce hastanın sedatif ve hipnotikler kesilir. 
8- İşlem sabanı stimülan etki yapan içecekler (kahve, çay kola) içilmesi yasaklanır. 
9- Hasta dosyası ve randevu kağıdı ile birlikte randevu saatinden  15 dakika önce 

labaratuvara gönderilir. 
10- Hastanın tetkik sonrası başının yıkanması sağlanır. 
 
 
 
Konu: HEMODİALİZ UYGULAMA SIRASINDA HİPOTANSİYONA GİREN HASTA TAKİP 
PROTOKOLÜ  
 
Amaç: Hastanın kan basıncını 2-3 dakika içinde tolere edebileceği bir seviyeye getirmek. 
 
A- TEMEL İLKELER: 

1- önleme Ultrafiltrasyon durdurulur.  
2- İzotonik NaCl perfüzyonu başlanır. 
3- Makinanın ısısı 35-36 Cye getirilir. 
4- Treddenburg pozisyonu verilir.Solunum sıkıntısı varsa, ayaklar 45 C yükseltilir. 
5- 5-10 dakika ara ile tansiyon takibi yapılır. 
6- Hdiyaliz sırasında hipotansiyon gelişen hastada sonraki seanslarda Hemodiyaliz’de 

hipotansiyonu protokolü uygulanır. 
 

B-TANILAMA 
    1- Dializ sırasında hipotansiyona neden olan durumlar: 

a- Kan volümünün aşırı azalmasına bağlı 
- Kan volümünün aşırı azalmasına bağlı 
- UF  hızındaki değişiklikler 
- Hedef kuru ağırlığı çok düşük tutulması 
- Dializ solüsyonundaki sodyum düzeyinin çok düşük tutulması 

 
b-  Vazokontrüksiyon sağlanamamasına bağlı 

        -  Asetat içeren dializ solüsyonunun kullanılması 
        -  Diyaliz sırasında (splonknik vazalitasyon) 
        -  Dializ solüsyonunun nispten sıcak olması 



        -  Otonom nöropati (örn. Diabetik nöropati) 
        -  Doku iskomisi (adenozine bağlıdır, düşük net değerleri ile şiddetlenir.) 
        -  Antihipertansif ilaçlar 

 
c- Kardiyak faktörlere bağlı 

-  Kardiyak dibinin kardiyak doluma sıkı bir şekilde bağımlı olduğu durumlar 
 Sol ventrikül hipertrofisi, iskemik kalp hastalığı 

        -  Kalp hızının artamadığı durumlar 
 Betobloker kullanımı 
 Ürenik  otonom nöropati 
 Yaşlanma 

         -  Diğer başka nedenlere bağlı kalp debisinin arttırılamadığı durumlar 
         Yaş, hepertansiyon, erteroskleroz, miyokard halsifikasyonu, kapak 
hastalığı,amiloidoz ve benzeri hastalıklara bağlı kalp kontrokitilesinde azalma. 

 
  4-Düşük Risk Faktörleri 
 

1) Perikard tamponadı 
2) Miyokard infaktüsü 
3) Gizli kanama 
4) Sepsis  
5) Aritmi 
6) Dializore bağlı pirojen reaksiyon 
7) Hemoliz 
8) Hava enbolisi 

 

PİROJEN REAKSİYON BELİRTİLERİ 
- Titreme 
- Üşüme 
- Ateş  
- Kızarıklık 

 
A) HAFİF UYARICI BELİRTİLER: (Dialize giriş tansiyonunda % 10-20 arasında bir düşüş 

olursa) 
 
Hastada, 

- Uyku hali 
- Solukluk. 
- Huzursuzluk hali gözlenir. 
Tanılama Sıklığı: Hastanın tansiyonu l0 dakika aralıklarla ölçülür. 
 

B- ORTA UYARICI  BELİRTİLER: (Dialize giriş tansiyonunda %30-40 oranında bir 
düşüş olursa) 

 
Hastada, 

- baş dönmesi 
- terleme 
- bulantı-kusma görülür. 

 
Tanılama sıklığı: Hastanın tansiyonu 5 dakika aralıklarla ölçülür. 
C- CİDDİ UYARICI BELİRTİLER: ( Dialize giriş tansiyonunda %50-60 arsında bir düşüş 

olursa) 



 
Hastada; 

- Şuur kaybı olur. 
 
Tanılama Sıklığı: Manşet koldan çıkarılmaz ve hastanın yanında kalınır. Tansiyon takibi 
devamlı yapılır. Doktora haber verilir.  
 
D- UYGULAMA: 
 
1) Hastaya Tredelenburg pozisyonu verin. Hastada solunum sıkıntısı varsa başını aşağıya 

indirmeden ayaklarını 45 C yükseltin. 
2) Ultrafiltrasyonu durdurun. Makinanın ısısını 35-36 C ye düşünün 
3) Veri setinden % 0.9. NaCl verin. 
4) Hastanın TA takibini sık aralıklarla (5-l0 dak) yapın. 
5) Bu uygulamalara  rağman tansiyon düşükse, hekim, istemine göre % 20 serum sale 

ampul yapın. 
6) Hipotasiyone eşlik eden adale krampları varsa hipertonik solüsyon verin. 
7) 02 tedavisi protokolüne göre 02 tedavisine başlayın. 
8) Hollow-fiber dializör kullanılıyorsa ağır ve diğer tedavilere cevap vermeyen 

hipotansiyonda  akım hızının yavaşlatın. 
9) Paralel plate dializör kullanıyorsanız kan akım hızının yavaşlatın. 
10) Hastada dializöre bağlı pirojen reaksiyon tespit ettiyseniz dializörü değiştirin. 
11) Asetatlı solüsyon kullanılıyorsa bikarbonatlı solüsyona geçin. 
12) ++Dializde hipotansiyona neden olan faktörleri değerlendirin. 
13)  Sonraki seanslarda tespit ettiğiniz faktöre göre HD’de hipotasiyonu önleme protokolünü 

uygulayın. 
14) Herhangibir kanama durumunda hepanin infüzyonunu durdurun. Hekim istemiyle 

protamin uygulayın. 
15) Hastanın net değerini kontrol edin. % 25 in altında ise hekim ile işbirliği yapın. 
16) Gözlemlerinizi, uygulamalarınızı bir sonraki seansla ilgili notlarınızı Hemşire gözlem 

kağıdına kaydedin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HEMODİYALİZ HASTA EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastaya hastalığı,hemodiyaliz,beslenme ve sosyal yaşamı hakkında bilgi     
              vererek yaşam kalitesini artırmak 
 
EĞİTİMİN KAPSAMI : 
A-  Böbrek ve hastalıkları ile ilgili bilgi: 

1- Böbreğin yeri ve görevleri 
 

      2-  Böbrek yetmezliği 
- Akut Böbrek yetmezliği nedir? 
- Kronik Böbrek yetmezliği nedir? 
- Pyelonefrit nedir? 
- Polikistik böbrek hastalığı nedir? 
- Hipertansiyon nedir? 
- Diyabetik nefropati 
- Kronik böbrek yetmezliği nasıl tedavi edilir? 
 

      3- Tedavi şeçenekleri hakkında bilgi  
-   Periton diyalizi (avantajları – dezavantajları) 
-   Hemodiyaliz (avantajları – dezavantajları)  
-   Transplantasyon (avantajları – dezavantajları) 
 

B-  Hemodiyaliz ile ilgili bilgi: 
1-  Hemodiyaliz için yapılması gereken hazırlıklar 

 -  Arterio-venöz fistül (avantajları – dezevantajları) 
       -  Greft (avantajları- dezevantajları) 
       -  Kataterler 
 

      2-  Fistül ile ilgili problemler  
-   Enfeksiyon 
-   Pıhtı 
-   Flebit 
-   Anevrizma 
-   Hematom 
-   Steal sendromu 
 

     3-  Fistulün korunmasında dikkat edilecek noktalar 
-   Fistül egzersizleri 
 
 

C-  Beslenme ile ilgili bilgi: 
1- Diyet planlanırken nelere dikkat edilir? 
2- Protein nedir ve vücutta ne yapar? 
3- Kalori nedir? 
4- Tuz nedir?Nerede bulunur? 
5- Sıvı alımının kontrolü nasıl yapılır? 

a- Hipervolemi 
b- Hipovolemi 

6- Potasyum nedir? 
7- Böbreğin potasyumla ilgisi 



8- Hangi yiyecekler potasyumdan zengindir. 
 

D-  İlaç kullanımı ile ilgili bilgi: 
1- Antiasitler (fosfor bağlayıcılar) 
2- Vitaminler 
3- Laksatifler 
4- Vitamin D 
5- Kırmızı kan hücrelerinin yapımını hızlandıran ilaçlar 
6- Kalp ilaçları 
7- Kalsiyum desteği ilaçlar 
8- Antikoagülanlar 
9- Analljezikler 
10- Antibiyotikler  
 

E- Tıbbi problemler hakkında bilgi: 
1- Hipertansiyon 
2- Anemi 
3- Sinirlerlin hasarı (Nöropati) 
4- Gut hastalığı 
5- Perikordit 
6- Ciltteki değişiklikler 
7- Hepatit 
 

F-  Sosyal Yaşam İle İlgili Bilgi: 
1- Aktivite 
2- Doğurganlık 
3- Menstruasyon 
4- Cinsel yaşam 
5- Ağız ve diş bakımı 

 

EĞİTİM YÖNTEMLERİ  
a- Yüz-yüze eğitim 
b- Grup eğitimi 

 

EĞİTİM MATERYALLERİ 
a- Kitapçık (Hemodiyaliz El Kitabı) 
b- Broşür 
c- Tepegöz 

 

EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 
a- Gözlem 
b- Tekrar 
c- Soru-cevap 

ÖRNEK SORULAR 
1- Böbrek yetmezliğinde tedavi seçenekleri nelerdir? 

(Periton Diyalizi, Hemodiyaliz, Transplantasyon) 
2- Kandaki Potasyum düzeyi çok yükselirse ne olur? 

(Kalp durur) 
3- Hemodiyaliz için hazırlık gerekli midir? 

(Katater takılır veya arterio-venöz fistül yapılır) 



 
 
 
KONU : HEMODİYALİZ HASTALARINDA ARTERİO-VENÖZ FİSTÜL İĞNESİ UYGULAMA 
(A-V FİSTÜL KANÜLASYONU) PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : 200-350 ml/dk ve daha kan akımını sağlamak için gerçekleştirilen arter ile ven 
arasındaki cilt altı anastamozuna (A-V fistüle) kanülasyon yaparak hemodiyaliz uygulamak. 
 
A – TEMEL İLKELER 
 
1. Bu protokol ; 
 Arterio-venöz fistülü tanılamayı 
 A-V fistül kanülasyonunu, 
 A-V fistül kanülasyonuna bağlı komplikasyonların takibini ve fistül iğnelerinin hemodiyaliz 

sonunda çıkarılmasını kapsar. 
2. Her kanülasyon öncesi ve sonrası A-V fistülün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir 
3. A-V fistül kanülasyonu için anastamozdan sonra 1-4 ay beklenir 
4. Damar girişimi sırasında cerrahi aseptik teknik uygulanır 
5. İlk defa kanülasyon yapılacak A-V fistüle ya da daha önceden problemli olduğu bilinen A-

V fistüllere: 
 Tecrübeli hemşire tarafından kanülasyon yapılır 
 16 gauge ve daha ince fistül iğneleri kullanılır 
6. Problemsiz fistüllerde yüksek kan akımı (350 ml/dk) için 16 gauge’den daha kalın (15-14 

gauge) iğne kullanılır 
7. Her iki fistül iğnesi de fistülün proksimalindeki vene ve A-V anastamoz yerinden en az 2,5-

3,5 cm uzağa yerleştirilir 
8. Arteriyel iğne ya distale ya da proksimale bakacak şekilde ancak daima venin daha distal 

segmentine yerleştirilir 
9. Venöz iğne kalbe doğru yönelmiş bir şekilde ve arteriyel iğnenin yaklaşık olarak 3-5 cm 

proksimaleni yerleştirilir 
10. A-V fistüllere 20-35 0 lik açı ile girilir 
11. A-V fistül komplikasyonlarının tedavisi ekip sorumluluğundadır.(nefrolog,nefroloji 

hemşiresi,cerrah) 
 
B – TANILAMA 
 
1. Sıklıkla kullanılan A-v fistül bölgeleri: 
 Radiyal arter ile sefalik ven arasındaki-Brescia-Çimino fistülü (el bileği seviyesinde) 
 Brakiyal arter-sefalik ven arasında(dirsekte) 
 Brakio-bazilik fistül (dirsekte) 
2. A-V fistülün kullanım kriterleri; 
 Anastamozdan 1-4 ay sonra 
 Venlerin fiziksel olarak yeterli derecede genişlediği ve ven duvarı  hipertrofi olduğu 

zaman, 
 Enfeksiyon yoksa, 
 Fonksiyonel (işlevsel) ise kullanılabilir 



3. A-V fistülün işlevselliği: 
 Thrill varlığı-palpasyonla titreşim alınması, 
 Üfürüm varlığı-oskültasyonla değerlendirilir 
 
Tanılama sıklığı: Her 

 Hipotansiyon 
 Halsizlik  
 Başağrısından sonra, 
 
Her hemodiyaliz seansından önce (kanülasyondan önce ve sonra) 

 Hemodiyaliz sırasında 
 Hemodiyalliz bitiminde 
 Her gün tanılanır. 
4. A-V fistülün fiziksel muayenesinde; 
 Thrill karakterindeki değişiklikler 
 İğne takılmasındaki tekrarlayan güçlükler 
 Ven girişinde kolun şişmesi 
 Hemodiyalizden sonra kanama süresinin uzaması 
 Diyaliz sırasında kan akımını koruma güçlükleri 
 Ven basıncının artması 
 Arten basıncının düşmesi değerlendirilir. 
 
Tanılama sıklığı : Her hemodiyaliz seansında 
5. A-V fistüll komplikasyonlar yönünden değerlendirilir; 

a) Resirkülasyon (protokole göre tanılayın) 
b) Yetersiz akım-stenoz 

Belirtileri: 

 Diyaliz için yeterli kan akımının olmaması, 
 Resirkülasyon yüzdesinin artması 
 Etkisiz diyaliz 
 Tromboza ve pıhtılaşmaya eğilim 

Sebepleri: 

 Venöz yoldan sık sık girilen iğnelerin oluşturduğu fibrozis 
      c) Tromboz 
 Belirtileri: 

 Kanülasyonda güçlükler 
 Yetersiz ve etkisiz hemodiyaliz 
 Trombozlu bölgede üfürüm alınamaması 

Sebepleri: 

 Fistül açılmasındaki teknik hatalar 
 Fistülün erken kullanılması 
 Ven stenozları (santral veya proksimal ven) 
 Diyalizden sonra aşırı fistül baskısı 
 Fistüle hatalı girilmesi 
 Hipotansiyon 
 İntravenöz volüm azlığı 
 Uykuda fistül baskısı 



 Arter stenozları 
 Serum albümin düzeyinin düşük olması 
       d) Anevrizma 
 Sebebi: 

 A-V fistüll kanülasyonlarının sürekli aynı noktalardan yapılmasıdır. 
komplikasyonları 

 Rüptür 
 Kanama 
 Distalembolizm 
 Fistülün kendine yaptığı basına tehlikesi 
        e)  Hemoraji 

 Erken hemoraji (postoperatif dönemde olan teknik problem) 
 Sekonder hemoraji (enfeksiyon ve antikoagülasyona bağlı) 
         f) Enfeksiyon 
  Belirtileri 

 A-V fistüllü kolda kızarıklık 
 Hassasiyet 
 Şişlik 
 Sızıntı 
 Lokal veya genel ateş 

Tanılama sıklığı: Her hemodiyaliz seansında tanılanır. 
 
     6. Diyaliz süresince A-V fistül bölgesi; 

 Kan akımının yeterliliği, 
 İğne yerinden sızıntı 
 İğnelerin yerinden çıkması 
 Hematom yönünden tanılanır. 
 
 
7.  A-V fistül iğneleri: (Hemodiyaliz sırasında biri arter,diğeri ven iğnesi olarak adlandırılan iki 

adet fistül iğnesi kullanılır.) 
Arter iğnesi;kirli kanın alındığı iğnedir. Çift deliklidir. 
Ven iğnesi; Temizlenmiş kanın hastaya geri verildiği iğnedir. Tek deliklidir. 

- Son kullanma tarihi 
* Sterilizasyon tekniği 

                * İğnelerin A-V fistüle uygunluğu (14-18 gauge arası) 
- Etiketin varlığı 

* A-V fistül iğnelerinde klemp varlığı açısından tanılanır. 
C – UYGULAMA 
 
 a) Malzemeler: 

 Arter ve ven olmak üzere 2 adet fistül iğnesi 
 Povidon iyot veya %70’lik alkol 
 Steril pamuk tampon 



 Atık kutusu 
 Flaster 
 Steril tampon ve gaz bezi 
 Tedavi bezi ve muşambası 
 Turnike 

      b) İşlem öncesi hazırlık: 
1. Hastanın derisindeki mikroflaraları azaltmak için su ve  antibakteriyal sabun 

(scrub-%2’lik chlorhexidine) ile bölgeyi temizleyin veya hastanın kolunu 
yıkamasını sağlayın. 

2. Malzemelerini hazırlayarak tedavi arabasına yerleştirin 
3. Tedavi arabasını hastanın yanına çekin 
4. Ellerinizi el yıkama protokolüne uygun yıkayın ve eldiven giyin 

           c) İşlem  
1. Hastanın cildini hazırlamadan önce fistül iğnesi gireceğiniz bölgeyi belirleyin ve 

palpe edin 
2. Tanılama kriterlerine göre fistülü tanılayın 
3. Etrafında enfeksiyon belirtileri olan fistülleri kullanmayın ve hekim ile işbirliğine 

girin 
4. A-V fistül problemli ise; ince olan 17 veya 18 gauge fistül iğneleri kullanın 
5. A-V fistülün durumu iyi ise; yüksek kan akım hızlı diyaliz yapmak için (350 

ml/dk) 14 veya 15 gauge fistül iğneleri kullanın 
6. Tedavi bezi ve muşambasını fistüllü kolun altına yerleştirin 
7. Cildi dairesel hareketlerle %10 povidone iyod veya %70’lik alkol ile temizleyin. 

Povidone iyodun etki süresi için 5-10 dk. Bekleyin 
8. Kolu,turnike ile üstten bağlayın 
9. Deriyi hazırladıktan sonra iğnenin takılacağı yönün tersine gerdirin 
10. Arteriyel iğneyi,A-V fistülün anastamoz yerinin en azından 2,5-3,5 cm 

uzağından yönünün anastamoza doğru 20-35 lik açı ile iğne rotasyon tekniğini 
(damar boyu sistemik olarak kullanılır. Her iğne bir öncekinin 1-2 cm ilerisine 
takılır) uygulayarak girin 

11. Venöz iğneyi arteriyel iğneye ters yönde ve 3-5 cm proksimaline yerleştirmeye 
özen gösterin 

12. İğneleri girilen açıda veya ona yakın açılarda flasterleyin 
13. Klempleri açarak fistül iğnelerine kan gelip gelmediğini kontrol edin. Kan 

gelmiyorsa pozisyonu tekrar gözden geçirin 
14. Gerekirse (yeterli akım sağlayamazsanız) iğneleri çıkarıp işlemi yeniden 

tekrarlayın 
15. Kanama riski olan hastada işlevsel olmayan fistül iğnesini çıkarmadan yenisini 

girin 
16. Kan pompasını çalıştırmadan önce iğnelerin uygun yerleştirilmiş olduğundan 

tekrar emin olun. Sonra kan pompasını çalıştırın 
17. Diyaliz süresince fistül iğnelerinin işlevselliğini sürekli takip edin 
18. Hemodiyaliz sırasında hematom gelişirse buzlu kompres uygulayın ve sürekli 

takip edin 
19. Hematom artmaya devam ederse fistül iğnesini çıkarıp baskı ve buz uygulayın 
20. A-V fistüllü kol uygun ise yerine başka bir iğne girin. Uygun değilse fonksiyonel 

olan ikinci iğneyi arter olarak kullanın. A-V fistüllü olmayan diğer koldan 
herhangi bir vene ven fistül iğnesi ile girin ve hemodiyalize devam edin 

21. İkinci bir iğne ile giremezseniz hemodiyalizi sonlandırın ve ekip üyeleri ile 
paylaşın 



22. Hastaya hematomdan bir gün sonra, hematomlu bölgeye sıcak yaş kompres 
(aktif bir kanama yoksa) ve yumuşatıcı kremler kullanılması gerektiğini 
açıklayın. (örn.lasonil) 

23. Hemodiyaliz işlemi bittikten sonra iğneleri girilen açıda veya ona yakın açılarda 
çıkarın. İğneleri tamamen çıkarmadan bastırmayın 

24. Diyalizi sonlandırdıktan sonra fistülün iğne giriş yerleri üzerine değişmeyen 
kuvvetle, steril tamponla basınç uygulayın 

25. Kanama durana kadar bekleyin 
26. Kanama durunca steril gaz bezi ve pavidone iyot ile temizleyip steril tampon ve 

flaster ile hafif basınç yaparak kapatın. (flasteri hastanın koluna çepeçevre 
sarmayın) 

c) İşlem sonrası 
1. hastaya, 2 saat sonra kanama yoksa tamponları çıkarmasını ve kolunu sabunlu 

su ile yıkayıp durulayıp kurulamasını söyleyin 
2. fistülün çalışıp çalışmadığını her gün kontrol etmesi gerektiğini söyleyin ve 

öğretin 
3. hemodiyaliz hastasının eğitim protokolüne uygun olarak A-V fiistüllü kolunu 

korumaya yönelik önlemleri açıklayın 
4. Atıkları “Atıkların eliminasyonu protokolüne “ göre uzaklaştırın 
5. Fistül kanülsyonu ile ilgili notlarınızı hemşire takip formuna kaydedin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU : HEMODİYALİZDE HİPOTANSİYONU ÖNLEME PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Kan basıncının hastanın tolere edebileceği sınırlarda kalmasını        
              sağlamak  

A – TEMEL İLKELER 
1- Ultrafiltrasyon kontrollü dializ makinaları kullanılır 
2- 24 saatlik sıvı alımı idrar miktarı + 500 cc ile sınırlandırılır 
3- Hemodializde sodyum düzeyi plazma sodyum düzeyine eşit veya ondan yüksek olan 

solüsyon kullanılır 
4- riskli hastalarda dializ solüsyonunun sıcaklığı 34-36 C ye ayarlanır 
5- Dializden hemen önce ve dializ esnasında hastanın gıda almaması sağlanır 
6- Hastanın dialize girdiği günlerde antihipertansif ilaçların sabah dozunu almaması 

sağlanır 
7- Hastanın yüzey ölçümüne göre dializör seçimi yapılır 

Yüzey ölçümü formülü : Boy x kilo x 0,7 
                                          3600 

8-  Hastadan yapılacak ultrafiltrasyon miktarı,hastanın kuru ağırlığının altına düşmeyecek 
şekilde ayarlanır. 

9- Hemodializ seansı boyunca ½ saatlik arayla tansiyon takibi yapılır 
10- Hastanın herhangi bir kanaması olup olmadığına ve kanama-pıhtılaşma zamanına göre 

antikoagülasyon uygulanır. 

B – TANILAMA 
 
       Hipotansiyon açısından riskli gruplar: 

a- İki dializ arası fazla sıvı alan hastalar 
b- Yaşlı hastalar (65 yaş ve üstü) 
c- Diabetik nöropatisi olan hastalar 
d- Asetatlı hemodializ yapılan hastalar 
e- Antihipertansif ilaç kullananlar 
f- Dehidrate olan hastalar 
g- Dializ esnasında beslenen hastalar 
h- Malnütrisyonlu hastalar 
i- Kanaması olan hastalar 
j- Doku iskemisi olan hastalar 
 
Tanılama sıklığı : ½ saatte bir 
 

EĞİTİM 
 
1 – Hastayı 24 saatlik sıvı alımını idrar miktarı+500 cc ile sınırlandırması konusunda 

bilgilendirin 

2 – Dializ esnasında gıda almaması gerektiğini söyleyin 
3 – Dializ öncesi ve dializ esnasında antihipertansif ilaçlar kullanmamasını söyleyin. 
 
 
 



 
 
KONU : HEMOKÜLTÜR (KAN KÜLTÜRÜ) ALMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Doğru-uygun teknikle kültür için kan almak 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol tanılama ve uygulamayı kapsar 
2- Hasta bilgilendirilerek uygulamaya katılımı sağlanır 
3- Asepsi ve antisepsi kurallarına uyulur 
4- Cilt temizliğinden sonra,seçilen ven tekrar palpe edilmez 
5- Hemokültür şişesinin kapağı açıldıktan sonra plastik kısım povidan iyotla silinir 
6- Hemokültür şişesine kanı boşaltmadan önce enjektörün iğne ucu değiştirilir 
7- Şişe üzerinde belirtilen miktar kadar kan şişeye boşaltılır.  
      Erişkinler için 8-10 ml 
      Çocuklar için 1-5 ml 
8- Şişenin üzerinde bu amaç için ayrılmış yere,hastanın adı-soyadı,yatak nosu, tarih,saat 

ve ateşi yazılır 
9- Şişelerin barkodu üzerine flaster veya  kağıt yapıştırılmaz 
10- Alınan kan oda ısısında (18 C –24 C) muhafaza edilir. Buzdolabı,etüv,vs.gibi yerlere 

konmaz 
11- Kan alındıktan sonra  ideal olarak hemen yada en geç 30 saat içinde ilgili laboratuvara 

gönderilir. 
 

B –TANILAMA 
Aşağıdaki hastalardan hemokültür alınır. 
1-  Ateşi yüksek olan hastalar (37 C )  ve üstü 
2-  Nedeni bilinmeyen ateş tanısı ile yatan hastalar 
3- Titreme ile ateşi yükselen hastalar 
4- Tanısı konmuş, enfeksiyona hangi etkenin neden olduğu araştırılan yüksek ateşli 

hastalar 
5- Aerop hemokültür; yukarıdaki tanılamaya uyan tüm hastalardan rutin olarak alınır. 

Anaerop hemokültür; karın içi abse,beyin absesi,febril nötropeni,kas iltihabı,perirektal 
abse vs. düşünüldüğü durumlarda alınır. Mantar enfeksiyonu düşünüldüğünde mantar 
hemokültürü,Tbc’den şüphelenildiğinde Tbc hemokültürü de ek olarak istenir. 

6- Üremeden emin olmak için ve kontrol amacıyla 20 - 30 dakika ara ile 2 kez hemokültür 
alınır. Gereğinde aynı gün ve diğer günlerde Dr. İstemine göre hemokültür alımı 
tekrarlanır. 

    
      C – UYGULAMA 

a) Malzemeler : 
- Tedavi tepsisi,  
- Turnike,  
- Pamuk tamponlar, 
- Enjektör, 
- %70’lik alkol,  



- % 10 luk povidon iyod  
- Böbrek  küvet,  
- Atık torbası veya kutusu,  
- Hemokültür şişesi 

b) İşlem : 
2- El yıkama protokolüne uygun olarak elleri yıkayın 
3- Malzemeleri tepsi ile birlikte hasta etajerine yerleştirin 
4- Hastaya yapılacak işlem ve nedeni hakkında açıklama yapın, varsa soruları 

yanıtlayın 
5- Uygun ven damarını bulun % 10 ,povidon iyotla merkezden etrafa doğru 

yuvarlak halkalar halinde silip kurumasını bekleyin 
6- İyoda allerjisi olan hastalarda %70’lik alkol ile deriyi 60 sn silin ve kurumasını 

bekleyin 
7- Damara girin ve 10 ml kan enjektöre çekin 
8- Kültür şişesinin kapağını açıp,plastik olan yeri % 10 luk povidon iyotla sildikten 

sonra,enjektörün iğne ucunu değiştirip kanı boşaltın hemokültür şişesi içine 
boşaltın. 

9- Cilt üzerindeki iyodu alkol ile temizleyin 
10- Şişenin barkoduna gerekli bilgileri yazın 
11- Atıkları “ Hastane  Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü’ne 

uygun elimine edin. 
11- Yapılan işlemi hemşire gözlem dosyasına kayıt edin.  

 
 



KONU: HİPEREMEZİS GRAVİDAUM GELİŞEN GEBENİN BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Anne adayının ve fetüsün; yeterli ve dengeli beslenmesinin, devamlılığını     
             sağlayarak olası komplikasyonları önlemek. 
 
A. TEMEL İLKELER 

1- Hiperemezis gravidarum gelişen gebenin bakımı ekibin sorumluluğundadır. 
2- Ağızdan gıda alımı olmayan gebelerde damar yolu açılır. 
3- Tam kan ve idrar tetkiki (Hemogram, tam idrar-özellikle aseton, acil biyokimya, 

serolojik testler, kan grubu tayini) istenir. 
4- Gerekli: - Gebe kabulü protokole göre yapılır.  

-     Vital bulgular takibi, 
- Bulantı-kusması olan  hastanın bakımı, 
- Aldığı – çıkardığı takibi, 
- Kilo takibi,  
- Bası yarası önleme, 
- Özel, Ağız bakımı protokole uygun yapılır, 
- İletişim, 
- Anksiyete protokolleri uygulanır.  

5- Fetal takip yapılır. 
 
B-  TANILAMA 

1- Hasta aşağıdaki belirti ve bulgulara göre tanılanır: 
 sabah saatlerinde şiddetlenen kusma nedeniyle; 

- Mide ağrısı 
- Hıçkırık 
- Susuzluk hissi 
- Baş ağrısı 
- Çarpıntı 
- Yorgunluk 
- Açlık 
- Anksiyete belirtileri 
- Mide- özefagus ve retinada kanamalar 

 Ağızda;  
- Paslı dil 
- Aseton kokusu 

 Cilt;  
- hafif sıcak 
- Kuru 
- Turgoru bozulmuş 

 kilo kaybı 
 bitkinlik 
 Dehitratasyon belirtileri 
 Ateş 
 Sıvı-elektrolit dengesizliği 
 Vitamin eksikliği 
 Katozis 
 Karaciğer yetmezliği 
 Böbrek yetmezliği 
 Sinir sitemi bozuklukları  
 Ölüm. 

 



2-  Labaratuvar tetkiklerinde 
 Kanda;  

-    Sıvı kaybına bağlı Htc.  
- Serum protein  
- Sodyum  
- Potasyum 
- Klorid  
- Ürik asit  
- Üre 
- Nitrojen 

 İdrarda;  
     -    Protein 

 
3- Fetal tanılama; 

 -    Doppler ile ÇKS (çocuk kalp sesi) kontrolü,  
- Fetal hareketleri izleme, 
- Fundis-pubis  ölçümü, 
- Ultrason takibi ile yapılır. 

  
4- Psikolojik tanılama;  

- Anksiyete, 
- Sosyal izolasyon protokollerine, 
- Abortus varsa yas protokolüne uygun gebe tanılanır. 

 
5- Bulantı- kusması olan hastanın tanılanması protokolüne uygun yapılır. 
6- Vital tanılama protokole uygun yapılır. 
Tanılama sıklığı; 4 saatte bir 

 
 
C- UYGULAMA 

a) Malzemeler 

Uygulanacak protokollere ait malzemeler hazırlayın. 
     

b) İşlem 
1-  Kaybedilenlerin yerine konması;  

- Hastanın genel durumuna göre order edilen (ilk 24 saate IV yolla 3000 ml sıvı-B 
ve C vitaminleri) tedaviyi uygulayın,  

2-  Kesin yatak istirahatine alın, 
3-  Ünite düzenini sağlayarak uyaranları azaltın, 
4- Vital bulgular takibini protokole uygun yapın, 
5- Yetersiz  beslenme sonucu gelişen sıvı-elektrolit denge bozukluğunu giderin: 

- Kusma varsa duruncaya kadar ağızdan gıda alımını yasaklayın, 
- Ordere uygun tedavi ve beslenmeyi uygulayın, 
- Aldığı – çıkardığı takibini protokole uygun yapın, 
- Kilo takibini protokole uygun yapın, 
- Kusma bitince az miktarlarda ve sık aralarla sıvı ve katı gıdalara başlayın, 
- Oral alamıyorsa (ısrar etmeyin) IV. beslemeye devam edin, 
- Hijyenik bakım gereksinimlerini; protokollerine uygun yapın, 
- Odayı havalandırın ve ısısını kontrol edin, 
- Uygun gıdayı seçin ve iştah açıcı şekilde servis yapın. 



6- Dehitratasyon (sıvı kaybı, ısı artışı) ve kesin yatak istirahatine  bağlı oluşabilecek    
     bası yaraları yönünden gebeyi gözleyin; 

- Özel ağız bakım protokolüne uygun ağzı tanılayın ve bakım verin, 
- Bası Yarası Önleme protokolünü uygulayın, 
- Hijyenik bakımına özen gösterin ve sık aralarla protokolüne uygun pozisyon 

değiştirin- kalkmasında sakınca yoksa ayağa kaldırıp dolaştırın. 
7- Ziyaretçi kısıtlaması yaparak çevre güvenliğini sağlayın, 
8- Fetal değerlendirme yapın; 

- Doppler ile ÇKS’yi kontrol edin, 
- Fetal hareketleri izleyin ve değerlendirin, 
- Fetüsün büyüme ve gelişmesini kontrol edin (Fundus-pubis yüksekliği ve  karın 

çevresini ölçün), 
- Düzenli ultrasan kontollerini yaptırın. 

9- Gebeye psikolojik destek sağlayın;  
-    Suçluluk duygusu ile gelişen sosyal 

izolasyon varsa protokole uygun bakım verin, 

- Anksiyeteli hasta bireye yaklaşım protokolünü uygulayın,  
- Duygularını paylaşması için fırsat verin ve iletişim protokolünü uygulayın. 



  
 

KONU: HİPERGLİSEMİNİN ÖNLENMESİNDE HASTA EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 
EĞİTİMİN AMACI: Hastaya hiperglisemiyi ortaya çıkaran faktörler,belirtiler ve hiperglisemi        
                               sonrasında yapılacaklar konusunda bilgi vererek komplikasyonları önlemek. 
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ :  
A – Hipergliseminin oluşmasındaki risk faktörleri : 
       1- Hastalıklarla ilgili; 

-  Diabetus Mellitus (Tip I-Tip II), 
-  Enfeksiyon, 
-  Dehidiatasyon 
 

       2- Kullanılan ilaçlarla ilgili; 
-  Uygun görülen insülin dozunun yapılmaması veya doz atlanması, 
-  Uygun görülen oral antidiabetik ilaçların alınmaması, 
-  Kortizon kullanımı 
 

       3- Beslenme ile ilgili; 
-  Öğünde veya öğün arası fazla gıda almak, 
-  Diyetinde belirlenen kalorinin üzerine çıkmak, 
-  Alkollü içeceklerin alınması, 
-  Yeterli egzersiz yapmamak 
 

B-  Hipergliseminin Belirtileri: 
      1- Hipergliseminin hafif uyarıcı belirtileri; 

-  Kan şekeri seviyesi 200-300 mg/dl arasında seyrediyorsa sıklıkla hiçbir belirti    
    hissedilmeyebilir. 
-  Aşırı susuzluk hissi 
-  Açlık hissi ve sık yemek yeme isteği artar 
-  Sık idrara çıkma 
-  Ağızda kuruluk 
-  Deride kuruma ve kaşıntı. (Özellikle kadınlarda vaginal kaşıntı) 
- Bu belirtileri olan hasta sık kan şekeri kontrolü yapmalıdır. Evde kontrol edemeyen 

hastalar doktoruna müracaat etmeliler.  
 
       2- Hipergliseminin orta derecede uyarıcı belirtileri;  

-  Kan şekeri 300-490 mg/dl arası seyrediyorsa, 
-  Mide bulantısı-kusma, 
-  Nefes alıp vermenin hızlı ve derin olması, 
-  Bulanık görme, 
-  Kilo kaybı, 
-  Baş ağrısı, 
Bu belirtileri gösteren hasta en kısa zamanda doktoruna müracat etmelidir. 

       3- Hipergliseminin ciddi uyarıcı belirtileri; 
- Kan şekeri 400 mg/dl altına düşmüyorsa 
- Nefeste aseton kokusu 
- Diabetik ketoosidoz  koması (D.K.A.K) 
- Hiperozmolar hiperglisemik nonketotik koma 
- İdrarda aseton 
Bu belirtiler tespit edilen hasta hospitolize edilir. 



 
C-  İlaç Kullanımı İle İlgili Bilgi: 

1- Oral antidiabetiklerin kullanımı, 
2- İnsülin kalemlerinin kullanımı, 
3- Kan şekeri ölçüm cihazlarının kullanımı 
4- İnsülin uygularken dikkat edecekleri noktalar. 
 

EĞİTİM YÖNTEMİ 
- Yüz yüze, 
- Uygulamalı (kan şekeri ölçüm cihazlarının kullanılması, insilün kalemlerinin kullanılması), 
- Grup eğitimi (poster, resim, broşür) 
 

DEĞERLENDİRME 
- Eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyini ölçen test 
- Uygulatarak değerlendirme 
 
 

ÖRNEK TEST 
1 – Normal kan şekeri seviyesi nedir? 

a) 60-120 mg/dl 
b) 120-200 mg/dl 

 
2 – Diabetli olduğunu bildirir kimlik taşımalı mı? 
      a)  Evet                        
      b)  Hayır 
 
3 – İnsilün dozunu atlayan hastanın kan şekeri ne olur?     

c) Düşer 
d) Yükselir 
e) Hiçbir şey olmaz 
 

4 – Kan şekeri yüksek seyreden kişiye ne yapılmalıdır? 
a) Yemek yedirmeli 
b) Egzersiz yaptırılmalı 
c) Ek olarak 2-4 ü arasında kristalize insilün yapılmalı 
 

5 – Sık sık idrara çıkan kişiye ne yapılmalıdır? 
a) Kan şekeri düzeyi kontrol edilmeli 
b) Bol su içirilmeli 
c) Hastaneye götürülmeli 
 

6 – Ciltte kuruma ve kaşıntısı olan hasta ne yapmalı 
a) Cildini nemlendirmeli 
b) Banyo yapmalı 
c) Cildiye polk. gitmeli 
d) Sık kan şekeri kontrolü yapmalı 



 
 
 
KONU : HİPERPOTASEMİLİ HASTA TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Plazma potasyum konsatrasyonunu normal değere (3,5-50 mEp/<) düşürerek      
              olası komplikasyonları önlemek. 
 
 
A – TEMEL İLKELER 
       1-  Bu protokol; hiperpotasemili hastanın tanılaması (minimal, orta ve ağır          
             hiperpotasemili hastanın takibini kapsar. 

2- Hiperpotasemili hasta takibi ekibin(hemşire, hekim,  EKG teknisyeni, laborant) 
sorumluluğundadır. 

3- Potasyum içeren gıdalar kısıtlanır. 
4- Elektrokardiyografi (EKG) çekilir. 
5- Nabız takibi yapılır. 
6- Potasyum takip kanları alınırken hemoliz olmaması için gerekli kan alma 

prensiplerine uyulur. 
7- Hastanın hiperpotasemi hakkında eğitimi yapılır. 
8- Aldığı çıkardığı takibi, protokolüne göre yapılır. 
9- Ağır hiperpotasemili hasta acil olarak hemodiyalize alınır. 

 
 
B – TANILAMA 

 1-   Hiperpotasemi Nedenleri: 
         Alım Artışı 

                -   Oral veya IV 
               Renal Atılımın Azalması 

- Böbrek yetmezliği (Akut veya kronik) 
- Efektif dolaşan volümün azalması 
- Hipoaldesteronizm 
- Renal tübüler asidoz,hiperkalemik form 
- Selektif potasyum sekresyon defekt 

               Hücre İçinden Dışına Potasyum Kayması 
- Psödohiperkalemi 
- Metobolik asidoz 
- Kontrolsüz diyabetes mellitusta insulin eksikliği ve hiperosmolalite 
- Hücre / doku yıkımı 
- Beta adrenerjik blokaj 
- Ağır egzersiz 
- Diğital toksisitesi 
- Periyodik paralizi- hiperkalemik form 
- Kalp cerrahisi 

 
       2-   Sınıflandırma: 

        a)  Minimal Hiperpotasemi: 
- Plazma potasyum Düzeyi: 5,5-6,5 mEq/L arasında, 
- Bradikardi,  
- Extremitelerde uyuşma ve sızlama, 
- EKG de bulgu yok. 
 

b) Orta Hiperpotosemi: 



- Plazma potasyum düzeyi : 6,5-7,5 mEq/L, 
- Bradikardi,extremitelerde uyuşma ve sızlama, aritmi, 
- Mental bulanıklık,dikkatsizlik, 
- Bulantı, 
- EKG de yüksek sivri dar T dalgaları. 
 

c) Ağır Hiperpotasemi: 
- Plazma potasyum Düzeyi : 7,5 mEp/< üzerinde 
- Bradikardi 
- Mental bulanıklık 
- Harekette azalma 
- Kusma karın ağrısı 
- EKG de; 

 p dalgalarının kaybı veya QRS ile ilişkisini kaybetmesi, 
 Geniş aberran QRS kompleksleri, 
 Bifazik defleksiyonları (QRS-ST-T dalga karışımı), 
 Ventrikül fibrilasyonu veya kardiak arrest görülür. 

 
 
      3-   Potasyum için kan alırken dikkat edilecek noktalar 

- Uzun süreli turnike uygulanmaması, 
- Tekrarlayan yumruk yapıp açma işleminin yapılmaması, 
- Enjektörle alınan kanın iğne yoluyla hızla boşaltılmaması, 
 

4-    Hiperpotasemide Kullanılan İlaçlar 
- Kayaxalate (sodyum polistiren sulfonat), 
- Hipertonik (%20-%30) Dextroz:( Her 5 gr Dextroz için 1 ünite kristalize İnsulin), 
- Furosemid, 
- Kalsiyum Glukanat, 
- Hipertonik sodyum bikarbonat, 
 

5-   Potasyumdan Zengin Yiyecekler 
Meyveler 
- Muz, 
- Böğürtlen, çilek,  
- Kiraz, 
- Portakal, mandalina,  
- Kavun, 
- Ananas,  
- Kivi, 
- Üzüm,  
- Hurma, 
- İncir, 
- Kayısı vs. 
 
 
Sebzeler 
- Patates, havuç, pancar, kereviz, turp, 
- Fasulye, 
- Mantar, 
- Domates, 
- Karnabahar, 
- Ispanak, pazı, dereotu, maydonoz, 



- Sarımsak, 
- Biber, toz biber, vs. 
 

Diğerleri 
- Çukulata, 
- Hindistan cevizi, fıstık, 
- Kakao,  
- Süt, süt tozu, ayran,  
- Pekmez, pestil vs. 

 
6-   Hiç Potasyum İçermeyen Yiyecekler 

- Yer fıstığı yağı, 
- Mısırözü yağı, 
- Zeytin yağı, 
- Soya fasülyesi yağı, 
- Kuyruk yağı. 

 
 7-   50 mg’dan az potasyum içerenler(100 grda mg) 

- Şeker, 
- Sofra tuzu, 
- Sirke, 
- Nişasta, 
- Yufka, 
- Mutfak margarini, 
- Tereyağı, 
- Mayonez, salata sosu, 
- Yulaf çorbası. 

 
      8-   Potasyum Tutucu İlaçlar 
             a)  ACE İnhibitörleri 

- Captopril, 
- Enalapril, 
- Lisinopril, 
 

b) Diüretikler 
- Spironolakton (Aldactone), 
- Triaamteren(Triamteril), 
- Amilorid(Moduretic), 
 

               c)  Diğer İlaçlar 
- Nonstreroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ), 
- Siklosporin(CYC-A), 
- Trimetoprin, 
- Heparin, 

 
 

C – UYGULAMA 
       a)  Hastanın Minimal düzeyde Hiperpotasemisi var ise; 

- Nb TA 2 saatte bir yapın, 
- Potasyum içeren gıdaları kısıtlayın, 
- Potasyum içeren ve potasyum tutucu ilaçları kesin, 
- Aldığı ve çıkardığı takibini protokole uygun yapın, 



- Tedavi öncesi EKG  çekin,  
- Drektife uygun tedaviyi uygulayın, 
- Tedaviden 2 saat sonra potasyum kontrolü yapın. 

 
  b)  Hastanın orta düzeyde Hiperpotasemisi var ise; 

- Minimal hiperpotasemideki uygulamalara ek olarak:  
- EKG yi tedavi sonrası çekin, 
- Hastayı hekim ile işbirliği kurarak gerekirse diyalize alın. 

 
  c)  Hastanın Ağır Düzeyde Hiperpotasemisi varsa; 

- Minimal Hiperpotasemideki uygulamalara ek olarak; 
- EKG yi  tedavi sonrası çekin( mümkünse hastayı monitorize edin), 
- Hastayı vakit kaybetmeden diyalize alın. 

 
 

 
 

 



  
 
 

KONU : HİPERTANSİYONLU HASTA EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hipertansiyonu kontrol altında tutabilmek için hastayı,hipertansiyon,tedavisi, günlük 
yaşam, beslenme ve egzersiz konularında bilgilendirmek 
 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
  
Risk faktörleri ile ilgili: 

Yaş 
Heredite 
Böbrek Hastalıkları 
Endokrin Hastalıklar 
Damar Hastalıkları 
Kullanılan bazı ilaçlar 
Obezite 
Beyin Lezyonları 
Gebelik toksemisi 
Na+ alımı fazlalığı,Na+metobolizmasında bozukluk 
Akut stres 
Sigara,alkol,çay-kahve kullanımı 
Coğrafi ve ırk faktörleri (siyahi ırkta fazla) 
Psikososyal faktörler(stresli kişiler,hassas kişiler) 

 
 B – Hastalıkla İlgili: 

1- Hipertansiyon tanımı ve sınıflandırması 
2- Hipertansiyonun belirtileri 
3- Beyaz önlük hipertansiyonu 
4- Hipertansiyon tedavi edilmezse gelişebilecek komplikasyonlar 

- Damar sertliği 
- Kalp krizi 
- Kalp büyümesi,kalp yetmezliği 
- Böbrek yetmezliği 

 
  C – Tedavi ile ilgili: 

1- İlaç tedavisi 
2- İlaç alırken dikkat edilecekler 
3- İlaçların yan etkileri 
4- Ani tansiyon yükselmelerinde tedavi 
5- Ani tansiyon düşmelerinde tedavi 
6- Antihipertansif ilaç dışında ilaç alımı gerekirse dikkat edilecekler 
7- Kan basıncının uygulamalı ölçüm sıklığı 
8- Hipertansiyonda laboratuar testleri 

 

D – Günlük Yaşamla İlgili: 
1- Cinsel aktivite 
2- Sigara ve alkol kullanımı 
3- Hipertansiyon ve gebelik 



4- Hipertansiyon ve ameliyat 
5- Hipertansiyon ve araç kullanımı 
6- Hipertansiyon ve stres 

 
E – Beslenme ile İlgili: 

1- Obesite, 
2- Tuz kullanımı, 
3- Diyette yağ alımı, 
4- Çay-kahve alımı. 

 
F – Egzersiz ile İlgili: 

1- Fiziksel aktivite; 
- Yürüme, 
- Bisiklete binme, 
- Yüzme. 

2- Kontrol altında olmayan hipertansiyonda egzersiz. 
 
EĞİTİM YÖNTEMİ 

1- Yüz yüze eğitim 
2- Grup eğitimi 
3- Uygulamalı eğitim 

 
EĞİTİM MATERYALLERİ 

1- Tepegöz 
2- Broşür 
3- El kitabı 

 
EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

1- Gözlem 
2- Soru-cevap 
3- Uygulama tekrarı 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KONU : HİPERTANSİYONLU HASTA TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Sistemik arter kan basıncını hastanın tolere edebileceği bir değere düşürerek      
              komplikasyonları önlemek. 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; Hipertansiyonun risk faktörleri, sınıflandırılması, belirti, bulguları kriz 
durumu ve komplikasyonlarının  tanılanması ile takibini kapsar. 

2- Kan basıncı,”Sistemik Arter Kan Basıncı Ölçüm Protokolüne” uygun takip edilir. 
3- Hasta yatak istirahatine alınır. 
4- Semi-fawler / fawler pozisyonu verilir. 
5- Hafif dereceli hipertansiyonu olan,gereksiz yere anksiyete duyabilecek hastalara 

tansiyonlarının yüksek olduğu söylenmez. 
6- “Anksiyeteli Hasta Bireye Yaklaşım Protokolü” uygulanır. 
7- Hipertansif kriz gelişen hastada damar yolu açılır. 
8- Hipertansif acil durumda,kan basıncı 1 saat gibi kısa bir sürede yoğun bakım 

şartlarında parenteral ilaçlarla kontrol altına alınır. 
9- Hipertansif acele durumda, kan basıncı aşamalı olarak 24-48 saatte düşürülür. 
10- Aldığı-çıkardığı sıvı takibi protokole uygun yapılır. 
11- Çay, kahve alımı kısıtlanır, tuzsuz ve hayvansal yağlardan yoksun diyet uygulanır. 
12- Sigara, alkol gibi madde kullanımı ve hipertansiyonun kontrolü konularında hasta ve 

ailesine protokole uygun eğitim verilir. 
 
B – TANILAMA 

1- Risk Faktörleri: 
a- Yaş, 
b- Heredite, 
c- Böbrek hastalıkları(glomerulonefrit, pyelonefrit, böbrek  arterinde daralma), 
d- Endokrin hastalıklar(Cushing sendromu, diyabet, feokromasitoma), 
e- Damar hastalıkları (Aort koarktasyonu, arterioskleroz), 
f- Kullanılan ilaçlar (oral kontraseptifler, steroidler), 
g- Obesite, 
h- Beyin lezyonları (tümörler, kanama, bulber poliomyelit), 
i- Gebelik toksemisi, 
j- Na+ alımı fazlalığı,Na+ metabolizmasında bozukluk,sıvı fazlalığı, 
k- Akut stres, 
l- Coğrafi ve ırk faktörleri (siyahi ırkta), 
m- Psikososyal faktörler(stresli kişiler, hassas kişiler), 
 

2- Tedavinin başarısız olabileceği durumlar: 
a- Tedaviye uyumsuzluk: 

- İlaç pahalı, 
- Hasta ilacı nasıl kullanacağını anlamamış 
- İlacın yan etkisi ortaya çıkmışsa. 

b- İlaca bağlı: 
- Düşük doz, 
- Uygunsuz doz aralığı, 
- Uygunsuz ilaç kombinasyonu( iki Ca antagonisti bir arada), 
- İlaç etkileşimi (nonstreroid enflamatuar ilaçlar, oral kontraseptifler), 

c- Sekonder hipertansiyon (kan basıncı yüksekliği belli bir organik nedene bağlı) 



d- İlişkili durum: 
- Kilo alımı, 
- Aşırı alkol alımı, 
- Sıvı fazlalığı 

e- Beyaz önlük hipertansiyonu: 
- Hastanın tansiyonu,sağlık personeli yanında iken yüksek olarak ölçülüyor fakat 

ev koşullarında yapılan ölçümlerde normal bulunuyor, 
f- Yalancı Hipertansiyon: 

- Brakiyel arterde şiddetli arterioskleroz var ise brakiyel arterden ölçülen kan 
basıncı yüksek çıkabilir.Bu hastalarda sertleşmiş brakiyel arter kolaylıkla ve bu 
kan basıncı ölçülmeden  önce farkedilir. 

 
3-  Sınıflandırma: 

      sistolik-mmHg  Diyastolik mmHg 
 

Normal     <130    <85 
Yüksek normal      130 - 139      85 -   89 
Hipertansiyon 
Evre 1(hafif)       140 - 159      90 -   99 
Evre 2 (orta)      160 - 179    100 - 109 
Evre 3(şiddetli)      180 - 209    110 - 119 
Evre 4 (çok şiddetli)             >209            >119 

 
            Tanılama sıklığı: Sistemik arteriyal kan basıncı protokolüne uygun tanılanır. 
 
 
       4- Hipertansif Kriz: 
 
1- Hipertansif acil durum  Diyastolik kan basıncı 

139 mmHg üzerindedir 
 MSS,Myokard,böbrekler veya 

hematolojik sistemde hızlı ve ilerleyici 
hasar vardır 

2- Hipertansif acele durum  Diyastolik kan basıncı genellikle 130 
mmHg’nin altındadır. 

 İlerleyici hedef organ hasarına ilişkin 
bulgu yoktur. 

    
         Tanılama Sıklığı : Kan basıncı, hasta için emniyetli bir sınıra inene kadar sürekli takip      
                                       edilir. 

5- Belirti ve Bulgular: 
- Baş ağrısı, 
- Baş dönmesi, 
- Kulak çınlaması, 
- Dilde peltekleşme, 
- Yüz ve vücutta karıncalaşma, 
- Halsizlik 
- Uyuşukluk 
- Nefes darlığı 
- Göğüs ağrısı 
- Nörolojik bozukluklar 
 



6- Komplikasyonlar: 
a- Kalp: 

- Koroner arter hastalığı, 
- Sol ventrikül yüklenmesi,fonksiyon bozukluğu ve hipertrofisi, 
- Kalp yetmezliği, 

b- Beyin: 
- Baş ağrısı, 
- Bulantı-kusma, 
- Geçici iskemik atak, 
- İnme, 
- Ensefalopati, 
- Hipertansif hemoraji, 
- Bilinç kaybı, 

c- Damar: 
- Anevrizma, 
- Claudicatiion (topallama), 
- Tıkanma, 

d- Böbrek: 
- Böbrek yetmezliği, 
- Proteinüri, 
- Mikroalbüminüri, 

e- Retina: 
- Kanama, 
- Papil ödemi, 
- Işık refleksinde artma, 

g- Pulmoner sistem: 
- Pulmoner yetersizlik, 
- Pulmoner ödem, 

7- Antihipertansif ilaç kullanan hastalar,hiipotansiyon protokolüne uygun tanılayın 
8- Hastayı,antihipertansif ilaçların yan etkilerine yönelik tanılayın 

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler: 

- Sistemik Arter Kan Basıncı Protokolü malzemeleri 
b) İşlem 

1- Nabzı ve kan basıncını protokole uygun takip edin, 
2- Hastayı yatak istirahatine alın, 
3- Bilinç durumunu kontrol edin, 
4- Bilinci açıksa semi-fawler/fawler pozisyonu verin, 
5- Hekim ile işbirliği kurun,önerilen tedaviyi protokole göre uygulayın kan ve idrar 

örneği alın, 
6- Tanılama kriterlerine göre girişimlerinizi planlayın, 
7- Hipertansif kriz gelişen hastada damar yolu açın, 
8- Aldığı-çıkardığı sıvı takibini protokole uygun yapın, 
9- Kilo takibini protokole uygun yapın, 
10- Günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeye yönelik bakımınızı planlayın, 
11- Tuzsuz ve hayvansal yağlardan yoksun diyet uygulayın, 
12- Çay, kahve alımını kısıtlayın, 
13- Anksiyeteli hastaya yaklaşım protokolünü uygulayın, 
14- Sigara,alkol vb.madde kullanımı ve hipertansiyonun kontrolü konularında hasta ve 

ailesine protokole uygun eğitim verin, 
15- Tüm bulgu ve gözlemlerinizi Hemşire Gözlem Dosyasına kaydedin, 
16- Tüm bulgu ve gözlemlerini ekip üyeleri ile paylaşın. 

 



KONU: İMMOBİL HASTA BİREYLERDE DUYUSAL YOKSUNLUĞU ÖNLEME     
             PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Minimal düzeydeki aktivitelerle duyumsal girdileri arttırarak çevresiyle    
             iletişimini sürdürmesinde yardımcı olmak 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- İletişim ve aktiviterler için hasta bireye zaman ayrılır. 
2- Ortamda değişik uyaranlar kullanılır. 
3- Aktivitelerin paylaşımında sabırlı olunur ve hasta bireye zaman tanınır. 

 
B - TANILAMA 
       a) Duyusal yoksunluğa yol açan faktörler: 

        Uyaranın Şiddeti : Her duyu algılamasında uyaranın şiddetinin az oluşu( Hastalık  yada  
yaralanma durumları duyu işlemini değişik düzey ve yoğunlukta etkiler. Bu etkiler 
değişik  gelişim ve yaşam dönemlerinde farklılık gösterir.) 

          Uyaranın anlamı : Uyaranın anlamsız bir biçimde gelişi(Uyaranın fiziksel    
          Uzaklığı algılama alanı içinde olmaması) 
          Hastaneye yatma ile ortaya çıkan yeni uyaranlar 
          Hareketler ve vücut postüründe kısıtlılık  
          Sosyal izolasyon derecesi 
          Yoksunluğun süresi 
          Duyu organlarının hastalığı 
      b) Duyusal Yoksunluk belirtileri: 
          Algıda yanılma 

          Hatalı mantık yürütme 
          Bellek zayıflığı 
          Can sıkıntısı 
          Hallüsinasyon 
          Konfüzyon 
          Depresyon 
 
C – UYGULAMA 

1- Hasta bireyin varolan duyusal fonksiyonlarının ve ortamdaki uyarının niteliğini    
      anlayın.                   
2- Aktiviteler ve iletişimde sürekliliği sağlamak için gerekli zamanı ayıracak şekilde  

günlük  programınızı planlayın ( Bu hasta bireye duygularını, 
      şikayetlerini vs. sözlü olarak ifade  etmede uyarı ve fırsat sağlayacaktır.) 
3- “Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme Protokolü”nü uygulayarak sık sık   
      iletişim  kurun. 

       4-  Hasta bireyin duyumunu arttıracak aktiviteler programlayın: 
 Aydınlık-karanlık siklüsüne göre uyku-uyanıklık süresince odanın aydınlanma düzenini 
yapın. 
    Günlük yaşam aktivitelerini planlayın (Banyo,tedavi,öğünler vs). 

5- Duvar saati ve ya kol saati,takvim,günlük gazete sağlayın (Zaman oryantasyonu için 
önemlidir).                          

      6- Radyo ve televizyon programlarını takip etmesini sağlayın. 
      7- Kitap,gazete vs. okumasını sağlayın veya okuyun. 

8- Kendisi ile ilgili günlük rutinleri planlamamaya ve uygulamaya hasta bireyi dahil                                     
edin. 

9- Mümkünse can sıkıntısını ve anksiyetesini paylaşabileceği bir oda arkadaşı sağlayın. 
     10-Yakınlarının ziyaret saatlerini düzenleyin. 



     11-Kendisi için özel anlamı olan eşyalarının getirilmesini sağlayın (Albüm,yastık     
          vs.). 
     12-Hasta bireyi mümkünse pencereye yakın bir yere yatırın. (Çevreyi izlemesi için      
          önemlidir,dış çevreyle bağlantısını kolaylaştırın). 
     13-Gözlük,işitme cihazı vs ulaşabileceği bir yere koyun ve temizlenmesinde yardımcı  

olun. 
     14-Odasının kapısını dışarıyı görebileceği şekilde açık bırakın. 
     15-Hasta bireye,birey olarak değerli olduğu hissini sağlamak,çevreyle ilişkisini arttırmak 

için fiziksel olarak dokunun.  
     16-Mümkünse hasta bireyin telefonu daha sık kullanmasına izin verin. 
     17-Hasta bireyi,kendi giysilerini kullanması için teşvik edin. 
     18-Hasta bireyi kendi hastalığı hakkında konuşmaya cesaretlendirin. 
     19-Hastanede kalma süresi uzadığında,uğraş aktivitelerine olanak sağlayın. 
     20-Yaşlanmaya bağlı olarak uyarı eşiği yükselen hastalarda; 
 Gözlüklerini sık sık temizleyin 
   İşitme cihazları ve gözlüklerini heran ulaşabilecekleri şekilde koyun 
   Bu araçların ücretsiz temin edilmesinde yardımcı olun 
   Beslenmelerinde normalden daha fazla çeşit ve tat sağlayın 
   Saat ve takvimler büyük ve belirgin,her saat başı vuracak şekilde ayarlayın 
 Odaların ve koridorun;oryantasyonu ve duyusal uyarıları arttıracak şekilde göz alıcı ve 
farklı renklerde boyanması için önerilerde bulunun ve ekip üyeleri ile bu konuda iş birliği 
yapın. 
    21-Sürekli meşgul izlenimini yok edecek şekilde daha duyarlı ve sorumluluk  
         taşıyan bir hemşirelik bakımını sağlayın. 
    22-Değerlendirme; 
  Hasta bireyle ilgili tüm gözlem ve bulguları diğer ekip üyelerine ait verilerle birlikte ele 
alın. 
  İlgili kayıtlar ve takip formlarını işleyin: 

- Hasta bireyin durumunu değerlendirmelerden çıkan sonuç  ve bulgular : 
     - Uygulanan girişimler ve hasta bireyin cevapları 

           - Ailesi ve sağlık ekibi ile olan iletişimi 
           - Son tedavi planı uygulaması 
 Elde edilen bulguları nöbet değişiminde görevli hemşireye ve diğer ekip elemanlarına  
sözlü olarak iletin. 
 
 
 
 



 
 

KONU : İNSÜLİN KULLANAN HASTANIN EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastayı insülin ve kullanımı,uygulaması,insülinin yol açtığı 
komplikasyonlar,beslenme ve egzersizde dikkat edilecek durumlar konusunda bilgilendirmek. 
 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
 
A- İnsülinin Uygulandığı Durumlar: 

1- Tip I ve Tip II diyabetliler (insüline bağımlı şeker hastaları) 
2- Oral antidiyabetik (DAD) ile kan şekeri kontrolü sağlanamayan Tip II      diyabetliler 
3- Aniden şeker düzeyi yükselen hastalar 
4- Akut stresi olan,kaza,yanık gibi travmaya maruz kalan ameliyat olacak tüm diyabetliler 
5- Gebe kalan tüm diyabetliler ve hamilelikte şeker hastası olanlar 
6- Diyabete bağlı olarak göz,sinir sistemi ve böbreklerinde sorun gelişmiş olanlar 
7- Herhangi bir nedenle pankreas ameliyatı olanlar 

 
B – İnsülin ve Kullanımı Hakkında Bilgi: 

1- İnsülinin tanımı 
2- Elde ediliş biçimi 
3- İnsülinin saklanma şekli 
4- İnsülin enjeksiyon alanları 
5- İnsülinin etkinliğini değiştiren nedenler 
6- İnsülinin uygulanan bölgeye göre emilme hızı 
7- Uygulama şekli ve insülin kalemlerinin kullanımı 
8- İnsülin kullanımına bağlı komplikasyonlar 

 
C – Beslenmeye Bağlı Komplikasyona Neden Olabilecek Durumlar: 

1- İnsülin etki süreleri ile beslenme saatleri arasındaki uyumsuzluk 
2- Öğünün belirlenenden az olması 
3- Öğünün belirlenenden fazla olması 
4- Ara öğünlerin atlanması 

 
D- Egzersiz ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar : 
     (Diyabetli Hastada Egzersiz Uygulama Eğitim Protokolü konusunda bilgilendirilmesi) 
 
EĞİTİM YÖNTEMİ 
1- Teke tek eğitim (uygulamalı eğitim) 
2- Grup eğitimi 
3- Broşür,video,resim,slayt,TV 
 
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 
- Eğitim öncesi ve sonrası bilgi düzeyini ölçen test 

 

ÖRNEK TEST 
1- Kimlere insülin uygulanır? 

a) Kalp hastaları 
b) Yüksek tansiyonu olanlar 
c) Tip I ve Tip II diyabetüs Mellutuslu hastalar 



d) Dişi ağrıyanlar 
2- İnsülin nerede saklanır 

a) Buzlukta 
b) Yemek dolabında 
c) Oda ısısında 
d) 2-8 °C de buz dolabı kapağında 

3- İnsülin nereden uygulanır? 
a) Kollar 
b) Bacaklar,kalça 
c) Göbek çevresi 
d) Hepsi 

4- İnsülin kaç derecelik açı ile yapılır? 
a) 60° 
b) 35° 
c) 45-90° 
d) 10° 

5- İnsülin en hızlı nereden emilir? 
a) Kalça 
b) Bacak 
c) Göbek çevresi 
d) Kollar 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU : İNTRADERMAL ENJEKSİYON UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : İntradermal enjeksiyonu doğru/uygun teknikle uygulamak 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- İntradermal ilaç uygularken 5 doğru kuralına uyulur (doğru ilaç, doğru doz,  
     doğru yol, doğru teknik, doğru zaman), 
2- ID enjeksiyonda uygulanacak ilaç hemşire bankosunda hazırlanır, 
3- İlacı hazırlayan hemşire uygular,kaydını yapar ve uygulama sonrası hastayı  
    takip eder, 
4- Enjeksiyon bölgesinin temizliğinde cerrahi aseptik teknik uygulanır, 
5- Enjektör kullanıldıktan sonra “Hastane Atıklarının Toplanması ve    
    Uzaklaştırılması Protokolüne”uygun elimine edilir, 
6- Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir, 
7- Hasta uygulanacak işlem hakkında bilgilendirilir, 
8- Enjeksiyon öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Protokolüne”uygun yıkanır, 
9- ID enjeksiyon l5 C’lik açı ile uygulanır. 

     10- ID enjeksiyonda 0,1-0,2 ml ilaç uygulanır, 
     11-ID enjeksiyonda 26 geyclik iğne kullanılır, 
     12-ID enjeksiyondan sonra enjeksiyon bölgesi silinmez ve masaj uygulanmaz. 
 
B – TANILAMA 

1- Kol; 
- Cilt bütünlüğünü bozan dermatit, 
- Döküntülü cilt reaksiyonları açısından kol tanılanır.  

Her iki kolda sorun varsa uygulama ertelenir. 
2- ID enjeksiyon sağ veya sol ön kolun 2/3 üst ve iç  kısmına yapılır (tüysüz 

bölgeye) 
 
 
 
 

C – UYGULAMA 
       a)  Malzemeler  

- Uygun büyüklükte tepsi 
- İlaç kartı 
- İlaç 
- Antiseptik solüsyon (%10 povidon iyod) 
- Enjektör (ilacın dozuna uygun) 
- Pamuk tamponlar 
- Kese kağıdı 

 
       b)  İşlem öncesi 

1. Ellerinizi,”el yıkama protokolüne” uygun yıkayın, 
2. İlaç ampul formda ise “ampul formunda ilacı  hazırlama protokolüne” flakon 

formda ise “flakon formundaki bir ilacın hazırlama protokolüne göre hazırlayın, 
3. Hazırlanın ilacı ilaç tepsisine koyun, 
4. İlaç tepsisi ile hastanın yanına gidin. 

 
       c)  İşlem 

1. Hastanın kimliğini kontrol edin, 
2. Hastayı işlem hakkında bilgilendirin, 



3. Uygun enjeksiyon bölgesini seçin (sol ön kolun 2/3 üstü ve dış kısmına 
intradermal bölge), 

4. Hastaya uygun pozisyon verin, 
5. Deriyi % 10 povidon iyod ile temizleyin (uygulanacak ilaca göre), 
6. Enjektörü,daha çok kullandığınız elinize alarak diğer elle hastanın ön kolu 

altından tutup deriyi işaret ve baş parmağınızla gerin, 
7. İğneyi,kesik ucu yukarı bakacak şekilde deriye 15 lik açıyla yaklaşık 2 mm kadar 

girin, 
8. İlacı,deride 6-8 mm’lik kabarcık (papül) oluşturuncaya kadar yavaşça verin, 
9. Enjeksiyon yeri üzerine pamuk vs. ile bastırmadan iğneyi aynı açı ile çıkarın 

(Bölgeyi silmeyin ve masaj uygulamayın), 
 
       d)  İşlem sonrası 

1. İşlem sonrası malzemeleri toparlayıp hemşire bankosuna dönün, 
2. Kullanılan enjektör ve iğneleri “Hastane Atıklarının Toplanması ve 

Uzaklaştırılması Protokolüne” uygun elimine edin, 
3. Ellerinizi “El Yıkama Protokolüne” uygun yıkayın, 
4. Uygulanan işleme ait notlarınızı hemşire gözlem kağıdına not ederek çekinizi atın, 
5. Komplikasyonlar yönünden hastayı izleyin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KONU: İNTRAMÜSKÜLER (KAS İÇİ-İM) YOLLA İLAÇ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ:İntramüsküler (I.M.) enjeksiyonu doğru/uygun teknikle uygulayarak komplikasyonları         
            önlemek 
 
A- TEMEL İLKELER 

1- İ.M. ilaç uygulanırken 5 doğru kuralına uyulur (Doğru hasta, ilaç, doz, yol, zaman). 
2- İ.M. enjeksiyonda uygulanacak ilaç, hemşire bankosunda hazırlanır. 
3- İlacın uygulanması, ilacı hazırlayan hemşirenin sorumluluğundadır. 
4- Enjeksiyon bölgesinin temizliğinde cerrahi aseptik teknik uygulanır. 
5- Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir. 
6- Enjektör kullandıktan  sonra “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması 

Protokolü”ne uygun elimine edilir. 
7- Hasta uygulanacak işlem hakkında bilgilendirilir. 
8- İ.M.  Enjeksiyon uygulamadan önce ve sonra eller “El Yıkama Protokolü”ne uygun 

yıkanır. 
9- İM. Enjeksiyon; dorsogluteal, ventrogluteal, laterofemoral ve deltoid bölgelerine 

yapılır. 
 

B-TANILAMA 
1- IM Enjeksiyon Uygulanacak Bölgelerin Seçilmesi:  

 Dorsoglteal bölge 
 Ventogluteal bölge 
 Laterofemoral bölge 
 Deltoid bölgesi 

 
 

2- Enjeksiyon yapılacak bölge; 
- Sinir, kemik, 
- Protez, 
- Kitle, 
- Kızarıklık, apse,  
- Hematom,  
- Yara, 
- Ödem, 
- Yüzeyel enfeksiyon, 
- Kan damarları yönünden tanılanır.                                                                      
 

      Tanılama Sıklığı: 
 İ.M. enjeksiyonlardan sonra enjeksiyon bölgesi gözlenir. 
 Hasta, uygulanan ilacın özelliğine göre komplikasyonlar yönünden gözlenir. 

C- UYGULAMA 
a) Malzemeler 

1- Tedavi tepsisi, 
2- Protokole uygun hazırlanmış ilaç ve ilaç kartı, 
3- Antiseptik solüsyon (Povidon iyot %10’luk), 
4- Pamuk tampon, kirli atık kabı, 
5- Paravan veya perde      

      b)  İşlem Öncesi 
1- Elleri “El Yıkama Protokolü’ne” uygun yıkayın, 



2- İlaç, ampul formu ise “Ampul Formunda İlaç Hazırlama Protokolü”ne, flakon formda 
ise “ Flakon Formunda İlaç Hazırlama Protokolü’ne” uygun hazırlayın, 

3- Hazırlanan ilacı tepsiye koyun, 
4- İlaç tepsisi ile hastanın yanına gidin.   

      c)  İşlem  
1- Hastanın kimliğini kontrol edin, 
2- Yapılacak işlemi hastaya açıklayın, 
3- Uygun enjeksiyon bölgesi seçin, 
4- Hastanın genel durumuna uygun pozisyon verin: 

- Dorsagluteal bölge ve ventrogluteal bölgeye enjeksiyon uygularken; prone, 
Lateral yada sims pozisyon verin, 

- Laterofemoral bölgeye enjeksiyon uygularken; supine ya da fawler pozisyon 
verin, 

- Deltoid bölgede ise; supine ya da fawler pozisyonu verilir. 
5- Enjeksiyon bölgesini tanılayın, 
6- Enjeksiyon uygularken hastanın mahremiyetini koruyun, 
7- Belirlenen enjeksiyon bölgesini, % 10 Povidon İyot ile 5 cm. çapında, içten dışa 

doğru friksiyonel hareketlerle,bir defada temizleyin (Bir defa silinen yere bir daha 
değilmez), 

8- İğnenin steril başlığını çıkartın, 
9- Daha az kullanılan elin yardımı ile deri ve deri altı tabakalarını bastırarak gerdirin, 
10- Adalenin gevşemesi ve hastanın dikkatini başka yöne çekmek için hastaya derin 

nefes alıp vermesini söyleyin, 
11- İğnenin açık ucunu üstten görülecek şekilde tutun, düzgün ve seri bir şekilde 90º 

açı ile dokuya batırın, 
12- İğne doku içindeyken,enjektörü kıpırdatmadan sabit tutun, 
13-  Enjektörü tutan el sabit kalarak, deri ve deri altı tabakaları gerdirdiğiniz el ile 

enjektörün pistonunu geri çekin kan gelip gelmediğini kontrol edin, 
14- Eğer kan geldiyse, iğneyi geri çekin, enjektör iğnesini değiştirin ve işlemi başka bir 

bilgede tekrarlayın, 
15- Kan gelmez ise;pistonu yavaşça itin, ilaç dokuda basınç oluşturmayacak hızda 

verin, 
16- Steril kuru tamponu enjeksiyon yeri üzerine hafifçe bastırdıktan sonra iğne, giriş 

açısı ve hızı ile geri çekin, 
17- Enjeksiyon alanına kanama durana kadar hafifçe basınç uygulayın, 
18- Hastaya rahat pozisyon verin. 

d) İşlem Sonrası: 
1- Malzemeleri toplayıp, temizleyip kaldırın, 
2- Kullanılan enjektör ve iğneleri “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması 

Protokolü”ne uygun elimine edin, 
3- Ellerinizi ”El Yıkama Protokolü”ne uygun yıkayın, 
4- Hastayı komplikasyonlar yönünden gözleyin, 
5- Gözlem ve bulgularınızı “Hemşire Gözlem Formu”na kaydedin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KONU : İNTRAVENÖZ (DAMAR İÇİ-IV) YOLLA İLAÇ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Doğru/uygun teknikle enjeksiyonu gerçekleştirerek komplikasyonları önlemek.   
 
 
A- TEMEL İLKELER 

1-  Bu protokol;IV ilaç/serum uygulamayı ve uygulamaya bağlı komplikasyonlarının 
tanılamasını kapsar. 

2- IV ilaç hazırlanırken ve uygulanırken 5 doğru kuralına uyulur (Doğru  ilaç, hasta, 
zaman, doz, yol). 

3- IV enjeksiyonda uygulanacak ilaç hemşire bankosunda hazırlanır. 
4- İlacın uygulanması,hazırlayan hemşirenin sorumluluğundadır. 
5- Enjeksiyon bölgesinin temizliğinde cerrahi aseptik teknik uygulanır. 
6- Kullanılan enjektör disposıble olup kullanıldıktan sonra “Atıkların Toplanması ve 

Uzaklaştırılması Protokolü”ne  uygun elimine edilir. 
7- IV enjeksiyon uygulamadan önce ve sonra eller “El Yıkama Protokolü”ne uygun 

yıkanır. 
8- Ven seçiminde uygulama distalden proksimale doğru yapılır. 
9- Hasta,uygulanacak işlem hakkında bilgilendirilir. 
10- IV enjeksiyon uygulanacak ven seçimi tanılama kriterleri göz önüne alınarak yapılır. 
11- lV serum uygulaması için hastanın daha az kullandığı kol tercih edilir. 
12- lV serum uygulanan hastalarda protokole uygun aldığı- çıkardığı sıvı takibi yapılır. 
13- Mastektomi yapılan taraftan ve arterio-venöz füstüllü koldan IV enjeksiyon 

uygulanmaz.  
  
 
B- TANILAMA 

1- Uygulama alanı; 
 Ağrı 
 Ödem 
 Kızarıklık 
 Hassasiyet 
 Arterio-venöz fistul veya şant varlığı 
 Açıklanamayan ateş yönünden tanılanır. 

           Yukarıdaki maddelerden herhangi birinin varlığında o venden enjeksiyon yapılmaz. 
 

2-  IV enjeksiyon ve İnfüzyon için kullanılacak venler (Şekil 1). 
 
 
 

3- IV enjeksiyon uygulama sırasında; 
 İgnenin damarda olup olmadığı, 
 İlaçın özelliğine göre erken komplikasyonlar gözlenir. 
 

4- IV perfüzyon sırasında; 
 İnfüzyon akışı, 
 Dakikada damla sayısı, 
 Damarda olup olmadığı, 
 Sık manuplasyona bağlı tespit flasterlerinin çıkması. 
  

5- IV uygulamaya bağlı komplikasyonları (sonlandırma kriterleri) 



-    Enfeksiyon belirtilerinin oluşmaya başlaması, 
 Ağrı, 
 Ateş, 
 Ödem, 
 Kızarıklık, 
 Hassasiyet, 

-     İnfiltrasyon/Ekstrovazasyon (protokole uygun tanılanır), 
 Ağrı, 
 Ödem, 
 Kızarıklık, 
 Hassasiyet, 

-     Tromboflebit (Tromboflebitli hasta bakım protokolüne göre tanılanır.), 
-     Projenik reaksiyon, 

 Üşüme, 
 Titreme, 
 Ateş, 
 Kızarıklık, 

-     Pulmoner ödem, 
 Dispne, 
 Öksürük, 
 Dışarıdan duyulabilen raller, 
 Siyanoz, 
 Taşikardi, 
 Hipotansiyon, 
 Terleme, 
 Ölüm korkusu, 

-     Hava embolisi açısından tanılanır. 
Tanılama Sıklığı: Perfüzyon devam ettiği sürece sürekli tanılama yapılır. 

 
 
C- UYGULAMA 

a) Malzemeler 
- Uygun büyüklükte ilaç tepsisi, 
- İlaç, 
- İlaç kartı, 
- Turnike, 
- Antiseptik solüsyon(%10’luk povidon iyod), 
- Pamuk tamponlar, 
- Kese kağıdı, 
- Tedavi muşambası, 
 

b) İşlem öncesi: 
1. Ellerinizi “el yıkama protokolüne” uygun yıkayın, 
2. İlacı protokole uygun hazırlayın, 
3. Hazırlanan ilacı ilaç tepsisine koyun, 
4. İlaç tepsisi ile hastanın yanına gidin, 
5. Yapılacak işlemi hastaya açıklayın. 
 

c) İşlem: 
1- Uygun ven seçimini yapın ve alanı destekleyerek altına tedavi muşambasını 

yerleştirin, 
2- Turnikeyi, girilmek istenilen venin 15 cm yukarısından uygulayın,  



3- Palpe ederek damarın doku içindeki ilerleyişini hissedin, 
4- Enjeksiyonu yavaş ve rahat yapabileceğiniz bir pozisyon alın (oturun), 
5- Enjeksiyon bölgesini %10 povidon iyyod ile uygulanacak venin doğrultusunda 

yukarıdan aşağıya doğru temizleyin, 
6- İğnenin steril başlığını çıkartın, 
7- İğnenin keskin yüzünü yukarı tutarak damara girmek istediğiniz bölgenin yaklaşık 

1-2 cm altından deriye 30-40 lik açı ile girin,iğneyi yaklaşık 15 lik açıya getirerek 
ven içine yavaşça sokun ve ilerletin, 

8- Enjektör bulunan elinizi oynatmadan,serbest kalan el ile pistonu hafifçe geri 
çekerek kan gelip gelmediğini kontrol edin, 

9- Kan gelmezse ilacı vermeyin. İğneyi geri çekin. İğne yerine pamuk tamponla hafif 
basınç uygulayın,  

10- Enjektörün iğnesini değiştirin. Başka bir vene aynı işlemi tekrarlayın, 
11- Kan görüldüğünde,serbest olan el ile turnikeyi açın, 
12- İlacın tamamını,hastayı gözlemleyerek ve iğnenin damarda olup olmadığını kontrol 

ederek yavaşça verin, 
13- İlaç bitince iğneyi geri çekin ve iğne yerine pamuk tamponla hafif basınç uygulayın. 

 Yapacağınız tedavi serum ise; 
           14- Periferik venöz kateter uygulama protokolüne uygun kanül takın, 
           15- Kanülle serum setini birleştirin, 
           16- İnfüzyon setini 45-60 cm yukarıya asın, 
           17- Setin klempini açın. Solüsyon gidiyorsa iğne giriş yerinin altından flasterle tespit           
                 edin. Bölge kirlenmişse temizleyin, 
           18- Dakikadaki damla sayısını ayarlayın, 
           19- İnfüzyonu kesmek veya sıvı akımını durdurmak için klampı kapatın, 
           20- Perfüzyon bitiminde doku travmasını önlemek için iğneyi tutarak flasteri çıkarın.      
                 İğne veya kateteri hafifçe dışa doğru çekerek çıkartın, 
           21- İğne yerine kuru tamponla basınç uygulayın. 
 

d) İşlem sonrası ; 
1- İşlem sonrası malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
2- Kullanılan enjektör ve iğneleri “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması 

Protokolü”ne uygun elimine edin, 
3- Ellerinizi “El Yıkama Protokolü” ne uygun yıkayın, 
4- İşlemi “Hemşire Gözlem Dosyası”na kaydedin, 
5- Gelişebilecek komplikasyonlar yönünden hastayı takip edin ve kaydını yapın, 
6- Perfüzyon devamında; infüzyon akışını sık sık kontrol edin. İnfüzyon başlaması ve 

sürdürülmesi ile ilgili kayıtları hemşirelik notlarına ekleyin. 
 
 
 
 



 
KONU : IVIG UYGULAMA PROTOKOLÜ 

 
Amaç  : IVIG uygulamasını doğru uygulamak ve uygulama sırasında oluşabilecek olası 
allerjik reaksiyonları erken tespit ederek hastanın tedavisini uygulamak . 
 
A.) TEMEL İLKELER 
1-IVIG uygulama hemşire ve hekimin sorumluluğundadır. 
2- Hasta ve ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 
3-IVIG acil müdahale koşullarına uygun bir ortamda uygulanır. 
4-Uygulama öncesi hekim direktifine göre 2 mgl kg IV steroid uygulanır. 
5-IVIG 0.1-1.0g / kg dozunda hekim direktifine göre uygulanır. 
6-Allerjik reaksiyon gözlenirse, işlem sonlandırılır. 
7-İşlem sonrası hasta 20 dakika gözlem altında tutulur. 
8-IVIG uygulama sonrası uygulama kaydedilir. 
9-IVIG uygulanırken kan ve kan ürünleri tranfüzyonu protokolü göz önünde tutulur. 
 
B.) TANILAMA 
a.) IVIG uygulama nedenleri  
-Akut bakteriyel enfeksiyonlarda ( septisemi, menenjit, peritonit) 
-İmmun yetmezliklerde ( izole  IgA hariç ) 
-Kronik hastalıklarda  
 
b.) IVIG uygulaması sırasında gelişebilecek komplikasyonlar / Takip kriterleri. 
1.) Allerjik reaksiyon     2.) Febril reaksiyon 
- Hırıltılı solunum,      - Ateş  
- Yüz ve larenks ödemi,     - Başağrısı  
- Polmoner ödem,    - Bulantı- Kusma  
- -Anafiksi.         - Hipotansiyon 
- Ürtiker, kızarıklık, kaşıntı. 
 
3-) Anafilaktik  reaksiyon 
- Hırıltılı solunum, dispne 
- Hipotansiyon 
- Kızarıklık , kaşıntı  
- Karında kramp, diyare  
- Siyanoz  
- Şok 
- Arrest 
 
C.) Uygulama sırasındaki takip sıklığı 

IVIG uygulaması başladıktan ilk bir saatte 15 dakikada bir, ikinci saatte 30 dakikada bir 
hastada gelişebilecek komplikasyonlar açısından hasta gözlenir. 

 
D.) UYGULAMA 
a.) Malzemeler  
- Yüzey dezenfektan spreyi  
- Tedavi tepsisi 
- Tedavi muşambası 
- Pamuk  
- Betadin  
- Alkol  
- İpek flaster  



- Steril eldiven 
- IV kanül  
- Serum seti  
- Ara bağlantı ( Extansiyonset ) 
- Saatlik sıvı ayarlayıcı ( Dese- flow ) veya infüzyon pompası 
- Serum askısı 
- Atık kutusu 
 
b) İşleme Hazırlık 
 -El yıkama protakolüne göre ellerinizi yıkayın. 
-IVIG hazırlanacak yüzeyi dezenfekte edin. 
- Eldiven giyin. 
- IVIG ‘ i sulandırmak için , ilacın içinde bulunan delici iğneyi önce IVIG sulandırıcısının 

içine koyun, diğer ucu da toz çözeltinin içine batırın 
- Şişeleri yatay biçimde tutun  
- Sulandırıcının toz çözeltinin içine boşalması için üste gelecek şekilde tutun. 
- Toz çözeltinin çözülmesi için çalkalamadan 15 – 20 dakika bekleyin. 
- IV damar yolu açma protokolüne göre damar yolu açın. 
 
C.) İşlem  
- Steroid uygulayın. 
- İnfizyonu başlatın. 
- İlk 1/2 saatte 10 damla / dk., allerjik reaksiyon yoksa ikinci ½ saatte 30 damla / dk.’ya 

infizyonu ayarlayın. 
- Komplikasyon gelişmezse işlemi üç saatte bitirin. 
- Allerjik reaksiyon gözlenirse hekime haber verin. 
- 2 mg / kg steroid ( prednol ) uygulayın. 
- Antihistaminik uygulayın. ( 1 yaş altı için ½ ampul ) 
- Hastayı gözlem altında tutun. 
 
d.) İşlem sonrası 
- Hastaya ilk kez IVIG uygulanıyorsa, hastayı 60 dakika gözlem altında tutun. 
- Malzemeleri toplayın. 
- Atıkları atık kutusuna atın. 
- Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın. 
- Yaptığınız işlemi kaydedin. 
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     KONU: İZOLASYONDA BULAŞMA YOLUNA BAĞLI ÖNLEMLER PROTOKOLÜ 
  
     AMAÇ: Tanısı kesinleşen hastadan diğer hastalara, sağlık personeline ve 
ziyaretçilere  
                 etken mikroorganizmaların  yayılmasını önlemek 
    
     A- TEMEL İLKELER: 

1- Bu protokol; tanısı kesinleşen hastalarda ; Temas önlemleri, Damlacık 
önlemleri     

     ve solunum önlemlerini gerektiren hastalıkların tanılanması ile,İzolasyonda     
     bulaşma yoluna bağlı önlemleri kapsar. 

          2- İzolasyonda Bulaşma Yoluna Bağlı Önlemler,  İzolasyonda Standart Önlemler  
              Protokolü ile birlikte uygulanır. 
          3- İzolasyon önlemleri hastanenin yapısına, kurallarına, çalışma koşullarına, 
yasal  
              zorunluluklara ve diğer özel koşullara göre düzenlenmelidir. 
 
      B- TANILAMA 
           1- TEMAS ÖNLEMLERİ GEREKTİREN HASTALIKLAR: 

     -  Enterohemorojik E.coli, shigella, 
     -  Yenidoğan ve çocuklarda RSV, parainfluenza, enterovirüs, 
     -  Clostridium difisile, 
     -  Difteri, 
     -  HSV, 
     -  Ebola, 
     -  Lassa, 
     -  Magburg, 
     -  Zoster(dissemine veya immunyetmezlikli konak), 
     -  Majör abse, sellülit veya dekübit, 
     -  İmpetigo, 
     -  Pediküloz, 
     -  Uyuz, 
     -  VRE(Vankomisine resiste enterekok), 

 
     ÖNLEMLER: 

      1-  Hasta bireyi özel odaya yerleştirin. 
      2-  Özel oda yoksa aynı mikroorganizma ile aktif infeksiyonu olan bir hasta odasına  
            yerleştirin. 

3- Bu da sağlanamıyorsa mikroorganizmanın epidemiyolojisini ve hasta      
            popülasyonunu gözönünde bulundurun. 
      4-  Odaya girerken eldiven giyin. 
      5-  Yüksek konsantrasyonlu materyelle (dışkı, yara drenajı) temastan sonra     
            eldivenleri değiştirin. Odadan çıkmadan eldivenleri değiştirin.Odadan çıkmadan     
            eldivenleri  çıkarın ve elinizi antimikrobiyal bir ajanla yıkayın.Bu işlemden sonra    



            odadaki  eşyalara dokunmayın. 
6- Standart önlük giyimine ek olarak hastada inkontinans, diyare, ileostomi, kolostomi, 

pansuman yapılmamış yara drenajı varsa odaya girerken önlük giyin. 
           Odadan çıkmadan önlüğü çıkarın. Önlük dış yüzeyini diğer hastalara, giysilere    
           ve çevreye temasını önleyin. 

7- Gerekli durumlar dışında hastanın odadan çıkmasını kısıtlayın.Zorunlu çıkışlarda    
 mikroorganizma bulaşı ve çevrenin kontaminasyonu riskini azaltacak önlemlerin   
 alınmasını sağlayın. 

8- Nonkritik hasta bakım araçlarını tek hastada kullanın.Başka hastada kullanılacaksa 
önce yeterli temizlik ve dezenfeksiyonu yapın. 

 
 
 2-  DAMLACIK ÖNLEMLERİ GEREKTİREN HASTALIKLAR: 
       -  Hemofilus influenza tip b(menenjit,pnömoni,epiglottid, sepsis), 
       -  N.menengitis(menenjit, pnömoni, sepsis), 
       -  Farinks difterisi, 
       -  Mycoplasma pneumonia, 
       -  Boğmaca, 
       -  Veba (akciğer), 
       -  Yenidoğan ve çocuklarda A grubu streptekokkal farenjit, pnömoni, kızıl, 
       -  Adenovirüs, 
       -  İnfluenza, 
       -  Kabakulak, 
       -  Parvovirüs B 19, 
       -  Rubella, 
 
     ÖNLEMLER: 
      1-  Özel odaya yerleştirin.Özel oda sağlanamazsa başka bir enfeksiyonu olmayan aynı  
            mikroorganizma ile enfekte olan bir hastanın odasına yerleştirin. Her ikisi de    
            mümkün değilse infekte hasta ile diğer hastalar ve ziyaretçiler arasında en az 1     
            metre mesafe kalmasını sağlayın. Havalandırma ve özel hava sistemleri gerekli  
            değildir. Kapı açık kalabilir. 
      2-  Hastaya 1 metreye yakın çalışırken maske kullanın.(Bazı hastanelerde odaya    
            girerken maske kullanılması istenebilir.) 
      3-  Gerekli durumlar dışında oda dışına çıkmasını sınırlayın. 
      4-  Zorunluluk halinde hastaya maske takarak damlacık bulaşını en aza indirin.                              
 
3- SOLUNUM ÖNLEMLERİ GEREKTİREN HASTALIKLAR: 
        -  Kızamık 
        -  Suçiçeği( dissemine zosteri içermek üzere) 
        -  Tbc 
     ÖNLEMLER: 
      1-  Hastayı eğer varsa özel havalandırmalı odaya yatırın ve oda kapısını kapalı tutun. 
           Özel oda sağlanamazsa başka bir infeksiyonu olmayan aynı mikroorganizma ile   
           aktif infeksiyonu olan bir hastanın odasına yerleştirin. Her ikisi de mümkün değilse 
           infeksiyon kontrol uzmanına danışın. 
      2-  Pulmoner  tbc olduğu bilinen veya şüphelenilen hastanın odasına girerken özel  
           maske ( N95respiratör)  kullanın. Duyarlı kişiler solunum önlemleri uygulanan  
           hastanın odasına girmemeli, zorunluluk halinde özel maske kullanılmalıdır. Bağışık  
           kişilerin özel maske kullanmalarına gerek yoktur.  
      3- Gerekli durumlar dışında odadan çıkmasını sınırlayın. Zorunluluk halinde hastaya 
          özel maske takarak bulaşı en aza indirin. 



  
KONU:   İZOLASYONDA STANDART ÖNLEMLER PROTOKOLÜ  

 
AMAÇ: Patojen mikroorganizmaların hastalara,sağlık personeline ve ziyaretçilere    
             yayılmasını önlemektir. 
 

A- TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol;İzolasyonda standart  önlemlerde (El yıkama,eldiven, hasta bakım                   
     malzemeleri,çamaşırlar,çevresel kontrol,meslek sağlığı,hasta yerleştirilmesi)    
     uyulacak talimatları kapsar. 
2- İzolasyon yöntemlerinin uygulanma koordinasyonu yönetici hemşirenin     
     sorumluluğundadır. 
3- İzolasyon maske-gözlük, önlemlerinin uygulanması tüm sağlık personeli ve hasta ile     
     teması olan herkes için geçerlidir. 

     4- ‘Standart önlemler’ her hasta için uygulanır. 
     5- Hastanın tanısı kesinleştiğinde ‘İzolasyonda Bulaşma Yoluna Yönelik Önlemler  
         Protokolü’ uygulanır. 

 
 B- TANILAMA     

      1- EL YIKAMA 
          -  El yıkama işlemi, el yıkama protokolüne uygun yapılır. 
          -  Normal el yıkamada kalıp sabun veya sıvı sabun yeterlidir. 

    -  Normal el yıkama; 

 Yiyeceklere dokunmadan önce, 
 Eldiven giymeden önce ve sonra,  
 Tuvaleti kullanmadan önce ve sonra, 
 Bir hastadan diğerine bakım vermeye geçerken , 
 Sürgü-ördek verilip alındıktan sonra, 
 Göreve başlarken ve ayrılırken yapılır.                            

  -  Eldiven kullanımı el yıkamanın yerine geçmez.  
          

      2- ELDİVEN  
- Kan / vücut sıvıları, deride açık yara ve kontamine malzeme ile temasta,  
- İnvaziv işlemlerden önce (örn: IV kateterizasyon - İmmun yetmezlikli ve               

yeni doğanlara temastan önce, 
- Her türlü yara ile temastan önce, 
- Mikroorganizma bulaşma olasılığı yüksek olan aletlerle temastan önce, 
- İnfekte veya infeksiyon gelişmesi beklenen hastalarda, 
- Yüksek konsantrasyonda mikroorganizma içeren materyalle temastan     
      sonra eldiven giyilir, 
- Bir hastadan sonra diğer hastaya bakım verileceği zaman eldiven değiştirilir, 
- Eldiven dikkatlice çıkartılıp eller yıkanır, 
- Temiz – nonsteril eldiven yeterlidir, 
- Eldiven sızdırmaz bariyer değildir, çıkarıldıktan sonra eller yıkanır, 
-    Doğrudan hasta bakımında eldiven kullanılabilir (temiz yatağa çarşaf sererken      

     eldiven giymeye gerek yoktur). 

- Sorumsuz eldiven kullanımı infeksiyonu yayar. 
 



 
 3- MASKE – GÖZLÜK   
      -  Kan / vücut sıvılarının sıçrama olasılığı halinde kullanılır. 
      -  Maske , ağız ve burunu tamamen örtmelidir. 
          -  Basit cerrahi maskeler yeterlidir. 
     
      4- ÖNLÜK  

                -   Kan / vücut sıvıları sıçrama olasılığında giysilerin kontaminasyonunu önlemek ve  
                     personelin cildini kan ve vücut sıvılarından korumak için kullanılır.  

 -    Önlüğün özelliği; Tüm giysileri örtmeli ve sıvılara karşı geçirgen olmamalıdır. 
 -    Dış yüzü kontamine kabul edilerek çıkarırken dikkat edilmelidir. 

                                            
      5- HASTA BAKIM   MALZEMELERİ  
       -   Kirli malzemeler cildi, giysileri, diğer malzemeleri kontamine etmemesi için 
           dikkatlice toplanır,                                  

        -  Tek kullanımlık malzemeler protokolüne uygun elimine edilir. 
        -  Tekrar kullanılacak olanlar ‘Servislerde kullanılan araç-gerecin dezenfeksiyonu- 
            sterilizasyonu ve saklama koşulları protokolü’ uygulandıktan sonra     
            kullanılmalıdır. 
        -  Kesici-delici aletler delinmeye dayanıklı kutu ve torbalarda toplanır.              

 -  Atıklar “Hastane atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması” protokolüne uygun  
    uzaklaştırılır. 

                             
       6- ÇAMAŞIRLAR  
             -  Kan/ vücut sıvıları, sekresyonlarla kirlenmiş çamaşırlar cilt ve mukozalara 
                değdirilmeden, diğer hastaları, giysileri, malzemeleri kontamine etmeden 
                toplanarak çamaşırhaneye gönderilmelidir. 
 
       7- ÇEVRESEL KONTROL       
             -  Günlük bakım ve temizlik için ‘Servis-Ünite Temizliği ve Dezenfeksiyonu 
                 Protokolü’ uygulanır. 
             -  Kuralların uygulanması takip edilmelidir. 
 
      8- MESLEK SAĞLIĞI   
             -  Kesici – delici malzemeleri kullanırken , toplarken, temizlerken ve imha  
                ederken yaralanmamaya dikkat edilmelidir 
             -  İğnelerin kılıfı tekrar takılmamalıdır 
             -  Atılacak olan kesici, delici malzeme delinmeye dayanıklı kaplarda  
                 biriktirilmelidir. 
             -  Resusitasyon gerekebilecek bölümlerde ağız-ağıza ressusitasyona gerek 
                 bırakmamak için resusitasyon çantaları hazır bulundurulmalıdır.  
 
      9- HASTA  YERLEŞTİRİLMESİ 
             -  Hijyeni bozuk ve hijyenik önlemleri uygula(ya)mayan 
             -  Çevreyi kontamine eden 
             -  Önerilere uyamayan hastalar (çocuk, yaşlı, mental retarde) 
             -  Bulaşıcılığı yüksek hastalığı olanlar veya epidemiyolojik olarak önemli  
                mikroorganizmalar (MRSA, VRE) gibi infekte hastaları tek kişilik odaya 
               alınmalıdır. 

- Aynı etkenle infekte hastalar aynı odada yatırılabilir.    
 
 



 
 

KONU: KALICI MESANE KATETER BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Kataterin işlevsel devamlılığını sağlayarak üriner enfeksiyonların    
             oluşmasını önlemek 
 

A- TEMEL İLKELER 
1- Kalıcı  kateter bakımı, 8 saatte bir tekrarlanır ve tanılama yapılır. 
2- Kateter bakımı konusunda hasta ve refakatçisi eğitilir; 

-İdrarı ile ilgili şikayeti olduğunda (yanma, ağrı, kaşıntı) hemşireye     
  haber vermesi gerektiğini, 
-İdrar torbasını yukarı kaldırmamasını, 
-Sondayı çekmemesini, 
-Sondanın giriş yerine dokunmamasını, 
-İdrar torbasını hastanın kendisinin ve refakatçisinin hemşireye     
  haber vermeden boşaltmamasını, 
-İdrar torbasıyla zorunlu haller dışında ayağa kalkmamasını söyleyin. 

3- Perine bölgesinde toz halinde maddeler, spreyler ve antibiotikli pomad kullanmaktan 
kaçınılır. 

4- İdrar sondası l5-2l günde bir, ürofix haftada bir kez değiştirilir. 
5- Kullanılan katater malzemesinin özelliğini dikkate alarak kullanım talimatına uyulur. 
6- Kateterin değiştirilmesi sırasında cerrahi aseptik teknik uygulanır. 
7- Drenaj setine her dokunuştan önce eller yıkanır. 
8- İdrar torbası yerden uzak tutulur ve tüpün kıvrılmamasına dikkat edilir. 
9- İdrar torbasının çıkış musluğu olanlar tercih edilir. 

 
B- TANILAMA 

1- Perine;  
-  Anatomik deformasyon,  

     -  Hijyen durumu,  

     -  Enfeksiyon belirtileri (Kızarıklık, sıcaklık, ağrı ) yönünden gözlenir. 

2- Kateter; 
-  Yeri,  

      -  Çalışıp çalışmadığı tanılanır. 
3- İdrar; 

- Miktar,  
- Renk (hematürik, bulanık, v.s.), 
- Koku. 

       Tanılama Sıklığı:Tanılama 8 saatte bir tekrarlanır. 
 
 

C- UYGULAMA 
      a) Malzemeler: 

- Klorheksidin solüsyonu %2 veya sabunlu su,  
- Eldiven, 
- Flaster, 
- Atık kutusu, 
- Ara bezi muşambası. 

  b) İşlem Öncesi Hazırlık: 
1- Ellerinizi yıkayın, 
2- Malzemeleri tepsi içinde hasta başına götürün, 



3- Hastanın şuuru açıksa işlem hakkında bilgi verin, 
4- Hasta erkekse sırt üstü düz pozisyon, kadınsa dorsal rekümbent pozisyonu verin. 

 c) İşlem: 
1- Eldivenlerinizi giyin, 
2- Klorheksidin veya sabunlu su ile kateter giriş yerini temizleyin, 
3- Temizleme sırasında hafifçe kateteri çekerek yerinde olup    
      olmadığını kontrol edin, tıkalı ise katateri çıkarın, 
4- Katater çalışıyorsa baldıra tespit edilen flasteri değiştirin, 
 

                 İdrar Torbasının Boşaltılması: 
1- Ellerinizi yıkayın disposıble eldiven giyin, 
2- Çıkış musluğunu % 70 lik izopropil alkolle temizleyin, 
3- İdrarı uygun bir kaba akıtın, 
4- Çıkış musluğunu kapatın ve alkolle tekrar silin. 

              Kateterin Çıkartılması 
1- Sondayı sabitleştiren bantları çıkarın, 
2- Hastanın uyluğu arasına bir havlu yerleştirin, 
3- Steril bir enjektör ile balonun içindeki sıvıyı (5-10 cc) geri çekerek alanı boşaltın, 
4- Hastaya kateterin çıkartılması sırasında bir yanma hissi duyacağını açıklayın, 
5- Kateteri yavaşça geri çekin, 

 
  d) İşlem Sonrası: 

1- Eldivenlerinizi çıkarın, 
2- Malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
3- Atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne uygun olarak 

elimine edin.  
4- İdrarın rengini miktarını gözleyin, 
5- Elde edilen verileri hemşire gözlem dosyasına kaydedin. 
          



 
      
     KONU:KALICI MESANE KATETERİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
     AMAÇ:İstenilen miktarda diürezi sağlamak 
 
     A-TEMEL İLKELER 

        1- Uygulama sırasında aseptik teknik uygulanır 
        2- Kapalı drenaj sisteminin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması gerekir.      
        3- İdrar torbası bağlantı yerinden çıkartılıp ters çevrilerek boşaltılmaz. 
        4- Hastanın mahremiyetine özen gösterilir. 
        5 -Hastanın bilgilendirilmesi gerekir. 
        6- Hasta ve refakatçisine, idrar torbasını yukarı kaldırmaması ve hastanın idrar 
yaparken  
            yanması olduğunda hemşireye haber vermesi konusunda eğitim verilir. 
 

      B-TANILAMA KRİTERLERİ:           
          1- Kateter Takılmadan Önce 
               -  Uygun kateteri uygun hastaya kullanmalı( Yaş, cinsiyet vs.) 

 Kadın:14-16-18 
 Erkek:16-18-22 
 Çocuk:6-8-10 nolu kateter 

               -  Perine muayenesi ,  Anatomik deformasyon, hijyen durumu, enfeksiyon belirtileri     
                  yönünden yapılır. 
  
          2- Kateter Takıldıktan Sonra 

- Kateterin yerinde olup olmadığı kontrol edilir. 
- Kateter ilk takıldığında glob yönünden gelen idrarın miktarı değerlendirilir. 
- İdrarın akış hızı, kateterde tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilir. 
- Hastanın şikayetleri (yanma, ağrı, kaşıntı) dinlenir. 

 
C-UYGULAMA 

      a) Malzemeler: 
- 1 Adet steril delikli kompres, 
- 2 Adet steril eldiven, 
- 2 Adet böbrek küveti, 
- Steril spançlar, 
- Steril katater, 
- İdrar torbası ve askısı, 
- Klorheksidin solüsyonu (%2 ), 
- 2 Adet 10 cc lik SF ampül  ve enjektör, 
-     Steril vazelin, flaster, muşamba, 
- Işık kaynağı, 
- Steril idrar  örneği alınacak ise kültür tüpü,  

 
 

          b) işlem Öncesi Hazırlık: 
1- Gerekli malzemeleri hasta başına getirin, 
2- Ellerinizi yıkayın, 
3- Hastaya işlemi açıklayın, 
4- Kadın hastaya dorsal rekumbent pozisyonu, erkek hastaya sırt üstü düz pozisyon 

verin, 
5- Lambayı  ayarlayın, 



6- Eğer sağ elinizi kullanılıyor iseniz, yatağın sol yanında durun, 
7- Malzemeleri kullanıma hazır edin, 
8- İdrar torbasını yatağın kenarında olan askıya takın ve drenaj tüpünü yatağın  

kenarına yerleştirin, 
9- Kirli küveti hastanın ayak ucuna doğru koyun, 
10- Serum fizyolojik ampulü kırın, steril vazelin şişesini hazırlayın. 

          c)  İşlem: 
1- Üriner kateter setini  sterilitesi bozulmadan açın, 
2- Steril alana steril kateteri ve  20 cc lik enjektörü açarak koyun, 
3- Steril eldiven giyin, 
4- Steril örtü ve delikli kompres yerleştirin, 
5- Steril enjektöre ampule değmeden l5 cc SF çekerek, set üzerindeki steril 

kateterin balonunu şişirerek kontrol edin ve sıvıyı geri çekin, 
6- Klorheksidin solüsyonunu böbrek küvete yukarıdan sol elle dökün, 
7- Küvetteki steril spançla perine bölgesini yukarıdan aşağıya doğru temizleyin, 
8- Kadın hastada labia majörleri, erkek hastada glans penisi temizleyin, 
9- Bölge temizliği bittikten sonra eldiveni çıkartın, 
10- Steril vazelini steril spança dökün, 
11- Yeniden steril bir eldiven giyin, 
12- Kateteri üretral meatus tan sokun. Kateteri kadında 5-7.5 cm  Erkekte l7.5 –20 

cm   Çocukta  2.5- 3 cm  itin, 
13- Katateri sol elle tutun. Enjektördeki sıvıyı yavaşça vererek (l0 cc) balonu şişirin, 
14- İdrar örneği alınacak ise steril idrar tüpüne alın, 
15- Delikli kompresi kaldırın. İdrar torbası ile kateter ucunu sterilitesi bozulmadan 

birleştirin, 
16- Kateter ve drenaj tüpünü sabitleyin. Bayanlarda baldıra, erkeklerde katateri 

karnın alt kısmına, drenaj tüpünü baldıra bağlayın, 
17- Hastaya uygun pozisyon verin. Hastayı katater konusunda bilgilendirin. 
 

          d)  İşlem Sonrası: 
1- Eldivenlerinizi çıkarın, 
2- Araç gereci toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
3- Atıkları protokole uygun elimine edin, 
4- Hastaya uygulanan kateterin uygulama saatini, tipini , numarasını, gelen idrarın 

özelliklerini ve hastanın tepkisini gözlem kağıdına kaydedin. 
 
 

 
 

KONU: KAN/ KAN ÜRÜNLERİNİN TRANSFÜZYONU 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ : Kan ve kan ürünlerini beş doğru kuralına göre uygulayarak olası komplikasyonları     
              önlemek. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1-  Bu protokol  kan/kan ürünlerinin transfüzyonu; tanılama,uygulama,reaksiyon ve 

komplikasyonların takibini kapsar. 
2- Transfüzyon için hasta onayı alınır. Şuuru kapalı hastalarda hasta yakınının onayı 

alınır. 
3- Kan/kan ürünleri transfüzyonu standart filtre (170 mikrometre) ile yapılır. 
4- Kan/kan ürünleri transfüzyon öncesine kadar belirlenen koşullarda saklanır.  
5- Kan ürünü üzerinde; 



- Donörün kan grubu ve dönür numarası 
- Serolojik test sonucu 
- Alınış ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. 

6- Hastanın kan grubu uygulanacak kan veya kan ürününün grubuyla karşılaştırılır. 
7- Kan/kan ürünleri; 

- Etiket üzerindeki bilgilerin eksik olması, 
- Mikroskobik cross-match sonucunda aglutinasyon olması durumlarında kullanılmaz 

8- Kan/kan ürünlelri transfüzyonu sırasında % 0,9 NaCl dışında aynı damardan ilaç ve 
sıvı verilmez. 

9- Kan/kan ürünlerine ilaç ilave edilmez. 
10- Olası reaksiyonlar için, antihistaminik, hidrokartizon, adrenalin, calcium, antipiretik, 

atropin, bikorbonat, O2 tüpü hazır bulundurulur. 
11- Eritrosit içeren kan ürünleri sadece; 

- Ürünün 30’dan daha hızlı verileceği masif kanamalar, 
- Soğuk aglutininli hastalar, 
- Exchange durumlarında ısıtılır (37 °C) 

12- Kan/kan ürününü ısıtmak için ısıyı kontrol eden cihaz kullanılır. 
13- Kan/kan ürünleri ısıtılmak üzere; radyatör ve direkt güneş ışını alan yerlere konmaz. 
14- Taze donmuş plazma eritildikten sonra dondurulmaz. 
15- Liyafilize olan kan ürünleri eritilirken çalkalanmaz dairesel hareketlerle eritilir. 
16- Total dozu oluşturan immunglobulinlerin hepsi aynı anda sulandırılmaz ve birbiriyle 

karıştırılmaz, her bir flakon yeni bir ürün gibi uygulanır. 
17- Reaksiyonlar açısından uygulama süresince ve sonrasında hasta gözlenir. Gerekli 

girişimler yapılır.  
18- Transfüzyon öncesi ve sonrası vital bulgular protokole uygun olarak alınır. 
19- Kan/kan ürünlerini uygulama süresi,hastanın durumuna göre belirlenir. 
20- Hastanın kan basıncı 180/100 mmHg, vucut ısısı 37,5 °C’ nin üzerinde ise transfüzyon 

ertelenir. 
 

 



B – TANILAMA 
1- Kan/kan ürünleri;hacim, saklanma derecesi/süresi, kan grubu ayırımı, Cross-match uygulama süresi yönünden tanılanır 

(Tablo: 1). 

 
A- HÜCRESEL KAN ÜRÜNLERİ 
Eritrosit İçeren Ürünler 

 
HACİM 
 

 
SAKLAMA 
DERECESİ 
 

 
SAKLAMA 
SÜRESİ 
 

 
KAN GRUP 
AYRIMI 
 

 
CROSS-
MACTH 

 
VERİLİŞ 
SÜRESİ 

TAM KAN 450+ %10 
 

+4  °C 
 

35 gün 
 

var 
 

yapılır 
 

4saatten↓ 
(saat=h) 

ERİTROSİT SÜSPANSİYONU 
 

> 200 ml +4  °C 35 gün var 
 

yapılır 
 

 

LOKOSİTLERİ AZALTILMIŞ 
ERİTROSİT SÜSPANSİYONU 

> 200 ml +4  °C 1-35 gün var 
 

yapılır 
 

 

YIKANMIŞ ERİTROSİT 
SÜSPANSİYONU 

≥ 200 ml +4  °C < 24 saat var 
 

yapılır 
 

 

DONDURULMUŞ ERİTROSİT SÜSP. 
 

≥ 200 ml -80 , -196 °C 3-10 yıl var 
 

yapılır 
 

 

1- Trombositli Ürünler 
  RANDOM DONÖR TROMBOSİT 
KONS. 

 Oda sıcaklığı < 24 saat Var  Gerek yok  

  AFEREZ TROMBOSİT 
KONSANTRE-                          
    LERi 

 Oda sıcaklığı + 
ajitörde 

1-5 gün (alınan 
sete göre) 

Var  Gerek yok  

2- Granülosit Konsantresi 
  

 

Oda sıcaklığı 
 

< 24 saat 
 

 
 

 
 

 
 

B- PLAZMA VE PLAZMADAN ELDE 
EDİLEN ÜRÜNLER 
1- Taze Dondurulmuş Plazma 

 
 
200 ml 

 
-20 °C 
dondurucuda 

 
 
6 ay-1 yıl 

 
 
Var  

 
 
Gerek yok 

 
 
½ -1 saat 
 

     2- Faktör Konsantreleri 
          ( Vlll , lX ) 

250-500-1000 Ü +2 , +8 °C Son kullanma 
tarihine kadar 

yok yapılmaz 30 dakika 
içinde 



     3- İntravenözimmünoglobünler 
 

2,5gr – 5gr –10gr 
 

+2,   +8 °C 
+2, +25 °C 

Son kullanma 
tarihine kadar 

yok yapılmaz  
 

3- Human Albümün 
 

%10, %20 lik 
formlar 

+2,   +8 °C 
+2, +25 °C 

Son kullanma 
tarihine kadar 

yok yapılmaz  

4- Kriyopresipitat 10-20 cc -20 °C  yok yapılmaz  



 
2-  Kan/kan ürünü hazırlığında kontrol edilecek kriterler; 

a) Hastada; 
- Kan grubu, 
- Hct değeri (Kadın:37-47, Erkek:42-52 normal değerler), 
- Hemoglabin değiri (Kadın:11-16 gr/dl, Erkek 14-18 gr/dl), 
- Trombosit değeri (N:130-400xl09/L), 
- Uygun damar yolu, 
- Kan basıncı , 
- Vücut ısısı , 

b) Üründe; 
- Serolojik test sonucu                             +/- 
- Donörin kan grubu ve dönor numarası +/- 
- Alınış ve son kullanma tarihi                 +/- 
- Ürünün rengi, 
- Üründe pıhtı ve partikül                         +/- 
- Ürün torbasının bütünlüğü                    +/- 
- Saklama koşulları, 
- Ürün setinin filtresi                                +/- 
- Son kullanma tarihi  tanılanır. 

 
       3-   Kan/kan ürünlerinin transfüzyonu sırası ve sonrasında karşılaşılan         
              reaksiyonlar tanılanır: 
       HEMOLİTİK REAKSİYON 
                -     Transfüzyon uygulanan damar boyunda yanma hissi, 

- Yüz kızarması, titreme,,ateş, 
- Baş ağrısı, bulantı, kusma, 
- Göğüs ağrısı, dispne, 
- Taşikardi, 
- Hipertansiyon, 
- Urtiker, 
- Şok, 

               Tanılama Sıklığı:Transfüzyon başladıktan ilk bir saatte her 15 dakikada bir, sonra       
                30-60 dak aralarla tanılama tekrarlanır (Hastanın durumu düzelene kadar). 
       FEBRİL REAKSİYON 

- Ateş, 
- Baş ağrısı, 
- Bulantı-kusma, 
- Hipotansiyon, 
- Ürtiker, kızarıklık, kaşıntı, 
- Hırıltılı solunum, dispne, öksürük, 

               Tanılama Sıklığı: Transfüzyon başladıktan ilk bir saat içinde her 15 dak. bir,daha       
               sonra 30-60 dak. aralarla tanılama tekrarlanır (Hastanın durumu düzelene kadar). 
       ALLERJİK REAKSİYON 
                -    Deride kızarıklık, ürtiker,kaşıntı, eritem, 

- Hırıltılı Solunum, 
- Yüz ve larenks ödemi, 
- Pulmoner ödem, 
- Anafilaksi,  

                Tanılama sıklığı:Transfüzyon başladıktan ilk bir saat içinde 15 dakikada bir,daha           



                sonra 30-60dakika aralarla tanılama tanılama tekrarlanır.(Hastanın durumu         
                düzelene kadar) 
 
       ANAFİLAKTİK REAKSİYON 

- Hırıltılı Solunum, Dispne, 
- Yüz ve larenkste ödem, 
- Hipotansiyon, 
- Kızarıklık,kaşıntı, 
- Karında kramp, diyare, 
- Siyanöz, 
- Şok, 
- Arrest, 

               Tanılama Sıklığı:Transfüzyon başladıktan ilk 1 saatte 15 dak aralarla, sonra ½     
               saat aralarla tanılama tekrarlanır (hastanın durumu düzelene kadar). 
       HAVA EMBOLİSİ 

- Dispne,öksürük, 
- Göğüs ağrısı, 
- Şok, 
- Kardiak arrest, 

               Tanılama Sıklığı: Transfüzyon boyunca ½ saatte bir tanılama tekrarlanır. 
       DOLAŞIM YÜKLENMESİ  

- Şiddetli baş ağrısı,boyun venlerinde dolgunluk, 
- Kuru öksürük,göğüste sıkışma,pulmoner ödem, 
- Siçrayıcı nabız,hipertansiyon, 
- Dispne, 

               Tanılama Sıklığı: Transfüzyon başladıktan sonra ilk 1 saat içinde 15 dakikada bir,       
                sonra 30-60 dak aralarla tanılama tekrarlanır (hastanın durumu düzelene kadar). 
       HİPOKALSEMİ (SİTRAT İNTOKSİKASYONU)  

     -     Kaslarda tremor, 
     -     Kardiak aritmi,  
     -     Kardiak arrest, 

               Tanılama Sıklığı: Transfüzyon boyunca 30-60 dak. aralarla tanılama tekrarlanır.      
                (hastanın durumu düzelene kadar) 
       HİPERKALEMİ ( POTASYUM İNTAKSİKASYONU) 

- Bulantı, kusma, 
- Elde ayaklarda ve dilde parestezi, 
- Yavaş ve düzensiz nabız, 
- Kas zayıflığı, 
- Halsizlik, 
- Diyare, 

               Tanılama Sıklığı: Transfüzyon süresince 30 dakikada bir tanılama tekrarlanır. 
 

C – UYGULAMA 
a)  Malzemeler: 

- Uygulanacak kan ürünü, 
- Filtreli kan verme seti, 
- Pamuk tampon, 
- Enjektör, 
- Pavidon iyot/%70 alkol, 
- IV katater, 



- EDTA’lı tüp, 
- Antihistaminik, hidrokartizon, adrenalin, calcium, antipirektik, atropit, O2 tüpü , 
- Flaster, 
- Turnike, 
- Tepsi, 
- Eldiven, 

b) İşlem Öncesi Hazırlık: 
1- Ellerinizi “El Yıkama Protokolü” ne uygun yıkayın, 
2- Ürünü hazırlayın; 

- Transfüzyon orderini ve ürün uygunluğunu kontrol edin, 
- EDTA’lı tüpe alınan hasta kanı ile eritrosit içeren kan ürününü cross-match istek 

kağıdı ile birlikte kan bankasına gönderin, 
- Cross-metch uygunluğu kontrol edin, 
- Eritrosit içeren kan ürününü ısıtmayın, 
- TDP, 37 C’de benmaride eritin, 
- Trombosit suspansiyonunu oda sıcaklığında bekletin, 
- Faktür VIII,Faktör IX ve liofilize immunglobilin dilse edildikten sonra çalkalanmadan 

dairesel hareketle eritin, 
- Kullanım için hazırlanan ürüne filtreli seti takın, 
- Set takılırken ürün ambalajına zarar vermemeye dikkat edin, 
- Setin havasını çıkartın, 
- Hazırladığınız malzemeleri hastanın yanına getirin, 

3- Hastayı hazırlayın; 
- Hastaya; işlemin süresi, beklenen yararı ve olası risklerini anlatın, 
- Endişelerini açıklamasına olanak sağlayın,işbirliğinin önemini anlatın, 
- Empati kurun, 
- Vital belirtilerini alın, 
- Damar yolu uygunluğunu araştırın (yeni damar yolu açmak zorunda iseniz hastaya 

nedenini açıklayarak hastayı hazırlayın), 
- Protokole uygun damar yolunu açın, 
- Febril reaksiyon yada anaflaktik reaksiyon öyküsü bulunan hastalarda 

premedikasyon (Antihistanirik ve/veya hidrokortizon içeren ilaçlar) yapın, 
- İlacın etki süresi için zaman tanıyın. 
 

      b) İşlem: 
1- Hazırlanan kan ürününü açtığınız damar yoluna takın, 
2- İlk 10-15 dakika süresince ürünün damla sayısını 10-15 damla/dakika olarak 

ayarlayın, 
3- Reaksiyon gelişimi açısından hastayı gözlemleyin ve acil hemşirelik girişimlerini 

uygulayın: 
          Hemolitik Reaksiyon 

- Transfüzyonu durdurun, hekime haber verin, 
- Damar yolunu izotonik NaCl ile açık bırakın, 
- Hastanın kan grup kartı ve verilen kanın etiketini kontrol edin, 
- Tekrar grup tayini yapmak için hastanın kanından ve transfüze edilen hastanın 

kanından örnek alın, 
- 15-30 dakika aralarla vital bulguları protokolüne uygun takip edin. 

          Febril Reaksiyon 
- Transfüzyonu durdurun, hekime haber verin, 



- % 9 NaCl perfüzyonuna başlamadan önce kültür ve duyarlılık testi için kan örneği alıp, 
laboratuara gönderin, 

- Ateş düşürücü önlemleri alın, 
- 15-30 dakika aralarla vital bulguları protokole uygun takip edin. 

         Allerjik  Reaksiyon 
- Transfüzyonu durdurun hekime haber verin, 
- Allerjik bünyesi olan hastalara (cross-match uygunluğuna rağmen) transfüzyon öncesi 

antihistaminik (İ.V) olarak uygulayın, 
- Damar yolunu açın ve % 09 NaCl ile devam ettirin, 
- Durum düzelene kadar 15-30 dakika aralarla vital bulguları kontrol edin. 

 
        Anaflaktik Reaksiyon 

- Transfüzyonu durdurun hekime haber verin,  
- Damar yolunu açın % 09 NaCl ile devam ettirin, 
- Resüsitasyon için CPR Uygulama Protokolünü uygulayın, 
- Gerekirse üriner katater takarak aldığı-çıkardığını protokole uygun saatlik takip edin, 
- 15-30 dakika aralarla vital bulguları protokole uygun kontrol edin. 

        Hava embolisi Reaksiyon 
- Transfüzyonu durdurun, hekime haber verin, 
- Hastayı önce sol lateral sonra trandelenburg pozisyonuna getirin, böylece havanın sağ 

atriumdan geçerek akçiğerlere gelmesini sağlayın, 
- Kardiak arrest ve şok oluşmuşsa, acilen tedaviye başlayın, 
- Hekim istemiyle O2  tedavisi ve dolaşımı düzenleyici tedaviyi uygulamaya başlayın, 
- Her 15-30 dakikada bir vital bulguları protokole uygun kontrol edin. 

        Dolaşım Yüklenmesi Reaksiyon 
- Transfüzyonu durdurun, hekime haber verin, 
- Hastanın baş kısmını yükseltin, 
- Venöz basıncı hekim ile işbirliği yaparak ölçün,  
- Gerekirse O2  ve diuretikleri uygulayın, 
- Pulmoner ödeme karşı hazırlıklı olun, 
- Hastayı yalnız bırakmayın, 
- 15-30 dakika aralarla protokole uygun vital bulguları, venöz basıncını takip edin. 

       Hipokalsemi (Sitrat İntoksikasyonu) Reaksiyon 
- Transfüzyonu durdurun, hekime haber verin 
- Dr. istemiyle damardan çok yavaş kalsiyum Glukonat verin, 
- Hastaya 2 günlükten daha taze kan vermeye dikkat edin, 
- Kanı yavaş tansfüze edin, 
- Kan calsiyum ve potasyum değerinin tayini için hastadan kan örneği alın, 
- 30-60 dakika aralarla protokole uygun vital bulguların takibini yapın. 

       Hiperkalemi (Potasyum İntoksikasyonu) Reaksiyonu 
- Transfüzyonu durdurun, hekime haber verin, 
- İşlem öncesi ve sonrası kan potasyum düzeylerini kontrol edin, 
- 30 dakika aralarla protokole uygun vital bulguları kontrol edin, 
- Hastaya taze kan kullanın. 

 
4- Reaksiyon 15 dakika içinde gelişmedi ise hastanın durumuna göre infüzyon hızını 

ayarlayın, 
5- Eritrosit içeren kan ürünleri tranjfüzyonunu en geç 4 saatte tamamlayın, 
6- TDP’yi erittikten sonra en geç 1 saat içinde verin, 
7- Faktör VIII ve IX konsantrelerini erittikten sonra 30 dakika içinde verin, 



8- İnfüzyon süresince  reaksiyonlar yönünden hastayı tanılayın ve uygun girişimleri yapın, 
9- Transfüzyon bittiğinde seti damar yolundan çıkardıktan sonra 10 cc SF  ile yıkayın, 
10- Vital bulguları alın. Hastayı rahatlatın, 

 
      c) İşlem sonrası: 

- Kan ürünü torbası ve eklerini “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması 
Protokolü” ne uygun elimine edin, 

- İşlem öncesi, sırası, sonrası bulgularınızı kullanılan kan veya kan ürününün donör 
numarası, kan merkezi adını kayıt edin, 

- Tüm takip gözlem ve bulgularınızı ekip üyeleriyle paylaşın. 
 



KARACİĞER BİOPSİSİ TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ :  İnce iğne aspirasyonu yöntemi ile karaciğerden materyal alınmasında ; işlem öncesi, 
sırası ve sonrasında hastada gelişebilecek komlikasyonları erken fark ederek uygulamanın 
tamamlanmasını sağlamak. 
 
A. TEMEL İLKELER 
 
- Bu protokol ; tanı amaçlı karaciğer biyopsisi uygulanacak hastada, tanılama işlem öncesinde 

hazırlık, işlem sırasında yeni aspirasyonu, işlem süresince ve sonrasında hastanın takibi ile 
malzemelerin temizlenmesi, dezenfekiyonu işlemini kapsar. 

- Karaciğer biyopsisi uygulaması ekibin ( 1 hemşire, 2 hekim ve 1 hizmetli ) 
sorumluluğundadır. 

- Hastaya işlemden 6 saat öncesi aç kalması söylenir. 
- 1 yaş altındaki çocuklara ve uzun süre aç kalmaması gereken hastalara IV. damar yolu açılır. 
- Hastaya premedikasyon sedasyon uygulanır. 
- Hasta işlemden 2 saat sonra beslenir. 
- Hastayla bireyle iletişim kurma ve sürdürme protokolü uygulanır. 
- Kanama açısından ; işlem öncesi Htc ve vital bulgu protokole uygun alınır. 
 
B. TANILAMA 
 
1- Karaciğer biopsisi yapıldığı durumlar :  
- Nedeni bilinmeyen hepatomegali  
- Açıklanamayan persiste konjuge hiperbilirubinemi , 
- Persiste transaminaz yüksekliği , 
- Nedeni bilinmeyen ateş, 
- Sarkoidoz ve milyar tüberküloz, primer yada metastatik karaciğer tümörleri gibi sistemik ve 

infiltratif hastalıklar,  
- Karaciğer transplantasyonundan immun rejeksiyon. 
- Ender olarak kemik iliği transplantilasyonunda, graftversus hastalığının hepatik yada ilaç 

toksitesinde ayırtedilmesi gerektiğinde. 
 
2- Karaciğer Biopsisi Kontrendikasyonları 
- Biopsi, pıhtılaşma bozukluğu olanlarda uygulanmaz. 
- Trombosit sayısı 50 veya 60 binin altında ise uygulanmaz. 
- Kuşkulu hemanjomlarda karaciğer biopsisi risklidir. 
 
3- Karaciğer biopsisi komplikasyonları 
- Kanama 
- Safra kaçağı  
- Mortalite 
 
4- Premedikasyon grupları  
- Dormicum ( midazolom )- sedasyon için, 
- Aritmal – lokal anestezi için  
 
5- İşlem boyunca, 
- Hastanın hareketsiz kalması sağlanır ve vital bulguları izlenir. 
6- İşlem sonrasında  



- İşlem sonrası Htc ve vital bulguları 3 saatte bir alınır, işlem öncesi bulgularla karşılaştılır. 
- Sonraki 6 saat , 2 saatte bir alınır. 
- Hastanın Htc ve vital bulguları stabile döndükten 12 saat sonra tekrar kontrol edilir. 
- 24 saatlik yatak istirahati verilir. 
 
İşlem sonrası hastayla ilgili ; 
- Hastayı yatağına alın, 
- Biopsi yerini kanama açısından gözleyin  
- Saatlik vital bulgu ve Htc takibi yapın  
- Kanama olasılığı yoksa 2 saat sonra buz torbasını alın, 
- Hastanın 2 saat sonra beslenmesini sapğlayın, 
- Yapıla işlemi hemşire gözlem dosyasına kayıt edin, 
- İşlemle ilgili bilgileri diğer ekip elemanlarıyla paylaşın. 
 
Malzemeler ile ilgili ; 
- Malzemeleri toplayın, temizleyin, kaldırın. 
- Hastane atıklarının toplanması, uzaklaştırılması protokolüne göre atıkları elimine edin. 
- Gömlek ve delikli kompresi yıkamaya gönderin. 
- Malzemaleri bir sonraki biopside kullanılmak üzere steril edin. 
 
 
 
KONU : KOLOSTOMİLİ HASTA BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Kolostominin fonksiyonel devamlılığını sağlayarak, gelişebilecek biyolojik ,  
              psikolojik ve  sosyal komplikasyonları önleyerek bireyin sosyal yaşama uyumunu  
              sağlamak. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; Kolostomili hastada, kolostominin fonksiyonel devamlılığını sağlayarak 

hastanın sosyal yaşama uyumunu sağlamayı kapsar. 
2- Hasta ve ailesi, pre-operatif dönemde başlayarak, stoma, stoma bakımı hakkında 

bilgilendirilerek bakıma katılımını sağlanır. 
3- Bakımın her aşamasında hastnın mahremiyeti korunur. 
4- Stoma bakımında “Kolostomili Hastada Ostomi Alanı Bakım Protokolü” uygulanır. 
5- Kolostomili hasta eğitimi eğitim protokolü doğrultusunda uygulanır. 
6- “Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme Protokolü” uygulanır. 
7- “Beden İmajı Bozulan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım Protokolü” uygulanır. 

 
 

B – TANILAMA 
1. Stoma: 

 Cilt :  
            -   Açık pembe renkte,parlak mukoza görünümünde (normal görünüm) 

- Torba dışına sızıntıya bağlı iritasyon 
- Granülüzasyon doku gelişimi  
- Stoma çevresinde açık yara 

 Enfeksiyon : 
            -    Stoma çevresinde kızarıklık 

- Pürülan akıntı 



- Vücut ısısının yükselmesi (37.5 derecenin üzeri) 
- Dışkının kokulu olması 

 Diğer: 
- İshal ya da konstipasyon 
- Prolapsus 
- Herni 
- Fistül 
- Darlık 
- Tıkanıklık 
- Kanama 

  Tanılama sıklığı: 8 saatte bir 
 
 
 
 
2. Beslenme; 

- Aldığı gıdaları tolere etmesi          (+) / (-) 
- Yeterli miktarda sıvı alımı             (+) / (-) 
- Yavaş ve iyi çiğneme alışkanlığı  (+) / (-) 

     Tanılama sıklığı: Her öğünden sonra 
 
3. Psikososyal : 

- Stoma torbasının teminine bağlı endişe 
- Kullanım konusunda bilgi eksikliğine bağlı endişe 
- Beden imajı bozulan hasta bireye psikolojik yaklaşım protokolü tanılama bölümü 

psikolojik tepkiler kriterlerine göre tanılanır. 
     Tanılama sıklığı : 24 saatte bir 
 
 

C – UYGULAMA 
1- Kolostomi alanı bakım protokolünü her torba değişiminde hasta ve/veya ailesine 

uygulayarak/uygulatarak bilgilendirin. 
2- Hastanın beslenmesinde; 
    Diyet :  

- Ameliyat sonrası ilk birkaç hafta az posalı diyet verin. Yavaş yavaş normal            
          diyete geçin. 

- İlk kez yenilecek gıda maddesini az miktarda ve yanında bir şey almadan    
          verin ve sonucunu gözleyin. 

- Gaza neden olan ve kokuyu arttıran, ishal yada kabızlık yapan besin  
          maddelerini kendisinin tespit etmesini sağlayın. (Ek 1:Diyet listesi) 

          Beslenme Biçimi : 
- Günde üç öğün ve aynı saatlerde yemek yeme alışkanlığı geliştirin. 
- Yiyecekleri yavaş ve iyi çiğneme alışkanlığı kazandırın. 

          Sıvı Alımı : 
- Günde en az 1500-2000cc sıvı alımını sağlayın (Ek: Diyet listesi). 
 

3- İlaç kullanımında; 
- Hekime danışmadan ilaç kullanmaması gerektiğini vurgulayın. 
- İdrar ve gaitanın rengini değiştiren ilaçlar(antibiyotikler, vitaminler, demir vs.) 

hakkında bilgi verin. 



- Anal yoldan lavman yada suppozotuar uygulanmaması gerektiğini vurgulayın. 
 

4- Sosyal yaşam hakkında; 
- Giysi :  Stomayı sıkmayan rahat giysiler seçmesini önerin. 
- Duş ve Banyo : Torba ile yada torbasız banyo yapabileceğini söyleyin. 
- Cinsel Yaşam :  
       - Cinsel sorunları azaltmak için eşleriyle birlikte eğitime katılımını sağlayın.     
       - Stomalı olmanın normal cinsel yaşamı sürdürmede olumsuz bir etkisi     
         olmadığı konusunda hasta ve ailesini bilgilendirin.  
       - Cinsel ilişki öncesi torbanın boşaltılması,ilişki sırasında küçük bir torba    
          veya stoma kapağı takılması örtü veya bantla kasığa sabitleştirmesini     
          uygulayarak gösterin. 
       - Stomalı bir bayanın çocuk sahibi olabileceği gibi, erkeklerinde baba      
         olabileceğini vurgulayın. 
- Çalışma ve Seyahat: Aşağıdaki bilgilendirmeyi yapın. 

- Ağır bedensel hareketi gerçekleştirmeyen tüm işlerde çalışabilirsiniz. 
(Ancak doktorun onayı olmalıdır.) 

 

 

- Ostomili olmak yolculuğa engel değildir. Ancak; 
 Ostomi ürünlerinin bir kısmını hasta yanında taşımalıdır.     

              (Bagajda kaybolma ihtimaline karşı) 
 Gideceği yerde kullandığı ürünün satıcısının adresini    

              öğrenmelidir. 
 Emniyet kemeri torba üzerine bağlanmamalıdır. 
 Uçak yolculuğunda hava basıncı torbayı etkilemez. 
 Seyahat sıcak bölgeye yapılacaksa; 

- Sıvı alımı arttırılır 
- Ostomi torbaları fazla sayıda yedek olmalı ve sık    

                   değiştirilmelidir. 
- Ostomi torbaları serin yerde saklanmalıdır. 

- Egzersiz ve Spor : Aşağıdaki bilgilendirmeyi yapın. 
-   Ostomi egzersiz yapılmasına engel değildir. 
-   Sert dövüş sporları ve halter dışında tüm sporları yapabilirler. Öneriler: 

 Yüzmeden önce torba boşaltılmalıdır. 
 Tek renk değil desenli mayo giyilir. 

 
5- Tüm yapılan bilgilendirme uygulamalarını hastaya “Kolostomiyle Yaşam El Kitabı” vererek 

bilgilerin pekişmesini sağlayın. 
6- Hasta taburcu olana kadar kolostomi hakkında verilen bilgilerin doğru öğrenilip-

öğrenilmediğini gözlem,uygulama, soru cevap yöntemlerini kullanarak değerlendirin ve 
kayıt edin. 

7- Hasta bireyle iletişim kurma ve sürdürme protokolünü uygulayın. 
8- Beden imajı bozulan hasta bireye psikolojik yaklaşım protokolünü uygulayın. 

                                        
                                      
 
 



Ek – 1 
Gaza Neden Olan Yiyecekler ve İçecekler 

- Kabakgiller kapsamındaki sebzeler arasında 
   Brocoli 
   Bürüksel lahanası 
   Lahana 
   Karnabahar 
   Pırasa 
   Salatalık,turşu 
   Yumurta 
    Karbonatlı içecekler 
    Kavun,turp,soğan,fasulye,ıspanak 
    Yağlı yiyecekler 

          Ağır kokulu peynirler 
          Bira ve sütlü ürünler 

       Koku Üreten Yiyecekler                         Kokuyu Azaltan Yiyecek ve İçecekler 

Yumurta                                                    Yoğurt 
Soğan,sarımsak                                        Yayık ayranı 
Balık                                                          Taze maydanoz 

Kuru fasulye                                              Kızılcık suyu 
Kuşkonmaz 

B komplex vitaminler 
Kabakgiller 

 
Yumuşak,sulu Dışkıya Neden Olan          Dışkıyı Koyulaştırıcı Yiyecekler   

Yiyecek ve İçecekler                         
       Tüm şekerli yiyecekler                                 Muz,havuç 
       Çiğ meyve,bira                                             Elma püresi 
       Fazla baharatlı yiyecekler                            Yulaf ezmesi 
       Yeşil fasulye,brocoli,ıspanak                        Fırın patates 
       Aşırı yağlı yiyecekler                                    Kepekli buğday ekmeği 

Tıkanmaya Neden Olan Yiyecekler 

Meyve çekirdekleri 
Kepekli Yiyecekler 
Tüm çiğ meyveler (muz hariç) 
Popcorn,mısır,fındık,fıstık,ceviz 
Kereviz 
Hindistan cevizi,koko,greyfurt 
Kuru üzüm,kurutulmuş meyveler 
Elma kabuğu,portakal kabuğu 
Mantar,konserve,ananas 

 



KONU : KOLOSTOMİLİ HASTA EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hasta bireyi kolostomi hakkında bilgilendirerek sosyal yaşama uyumunu sağlamak. 
 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
Kolostomi ve ostomi ile ilgili bilgi 

- Kolostominin tanımı  
- Stomanın tanımı  
- Stoma bakımı  uygulaması 
- Stoma bölgesinde görülebilen komplikasyonları. 
 

Beslenme ile ilgili bilgi. 
- Diyet özellikleri 
- Beslenme biçimi (sıklığı, miktarı,v.s) 
- Sıvı alımı (cinsi, miktarı vs.) 
 

İlaç kullanımı (yasaklamalar, serbest ilaçlar) 
 

Sosyal Yaşam ile bilgili 
- Giysi özellikleri 
- Duş ve Banyo özellikleri 
- Cinsel yaşam 
- Çalışma ve seyahat 
- Egzersiz ve spor 

 
EĞİTİM YÖNTEMİ 

- Yüz-yüze (bire-bir) eğitim 
- Grup eğitimi 
- Uygulamalı eğitim 

 
EĞİTİM MATERYELLERİ 

- Video (konuyla ilgili film) 
- Tepegöz (asetat) 
- Broşürler 
- El kitapları 
- Slaytlar 

 
DEĞERLENDİRME  

- Gözlem 
- Soru-cevap 
- Uygulama tekrarı 



 
 
 
KONU: KOLOSTOMİLİ HASTADA OSTOMİ ALANI BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Kolostomi alanında gelişebilecek komplikasyonları önleyerek, fonksiyon   
             devamlılığını sağlamak. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1) Hasta ve ailesi kolostomi ve kolostomi bakımı hakkında bilgilendirilir. 
2) Hasta ve ailesinin bakıma katılımı sağlanır. 
3) Uygulama sırasında hastanın mahremiyeti korunur. 
4) Hastaya bakım verirken biyolojik, psikolojik ve sosyal bütüncül bir yaklaşım izlenir. 
5) Torba yarısına kadar dolduğunda boşaltılır. 
6) Yapışkan kısımları açma ve temizlik amacıyla alkol,ether v.s gibi kimyasal maddeler 

kullanılmaz. 
7) Ostomi bölgesi enfeksiyon ve diğer komplikasyonlar yönünden her torba boşaltımında 

degerlendirilir. 
 

B – TANILAMA 
1) Ostomi Alanı; 

Cilt :  
 Renk        : Açık pembe               (+) / (-) 
 Görünüm : Parlak mukoza           (+) / (-) 
 İritasyon   :                                   (+) / (-) 
 Granülasyon dokusu gelişimi:      (+) / (-) 
 Kolostomi çevresinde açık yara:  (+) / (-) 

- Enfeksiyon :   
 Kolostomi çevresinde kızarıklık (+)  
 Pürülan akıntı                            (+) 
 Vücut ısısının yükselmesi          (+) 
 Dışkının kokulu olması              (+) 
 

2) Diğer : 
 İshal 
 Kostipasyon 
 Prolapsus 
 Fistül 
 Darlık 
 Retraksiyon 
 Herni 
 Kanama 
 Tıkanıklık 

          Tanılama Sıklığı: Her torba değişiminde 
 

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler: 

- Uygun ve şeffaf stoma torbası 
- Su ve sabun 



- Kağıt havlu,gazlı bez 
- Eldiven ( 2 çift ) 
- Tedavi muşambası ve bezi 
- Böbrek küvet 
- Makas 
- Paravan yada perde 

 
b) İşleme Hazırlık 

1- Hastayı  işlem hakkında bilgilendirin, 
2- Hastayı cesaretlendirerek endişelerini açıklamasına olarak sağlayın, 
3- Empati kurun, 
4- İşlem hakkında bilgi verin, 
5- İşbirliğinin önemini anlatın,işleme katılımını sağlayın, 
6- Hastaya uygun pozisyon verin, 
7- Mahremiyetini korumak için perde yada paravan çekin, 
8- Tedavi bezi ve muşambasını hastanın altına yerleştirin. 

 
c) İşlem 

1- Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın 
2- Eldiven giyin 
3- Böbrek küveti kolostomi bölgesine yakın yerleştirin 
4- Çıkarılacak eski kolostomi torbasının yapışkan kısımlarını su ile ıslatın 
5- Yapışkanlık azalınca yavaş yavaş torbayı yerinden çıkarın 
6- Eldiveninizi değiştirin 
7- Stoma temizliğini önce sabunlu su sonra duru su ile yapın 
8- Stoma çevresini kağıt havlu ile iyice kurulayın 
9- Temiz torbayı ağızlaştırın,uygun genişlikte değilse makas ile keserek uyumlaştırın 
10- Uygun şekilde ağızlaşan torbanın yapışkan kısımlarını açarak cilde sabitleştirin. 

Yapışıp-yapışmadığını kontrol edin 
11- Hastayı rahat  edeceği pozisyona getirin.  

 
d) İşlem sonrası: 

1 – Atıkları protokole uygun elimine edin. 
2 – Malzemeleri toparlayıp temizleyip kaldırın 
3 – Uygulama sırasındaki tüm gözlem ve bulgularınızı tanılama kriterlerine göre    
      değerlendirerek kayıt edin. 

 
 



  
 
 
KONU : KONSTİPASYONU ÖNLEME PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Alışkanlıkları doğrultusunda defekasyonun devamlılığını sağlamak. 
 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol;Konstipasyona sebep olan durumların ve konstipasyon belirtilerinin 
tanılanması, uygulama ile konstipasyonu önleyecek diyet listesini kapsar. 

2- Hastanın yatağa bağımlılık derecesi belirlenir .  
3- Hastanın defekasyon alışkanlıkları belirlenir. 
4- Tuvalet Alışkanlığı Geliştirme (Barsak Eğitimi) Protokolü uygulanır. 
5- Hasta ve hasta yakınları konstipasyonu önleme ve girişimler hakkında bilgilendirilir. 

 
 
B – TANILAMA 

1- Konstipasyona sebep olan durumlar: 
a)   Sekonder nedenler; 

 Diabet, 
 Böbrek yetmezliği, 
 Hamilelik, 
 Bilinç kaybı, 
 Diğer sistemik hastalıklar. 

             b)   İlaçlar; 
 Narkotikler, 
 Sedetifler, 
 Trankilizanlar, 
 Diüretikler, 
 Betablokerler, 
 Kardiyatonikler, 
 Hipertansifler. 

c)  İleri yaş, 
d)  Post-operatif dönem, 
e)  Fizik ortamın değişmesi, 
f)  Yeme alışkanlıklarının ve öğün sayısının değişmesi, 
g) Günlük fiziksel aktivitenin azalması, 
h  Günlük sıvı miktarının azalması, 
ı)  Psikosomatik etkenler. 

             Tanılama sıklığı: Hasta kabulde 1 kez  
2- Konstipasyon belirtilerinin tanılanması: 

 Karında gerginlik yaygın ağrı, 
 Distansiyon, 
 Bağırsak hareketlerinin azalması, 
 Dışkı kıvamında sertlik, 
 Dışkı miktarında azalma, 
 Dışkının kokusu-rengi. 

     Tanılama Sıklığı: 24 saatte bir yapılır. 



 
3- Anüs çevresinin gözlenmesi: 

 Hemoroid , 
 Fissür,  
 Fistül, var ise uygun bakım protokolüne göre tanılayın. 

     Tanılama Sıklığı: 24 saatte bir yapılır. 
 
 
C – UYGULAMA 

1. Hastanın günlük alışkanlıklarına uygun olarak ve bağımlılık derecesine göre saptanan 
konstipasyona yönelik girişimleri planlayın, 

2. Hastanın sabahları aç karınla ılık su içmesini sağlayın, 
3. Günün aynı saatlerinde tuvalet alışkanlığı geliştirin, 
4. Aktif-Pasif hareketleri (jimnastik- egzersiz- yürüyüş-yatak içi aktif- pasif hareketler v.s.) 

uygulamasını sağlayın (Ek 1), 
5. Mevcut hastalık durumuna göre günlük sıvı miktarını planlayın (Günlük ortalama 1500-

2000 cc sıvı alınmalı), 
6. Mevcut hastalık durumuna göre diyet listesi düzenletin (Lifli ve posalı yiyecekler: Ek 2),  
7. Tanılama kriterlerine göre protokole uygun bakım verin, 
8. Hasta ve hasta ailesini; 

 Kontipasyon komplikasyonları, 
 Beslenme, 
 Sıvı alımı, 
 Egzersizlerin önemi hakkında bilgilendirin. 

9. Elde edilen gözlem ve bulguları ekip elemanlarıyla paylaşın, 
10. Gözlem ve bulgularınızı “Hemşire Gözlem Dosyasına” kayıt edin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EK 1 
 
Alt ekstremitelere pasif eklem hareketleri ve alt gövde pelvis pasif hareketleri veya aktif yardımlı 
hareketler barsak hareketlerini sitümüle eder. 
Abdominal bölgede saat kadranı yönünde klasik masaj önerilir 
Tuvalet eğitimi amaçlı 15-20 dk. komoda oturtulur. 
 
 

EK 2 
 

Yasaklar 
1. Nişastalı gıdalar (makarna,pirinç,patates vb.) 
2. Muz,havuç,şeftali 
3. Koyu kahve ve çay 
4. Maden sodası 
5. Beyaz ekmek 
 

Dikkat edilecek hususlar 
- Günde en az 1,5 lt su içilecek 
- Posalı yiyecekler yenilecek 
- Kabuklu yenilebilen meyveler kabuğuyla yenilecek 
 
Menü 
Kalkınca –  1-2 bardak su 
                   Kayısı veya mürdüm eriği marmelatı 
 
Sabah -      Peynir 
                  Yumurta 
                  Zeytin 5-6 adet,yağ 1 tatlı kaşığı  
                  Kepekli ekmek 
 
Ara -          Meyve (armut,kayısı vb) 

Öğle    }   Etli sebze yemeği 

 
Akşam      Salata 
                 Kuru baklagil yemeği 
                 Yoğurt 
                 Çorba 
                 Bulgur pilavı 
                 Komposto 
                 Kepekli ekmek 
 
 
 



KONU: OKSİJEN İNHALASYONU UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Doğru/uygun teknikle oksijen uygulayarak komplikasyonları önlemek. 
 
 
A- TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; Oksijen tedavisinin temel prensipleri (güvenlik önlemleri ve enfeksiyon 
kontrol önlemleri), endikasyonları ile uygulama yöntemlerini (Nazal kanül, oksijen 
maskesi, oksijen çadırı ve katater) kapsar.  

2- Acil durumlarda ve hekimin bulunmadığı durumlarda hemşire Oksijen tedavisi 
      ( 2-4 lt/dk.) başlatabilir. 
3- Oksijen tedavisine başlamadan önce monometre sonra tüp açılır. 
4- Oksijen tedavisine başlanırken humidifer her uygulama sonrası boşaltılır, temiz ve kuru 

bırakılır. 
5- Uygulamada distile su kullanılır. 
6- Güvenlik önlemlerine dikkat edilir: 

- Tüpler mavi veya gri renkte olup üzerinde Oksijen tanıtıcı yazısı ( dolum tarihi, son 
kullanma tarihi, firması)  yazılı olmalıdır (Oksijen  tüpü uzunluğu 1-1.5m, genişliği 
diametresi  20cm olan silindir biçiminde özel tüplerdir.Tüpün içinde  % 99 Oksijen , % 
1 Azot gazı vardır). 

- Tüpler 35 °C geçmeyen oda ısısında  ve ısıtıcılara en az 2 m uzaklıkta bulunur. 
- Tüpler sarsılmadan ve düşürülmeden dikkatle taşınılır. 
- Oksijen inhalasyonu sırasında  oksijen tüpleri  ocak, ısıtıcılar, elektrik prizleri yanında 

bulundurulmaz, kibrit ve sigara yakılmaz. 
- Tüpler kullanılırken basınca özel manometreli başlık takılır. 
- Oksijen tüpleri yavaş ve dikkatli olarak açılır, oksijen  çıkış yerinin karşısında 

durulmaz. 
- Oksijen tüplerinin başına tehlikeyi önlemek amacıyla “ ATEŞLE YAKLAŞMAYINIZ “  

levhası asılır. 
      7-  Enfeksiyon kontrolü önlemleri alınır; 

- Her hastanın kendisine ait disposıbl cihaz (kanül, katater, maske, çadır) kullanılır. 
- Disposıbl olmayanlar uygun dezenfektan ile dezenfekte edilir, 
- Cilt kontrolü sık yapılır, 
- Özel Ağız Bakım Protokolü uygulanır, 

 
8- Kataterler 8 saatte bir, nazal kanül 48-72 saatte bir degiştirilir.Oksijen inhalasyonu 

uygulaması ve atık malzemenin eliminasyonu enfeksiyon kontrol protokolüne göre yapılır. 
9- Oksijen tedavisinin tüm aşamalarında hasta ve ailesine gerekli bilgi verilir.  
10- Uygulamanın tüm aşamalarında elde edilen veriler Hemşire Gözlem Formuna kayıt edilir. 

 
B-  TANILAMA 

3- Oksijen İnhalasyonu Uygulamasına Başlanan Durumlar: 
- CO2 Parsiyel basıncı 40 mmHg’nın ↓, 

 O2   Parsiyel basıncı  60 mmHg’nın ↓, 
 Taşikardi, aritmi, hızlı yüzeyel solunum, apne, burun kanadı solunumu,        
 interkostal- substernal çekilmeler, hipoksi yüksek risk grubudur.  
 Tanılama Sıklığı: saat başı izlenir. 

       -     Bronşial astım, KOAH (akciğer ödemi, amfizem), Şok durumu, boğulmalar,     
             kanamalar (iç-dış kanamalar), zehirlenmeler, ani yaralanmalar- kazalar gibi             
             durumlarda       



2-  Veriliş Yoluna Göre Hastada; 
- Cilt bütünlüğü,  
- Mukoza iritasyonu (agızda kuruluk, aft, enfeksiyon gelişmesi), 
- Burun tahrişi,  
- Gözlere direkt temas olup-olmadığı,  
- Maske ve kanülün yerinde olup- olmadığı gözlenir. 

                 Tanılama Sıklığı: 4-8 saatte bir 
3-  İnhalasyon  süresince oksijen yoğunluğu ve miktar yönünden; 

- Substernal ağrı,  
- Kuru öksürük  
- Göğüs ve sırtta ağrı tarifi, 
- Ekspiryumda uzama  

Tanılama Sıklığı: 12 saatten fazla ve yüksek konsantrasyonlu (% 80 ve yukarısı) 
Oksijen inhalasyonu yönünden 12 saatte bir gözlenir. 

- Solunum Fonksiyon Testlerinde düşme, 
- İleri derecede dispne (CO2 parsiyel basıncının 40 mmHg ‘ nin üstüne çıkması) 

Tanılama Sıklığı:oksijen yoğunluğu ve verilme miktarı açısından 48-72 saatte bir      
- Kimyasal toksidite, Anoksi ve ölüm, Santral Sinir Sistemi enzim ve hücrelerinde    

toksik etki (konvülsiyonlar, nöron harabiyeti, parasteziler, bilinç bulanıklığı )    
açısından hasta gözlenir. 

 
 

C-  UYGULAMA 
a)  Malzemeler: 

- Uygulama  şekline göre; Katater (yetişkinlerde 12-14 Fr. No. lu Oksijen katateri),                                       
                                             nazal kanül, oksijen  maskesi, oksijen çadırı, inkübatör 
                                             (küvöz), veya oksijen başlığı seçilir. 
- Flowmetre 
- Humidifer 
- Yeteri kadar steril distile su 
- Oksijen bağlantı tüpü 
- “SİGARA İÇMEYİNİZ” levhası 

 
 
        b) İşlem Öncesi Hazırlık: 

-   Hasta ve ailesini tedavi ve bakımla ilgili bilgilendirin; 
 Oksijen inhalasyon sistemini yanlızca hemşire ve hekimin işletebileceği, doz    
    ayarının değiştirilmemesi konusunda, 
 Maske, başlık, katater, kanül, v.s. pozisyonunun değiştirilmemesi gerektiği    
    konusunda, 
 Hemşireyi haberdar etmesi gereken durumlar hakkında (Komplikasyonlar, 

beklenmeyen herhangi bir durum, Oksijen inhalasyon sisteminde olabilecek 
değişikliklerde). 

- Ellerinizi yıkayın, 
- Malzemelerinizi hasta ünitesine getirin/getirtin, 
- Araçların uygun bağlantısını yapın, 
- Güvenlik durumunu kontrol edin, 
- Enfeksiyon kontrol önlemlerini alın,             
- Hastanın solunum yollarının ( Burun, ağız, trakea) açık olup-olmadığını kontrol edin, 
- Hastaya pozisyon ( Fawler/ Semifawler) verin, 



- Humidifer (nemlendirme için)’in 2/3’ sine kadar steril distile su ile doldurun, 
- Veriliş yoluna göre Nazal kanül veya maskenin yerinde olup-olmadığını kontrol edin, 
- Order edilen miktarı / direktif yoksa 2-3lt./dakika olarak verin, 
- Veriliş yoluna uygun teknik kullanın. 

 
d) İşlem: 

        1- Nazal Kanül:  
              -  Hastaya burundan nefes almasını söyleyin,  

             -  Baştan arkaya geçmeli ve sıkıştırılabilir ayarı olan veya hastanın durumuna 
                göre gözlük arkalığı gibi  kulağa takılıp sabitlenebilen nazal kanüller tercih edin.  
             -  Burun tahriş olmuşsa yumuşatıcı pomatlar sürün. 
                Doz: % 30-45 yoğunlukta oksijen 2-3 lt /dakika veya ordere göre fazla   
                         Miktarda; 6-8 lt. / dakika olarak verilir.     
                

   2- Oksijen maskesi:  
       -  Maskeyi  hastanın yüzüne tam olarak yerleştirin, 

                  -  Oksijen sızıntısı-olup olmadığını kontrol edin, 
              -  Hastada boğulma hissi varsa alışıncaya kadar yanında kalın, 
              -  Cildi tahriş yönünden gözleyin, 
              -  Oksijen kontrasyonu % 60 ın üzerinde olmamasına dikkat edin.   
                  Doz: % 24-55 yoğunlukta oksijen 3-7 lt /dakika olarak verilir. 
  

 3- Oksijen çadırı: 
-  Şuursuz, işbirliği yapılamayan, diğer yollarla oksijen inhalasyonu    

       yapılamayan hastalarda ve çocuklarda tercih edin, 
-   Hastaya rahat pozisyon verin, 
-   Çadırın fermuarını kontrol edin, 
-   Hastanın direk yüzüne oksijen gelmemesine dikkat edin (koruyucu gözlük 

takın), 
-   Hastanın başını, omuzlarını ve ensesini pamuklu bir örtüyle örtün. 
-   Çarşaf nemlendikçe değiştirin, 
-   Hastanın cildini gözleyin (tahriş, kuruma,kızarıklık), 

                   Doz: %30-40 yoğunlukta oksijen başlangıçta l5 lt/dakikada 15- 30 dakika, 
                            sonra l0-12 lt/dakika olarak verilir. 



4-  Katater: 
      -   Genellikle entübe hastalara tercih edilir ve hekim tarafından takılır.  

        -   Katateri su veya suda eriyebilen bir yağlandırıcı ile ıslatın, 
                     -  Burun deliğini hafifce yukarı kaldırın, 
                     -  Zorlamadan nazal kanal boyunca Orofarenks’e doğru itin, 
                 -  Yerinde olup-olmadığını hastanın ağzından bakarak kontrol edin, 
                     -  Flasterle tespit edin. 

                Doz: %30-50 yoğunlukta oksijen 4-8 lt /dakika olarak verilir 
 

         d)  İşlem Sonrası: 
1- Humidiferdeki suyu boşaltın, dezenfekte edin ve kuru olarak saklayın, 
2- O2 manometresini ve oksijen tüpünün doluluk miktarını kontrol ederek bir sonraki 

kullanım için hazır bırakın, 
3- Oksijen inhalasyon süreci bittiğinde tüm disposible malzemeleri protokolüne uygun 

elimine edin, 
4- 3-4 saatlik peryodik gözlemlerindeki tüm bulguları, katater, sonda değişimi, oksijen 

konsantrasyon değişimlerini, kan gazı değerlerini, Ağız ve cilt bakımı sonuçlarını 
kayıt edin. 

  
                  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU : KÜVÖZ TEMİZLEME PROTOKOLÜ 
 
Amaç  : Uygun / doğru teknikle küvöz temizliğini sağlayarak enfeksiyon gelişme riskini  
             azaltmak.  
A. TEMEL İLKELER 
1.) Bu protokol ; küvözün kirlendiği durumlarda , periyodik temizlik gerektiren durumlarda, bebek 

taburcu olduktan sonra küvöz temizliğinin uygulanmasını kapsar. 
2.) Küvöz temizliği bebeğe bakım veren hemşirenin ve temizlik personelinin sorumluluğundadır. 
3.) Temizlikte önce ve sonra eller el yıkama protokolüne göre yıkanır. 
4.) Temizlik temizden kirliye ( iç yüzeyden dış yüzeye ) doğru yapılır. 
5.) Temizlik için belirlenmiş dezenfektan solüsyonlar prospektüsüne uygun olarak sulandırılarak 

kullanılır. 
6.) Temizliği yapan kişi eldiven giyer. 
7.) Mekanik temizlik deterjan ile, dezenfeksiyon ise belirlenmiş antiseptik solüsyon ile yapılır. 
8.) İşlem bittikten sonra kullanılan malzeme uygun bir şekilde yıkanıp kurulanır, dezenfekte 

edilip saklanır. Atık malzemeler, atıkların toplanması ve uzaklaştırılması protokolüne uygun 
olarak elimine edilir. 

9.) Temizlik küvözün Power düğmesi kapalı iken yapılır. 
 
B.) TANILAMA 
      Küvözün temizliğini gerektiren durumlar ; 
- Bebek taburcu olduğunda, 
- Kirlendikçe, 
- Periodik olarak ( Gün aşırı ) 
 
C.) UYGULAMA 
a.) Malzemeler  
- Mekanik temizlik için ; 
-  Deterjan 
- Su 
- Leğen 
- Non – steril eldiven 
- Silme bez 2 adet  
 

Dezenfeksiyon İçin ; 
- Dezanfektan solüsyon ( Aldehit grubu olmayan dezanfektanlar ) 
- Çamaşır suyu ( Sodyum hipokloroid ) %1 ‘lik. 
- Silme bezi 
- Non steril eldiven. 
- Leğen. 
 
b.) İşlem  
1- Elleri el yıkm protokolüne uygun olarak yıkayın. 
2- Non steril eldiven giyin. 
3- Detarjanlı suyu ve dezenfektan solüsyonu hazırlayın. 
4- Kullanılan eldiveni değiştirin. 
5- Küvözü boşaltın, Küvözün çıkabilen aksamlarını çıkarın, Power düğmesini kapatın. 
6- Mekanik temizliği yapın ( deterjanlı su ile yıkayıp, durulayıp, kurulayın ). 
7- Dezenfektanlı solüsyon ile silip kurulayın. 
8- Çıkabilen aksamı önce mekanik olarak temizleyin , dezenfekte ederek yerleştirin. 



9- Küvözün iç yüzeyini ve dış yüzeyini dezenfektan solüsyon ile silip kurulayın. 
10- Küvözü havalandırın. 
11- Kullanılan eldiveni çıkarın, elleri el yıkama protokolüne göre yıkayın. 
12- Küvözün içini temiz yatak koruyucu örtü serip, küvözün kapaklarını kapatın. 
13- Küvözün Power düğmesini açarak uygun ısıya getirin. 
 
C.) İşlem Sonrası ; 
- Kullanılan malzemeleri toplayın, yıkayıp kaldırın. 
- Elleri  el yıkama protokolüne uygun olarak yıkayın. 
- Atıkları atık protokolüne uygun olarak elimine edin. 
- İşlemi günlük izlem formuna kaydedin. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
KONU: LÖKOPENİLİ HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hastayı enfeksiyonlara karşı koruyarak yaşam kalitesini arttırmak. 
 
 
A. TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol hastanın enfeksiyonlardan korunması ile ilgili önlemleri, beslenme özelliklerini ve 

gerekli takip ve bakımı kapsar. 
2- Lökopenili hastaya yönelik risk faktörleri ve hastada gelişen her yeni bulgu dikkate 

alınmalıdır. 
3- Hastanın ateşi yüksek riskli hastalarda 2 saatte bir, düşük riskli hastalarda 4 saatte bir 

kontrol edilir. 
4- Hastanın bakım ve tedavisi ile ilgilenen sağlık personeli ve aile bireyleri her temas öncesi ve 

sonrası  “El Yıkama Protokolü” ne uygun ellerini yıkamalıdır. 
5- Özel Ağız Bakım Protokolü uygulanır. 
6- Hastanın odasında çöp kutusu, çiçek vs. gibi toz barındıran aksesuarlar bulundurulmaz. 
7- Hastaya çiğ gıdalar verilmemeli ve su/besinler sağlık açısından güvenli olmalıdır. 
8- Bina içindeki tadilatlar sırasında hasta o bölgeden uzak tutulmalıdır. 
9- Tüm invaziv girişimlerde asepsi antisepsi kurallarına uyulmalıdır. 
10-  Üst solunum yolu enfeksiyonu olan aile bireylerinin ve sağlık personelinin hasta temasında 

koruyucu önlemler alınır.                      
11- Hastanın, lökosit sayısı l000mm küpün üstüne  çıkıncaya kadar maske kullanılması sağlanır 

ve izolasyon teknikleri uygulanır. 
12- Hasta  odasının temizliği dezenfektan solüsyonlarla ıslak olarak yapılmalıdır. 
 
 
B- TANILAMA 

1- Lökopeninin görüldüğü durumlar 
 Kemoterapi tedavisi uygulanan hastalarda, 
 Radyoterapi gören hastalarda, 
 Steroid kullanan hastalarda, 
 Kanserli hastalarda, 
 Kronik enfeksiyonu olan hastalarda, 
 İlaçların yan etkileri (Psikotrop ilaçlar, antipiretek v.s.), 
 Beslenme bozukluğu olan kişilerde, 
 İmmün sistem yetersizliği, 
 İdiopatik nedenler, 
 Diğer................................. 

 
2- Lökopenik hasta için risk faktörleri değerlendirilir: 

- Yüksek risk faktörleri: 
 Uzun süre hastanede yatma 
 Tedaviye cevap vermeyen hastalığın olması 
 Hastalığın sık sık tekrarlaması 
 Genel durum bozukluğu (Hipotansiyon, bilinç bulanıklığı, solunum yetmezliği, 

dehitratasyon, akut kanama, beslenme bozukluğu, halsizlik..) 



 Uzamış nötropeni (nötropeni sayısı 2500 mm küpün altı, 7 günden fazla). 
- Düşük risk faktörleri: 

 Remisyondaki hastalar 
 Nötropeni süresi 7 günden az olan hastalar 
 Kemik iliği iyileşme bulgusunun olması (Lökosit ve trombosit sayısında artış) 
 Organ disfonksiyonu, yaygın selülit ve sistem enfeksiyonunun olmaması 
 Empirik antibiyotik tedavisi ile ateşin hemen kontrol altına alınmış olması 

3- Lökopenik hastada enfeksiyonlara eğilimi arttıran risk faktörü saptanır: 
 Lökopeninin derecesi 
 Altta yatan hastalık 
 İmmusupresif tedavinin dozu ve süresi 
 Hümoral ve hücresel immuzite durumu (Geçirilmiş hastalık, aşılanmış olması) 
 Deri ve mukoza bütünlüğünün bozulması (Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı mukozit) 
 Üremi, hiperglisemi ve karaciğer yetmezliği gibi metabolik faktörlerin varlığı 
 İmmün sistemi değiştiren enfeksiyon varlığı (HIV, CMV, Hepatit  virüsleri gibi) 
 Malnütrisyon 
 Hastanın psikolojik durumunun kötü olması 
 Yaş (çocuk ve yaşlılarda) 
 Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımı 
 İlaçların yan etkisi 

4- Lökopeni belirtileri değerlendirilir: 
 Lökosit sayısının l000 mm3’ün altında olması 
 Nötrofil sayısının 2500 mm3 ‘ün altında olması 
 Enfeksiyon belirtileri 

5- Hasta enfeksiyon belirtileri açısından değerlendirilir: 
a) Genel Belirtiler: 

 Ateş, halsizlik, 
            b)  Sistem belirtileri: 

- Deri ve Mükoz Membronlar: 
 Cilt mukoz membran, saç, tırnak, basınç bölgeleri ve biopsi ve/veya cerrahi 

operasyon bölgeleri 
+ Ödem                         +/- 
+ Ağrı                            +/- 
+ Akıntı                          +/- 
+ Renk Değişikliği         +/- 
+ Hassasiyet                 +/- 
+ İritasyon                     +/- 
+ Isı değişikliği               +/- 
+ Kaşıntı                        +/- 

- Baş; gözler, kulaklar, burun: 
 Ağrı hassasiyet              +/- 
 Eksuda                          +/- 
 Büyümüş lenf nodülleri +/- 
 Kaşıntı                           +/- 
 

- Kardiya pulmoner: 
 Solunum; Hızı, derinliği,  



                 Solunum sesleri 
 Balgamın niteliği ve karakteri 
 Solunum zorluğu                          +/- 
 Yardımcı kasların kullanımı          +/- 
 Disfaji                                            +/- 
 Geğirme refleksinda azalma         +/- 
 Taşikardi                                       +/- 

- Gastro intestinal: 
 Ağrı,                                                   +/-                                  
 Bulantı, kusma,                                  +/- 
 Diyare,                                               +/- 
 Konstipasyon,                                    +/- 
 Rektal kanama,                                  +/- 
 Hemoroidler ,                                     +/- 
 Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik +/- 
 Eritem,                                               +/- 
 Ülser,                                                 +/- 

                   -   Üro-Genital Sistem: 
 Dizürü (sıklık),                                    +/- 
 Hematürü,                                          +/- 
 Kaşıntı,                                               +/- 
 Ağrı,                                                    +/- 
 Vagina ve peniste değişiklikler,          +/- 
 Vaginal kanama,                                 +/- 
 Yanma,                                                +/- 
 Lezyonlar, ülserasyanlar,                    +/- 
 İdrarın özellikleri, 

- İskelet sistemi: 
 Hassasiyet                     +/- 
 Ağrı                                +/- 
 Fonksiyon kaybı             +/- 

 
6- İnvaziv girişim yerleri (santral venöz, katater,sonda, aspirasyon v.s.) 

 Ateş                +/- 
 Ağrı                 +/- 
 Hassasiyet      +/- 
 Ödem              +/- 
 Akıntı açısından tanılanır.  

         Tanılama sıklığı : 8 saatte bir  
 

7- Hastanın ateşi değerlendirilir: 
 Yüksek riskli hastalarda 2 saatte bir 
 Düşük riskli hastalarda 4 saate bir kontrol edilir. 

 
8- Tedavi ve  bakıma yönelik yanıt kriterleri: 

 Ateşin normale dönmesi 
 Var olan kilnik belirti ve bulguların gerilemesi 
 Antibiyotik tedavisini değiştirmeksizin etkinin uzaklaştırılması 



    Tanılama Sıklığı: Hastanın genel durumuna uygun olarak belirlenir. 

 

 

C- UYGULAMA 
1- Hastayı enfeksiyonlardan koruyacak önlemler alın: 

 Hastayı mümkünse tek kişilik odaya  alın ve kapısına uyarıcı yazı asarak bu konuda 
hasta yakınlarını uyarın. 

 Ziyaretçi giriş ve çıkışını kısıtlayın. Gerekirse yasaklayın. 
 Hastanın odasında tadilat yaptırmayın tadilat zorunlu ise hastayı ayrı bir odaya alın. 
 Hastanın lökosit sayısı l000 mm küpün üstüne çıkana kadar sürekli ve özellikle 

diagnostik muayenelere giderken mutlaka maske takmasını sağlayın. 
 Aile üyelerinin maske takmasını sağlayın ve özellikle enfeksiyonu olan hasta 

yakınlarının ziyaretini yasaklayın. 
 Hasta ünitesinin temizliğini toz kaldırmadan dezenfektan özelliğindeki solüsyonlarla  

ıslak olarak yapılmasını sağlayın. 
 Odada çöp kutusu bulundurmayın. 
 Hastanın çamaşır ve çarşaf takımının her gün değiştirilmesini sağlayın. Eğer düşük 

riskli lökopenik hasta ise, 2-3 günde bir değiştirin. 
 Hasta odasında çiçek dahil toz barındıracak aksesuarların bulundurulmasını önleyin. 
 Odanın sık sık havalandırılmasını sağlayın. 
 Hastaya ve aile üyelerine el yıkama ve tüm vücut hijyeni hakkında bilgi verin. 
 Hijyenik bakımını yapamayan hastalara ihtiyaçları doğrultusunda protokole uygun 

hijyenik bakım verin (Mukozit olsun yada olmasın oral antiseptik solüsyon ve 
gargaraları ağız bakımında kullanın). 

 Diğer hastaların hemşirelik bakımından önce lökopenili hastanın  bakımını yapın. 
 Bütün invazif girişimlerde asepsi- antisepsi kurallarına uyun. 
 Enfeksiyon odağı düşünülen  bölgelerden (idrar, kan, boğaz, dışkı, balgam, cilt 

döküntüleri, katater giriş yerleri,  burun, vs.) hekimle işbirliği yaparak kültür alın ve 
uygun koşullarda laboratuara gönderin. 

 Durgun su kaynaklarını (çiçek vazoları, diş kaplar v.s.)odadan çıkarın (bakteri 
ürememesi için), 

 Ateşi baskıladığı için antipiretik vermekten kaçının. 
2-  Hastanın durumuna uygun beslenmesini düzenleyin. 

 Oral beslenebilen hastalarda yüksek protein, vitamin ve bol kalorili diyet için 
diyetisyenlerle işbirliği yapın. 

 Hastanın çiğ sebze ve meyve, baharatlı gıdalar, kaynatılmamış süt ve süt ürünleri, 
soğuk et dilimleri, çiğ ve az pişmiş yumurta yemesini önleyin ve bu konuda hasta 
ailesini bilgilendirin. 

 Dışardan yemek yemesini önleyin özellikle evde pişmiş yemekleri yemesini sağlayın. 
 Kullanılan suyun sağlık açısından güvenli olmasını sağlayın ve önerin. 

3-  Hastanın durumuna uygun gerekli takip ve bakımlarını yapın. 
 Vital bulguları kontrol edin (Ateş, Nb, Tansiyyon, solunum): 
 Ateşi yüksek riskli hastalarda 2 saatte bir düşük riskli hastalarda  l saatte bir ölçün 
 Santral ve venöz kateter varlığında 8 saate bir kızarıklık (çevresi ), ağrı, ödem 

yönünden kontrol edin ve protokole uygun bakım verin. 



 Aldığı çıkardığı sıvı takibini protokole uygun yapın. 
 Yüksek ateş varlığında yüksek ateşli hastanın bakım protokolünü uygulayın. 
 Solunun sıkıntısı olan hastaya “dispneli hasta bakım protokolü”nü uygulayın. 
 Hastanın anksiyetesi varsa “anksiyeteli hastaya Yaklaşım Protokolü”nü uygulayın. 

4-  Elde edilen gözlem ve bulguları kayıt edin ve ekip elemanlarıyla paylaşın. 
5-  Gerekli olan uyarı ve yasaklamalarla ilgili bilgileri ekip elemanlarının görebileceği şekilde     
     dikkati çeken yerlere yazın. 

 



  
 

KONU : MASTEKTOMİLİ HASTA VE AİLESİNİN EĞİTİM 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ : Mastektomi sonrası gelişebilecek biyolojik, psikolojik ve sosyal komplikasyonları   
              önleyerek hastanın sosyal yaşama uyumunu sağlamak. 

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
      A – Meme hastalıkları ile ilgili bilgi 
 
      B – Hastalığın Teşhis Yöntemleri İle İlgili Bilgi; 

1. Kendi kendine muayene yöntemleri 
- Yatarak 
- Oturarak 

2. Klinik muayene 
3. Mamografi 
4. Ultrasonografi 
5. Biopsi 
 

      C – Tedavi Yöntemleri ile İlgili Bilgi; 
1. Cerrahi Tedavi: -  Mastektomi yöntemi, 

                                -   Mastektomi tanımı,  
-   Parsiyel Mastektomi,  
-   Total Mastektomi.                  

2.  Radyoterapi, 
3.  Kemoterapi, 
4.  Hormonoterapi                    

 
     D – Ameliyat Sonrası Dikkat Edilecek Önemli Noktalar; 

1. Pozisyon 
2. Ameliyat olan bölgedeki kolun kullanımı ile ilgili bilgi 
3. Hijyen 
4. Aile içi yaşam 
5. Günlük yaşam  
6. Sosyal yaşam 
 

 E – Egzersiz ile ilgili Bilgi; 
1. Önemi 
2. El sıkma ve gevşetme 
3. İp çekme 
4. Saç tarama 
5. Duvara tırmanma 
6. Sütyen bağlama 
7. Sırt kurulama 
 
 

     F – Protez çeşitleri: 



1. Oval slikonlu protez 
2. Koltuk altına uzantılı protez 
3. Sütyen (standart) 

 
EĞİTİM YÖNTEMİ 

1. Yüzyüze eğitim 
2. Grup eğitimi 
3. Uygulamalı eğitim 

 

EĞİTİM MATERYALLERİ 
1. Video 
2. Tepegöz 
3. Broşür 
4. El kitabı 
5. Slayt 

 
EĞİTİM DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

1. Gözlem 
2. Soru cevap 
3. Uygulama tekrarı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU:MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTANIN TAKİP PROTOKOLÜ  
 
Amaç :Gelişebilecek komplikasyonları erken teşhis ederek mekanik ventilasyonun devamını        
            sağlamak 
 
 

A – TEMEL İLKELER  
1- Bu protokol; hastanın yaşamsal fonksiyonlarını, ventilatör cihazının mod, okunan      
      parametre ve alarmlarının takibini, gelişebilecek komplikasyonlar yönünden takibini, 

           yatağa bağımlı hastanın bakım için gerekli protokollerini uygulama ve takibini  kapsar. 
2- Mekanik ventilasyon takibi yoğun bakım ekibinin (doktor, hemşire) sorumluluğundadır. 
3- Mekanik ventilasyonda gözlem ve monitorizasyon ( hemodinamik  bulgular, SpO2  ve           
      ETCO2 ) sürekli, kayıt saatliktir. 
4- Başlangıçta mekanik ventilasyon parametreleri hastanın özelliklerine (yaş, kilo, hastalık, 

sponton solunumu olup olmaması vs.) göre doktor tarafından    ayarlanır. 
5- Ventlasyonun devamlılığı arter kan gazı ile düzenlenir. 
6- Solunum devreleri ve nemlendirici setler tek kullanımlıktır ve 48 – 72 saatte   bir, hasta         
      %100 O2 ile direk keseye alınarak  değiştirilir. 
7- Mekanik ventilasyon uygulanan hastadaki sekrasyonlar endotrakeal aspirasyon ile 

temizlenir. 
8- Mekanik ventilasyona uyum için çeşitli ilaçlar (sedatif, hipnotik, narkotik,kas gevşetici vb ) 

kullanır. 
9- Hastaya iki saatte bir pozisyon verilir. 
10- Hastanın şuur durumuna göre uygun iletişim teknikleri kullanılarak iletişim sağlanır. 
11- Mekanik ventilasyon ihtiyacı azalan, temel patalojisi düzelen, hemodinamik ve laboratuar  

bulguları normal olan hastada mekanik ventilasyon desteği azaltılarak sonlandırılır. 

 
 

B-  TANILAMA 
      1-  Mekanik ventilasyon endikasyonları 

   -Solunum ve kardiak arrest, 
   -ARDS (Akut Respiration Disstres Sendromu-Akut Solunum Sıkıntısı Send ) 
   -Pulmoner emboli 
   -Pnömoni 
   -Göğüs duvarı defektleri ve yaralanmaları (pnömotoraks....) 
   -Mekanik obstirüksiyon 
   -Nörolojik hastalıklar 
   -Solunum kasları yorgunluğu ve zayıflığı  
   -Postoperatif dönemde (açık kalp ameliyatları, transplantasyonlar....) 
   -İntoksikasyonlar  
 

2-  Mekanik ventilasyona başlama kriterleri 
     -  Solunum ile ilgili parametreler                            normal değerler  

  Solunum hızı                              35 > dk                  10 -  20 
  Tidal volüm                                  5 < ml                     5 -    7  
  Vital kapasite                             15 < ml                   65 -  75  
  Maksimum inspirasyon gücü    25 < cm H2O          75 - 100 

                            



     -  Oksijenasyon       
  PaO2 – FiO2  0.6                     60      < mmHg         75       -100   
  PaCo2                                      60      > mmHg         35       -  40 
  PH                                              7.25 < mmHg           7.35  -    7.45 

                                                               7.50 > mmHg                 
 

 
3- Ventilatör modları 
    -  Kontrollü solunum (CMV = Continuous Mandotory Ventilation ) 

 Kontrollü solunumda bütün aktivite ventilatördedir.  
 Hastanın spontan solunumu yoktur, uygulanan proğramı değiştiremez.  
 Tidal volüm, frekans, FiO2 konsantrasyonu doktor tarafından belirlenir. 
 Volüm ve basınç kontrollü olarak  uygulanır. 

 
    -  Yarı solunum desteği veren ventilatör  modları   

 AMV  (Asiste Mandotory ventilation )  
a) Yardımcı zorunlu solunum modudur,hastanın spontan solunumu yetersizdir. 
b) İnspirasyon fazını hasta başlatır, ventilatör desteği ile inspirasyon devam eder. 
c) Tidal volüm ventilatör tarafından, frekans ise hasta tarafından belirlenir. 

      *A/C Ventilasyon (Asiste Control ) 
       Ventilatör hastanın solunum eforuna cevap verir.Solunum eforu yoksa daha önceden 
belirlene         
       sayı ve hızda otomatik olarak solunumu devam ettirir. 
      *IMV (İntermittont  Mandotory Ventilation ) 
       Aralıklı zorlu solunum modudur.Spontan ve kontrollü solunum kombinasyonudur.İki 
ventilasyon     
       arasında hasta soluyabilir. 
      *SIMV (Syncronize İntermittont  Mandotory Ventilation ) 
        Hastaya uyumlu aralıklı ventilasyon modudur. Spontan ve asiste kontrol (A/C ) solunum        
        kombinasyonudur. Alet ayarlanan solunum sayı ve volümü zorunlu olarak hastaya verir. Bu       
        zorunlu solunumlar arasında hasta spontan solur, frekansı ve tidal volümü hasta kendisi    
        belirler. 
      *PSV (Presure Support Ventilasyon) 
       Basınç destekli ventilasyon modudur. Basınç doktor tarafından belirlenir. Tidal volüm ve      
       frekansı hasta belirler. Solunum eforu olduğunda ventilatör tetiklenir ve solunumu destekler.      
       Basınç belirlenen düzeye çıktığında inspirasyon sona erer, ekspiryum başlar. 
      *SIMV + PS 
       Alet spontan solunuma istenen düzeyde basınç desteğinde bulunur.  
 
4-  Özel destek modları: 
     *PEEP 
      -  Ekspirasyon sonu pozitif basınç uygulamasıdır. Ekspirasyon sırasında küçük hava yolları 
açık         
          tutulur, kollabe olmuş alveoller açılır. 
      -  PaO2=60mmHg (ARDS, Akçiğer ödemi, v.s.) 
      -  İnatçı hipoksi 
      -  %30 şant oluşması (normali %5-10) 
      -  Tekrarlayan atalektazilerde  
      -  Akçiğer rezidüel kapasitenin azaldığı durumlarda endikedir. 



 
 
 
         *CPAP 

Sürekli pozitif basınç ugulamasıdır. Spontan 

solunumdaki hastalara uygulanır, etkisi PEEP 

gibidir. 

5-  Mekanik ventilasyon süresinde yapılan tanılama: 
     -  Saatlik izlenmesi ve kaydedilmesi gerekenler: 
        Hastada;  Cildin rengi 

              Göğüs hareketlerinin ventilatöre uyumu 
              Solunum seslerinin oskültasyonu 
              Entübasyon tüpünün veya trakeostomi kanülünün cuff basıncı 
              Tüp tespit seviye kontrolü 
             
 Alette ;  Ventilatör bağlantılarında herhangi bir kaçak, kıvrım veya su birikintisi olup 
olmadığı  
              Ekspiryum ve inspiryum hava yolu basıncı  
              Tidal volüm, dakika volümü, solunum frekansı, FiO2 
              Nemlendiricinin ısısı ve su seviyesi 
              Alarm limitleri 
              PEEP, IMV, PS değerleri 

6-  Mekanik ventilasyonda görülebilecek  sorunlar ve komplikasyonlar:    
     a-  Sorunlar    
          - Yüksek basınç alarmı  

   Pozisyon 
   Sekresyon 
   Endotrakeal tüpün trakea’ya dayanması 
   Bronkospazm  
   Öksürük  
   Havayolu veya tüpte tıkanıklık  
   Akciğer kompliansında azalma sebebiyle olabilir. 

          Girşimler   
            *Ventilatör bağlantılarının kıvrılıp kıvrılmadığı kontrol edilir. 
            *Hastanın şuur durumu kontrol edilip,şuur açık ise ventilatör moduna ve doktor direktifine       
              göre sedasyon sağlanır. 

  *Korku, ağrı ve hipoksi gibi hastanın ajitasyonuna neden olan faktörlerin olup olmadığı      
   belirlenir. 
  *Hava yolunda sekresyon varsa hasta aspire edilir. 
  *Tüp seviye kontrolü yapılır. 

      -  Düşük basınç alarmı  
           Ventilatör bağlantılarında kaçak olması  
           Entübasyon tüpü veya trakeostomi kanülünün yerinde olmaması  
           Cuff basıncının düşük olması 
           Ventilatörde arıza olması gibi nedenlerden olabilir. 
          Girişimler 

*Ventilatör bağlantıları kontrol edilir, kaçak varsa önlenir. 
*Hastanın toleransına bağlı gelişmiş ise uygun solunum  moduna alınır. 



*Tüpün cuffu kontrol edilir,basıncı düşük ise şişirilir.(25-30 mmH2O) 
*Tüp yerinde değilse değiştirilir. 

       -  Düşük - volüm alarmı    
Cuff problemleri 
Ventilatör bağlantılarında kaçak 
Alarm limitlerinin doğru düzenlenmemiş olması nedeniyle olabilir. 

          Girişimler 
*Tüpün pozisyonu değerlendirilir, kıvrım varsa düzeltilir. 
*Cuff basıncı değerlendirilir. 
*Ventilatör bağlantıları kontrol edilir. 
 
 

b-  Komplikasyonlar:   
      -  Tüp ile ilgili komplikasyonlar 

- -          Entübasyon tüpünün özefagusa girmesiyle yetersiz ventilasyon ve hipoksemi 
- -          Uzun süreli entübasyon ile larenks travması 
- -          Tüpün sağa veya sola kayması ile hiperventilasyon,atelektazi ve pnömotoraks 
- -          Cuffun aşırı şişirilmesi ile trakeal iskemi, nekroz. 
- -          Cuff kaçağı ile hava yollarındaki basıncın düşmesi sonucu yetersiz ventilasyon 

ve hipoksemi. 
- -          Trakeostomi kanülünün giriş yerinde enfeksiyon 
- -          Ağız ve burun bölgesinde yara 

     -  Mekanik ventilasyon ile ilgili komplikasyonlar 
- -          Barotravma  (Pnömotoraks)  
- -          Su retansiyonu  (Venöz dönüş zorlaştığında balans pozitife kayar, hiponatremi 

sık görülür) 
- -          Kardiak aritmiler (Atrial taşikardiler sık görülür) 
- -          Aspirasyon ( Aspirasyon pnömonisi) 
- -          Gastrointestinal sistem ülserasyon ve kanamalar. 
- -          Derin ven trombozu 
- -          Nazokomial enfeksiyonlar 
- -          Asit- baz dengesinde bozulma 
- -          O2 yoğunluğunun yüksek olmasınına bağlı komplikasyonlar (%60’ın üstünde 

O2, pulmoner epiteli hasara uğratır (ARDS) Kollaps ve atelektazi  oluşur,bebeklerde 
göz retinası zarar görür.)              

7-  Weeninge Geniş kriterleri  (Aletten ayırma kriterleri) 
      Aletten ayırma ventilatör desteğinin yavaş yavaş kaldırılmasıyla başlar. 

Parametreler                                    Kabul edilen sonuçlar 
Bilinç düzeyi           ------------------------        Koopere- oryante   
Spontan solunum   ------------------------        Normal  
Kardio – pulmoner sistem-----------------      T.A,Nb, Ateş, Sol.frekansı, İdrar Miktarı  Normal  
Hava yolu sekrasyonu---------------------       Rengi,kokusu, miktarı normal 
Vital kapasite         ------------------------         Vt 1,5 –2 katı olmalıdır 
İnspirasyon gücü   ------------------------         -20 ve –100 cm H2O arası 
Solunum sayısı      ------------------------         25/dk altında olmalı  
Dakika ventilasyonu ----------------------         10 lt / dk 
Tidal volüm           ------------------------          12-15 ml/kg üstünde olmalı  
Arterial kan gazı     ------------------------         %40 O2 ile normal seviyede  



                                                                     PaO2    - 80 mm/Hg                                                                                                                                           
                                              PaCO2 - 55 mm/Hg  

 
 

       Yukardakilerin hepsi yeterli ise hasta ventilatörden ayrılır.T parçasına alınarak yada 
ventilatörün spontan solunum modu varsa alette izlenir.Akciğer kan gazları ile hastanın 
toleransı, ve aşağıdaki problemler yönünden takip edilir. 

        
 7-  Weeningte  karşılaşılan problemler 
       *Kardiovasküler kollaps şok. 
       *Kas atrofisi. 
       *Solunum frekansının artması. 
       *Hastanın fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olmaması.  
       *Altta yatan nedenin tedavi edilememesi.                     
       *Weening prosedürünün yanlış uygulanması  
       *Hastanın terminal dönemde olması  
 

 
 
 
 

C - UYGULAMALAR                                                                                 
     1 - Entübasyon işleminde kullanılan malzemeleri  
           - Ventilatör  (Ventilatör devresi, chamber (nemlendirici), chamber motoru, distile su, 
bakteri         

    ve nemlendirici filtresi) bütün ekipmanlarıyla hazır bulundurulan ventilatör hasta başına            
    çekilir. 

2 -Sırt üstü pozisyona alınıp entübe edilen hasta doktor tarafından ayarlanmış ventilatöre         
      bağlanır. 

      3-  Her iki akciğrin eşit havalanıp havalanmadığı steteskop ile dinlenir. 
      4-  Yatağa tam bağımlı hasta bakım protokolü uygulanır. 
      5 - İki saatte bir hastaya pozisyon verilir.     
      6 - Her pozisyon sonu tüpün yerinde olup olmadığı,her iki akciğerin eşit havalanıp      
           havalanmadığı kontrol edilir. 
      7 - Fizyoterapist ile işbirliği yapılarak postural drenaj protokolünün uygulanması sağlanır. 
      8 - Aspirasyon protokolüne uygun olarak hasta aspire edilir. 
      9 -Tanılama kriterlerine göre hasta  komplikasyonlar yönünden gözlenir. 
     10- Ventilatör tanılama kriterlerinde bahsedilen mod alarmları yönünden izlenir. 
     11- Hasta entübe kaldığı sürece aşağıdaki parametreler her saat başı kaydedilir. 

              -Verilen sedatifler ve yanıtı  
              -İnspiryum hava yolu basıncı  
              -Tidal volüm  
             -Tüm labratuar tetkikleri ve AKG sonuçları 
             -Entübasyon tüpü veya trakeostomi cuff basıncı  
             -Aspirasyon  
             -Şuur düzeyi  
              -Solunum sesleri  
              -Balgamın varlığı ve özellikleri 
              -Hemodinamik bulgular 

              -Komplikasyonlar 



KONU: MEKANİK VENTİLASYONDAKİ YENİDOĞANIN TAKİP PROTOKOLÜ 
AMAÇ: Mekanik ventilasyondaki yenidoğanda gelişebilecek komplikasyonları tanımak ve 
yenidoğanın mekanik ventilasyona ihtiyacı sona erinceye kadar ventilasyonu sürdürmek. 
TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; Mekanik ventilasyon gerektiren durumları, mekanik ventilasyondaki yenidoğanın 
bakım sürecinde dikkat edilecek noktaları ve mekanik ventilasyona bağlı gelişebilecek 
komplikasyonları kapsar. 
2- Yenidoğanın mekanik ventilasyonu sırasındaki bakımından Yenidoğan yoğun bakım ekibi 
sorumludur ( hekim, hemşire, fizyoterapist, personel...). 
3- Mekanik ventilasyonun parametreleri yenidoğanın özelliklerine göre hekim tarafından 
ayarlanır. 
4- Ventilasyonun devamlılığına ve sonlandırılmasına yenidoğanın radyolojik analizi, laboratuar 
bulguları, akciğer sekresyonları ve spontan solunumun yeterli olup olmadığı değerlendirilerek 
hekim tarafından karar verilir. 
5- Mekanik ventilasyondaki yenidoğanın akciğer sekresyonları kapalı aspirasyon sistemi, ağız içi 
ve burun aspirasyonu yapılır. 
6- Mekanik ventilasyondaki yenidoğanın bakımında asepsi-antisepsi kuralları gözetilir. 
7- Mekanik ventilasyondaki yenidoğan monitörize edilir. 
8- Mekanik ventilasyondaki yenidoğana aldığı- çıkardığı takibi yapılır. 
9- Yenidoğana 2-3 saatte bir pozisyon verilir. 
10- Mekanik ventilasyondaki yenidoğanın vital bulguları, monitörizasyon verileri, aldığı çıkardığı 
takibi, sekresyon aralığı ve özelliği, yapılan invaziv-noninvaziv girişimler yoğunbakım izlem 
formuna saatlik kaydedilir. SpO2 % 98-100 ise ventilatör parametrelerinin düşürülmesi için 
hekim uyarılır. 
11- Yenidoğanın mekanik ventilasyona uyumu gözlenir ve gerekierse sedatize edici ilaçlar 
doktor orderine göre uygulanır. 
12- Mekanik ventilasyon için kullanılan devreler disposbıldır, kapalı aspirasyon sistemi de 
disposbıl olup 24 saatte bir değiştirilir. 
13- Mekanik ventilasyondaki yenidoğana ağız bakım protokolü uygulanır. 
 
TANILAMA 
1- Mekanik Ventilasyon Endikasyonları 
    . RDS ( Respiratuar Distres Sendromu) 
    . Konjenital pnömoni 
    . Diyafragma hernisi 
    . Apne 
    . Kardiyak arrest 
    . Akciğer travmaları ( Pnömotoraks, sizotoraks) 
    . Ağır hipoksi 
    . Persistan pulmoner hipertansiyon 
    . TTN ( Yenidoğanın geçici taşipnesi) 
    . Pulmoner atelektazi 
    . MAS ( Mekonyum aspirasyonu sendromu) 
    . Prematürelik 
    . Bazı konjenital solunum yolu anomalileri 
 
2- Respiratör Parametreleri 
   . RATE (HIZ): Dakikada verilen ventilasyon sayısı 
   . IT (İnspirasyon zamanı): Yenidoğana inspirasyon yaptırırken geçen zamandır. 
   . ET (Expirasyon zamanı): Yenidoğana expirasyon yaptırırken geçen zamandır. 



   . PIP (Peak İnspiratuar Press): Her mekanik ventilasyonda proksimal hava yolunda ulaşılan en 
yüksek basınçtır. 
   . PEEP (Positive end Epiratory Press): Mekanik ventilasyonun expiratuar fazındaki en yüksek 
basınçtır. 
   . FiO2 : Yenidoğana verilen havadaki O2 konsantrasyonunu gösterir.  
 
3- Ventilatör Modları 
   . CMV ( Continuous Mondotory Ventilation) 
      - Kontrollü solunum modudur. 
      - Bütün aktivite ventilatördedir. 
      - Yenidoğanın spontan solunumu yoktur. 
      - Tidal volüm, FiO2, rate doktor tarafından belikrlenir. 
      - Volüm ve basınç kontrollü olarak uygulanır. 
   . IMV ( İntermittant Mondotory Ventilation) 
      - Aralıklı zorlu solunum modudur.   
      - Spontan solunum ve kontrollü solunum kombinasyonudur. 
      - İki ventilasyon arasında yenidoğan solunum yapabilir. 
   . SIMV ( Syncronize İntermittant Mondotory Ventilation) 
      - Yenidoğana uyumlu aralıklı ventilasyon modudur. 
      - Spontan ve A/C solunum kombinasyonudur. 
      - Alet ayarlanan solunum sayısı ve volümü zorunlu olarak hastaya verir. 
      - Zorunlu solumalar arasında hasta spontan solur, rate ve tidal volümü hasta kendisi belirler. 
    . A/C ( Asiste Control) 
      - Ventilatör hastanın solunum eforuna cevap verir. 
      - Solunum yoksa önceden belirlenen sayı ve hızda otomatik olarak solunumu devam ettirir 
    . PSV ( Pressure Support Ventilation) 
      - Basınç destekli ventilasyon modudur. 
      - Basınç doktor tarafından belirlenir. 
      - Tidal volüm ve rate hasta belirler 
      - Solunum eforu olduğunda ventilatör tetiklenir ve solunumu destekler 
      - Basınç istenilen düzeye çıktığında inspirasyon sona erer, expirasyon başlar 
    . SIMV + PS 
      - Alet spontan solunuma istenilen düzeyde basınç desteğinde bulunur. 
    . CPAP 
      - Sürekli basınç uygulamasıdır. 
      - Spontan solunumdaki hastalarda kullanılır 
      - Yenidoğanda 3-4 H2O basınç uygulanır. 
 
4- Mekanik Ventilasyonda Yapılacak Gözlemler 
    . Hastada;  
       - Cilt rengi  
       - Göğüs hareketliliği  
       - Endotrekel tüp (ETT) tespit seviyesi 
       - Akciğer sekresyonları renk miktar durumu   
       - O2 saturasyonu   
       - Yenidoğanın ventilatöre uyumu ve sedasyona cevabı. 
    . Alette  
       - Ventilatör bağlantılarında kaçak, kıvrım, su birikintisi olup olmadığının kontrolü yapılır 
       - Ventilatör modu fiO2, rate, PIP, PEEP ayarları takip edilir. 
       - Ventilatör nemlendiricisinin açık olup olmadığı kontrol edilir 



       - Ventilatör nemlendiricisindeki su seviyesi ve ısısı kontrol edilir. 
 
5- Mekanik Ventilasyondaki Sorunlar 
    . Yüksek basınç alarmı; 
       - Nedenleri;  
           . Pozisyon 
           . Sekresyon 
           . ETT kayması 
           . Akciğer kompliansının azalması 
           . Öksürük 
           . ETT tıkanması 
        - Girişimler; 
           . Ventilatör bağlantılarının kıvrılıp kıvrılmadığı kontrol edilir 
           . Yenidoğanın aletle uyumsuz güçlü spontan solunumu var mı kontrol edilir, gerekirse 
sedasyon uygulanır. 
           . Tüp seviyesi kontrol edilir 
           . Sekresyonu varsa aspire edilir. 
 
     . Düşük basınç alarmı; 
        - Nedenleri;  
           . Ventilatör bağlantılarında kaçak  
           . Alarm limitlerinin doğru ayarlanmaması 
           . Entübasyon tüpünün yerinde olmaması        
           . Ventilatörde arıza olması 
        - Girişimler;  
           . Bağlantılar kontrol edilir 
           . Alarm limitleri kontrol edilir 
           . Tüp yerinde değilse hekime haber verilir 
         
6- Mekanik Ventilasyondaki Komplikasyonlar 
    - Tüple ilgili komplikasyonlar 
       . Tüpün özefagusa girmesi ile yetersiz ventilasyon 
       . Uzun süren entübasyonda larenks travması 
       . Tüpün tespitinin sürekli oynamasından trakeada irritasyon 
       . Tüpün fazla ilerletilmesinden sağ veya sol akciğerde havalanma artışı ve pnömotoraks 
    - Ventilasyonla ilgili komplikasyonlar 
       . Nazokomiyal enfeksiyonlar 
       . Asi- baz dengesinde bozulma 
       . Bronkopulmoner displazi 
       . Uzayan hipoksi, bradikardi 
       . İntraventriküler hemoraji 
       . Nemlendirici ısısına bağlı hipotermi ve doku harabiyeti 
    - O2' ye bağlı komplikasyonlar 
        . ROP (Prematüre retinopatisi) 
        . Kollaps ve atelektazi 
 
UYGULAMALAR 
 
1- Malzemeler; 
    - Ventilatör 



    - Küvöz 
    - Aspiratör 
    - Chamber motoru 
    - Ventilatör bağlantıları ( chamber devre, bakteri filtresi) 
    - Pulseoximetre ve purobu 
    - Steril distile su 
    - Kapalı aspirasyon sistemi 
2- İşlem 
    - Hazırlanan ventilatörü yenidoğanın başına çekin 
    - Yenidoğan doktor tarafından entübe edilir 
    - İki saatte bir pozisyon değiştirin 
    - Sekresyonların özelliğine göre aspirasyon protokolü uygulayın 
    - Tüp seviyesini, yenidoğanın göğüs hareketlerini ve spontan solunumunu gözleyin 
    - Ventilatöre uyumu negatif ise yenidoğana sedasyon uygulayın  
    - İki saatte bir vital bulgularını kontrol edin 
    - Monitörizasyon verilerini takip edin 
    - Yenidoğana solunum fizyoterapisi protokolü uygulayın 
    - Tanılama kriterlerine göre yenidoğanı komplikasyonlar açısından ve alarmlar yönünden 
gözleyin   
    - Yenidoğanı enfeksiyon bulguları açısından gözleyin 
    - Yenidoğana protokole uygun ağız bakımı verin 
    - Yenidoğana aldığı- çıkardığı takibi yapın 
 
3- İşlem Sonrası 
    - Yenidoğanı komplikasyonlar açısından gözleyin 
    - Yenidoğanın genel durumundan veya mekanik ventilasyondan dolayı oluşan 
komplikasyonlar varsa doktora bildirin 
    - Tüm yapılan tanılama ve uygulamaları 2 saatte bir günlük izlem formuna kaydedin 
    - Atıkları protokole uygun elimine edin  
    - Ellerinizi protokole uygun olarak yıkayın. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KONU: MUAYENE VE TEDAVİ POZİSYON  PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastanın fiziksel ve anatomik durumunu göz önünde bulundurarak uygulama     
              amacına göre pozisyon vermek. 
 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; muayene yada tedavi amacı ile hastaya uygun pozisyonun verilmesini 

kapsar. 
2- Hasta/hasta yakını bilgilendirilerek uygulamaya katılımı sağlanır. 
3- Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir. 
4- Uygulama sırasında hastanın güvenliği sağlanır. 

 
 

B – TANILAMA 
1- Pozisyonlar: 

a- Muayene pozisyonları 
- Simis pozisyonu 
- Dorsal rekümbent pozisyonu 
- Diz göğüs pozisyonu (jenopektoral pozisyon) 
- Litotomi pozisyonu 

b- Tedavi edici pozisyonlar 
- Trendelenburg pozisyonu 
- Ortopne pozisyonu 
- Şok pozisyonu 

c- Postral Drenaj Pozisyonları 
- Tam fawler 
- Baş yükseltilmiş supine 
- Trendelenburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Simis Pozisyonu 

 
 Bilinçsiz hastaların ağız drenajını 

sağlamak için 
 Lavman yapmak için 
 Rektal muayene için 
 

 
Dorsal 

Rekumbent 
Pozisyonu 

 
 Baş,boyun,akciğer,toraks’ın ön 

yüzü,meme,koltuk altı,kalp 
muayenesinde 

 İdrar sondası takarken(bayanlarda) 
 Karın(batın) muayenesinde 

 
Litotomi 

Pozisyonu 

 
 Genital organların 

muayenesinde(bayanlarda) 
 Vajinal spektrum kullanımını 

kolaylaştırmak için 
 

Diz-Göğüs 
pozisyonu 

 
 Rektal ve üretral muayene ve 

tedavilerde 
 

 
Trendelenburg 

Pozisyonu 

 
 Venöz dönüşümün zor olduğu 

durumlarda tedavi edici olarak 
 Postral drenj sağlamak için 
 Abdominal ve pelvis ameliyatlarında 

ters tradelenburg pozisyonu ise safra 
kesesi ameliyatlarında kullanılır. 

 
Ortopne 

pozisyonu 

 
 Kalp yetmezliği olan hastalarda rahat 

solunum yapılması ve hastanın 
dinlenmesi 

 Paroksismal noktüral dispne 
 

Şok pozisyonu 
 
* Venöz dönüşümün azaldığı durumlarda 
hayati organlara giden kan volümünü 
arttırmak için kullanılır. 

 
Postral Drenaj 
Pozisyonları 

 Fawler 
 Baş yükseltilmiş supine 
 Trendelenburg 

 
 Kronik bronşit 
 Kistik fibrosiz 
 Bronşektazi 
 Kronik bronşit 
 Amfizem ve astım 
 Akciğer apsesi 
 Sigaraya bağlı aşırı sekrosyonun 

boşaltılmasını sağlamak için. 
 
 



 
C – UYGULAMA 
 

a)  İşlem Öncesi 
1- Hastaya verilecek pozisyon ve uygulanacak girişim hakkında bilgi vererek 

katılımını sağlayın 
2- Paravanı/perdeyi çekerek hastanın mahremiyetine özen gösterin 
3- Tedavi uygulayacaksanız malzemelerinizi hastanın yanına işlemde kolaylık 

sağlayacak şekilde yerleştirin 
 

b)  İşlem 

Sims Pozisyonu 
1- Hastanın başını bir yana(sağ veya sol) çevirerek altına yastık yerleştirin 
2- Üstte kalan fleksiyon halindeki kola yastık koyun,kolu yukarıya doğru yükseltin 
3- Altta kalan kolu gödenin arkasına alın ve gövde boyunca uzatın 
4- Üstte kalan bacağı dizden bükün alltına yastık yerleştirin. Altta kalan bacağı 

geriye doğru alın 
5- Ayak tabanlarına paralel olarak destek yerleştirin.(kum torbası,ayak tahtası,v.b) 

 
 

Dorsal Rekümbent Pozisyonu 
1- Hastayı sırt üstü yatırın 
2- Kollarını başının altına çevrilmiş hale getirin yada eller yanlarda düz pozisyon 

verin. 
3- Ayakları dizlerden kırarak karına doğru toplatın ve açık şekilde tutulmasını 

sağlayın. 
 

Litotomi Pozisyonu 
1- Hastayı sırt üstü yatırın 
2- Kollarını başının altında kenetletin 
3- Bacaklarını askılıklara koyarak birbirinden açık duruma getirin. 

 
 

Diz-Göğüs Pozisyonu (Jenopektural Pozisyon) 
1- Kolları başın altında kenetleyin. Sağ yada sol rahat nefes alacağı pozisyonda 

başını tutmasını sağlayın. Başının altına yastık yerleştirin. 
2- Hastayı dizlerinin üzerine 90 derecelik açı ile yatırın. 
3- Göğüs yere temas etmiş hale ve genital bölge yukarıda,dizler birbirinden açık 

halde hastayı sabitleştirin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
                   Trendelenburg Pozisyonu 

1- Hastayı sırt üstü yatırın 
2- Başının altından yastığı alın tüm bedeni baş,diz ve kalçalardan 30-45 derece 

aşağıda kalacak şekilde hastanın pozisyonunu ayarlayın 
3- Omuzları destekleyin 
4- Ters trendelenburg pozisyonunda ise baş,diz ve kalçalarda 30 derece yukarıda 

olacak şekilde düz olarak kaldırılır. Ayak tabanları desteklenir. 
 

Ortopne Pozisyonu (Faytoncu oturuşu) 
1- Hastayı bir sandalyele(ters yada düz) ayakları yere tam bastırarak güvenli bir 

şekilde oturtun, 
2- Yatağının yada sandalyenin önüne masa çekin ve masa ya bir yastık yerleştirin, 

      3-  Hastanın elleri başının önünde rahat nefes alacağı şekilde başını          
           pozisyonlayın. 
 

Postral Drenaj Pozisyonları 
          Yan tarafta gösterilen pozisyonları drenajı arzu edilen bölgeye göre verin. 
 

Şok Pozisyonu 
1- Hastayı sırt üstü yatırın 
2- Başı hiperekstansiyon durumuna getirin 
3- Gerekli ise 1-2 yastık ile ayakları yükselterek hafif trendelenburg pozisyonu verin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU : NABIZ ÖLÇÜM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Kalbin dakikadaki atım sayısını doğru/uygun teknikle belirlemek 

 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; periferal nabızın alındığı bölgelerin tanılanması ile periferal ve apeksten 
nabız sayma işlemini kapsar. 

2- Nabız,alttan kemikle desteklenen yüzeye yakın bütün arterlerden alınır. 
3- Nabız saymadan önce hasta en az 15 dakika  dinlendirilir. 
4- Nabız düzensiz ise 1 dakika sayılır. 
5- Apikal nabız alınırken steteskopla, periferal nabız alınırken parmaklarla palpasyon 

yapılarak sayım yapılır. 
6- Periferal nabız sayımında baş parmak kullanılmaz. 
7- Atrial fibrilasyonda ve 2-3 yaş altındaki çocuklarda  nabız apeksten 1 dakika sayılır. 
8- Çocuklarda nabız ölçümü derece alma işleminden önce yapılır. 
9- İnvaziv girişimler,arterio-venöz fistül,anjio varsa o arter üzerinden nabız sayılmaz. 
10- Nabız alınacak bölgeye uygun pozisyon verilir. 

 
 
B – TANILAMA 
        1- Nabzın alındığı durumlar; 

- Hasta muayene için hazırlanırken, 
- Yeni yatan bütün hastalarda, 
- Hekim istemine uygun zamanlarda, 
- Diğer hayati belirtileri değişiklik gösteren hastalarda, 
- Tanı işlemlerinden önce ve sonra, 
- Sabah ve akşam rutin vücut ısısı ölçümü ile beraber, 
- Bütün preoperatif, postoperatif hastalarda, 
- Her türlü invaziv girişimden önce ve sonra (normale dönene kadar), 
- Nabız değerini etkileyecek ilaç  uygulamalarından önce,uygulama sırasında ve 

uygulama sonrasında (antiaritmik ilaçlar vs), 
- Kendini iyi hissetmeyen (baş dönmesi,terleme,bulantı,baygınlık hissi...) veya kritik 

durumdaki hastalarda (kanama, şok, senkop...), 
- Kardiak hastalarda normale dönene kadar (bradikardi,taşikardi,aritmiler), 
- 1 yaşın altındaki çocuklarda rutin olarak her muayenede. 

 
 2- Nabzın alındığı yerler(şekil 1) 

a) Periferal nabız 
- Carotis arter 
- Brakial arter 
- Femoral arter 
- Temporal arter 



- Radial arter 
- Popliteal arter 
- Posterior arter 
- Posterior tibial arter 
- Dorsalis pedis arter 

 
              b) Apeks (Kalp tepe atımı)  
                                    

Yaş                           Alt sınır                       Ortalama                       Üst sınır 
<1  gün                         93                                 123                               154 
1-2 gün                         91                                 123                               159 

3-6 gün                         91                                 129                               166 
1-3 hafta                     107                                 148                               182 

1-2 ay                         121                                149                                179 
3-5 ay                         106                                141                                186 

6-11 ay                       109                                134                                169 
1-2 yıl                           89                                 119                                151 
3-4 yıl                           73                                 108                               137 
5-7 yıl                           65                                 100                               133 

6-11 yıl                         62                                   91                               130 
 

 
3- Nabız,dakikadaki sayısı,ritmi,dolgunluğu ve alındığı yer bakımından tanılanır: 

a) Nabzın sayı bakımından tanılaması; 
- Bradikardi (Nabzın 60/dk altında olması), 
- Normal nabız (Nabız 60-100 dk), 
- Taşikardi(Nabzın 100/dk üstünde olması), 
 

b) Nabzın ritm açısından tanılaması; 
- Ritmik (düzenli), 
- Aritmik (düzensiz), 
 

c) Nabzın dolgunluk açısından tanılaması; 
- Normal, 
-    Zayıf, 
- Dolgun, 
- İpliksi (Filiform nabız), 

 4- Ölçüm yeri: 
a) Cilt bütünlüğünün bozulması, ödem, yanık yarası, kırık-çıkık, amputasyon, 
b) İnvaziv girişimler , arterio-venöz fistül, anjio varsa o arter üzerinden nabız 

sayılmaz. 



 
5-  Ölçüm yerine göre pozisyon: 

a) Radial,brakial,temporal,carotis arterden nabız alınacak ise oturur ya da yatar 
pozisyonda, 

b) Apikal arterden ölçüm yapılacaksa semi-fawler pozisyonda, 
c) Femoral arterden,dorsalis pedis ve posterior tibial arterden ölçüm yapılacaksa 

sırtüstü yatar pozisyonda, 
d)  Popliteal arterden ölçüm yapılacaksa yüzü koyun yatar pozisyonda 

C - UYGULAMA 

     1- Periferden nabız alma; 
a)  Malzeme 

-  saniyeli saat 
b)  İşlem 

1- Hastayı en az 15 dakika öncesinden dinlendirin, 
2- Hastaya nabız alınacak bölgeye uygun pozisyon verin 
3- İşaret,orta ve yüzük parmağınızı arter üzerine kolundan nabız alınıyorsa kolu yanına 

veya göğsü üzerine, yerleştirin, 
4- Hafifçe bastırarak vuruları hissedin, 
5- Vuruların dolgunluğunu ve ritmini değerlendirin, 
6- Saate bakın ve kalp atım vurumlarını sayın, 
7- Nabız ritmik ise 15 sn sayıp 4 ile çarparak dakikadaki kalp atım sayısını bulun, 
8- Nabız aritmik ise 1 dk sayın, 
9- Hemşire gözlem dosyasına sayı/dakika/ritim/dolgunluk ve alınan bölge şeklinde kayıt 

yapın.  
10- Çocuklarda ölçüm sırasındaki durumu (uyuduğu,ağladığı vb) kaydedin. 
11- Varsa derece kağıdına kırmızı kalemle nabızı çizin. 

 
 2-  Apeksten nabız sayılması; 

a) Malzemeler 
-  Steteskop 
-  Saniyeli saat 

b) işlem 
1- Hastaya semi fawler veya yatar pozisyon verin, 

2- 15 dk. Öncesinden hastayı dinlendirin, 
3- Steteskobu avuç içinde ısıtın. 

4- Steteskobun diyaframını/çanını sol 5.interkostal  aralığa orta klavikular hat ile    
     kesiştiği yere koyun. 5 yaşın altındaki çocuklarda 3 ve 4 interkostal aralığa    
     koyun, 
5-  Kalp vurularını hissedin. Kalp vuruları düzenli ise 30 sn, düzensiz ise 1 dk      

     sayın, 
6-  Kaydınızı yapın.  



 
 
KONU : NAZOGASTRİK SONDA (NGT) BAKIMI PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : NGT' nin kullanım amacına uygun olarak aktivasyonunu sağlamak. 
 
A - TEMEL İLKELER 

1- Bu Protokol;Hastadaki belirtilerin, takılış yerinin ve Nazogastrik sonda aktivasyonunun 
tanılaması ile bakımını kapsar. 

       2-  NGT bakımı, hastaya bakım veren hemşirenin sorumluluğundadır. 
      3-   NGT bakımı 12 saatte bir tekrarlanır. 
      4-   Hasta bilgilendirilerek bakıma katılımı sağlanır. 
      5-   NGT  7 günde bir yenisi ile değiştirilir. 
 
B – TANILAMA 
       a) Hastada; 

 -    ajitasyon      +/- 
            -    bulantı         +/- 
            -    öksürük  .    +/- 

b) NGT aktivasyonu: 
- Sonda tespit kontrolü, 
- Sondada kıvrılma var mı? 
- Sonda mide içerisinde mi 

 c)  NGT ‘nin yeri 
     Burun içi ve yüzeyinde; 

-     Kızarıklık                            +/- 
            -     Ödem                                 +/- 
            -     Tahriş                                 +/- 
            -     Hassasiyet kontrol edilir.    +/- 

 

C - UYGULAMA 
       a) Malzemeler : 
            -    Alkol, 

- Ether veya benzin, 
- Flaster (mümkünse hipoallarjik elastik tıbbi flaster), 
- Makas, 
- Beslenme enjektörü, 
- Steteskop, 
- Kapalı bir kap içinde gaz tamponlar, 
- Böbrek küvet 
- Eldiven, 
- Epitelizan-skatrizan bir pomad. 

b)  İşlem Öncesi: 
1- Malzemeleri hazırlayın,  

             2- Ellerinizi protokole uygun yıkayın,  
             3- Malzemeleri tepsi içinde hasta başına götürün, 
             4- Hastaya işlemi anlatın, 
             5- Eldivenlerinizi giyin, 
             6- Hastaya rahat pozisyon verin,  



 
       c)  İşlem: 
             1- NGT nin girdiği burun deliğinde mukus varsa yumuşatıcı sürün gaz tampon ile  
                 temizleyin, 
              2- Burun üstündeki flasteri alkollü tampon ile çıkarın, 
              3- Flaster kalıntılarını eter ya da benzinli tampon ile temizleyin, 
              4- Burun bölgesini tanılama kriterleri yönünden gözleyin, 
              5- Sonda seviyesine dikkat ederek sonda dış yüzeyini silin, 
              6- Sonda seviyesi ile ilgili şüphe varsa 5-10cc hava verin ve steteskop ile mide  
                   sesini dinleyin, 
              7- Hasta ve refakatini:sondanın yerinden çıkmaması,  tespit flasterin çıkmaması, 
yerinden      
                   ayrılmaması, bulantı ve kusma konusunda bilgilendirin. 
 

  d)   İşlem Sonrası :        
               1-  Hastayı rahatlatın, 

                         2- Malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
                         3- Atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne göre  
                               elemine  edin, 

         4- Tanılama kriterlerine göre değerlendirerek mayi miktarını ölçüp kayıt edin. 

  



  
 
 

KONU: NEMLİ EMİCİ (ISLAK) PANSUMAN UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Aseptik şartlara uygun şekilde yarayı nemli tutarak iyileşmesini  hızlandırmak. 
 

A- TEMEL İLKELER 
1- Islak pansuman protokolü tüm açık yaraları kapsar. 
2- Hasta birey kesin yatak istirahatine alınır. 
3- Hasta bireyin mahremiyetine özen gösterilir. 
4- İşlem hasta bireyi travmatize etmeden gerçekleştirilir. 
5- Pansuman aseptik şartlarda yapılır. 
6- Pansuman her 6-8 saatte bir değiştirilir. 
7- Pansuman değişimi hekimle ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilir. 
8- Uygulama öncesi eski pansuman artıkları yara ve çevresinden temizlenir. 
9- Enfekte yaralarda lokal tedavi edici anti-bakteriyel pomad kullanılır. 
10- Yaranın durumuna göre periyodik olarak kültür alınır. 
11- Islak pansuman yara yüzeyine yapışacaksa, vazelinli tülgre kullanılır. 

 

 B- TANILAMA 
1- Yaranın özelliklerine göre; 

a) Derinlik;  
  -  Cilt 
  -  Cilt altı 
  -  Kas 
  -  Fasya 
  -  Kemik 

b)  Nekrotik Alan;  (+)  /  ( - ) 
c) Enfeksiyon;  

- Ateş, 
- Ödem, 
- Kızarıklık, 
- Akıntı; 
 Renk 
 Koku 
 Miktar 

            Tanılama Sıklığı: 6-8 saatte bir 
 

2- İyileşme Belirtileri: 
-    Debride edildiğinde kanama odakları       +/- 
-    Nekrotik alanda azalma                            +/- 
-    Normal doku rengine dönüş                     +/- 
-    Derinlikte azalma                                      +/- 
-    Yara sınırlarında azalma                          +/- 



-    Epitilizasyon                                             +/- 
           Tanılama Sıklığı:6-8 saatte bir 
C-  UYGULAMA 
      a)   Malzemeler 
             Pansuman arabası üzerinde;  

- %0.9 NaCl (İzotonik serum, serum fizyolojik), 
- Eldiven (steril, non-steril), 
- Tedavi muşambası, 
- Steril tromel (gazlı bez, tampon ve ped), 
- Steril makas, 
- Steril penset, pens kavanozu, 
- Flaster (hipoallerjik), 
- Topikal ajan (silverdin, kemicettin pomad), 
- Kültür materyali, 
- Böbrek küvet, 
- Bandaj (elastik bandaj, sargı bezi), 
- Atık çöp torbası, 
- Asit borik, 
- Perde ya da paravan, 
- Maske, bone, boks gömleği, 
- Nevresim takımı, 
 

b)   İşleme Hazırlık 
1- Hasta Bireyin Hazırlığı 

-   Psikolojik Hazırlık: 
 Hastaya tedavi ve bakımla ilgili bilgi verin, 
 İletişim Kurma ve Sürdürme Protokolünü uygulayın, 
 Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterin, 
 Hastaya yapılacak uygulamayı sakin ve yavaş yapın, 
 Beden İmajı Bozulan Hasta Bireye Bakım Protokolü7nü uygulayın.  

                 -   Fiziksel Hazırlık: 
 Uygun pozisyon verin, 
 Tedavi bezi, muşambasını serin, 
 Malzemeleri hastanın yanına yerleştirin. 

2- Ekip Elemanlarının Hazırlığı 
-   Ellerinizi protokole uygun yıkayın, 
-   Boks gömleği giyin, 
-   Maske ve bone takın, 
-   Eldiven giyin (asiste den kişi non-steril eldiven, pansuman yapan kişi steril     
     eldiven), 
 

     c)    İşlem 
1- Non-steril olan kişi pansumanı serum fizyolojik ile ıslatarak yarayı travmatize etmeden 

açar, 
2- İşlem boyunca yarayı gözlemleyin ve tanılayın, 
3- Yara çevresini serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bez yada ped ile aseptik tekniğe 

uygun temizleyin, 
4- Temizlik sırasında yaradan katı ve sıvı partikülleri serum fizyolojik ile ıslatılmış 

materyalle uzaklaştırın, 



5- Enfekte ise uygun şekilde kültür alın, 
6-  Enfekte ise lokal olarak topikal tedavi uygulayın, 
7- Yaranın üzerine 5-6 kat serum fizyolojik ile ıslatılıp sıkılmış gazlı bez sıralayın, 
8- Üzerine gazlı bez yada ped koyarak hafif kompresyonlu bandaj veya flaster 

uygulayın, 
9- Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verin. 

 
d)   İşlem Sonrası 

1- Tüm malzemeleri toplayın, 
2- Kirli materyalleri kirli kutusuna atın. 
3- Enfekte materyali protokole uygun  şekilde elimine edin, 
4- Eldiveni, gömleği, maske ve boneyi çıkarıp kirli torbasına atın, 
5- Yatak takımlarını değiştirin, 
6- Yara bası altında kalmayacak şekilde pozisyon verin, gerekirse protokole uygun 

elevasyona alın, 
7- Kirli aletlere uygun temizlik, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemini uygulayın, 
8- Ellerinizi protokolüne uygun şekilde yıkayın, 
9- Yapılan işlemi hasta dosyasına kaydedin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU: OFTALMİK YOLLA İLAÇ UYGULAMASI PROTOKOLÜ 

 
 
AMAÇ: İlacın, göze doğru/uygun  teknikle uygulanarak, etkinliğini arttırmak. 
 
 

A-TEMEL İLKELER 
 
1- Ilacı uygularken 5 doğru kuralına uyulur (Doğru, hasta, doğru ilaç, doğru yol/teknik doğru    

Zaman), 
2- İlaç uygulama 6. doğru olarak doğru göze dikkat edilir, 
3- Hastanın gözünde kontak lens varsa ilaç uygulamadan önce çıkarılır, 
4- Uygulanacak ilaçlar hemşire bankosunda hazırlanır, 
5- İlacı uygulamadan önce ve sonra eller  “El yıkama protokolü”ne göre yıkanır, 
6- İlaçların son kullanma tarihleri kontrol edilir, 
7- İlaçlar kendi kapakları ile kapatılır, 
8- İlacın açıldığı tarih üzerine yazılır, 
9- Hasta uygulanacak ilaç hakkında bilgilendirilir, 
10- Üst üste damlatılacak iki damla arasında 5 dakika ara verilir, 
11- Hastaya hem damla hem de pomad uygulanacaksa önce damla sonra pomad uygulanır, 
12- İlacı uygulayan hemşire kaydını yapar ve uygulama sonrası hastayı takip eder. 
 

 

B- TANILAMA 
        
1- Gözde; Kızarıklık, ödem püyü (iltihabi çapaklanma) tanılanır. 
2- Rondelde (göze kapatılan ped) ; ıslaklık, kan, püyü tanılanır. 
3-  İlaç uygulanan gözde; allerji (gözde ağrı, kızarıklık, ödem, aşırı sulanma), enfeksiyon    
     (kızarıklık, ağrı, batma pü ve kaşınma) yönünden gözlenir. 
 
 
C- UYGULAMA 
 
a)  Malzemeler: 

- Uygun büyüklükteki tepsi 
- İlaç kartı (damla listesi) 
- Damlalıklar’Pomadlar 
- Steril karegaz 
- Steril rondel (göze kapatılan ped) 
- Flaster 
- Böbrek küvet 

 
  
 
 



 
 
 
 b) İşlem öncesi: 
1- Elleri “El yıkama protokolü”ne uygun olarak yakayın, 
2- Damla listesini kontrol edin. 
3- Hastanın kimliğini kontrol edin. 
4- Yapılacak işlemi hastaya anlatın, 
5- Hastanın hangi gözüne damla veya pomad uygulanacağını kontrol edin. 
6- Hastaya uygun pozisyon verin. 
  Yatar durumda: Sırt üstü yatar, baş ortaya çene yukarıda olacak şekilde tavana 

    bakması  söylenir. 
  Oturur durumda: Baş hiperextansiyonda tutulur, yukarıya bakması söylenir. 

 
c)  İşlem: 
1- Hastanın gözü rondel ile kapalı ise rondeli açın ve tanılayın. 
2- Steril karegaz ile hastanın gözünü (çapaklar kurumuş ise damla bolca damlatılarak 

yumuşatılır) içten dışa doğru temizleyin, 
3- Uygun damlayı elinize alın, kapağını açın, açılan kapağın iç kısmı zemine gelmeyecek 

şekilde tepsinin içine koyun. 
4- Diğer elin işaret parmağı ile alt göz kapağını aşağıya doğru çekin. 
5- Damla veya pomadı gözün alt forniksine (kapağın içindeki boşluk) damlatın. 
6- Steril karegaz ile gözün etrafına gelen damla fazlalığı silin. 
7- Gözün kapalı durması gerekiyor ise steril rondel ile gözü kapatın. 
 
d)  İşlem Sonrası 
1- Damla/pomatları kendi kapakları ile kapatın. 
2- Çıkan atıkları “Atıkların toplanması protokül”ne göre elimine edin. 
3- Ellerinizi”El yakama protokolü”ne göre yıkayın. 
4- Damla veya pomadı uyguladıktan sonra oluşabilecek komplikasyonları tanılayın. 
5- İşlemi hasta dosyasına kaydedin. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
KONU: OKSİJEN İNHALASYONU UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Doğru/uygun teknikle oksijen uygulayarak komplikasyonları önlemek. 
 
 
A- TEMEL İLKELER 

7- Bu protokol; Oksijen tedavisinin temel prensipleri (güvenlik önlemleri ve enfeksiyon 
kontrol önlemleri), endikasyonları ile uygulama yöntemlerini (Nazal kanül, oksijen 
maskesi, oksijen çadırı ve katater) kapsar.  

8- Acil durumlarda ve hekimin bulunmadığı durumlarda hemşire Oksijen tedavisi 
      ( 2-4 lt/dk.) başlatabilir. 
9- Oksijen tedavisine başlamadan önce monometre sonra tüp açılır. 
10- Oksijen tedavisine başlanırken humidifer her uygulama sonrası boşaltılır, temiz ve kuru 

bırakılır. 
11- Uygulamada distile su kullanılır. 
12- Güvenlik önlemlerine dikkat edilir: 

- Tüpler mavi veya gri renkte olup üzerinde Oksijen tanıtıcı yazısı ( dolum tarihi, son 
kullanma tarihi, firması)  yazılı olmalıdır (Oksijen  tüpü uzunluğu 1-1.5m, genişliği 
diametresi  20cm olan silindir biçiminde özel tüplerdir.Tüpün içinde  % 99 Oksijen , % 
1 Azot gazı vardır). 

- Tüpler 35 °C geçmeyen oda ısısında  ve ısıtıcılara en az 2 m uzaklıkta bulunur. 
- Tüpler sarsılmadan ve düşürülmeden dikkatle taşınılır. 
- Oksijen inhalasyonu sırasında  oksijen tüpleri  ocak, ısıtıcılar, elektrik prizleri yanında 

bulundurulmaz, kibrit ve sigara yakılmaz. 
- Tüpler kullanılırken basınca özel manometreli başlık takılır. 
- Oksijen tüpleri yavaş ve dikkatli olarak açılır, oksijen  çıkış yerinin karşısında 

durulmaz. 
- Oksijen tüplerinin başına tehlikeyi önlemek amacıyla “ ATEŞLE YAKLAŞMAYINIZ “  

levhası asılır. 
      7-  Enfeksiyon kontrolü önlemleri alınır; 

- Her hastanın kendisine ait disposıbl cihaz (kanül, katater, maske, çadır) kullanılır. 
- Disposıbl olmayanlar uygun dezenfektan ile dezenfekte edilir, 
- Cilt kontrolü sık yapılır, 
- Özel Ağız Bakım Protokolü uygulanır, 

 
8- Kataterler 8 saatte bir, nazal kanül 48-72 saatte bir degiştirilir.Oksijen inhalasyonu 

uygulaması ve atık malzemenin eliminasyonu enfeksiyon kontrol protokolüne göre yapılır. 
9- Oksijen tedavisinin tüm aşamalarında hasta ve ailesine gerekli bilgi verilir.  
10- Uygulamanın tüm aşamalarında elde edilen veriler Hemşire Gözlem Formuna kayıt edilir. 

 
 
B-  TANILAMA 

4- Oksijen İnhalasyonu Uygulamasına Başlanan Durumlar: 
- CO2 Parsiyel basıncı 40 mmHg’nın ↓, 

 O2   Parsiyel basıncı  60 mmHg’nın ↓, 
 Taşikardi, aritmi, hızlı yüzeyel solunum, apne, burun kanadı solunumu,        
 interkostal- substernal çekilmeler, hipoksi yüksek risk grubudur.  



 Tanılama Sıklığı: saat başı izlenir. 
       -     Bronşial astım, KOAH (akciğer ödemi, amfizem), Şok durumu, boğulmalar,     
             kanamalar (iç-dış kanamalar), zehirlenmeler, ani yaralanmalar- kazalar gibi             
             durumlarda       
2-  Veriliş Yoluna Göre Hastada; 

- Cilt bütünlüğü,  
- Mukoza iritasyonu (agızda kuruluk, aft, enfeksiyon gelişmesi), 
- Burun tahrişi,  
- Gözlere direkt temas olup-olmadığı,  
- Maske ve kanülün yerinde olup- olmadığı gözlenir. 

                 Tanılama Sıklığı: 4-8 saatte bir 
3-  İnhalasyon  süresince oksijen yoğunluğu ve miktar yönünden; 

- Substernal ağrı,  
- Kuru öksürük  
- Göğüs ve sırtta ağrı tarifi, 
- Ekspiryumda uzama  

Tanılama Sıklığı: 12 saatten fazla ve yüksek konsantrasyonlu (% 80 ve yukarısı) 
Oksijen inhalasyonu yönünden 12 saatte bir gözlenir. 

- Solunum Fonksiyon Testlerinde düşme, 
- İleri derecede dispne (CO2 parsiyel basıncının 40 mmHg ‘ nin üstüne çıkması) 

Tanılama Sıklığı:oksijen yoğunluğu ve verilme miktarı açısından 48-72 saatte bir      
- Kimyasal toksidite, Anoksi ve ölüm, Santral Sinir Sistemi enzim ve hücrelerinde    

toksik etki (konvülsiyonlar, nöron harabiyeti, parasteziler, bilinç bulanıklığı )    
açısından hasta gözlenir. 

 
 

C-  UYGULAMA 
a)  Malzemeler: 

- Uygulama  şekline göre; Katater (yetişkinlerde 12-14 Fr. No. lu Oksijen katateri),                                       
                                             nazal kanül, oksijen  maskesi, oksijen çadırı, inkübatör 
                                             (küvöz), veya oksijen başlığı seçilir. 
- Flowmetre 
- Humidifer 
- Yeteri kadar steril distile su 
- Oksijen bağlantı tüpü 
- “SİGARA İÇMEYİNİZ” levhası 

 
 
        b) İşlem Öncesi Hazırlık: 

-   Hasta ve ailesini tedavi ve bakımla ilgili bilgilendirin; 
 Oksijen inhalasyon sistemini yanlızca hemşire ve hekimin işletebileceği, doz    
    ayarının değiştirilmemesi konusunda, 
 Maske, başlık, katater, kanül, v.s. pozisyonunun değiştirilmemesi gerektiği    
    konusunda, 
 Hemşireyi haberdar etmesi gereken durumlar hakkında (Komplikasyonlar, 

beklenmeyen herhangi bir durum, Oksijen inhalasyon sisteminde olabilecek 
değişikliklerde). 

- Ellerinizi yıkayın, 
- Malzemelerinizi hasta ünitesine getirin/getirtin, 
- Araçların uygun bağlantısını yapın, 



- Güvenlik durumunu kontrol edin, 
- Enfeksiyon kontrol önlemlerini alın,             
- Hastanın solunum yollarının ( Burun, ağız, trakea) açık olup-olmadığını kontrol edin, 
- Hastaya pozisyon ( Fawler/ Semifawler) verin, 
- Humidifer (nemlendirme için)’in 2/3’ sine kadar steril distile su ile doldurun, 
- Veriliş yoluna göre Nazal kanül veya maskenin yerinde olup-olmadığını kontrol edin, 
- Order edilen miktarı / direktif yoksa 2-3lt./dakika olarak verin, 
- Veriliş yoluna uygun teknik kullanın. 

 
d) İşlem: 

        1- Nazal Kanül:  
              -  Hastaya burundan nefes almasını söyleyin,  

             -  Baştan arkaya geçmeli ve sıkıştırılabilir ayarı olan veya hastanın durumuna 
                göre gözlük arkalığı gibi  kulağa takılıp sabitlenebilen nazal kanüller tercih edin.  
             -  Burun tahriş olmuşsa yumuşatıcı pomatlar sürün. 
                Doz: % 30-45 yoğunlukta oksijen 2-3 lt /dakika veya ordere göre fazla   
                         Miktarda; 6-8 lt. / dakika olarak verilir.     
                

   2- Oksijen maskesi:  
       -  Maskeyi  hastanın yüzüne tam olarak yerleştirin, 

                  -  Oksijen sızıntısı-olup olmadığını kontrol edin, 
              -  Hastada boğulma hissi varsa alışıncaya kadar yanında kalın, 
              -  Cildi tahriş yönünden gözleyin, 
              -  Oksijen kontrasyonu % 60 ın üzerinde olmamasına dikkat edin.   
                  Doz: % 24-55 yoğunlukta oksijen 3-7 lt /dakika olarak verilir. 
  

 3- Oksijen çadırı: 
-  Şuursuz, işbirliği yapılamayan, diğer yollarla oksijen inhalasyonu    

       yapılamayan hastalarda ve çocuklarda tercih edin, 
-   Hastaya rahat pozisyon verin, 
-   Çadırın fermuarını kontrol edin, 
-   Hastanın direk yüzüne oksijen gelmemesine dikkat edin (koruyucu gözlük 

takın), 
-   Hastanın başını, omuzlarını ve ensesini pamuklu bir örtüyle örtün. 
-   Çarşaf nemlendikçe değiştirin, 
-   Hastanın cildini gözleyin (tahriş, kuruma,kızarıklık), 

                   Doz: %30-40 yoğunlukta oksijen başlangıçta l5 lt/dakikada 15- 30 dakika, 
                            sonra l0-12 lt/dakika olarak verilir. 



4-  Katater: 
      -   Genellikle entübe hastalara tercih edilir ve hekim tarafından takılır.  

        -   Katateri su veya suda eriyebilen bir yağlandırıcı ile ıslatın, 
                     -  Burun deliğini hafifce yukarı kaldırın, 
                     -  Zorlamadan nazal kanal boyunca Orofarenks’e doğru itin, 
                 -  Yerinde olup-olmadığını hastanın ağzından bakarak kontrol edin, 
                     -  Flasterle tespit edin. 

                Doz: %30-50 yoğunlukta oksijen 4-8 lt /dakika olarak verilir 
 

         d)  İşlem Sonrası: 
1- Humidiferdeki suyu boşaltın, dezenfekte edin ve kuru olarak saklayın, 
2- O2 manometresini ve oksijen tüpünün doluluk miktarını kontrol ederek bir sonraki 

kullanım için hazır bırakın, 
3- Oksijen inhalasyon süreci bittiğinde tüm disposible malzemeleri protokolüne 

uygun elimine edin, 
4- 3-4 saatlik peryodik gözlemlerindeki tüm bulguları, katater, sonda değişimi, 

oksijen konsantrasyon değişimlerini, kan gazı değerlerini, Ağız ve cilt bakımı 
sonuçlarını kayıt edin. 

  
                  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
KONU: OKSİJEN TEDAVİSİ PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Doğru yol,doğru hasta  ve dozda Oksijen inhalasyonu sağlamak. 
 
 
A- TEMEL İLKELER 
 

13- Oksijen tedavisi protokolü; Oksijen tedavi endikasyonlarını, güvenlik önlemlerini, 
enfeksiyon kontrolü, uygulama ve hastanın eğitimini kapsar.  

14- Acil durumlarda ve hekimin bulunmadığı durumlarda hemşire Oksijen tedavisi 
      ( 2-4 lt/dk.) başlatabilir. 
15- Oksijen tedavisi doğru doz ve sürede uygulanması, hastanın komplikasyonlar 

açısından gözlenmesi, araç-gereçlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu hemşirenin 
sorumluluğundadır. 

16- Oksijen inhalasyonu uygulaması ve atık malzemenin eliminasyonu enfeksiyon kontrol 
protokolüne göre yapılır. 

17- Oksijen tedavisinin tüm aşamalarında hasta ve ailesine gerekli bilgi verilir.  
18- Uygulamanın tüm aşamalarında elde edilen veriler Hemşire Gözlem Formuna kayıt 

edilir. 
19- Oksijen tedavisine başlamadan önce monometre açılır sonra tüp açılır. 
20- Oksijen tedavisine başlanırken humudifer her uyğulama sonrası boşaltılır, temiz ve 

kuru bırakılır. 
21- Uyğulamada distile su kullanılır. 
 
 
 

B- GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 
 

1- Oksijen  tüpü uzunluğu 1-1.5m, genişliği diametresi  20cm olan silindir biçiminde özel 
tüplerdir.Tüpün içinde  % 99 Oksijen , % 1 Azot gazı vardır. 

2- Tüpler mavi veya gri renkte olup üzerinde Oksijen tanıtıcı yazısı ( dolum tarihi, son 
kullanma tarihi, firması)  yazılı olmalıdır. 

3- Tüpler 35 santigrad dereceyi geçmeyen oda ısısında  ve ısıtıcılara en az 2 m uzaklıkta 
bulunmalıdır. 

4- Tüpler sarsılmadan ve düşürülmeden dikkatle taşınılmalıdır. 
5- Oksijen inhalasyonu sırasında Oksijen tüplerinin yanında ocak, ısıtıcılar, elektirik 

pirizleri olmamalı, kibrit ve sigara yakılmamalıdır. 
6- Tüpler kullanılırken basınca özel monometreli başlık takılmalıdır. 
7- Oksijen tüpleri yavaş ve dikkatli olarak açılmalı, Oksijen  çıkış yerinin karşısında 

durulmamalıdır. 
8- Oksijen tüplerinin başına tehlikeyi önlemek amacıyla “ ATEŞLE YAKLAŞMAYINIZ “  

levhası asılmalıdır. 
 
 
C-  TANILAMA 
 

5- CO2 Parsiyel basıncı 40 mmHg nın altında, 
O2   Parsiyel basıncı  60 mmHg nın altında ise, 



Taşikardi, aritmi, hızlı yüzeyel solunum, apne, burun kanadı solunumu, interkostal- 
substernal çekilmeler, hipoksi yüksek risk grubudur. Dr. tarafından özel bir order 
olmadığı sürece  oksijen tedavisine başlanır ve saat başı izlenir. 

6- Bronşial astım, KOAH (akciğer ödemi, amfizem), Şok durumu, boğulmalar,kanamalar ( 
iç-dış kanamalar), zehirlenmeler, ani yaralanmalar- kazalar gibi durumlarda oksijen      

      inhalasyonu başlatılır. 
 3-  Cilt bütünlüğü, Mukoza iritasyonu (agızda kuruluk, aft, enfeksiyon gelişmesi), 
       Burun tahrişi, Gözlere direkt temas olup-olmadığı, Maske ve kanülün yerinde olup-  
      olmadığı 4-8 saatte bir gözlenir. 
22- İnhalasyon  süresince Substernal ağrı, kuru öksürük göğüs ve sırtta ağrı tarifi  

ekspiryumda uzama   durumlarında hasta 12 saatten fazla ve yüksek konsantrasyonlu 
( % 80 ve  yukarısı ) Oksijen inhalasyonu yönünden gözlenir. 

23- Solunum Fonksiyon Testlerinde düşme , ileri derecede Dispne (CO 2 parsiyel 
basıncının 40 mmHg ‘ nin üstüne çıkması)  durumlarında oksijen yoğunluğu ve verilme 
miktarı açısından 48-72 saatte bir gözlenir.     

24- Kimyasal toksidite, Anoksi ve ölüm, Santral Sinir Sistemi enzim ve hücrelerinde toksik 
etki (konvülsiyonlar, noron harabiyeti, parasteziler, bilinç bulanıklığı ) açısından hasta 
gözlenir. 

 
 
 

D-  UYGULAMA 
 

1-Malzemeler: 
 
 Uygulama  şekline göre; Katater (yetişkinlerde 12-14 Fr. No. lu Oksijen katateri,                                       
                              Nazal kanül, Oksijen  Maskesi, Oksijen Çadırı, İnkübatör 
                                             ( Küvöz), veya Oksijen başlığı seçilir. 
 Flowmetre 
 Humidifer 
 Yeteri kadar steril distile su 
 Oksijen bağlantı tüpü 
 “SİGARA İÇMEYİNİZ” levhası 

               2-İşlem: 
 

- Hastaya yapılacak işlemler hakkında gerekli açıklamaları yapın, 
- Ellerinizi yıkayın, 
- Malzemelerinizi hasta ünitesine getirin/getirtin, 
- Araçların uygun bağlantısını yapın, 
- Güvenlik durumunu kontrol edin, 
- Hastanın solunum yollarının ( Burun, ağız, trakea) açık olup-olmadığını kontrol edin, 
- Hastaya pozisyon ( Fawler/ Semifawler) verin, 
- Humidifer (nemlendirme için)’in 2/3’ sine kadar steril distile su ile doldurun, 
- Veriliş yoluna göre Nazal kanül veya maskenin yerinde olup-olmadığını kontrol edin, 
- Order edilen miktarı / direktif yoksa 2-3lt./dakika olarak verin, 
 

       3-Veriliş Yoluna Göre Uygulama Tekniği  
 

     a)    Nazal Kanül:  
             l-  Hastaya burundan nefes almasının söyleyin.  

           2-  Baştan arkaya geçmeli ve sıkıştırılabilir ayarı olan veya hastanın durumuna 
                göre gözlük arkalığı gibi  kulağa takılıp sabitlenebilen nazal kanüller tercih edin.  
            3- Burun tahriş olmuşsa yumuşatıcı pomatlar sürün. 



                Doz: % 30-45 yoğunlukta oksijen 2-3 lt /dakika veya ordere göre fazla   
                         miktarda  (6-8 lt. / dakika) olarak verilir. 
                    

b)  Oksijen maskesi:  
     l-   Maskeyi  hastanın yüzüne tam olarak yerleştirin, 

                2-  Oksijen sızıntısı-olup olmadığını kontrol edin, 
            3-  Hastada boğulma hissi varsa alışıncaya kadar yanında kalın, 
            4-  Cildi tahriş yönünden gözleyin, 
            5-  Oksijen kontrasyonu % 60 ın üzerinde OLMAMALIDIR.   
                  Doz: % 24-55 yoğunlukta oksijen 3-7 lt /dakika olarak verilir. 

 
c) Oksijen çadırı: 

1- Şuursuz, işbirliği yapılamayan, diğer yollarla oksijen imhalasyonu    
      yapılamayan   hastalarda ve çocuklarda tercih edin. 
2- Hastaya rahat pozisyon verin, 
3- Çadırın fermuarını kontrol edin, 
4- Hastanın direk yüzüne oksijen GELMEMESİNE DİKKAT EDİN (koruyucu 

gözlük takın), 
5- Hastanın başını, omuzlarını ve ensesini pamuklu bir örtüyle örtün. 
6- Çarşaf nemlendikçe değiştirin, 
7- Hastanın cildini gözleyin (tahriş, kuruma,kızarıklık), 

                      Doz: %30-40 yoğunlukta oksijen başlangıçta l5 lt/dakikada 15- 30 dakika, 
  sonra l0-12 lt/dakika olarak verilir. 

e)  katater:Genellikle entübe hastalara tercih edilir ve hekim tarafından takılır.  
     1- Katateri su veya suda eriyebilen bir yağlandırıcı ile ıslatın, 

                  2- Burun deliğini hafifce yukarı kaldırın, 
                  3- Zorlamadan nazal kanal boyunca Orofarenks’e doğru itin, 
              4- Yerinde olup-olmadığını hastanın ağzından bakarak kontrol edin, 
                  5- Flasterle tespit edin. 

                Doz: %30-50 yoğunlukta oksijen 4-8 lt /dakika olarak verilir 
 

 
             E-  ENFEKSİYON KONTROLÜ 

 
               1-  Kullanılacak cihaz ( Kanül, katater, maske, çadır), her hastanın    
                    kendisine ait disposıbl olmalı, 

               2- Disposıbl olmayanlar uygun dezenfektan ile dezenfekte edilmeli, 
  3- Cilt sık kontrol edilmeli, 
  4- Ağız bakım protokolü uygulanmalı, 
  5- Kataterler 8 saatte bir, nazal kanül 48-72 saatte bir degiştirilmelidir. 

 
 

F- EĞİTİM 
 
               1-  Oksijen inhalasyonunun amacı açıklanır, 

 2-  Güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilir, 
 3-  Oksijen inhalasyon sistemini yanlızca hemşire ve hekimin işletebileceği, doz    
       ayarının değiştirilmemesi konusunda bilgi verilir, 
  4-  Maske, başlık, katater, kanül, v.s. pozisyonunun değiştirilmemesi gerektiği    
       konusunda bilgilendirilir, 
5- Hemşireyi haberdar etmesi gereken durumlar hakkında bilgilendirilir 

(Komplikasyonlar, beklenmeyen herhangi bir durum, Oksijen inhalasyon 
sisteminde olabilecek değişikliklerde). 



 
KONU : ORAL İLAÇ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Oral  ilaçları doğru yol/teknikle hastaya vermek 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- İlaç hazırlanırken ve hastaya verilirken 5 doğru kuralına uyulur (Doğru ilaç,  
    hasta, doz, zaman, yol). 
2- İlaçlar,hemşire bankosunda her hastaya ayrı ilaç kadehine hazırlanır ve ilaç    
     kartı ile birlikte bulundurulur. 
3- İlaç hazırlanmadan önce eller “El Yıkama Protokolüne” göre yıkanır. 
4- İlaç hazırlarken ilacın son kullanma tarihi kontrol edilir. 
5- Hasta bütün ilaçlarını yutana kadar yanında kalınır. 
6- İlaçlar kendi kabından başka kaplara aktarılmaz. 
7- Verilen, reddedilen veya verilmeyen ilaçlar kaydedilir. 
8- İlaç hazırlanırken etiketi üç kez kontrol edilir: 

İlaç şişesi dolaptan çıkarıldığı zaman, 

İlaç dozunu ölçerken veya ilacı dökerken, 
İlaç şişesini yeniden dolaba koymadan önce. 

      9- Yutma sorunu olan hastaya yalnızca tablet formundaki ilaç ezilip su ile  
           karıştırılarak verilir. 
 
B – TANILAMA 
       1-  Oral Muayene; 

- Yutma refleksi,  
- Ağız muayenesinde yutmaya engel; 
 Deformasyon 
 Lezyon 
 

       2-  İlaç alerjisi     +  /  - 
 
       3-  İlaç;  

- Tarih, 
- Renk, 
- Koku, 
- Ambalaj, 
- Şekil bozukluğu, 
- Etiketi yönünden tanılanır 
 

       4- İlacın prospektüsü; 
- Yan etkiler 
- Diğer ilaçlarla olan etkileşimleri yönünden okunur. 
 
 

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler: 

 - Böbrek küvet, 
             - Tepsi içinde temiz ve kuru ilaç kadehleri, 
             - İlaç, 

             - Su bardağı veya emzikli bardak, 
- İçinde su bulunan kadehte damlalık, 



- İlaç kartları, 
- İlacı kadehe koymak için çay kaşığı veya ölçülü kaşık, 
- Gerektiğinde şişeyi silmek için ıslak gazlı bez. 
 

       b)  İşlem öncesi 
1 – Ellerinizi “El Yıkama Protokolü” ne uygun yıkayın, 
2 – Her ilaca ayrı ilaç kartı çıkartın, 
3 – İlaç hazırlarken etiketi üç kez kontrol edin, 
4 – Hastaya ait ilaç dolabından ilacı alıp ilaç kadehine koyun, 
5 – Tepsi içinde hazırlanan  ilaç ile hasta odasına gidin. 

 
       c)  İşlem 

1- Hastanın kimliğini kontrol edin, 
2- Hastanın oturmasına yardım edin, 
3- İlaç kadehinden ilaçları alıp hastaya tek tek içirin, 
4- İlaçla birlikte hastaya sıvı verin (su ve meyve suyunu tercih edin), 
5- Diş minesine zararlı asit (aşındırıcı etkili) demir (leke yapıcı) hidroklorik      
    asit, sıvı demir preparatları ve diğer güçlü tahrip edici ilaçları kamışla verin, 
6- Hasta bütün ilaçlarını içene kadar yanında kalın, 
7- NGT ile ilaç uygulanacaksa, uygulamadan önce 50 cc su verin, 
8- NGT ile verilecek ilacı toz haline getirin, sulandırıp verin, 
9- NGT ile verilen ilaçtan sonra 50 cc su vererek sondada ilaç kalmamasını        
     sağlayın, 
10-Hasta tablet formu yutamıyorsa ağızda çiğneterek içmesini sağlayın. 

 
        d)  İşlem sonrası; 

1 – Verileri, reddedilen veya verilmeyen ilaçları kayıt edin, 
2 – Hemşire dosyasına o saate ait hemşire çekini atın, 
3 – İlaç kadehini alıp tepsiye koyun, 
4 – İlaç kartını bir sonraki ilaç saati için hazırlayın, 
5 – Hastanın eksik ilacını tespit edip not edin, 
6 – Hastayı, uygulanan ilacın özelliğine göre komplikasyonlar yönünden gözleyin. 

 
 
 



 
 
 

KONU : OTOGREFTİN SAKLANMASI PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Greftin kullanım tarihine kadar bozulmasını önlemek 
 
A – TEMEL İLKELER  

1. Otogreftin saklanması protokolü greft yapılmış hastadan alınan yedek greftin tanılanıp 
saklanmasını kapsar. 

2. Otogreft steril şartlarda hazırlanmış, steril eldiven içine paketlenmiş üzerine; hastanın 
adı-soyadı, alınma tarihi ve greft olduğu yazıllmış olarak teslim alınır. 

3. Greft teslim belgesi, teslim eden ve alan hemşire tarafından imzalanır. 
4. Greft hemşire odasında;+4 C de buzdolabının sebzeliğinde kuru şartlarda saklanır. 
5. Üç hafta içinde kullanılmayan greft Atıkların Toplanması Protokolüne göre elimine 

edilir. 
 

B – TANILAMA 
1. Greftle ilgili;   
- Hastanın Adı-soyadı,       
- Alınma tarihi, 
- Greft olduğu ve varsa özelliği 
- Üzerindeki bilgilerinin okunaklı olup-olmadığı 
- Üzerindeki bilgilerinin kalıcılığı; 

 Direkt eldiven üzerine yazılmış        ( - ) 
 Flaster üzerine yazılıp yapıştırılmış ( +) 

- Greft teslim formunun doldurulup-doldurulmadığı 
2. Saklama koşulları ; 
- Buzdolabı özel mi? 
- Buzdolabı çalışıyor mu?      (+) 
- Buzdolabı ısısı uygun mu? (+4 C) 
- Buzdolabında saklama yeri (sebzelik) kuru mu?(kuru) 

Tanılama Sıklığı: Haftada bir kez 
 

C – UYGULAMA 
1. Greft paketi üzerindeki bilgileri kontrol edin (Adı-soyadı, Alınma tarihi v.b). 
2. Gelen greftin doğru hastaya ait olup-olmadığını kontrol edin. 
3. Grefte ait bilgileri ayrıca flaster üzerine okunaklı biçiminde yazıp yapıştırın. 
4. Hemen buzdolabının buzluktan uzak +4 C ısıda olan kuru bir bölgede grefti saklayın. 
5. Haftada birgün greftleri tanılama kriterlerine göre tanılayın. 
6. Üç hafta içinde kullanılmayan greftleri ayırın ve Atıkların Toplanması Protokolü’ne göre 

elimine edin. 
 
 
 



 
 
 

KONU : ÖDEMLİ HASTANIN BAKIM VE TAKİP PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Ödem Çözücü Girişimlerle Hastanın Bakımını Sağlayarak Komplikasyonları Önlemek 
 

A – TEMEL İLKELER 
 
1 – Bu protokol Lokal/genel ödemin tanılaması ödem çözücü girişimleri,takibi ve cilt         

      bütünlüğünü korumaya yönelik bakım kapsar. 

2 – Hemşirelik bakımı,ödemi oluşturan hastalık ve hastanın yatağa bağımlılık derecesine uygun     
      protokolleri kapsar. 
3 – Ödemli hastanın diyetinden tuz çıkarılır. 
4 – Sıvı alımı bir gün önce çıkardığı miktar + 500 cc geçmeyecek şekilde ve sıvı alım     
       protokolüne uygun düzenlenir. 
5 – Vücut ağırlığını ölçme protokolüne uygun 24 saatte bir kilo takibi yapın. 
6 – Ödemli hasta travmadan korunur. 
7 – Ödemli hastanın ekstremitedeki tüm takılar ve sıkı giysileri çıkarılır. 
8 – Beden imajı bozulan hasta bireye psikolojik yaklaşım protokolü uygulanır. 
9 – Ödemli hasta eğitim protokolü uygulanır. 
10- Ödemli bölgeye yönelik; 

a) Ödemli bölge temiz ve kuru tutulur,bölgeye masaj yapılmaz 
b) Ödemli extremite ölçümü 24 saatte bir yapılır. 
c) Ödemli extremite kalp seviyesinde protokole uygun elevasyona alınır. 
d) Ödemli ekstremiteden TA,enjeksiyon I.V perfüzyon ve kan alma gibi uygulamalar 

yapılmaz. 
 

B – TANILAMA 
 

1 – Ödem görülen hastalıklar 
- Böbrek hastalıkları 
- Kalp yetmezliği (özellikle sol kalp) 
- Dilate kardiomiyopati 
- Cor- polmonare 
- Kalp kapağı hastalıkları 
- Periferal vasküler hastallıklar 
- Varisler  
- Flebit 
- Lenf drenajı yetersizliği (örn. mastektomi) 
- Karaciğer hastalığı 
- Yanık 
- İmmobilite 
 
 

      2 – Ödem; gode,(kemik üzerinden) lokalizasyon ve cilt bütünlüğü yönünden tanılanır. 
a)  Godenin derinliği,geri dönüş hızı ve cilt görünümü yönünden. 



            1 – (1 +) : - Basınçla hafif gode oluşur.(2mm) 
- Gode 15 sn.de geri döner. 
- Cilt hatları normal 
- İnterstisyel sıvıda %30 artma var 
 

             2 – (2 ++): - Basınçla derin gode oluşur (4 mm) 
- Gode 15-30 sn’ de geri döner. 
- Cilt konturları nispeten normal 
 Tanılama sıklığı : 24 saatte bir. 
 

             3 – (3+++): - Basınçla derin gode oluşur.(6mm) 
- Gode 30-45 sn de geri döner. 
-  Cilt gözle görülür şekilde kabarık 

                         Tanılama sıklığı : 12 saatte bir 
 
                   4 – (4++++) : - Basınçla derin gode oluşur.(8 mm) 
                            - Gode 45 sn den fazla bir süre kalır. 
                            - Ciltte sosis kabarıklığı vardır. 

- Testis ödemi,karında asit,ciltte yara veya akıntı,kırmızı mor cilt bulguları 
eklenir. 

                     Tanılama Sıklığı : 8 saatte bir 
 

b)  Vücuttaki lokalizasyonu bakımından; 
- Ekstremitelerde; cift taraflı: +/- 
- Yüz ve göz çevresi: +/- 
- Genital bölge (testis ve labialar) : +/- 
- Sacral bölge : +/- 
- Bütün vücut (Anazarka) +/- 

 
c)  Cilt bütünlüğü yönünden; 

- Renk 
- Sızıntı 
- Akıntı 
- Yara 
- Enfeksiyon 

                  Tanılama sıklığı : 24 saatte bir 
 

C – BAKIM 
Ödemli hastanın tanılama kriterleri doğrultusunda gerekli bakım protokolleri uygulamayı 

kapsar. 

 1 –  Ödemli Bölgenin Hijyenik Bakımı: 
a) malzemeler 

- Havlu 
- Muşamba 
- Vazelin/yumuşatıcı 
- Eldiven 
- Mezura 

 
 
 



 
 

     b) işlem 
- Hastaya işlemi açıklayın 
- Eldiven giyin 
- Hastanın tüm takı ve sıkı giysilerini çıkarın 
- Hastaya fawler/semifawler pozisyon verin 
- Ödemli bölgenin altına muşamba/havlu yerleştirin 
- Ödemli hastaya yatağa bağımlılık derecesine göre bakım protokollerini uygulayın 
- Cilt bütünlüğü bozulmuşsa Yara Bakım Protokolü’nü uygulayın 
- Ödemli bölgeyi temiz ve kuru tutun 
- Ödemli bölgeye elinize aldığınız vazelin; bastırmadan,nazikçe dairesel hareketlerle 

yayarak sürün. 
- Ödemli bölge ya da ekstremiteleri protokole uygun kalp seviyesinde elevasyona 

alın.(labialar, testisler, ekstremiteler) 
- Hastanın durumuna göre günlük bakım sıklığını planlayın ve uygulayın 
- Beden imajı bozulan hasta bireye psikolojik yaklaşım protokolü’nü uygulayın. 

 
           c) Diyet   

- Hastanın diyetinden tuzu çıkarın 
- Sıvı alımı; bir gün önce çıkardığı miktar+500 cc yi geçmeyecek şekilde düzenleyin 

ve aldığı-çıkardığı sıvıyı protokolü’ ne uygun takip edin 
- 24 saatte bir kilo takibi yapın 
- Ödemli ekstremiteleri ölçerek ödemin gerilemesini takip edin. 

 
d) Bakım sonrası 

- Atıkları atıkların toplanması protokolüne göre elimine edin 
- Malzemeleri toplayıp-temizleyip kaldırın 
- Tanılama,uygulama sırasında elde edilen tüm verileri hemşire gözlem dosyasına 

kaydedin.  
 
 
KONU : ÖDEMLİ HASTANIN EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ. Ödemin oluşumunu etkileyen faktörler, beslenmesi günlük  yaşam ve    
              kompliksyonları konularında  bilgilendirmek 
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ 

Ödemin Oluşumunu Etkileyen Faktörler 
1. Önerilenden fazla sıvı-tuz alımı 
2. Kalp yetmezliği (özellikle sol kalp) 
3. Böbrek hastalıkları 
4. Dilate kardiyamiyopati 
5. Carpulmonale 
6. Kalp kapağı hastalıkları 
7. Periferal vasküler hastalıklar 
8. Varisler 
9. Flebit 
10. Lenf drenajı yetersizliği (örn. Mastektomi) 
11. Karaciğer hastalığı 
12. Yanık 
13. İnmobilite 

 



Beslenmeye Yönelik Bilgi: 
1. Sıvı-tuz kısıtlaması (sıvı alımı, bir gün önce çıkardığı +500 cc) 
2. Etiketlerin sodyum içeriği yönünden okunması, 
3. Hazır yiyecekler, konserveler ve dondurulmuş yiyeceklerden kaçınılması 
4. Yemekleri tuzsuz pişirmesi ve lezzet veren baharatlar kullanması (ör. 

Limon,reyhan,tarçın, nane gibi) 
5. Lezzet vermek için tuz yerine sirke kullanması 
6. Her gün aynı giysi  ve tartı ile tartılması 

 
Günlük Yaşama Yönelik Bilgi 

Dikkat etmesi gerekenler 
Etkilenmiş extremiteyi travmalardan koruması, 
Ödemli bölgeyi daima temiz ve kuru tutması 
Lastikli çorap ve külot giymekten kaçınması, 
Sıkan, sentetik giysi ve sıkan ayakkabılardan kaçınması 
Extremitelerde kızarıklık, şişlik, ya da beklenmedik bir sertlik olursa hemşire    
/ veya  hekime bildirmesi 

 
Kaçınması  Gerekenler      

- Güçlü deterjanlar kullanmak 
- Ağır yük taşımak 
- Sigara tutmak, sıcağa dokunmak 
- Tırnak derisini kesmek 
- Mücevher ve / veya kol saati takmak 

 
- Elevasyon (Bkz Elevasyon Protokolüne) 

-   Her fırsatta / mümkünse ödemli extremitenin kalp hizasında tutulması 
-   Dizleri bükerek oturmaktan, bacak bacak üstüne atmaktan kaçınması. 

 
 
 
 



 
KONU : ÖZ BAKIMINI YAPMADA İSTEKSİZ VE YETERSİZ OLAN HASTA BİREYE  
              YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hasta bireye kendi bakımını isteyerek yapabileceği düzeye gelmesinde yardımcı 
olmak 
 
A – TEMEL İLKELER 
1. Hasta birey biyopsikososyal bir bütünlük içinde ele alınır. 
2. Hasta bireyle iletişimde ;   

 empati yapılır 
 anlayabileceği açık bir dil kullanılır. 

3. Hasta bireyin * mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir 
4. Tedavi ve bakımı ile bilgilendirilerek hasta bireyin ve ailesinin katılımı sağlanır 
5. Hasta bireyin güvenliği sağlanır 
6. Hasta bireyin fiziksel olarak yetmezlik düzeyi belirlenir 
7. Hasta için gerekli olan malzemelerin kolay ulaşılabilir durumda olması sağlanır. 
8-  Hasta bireyin gözlük,lens, takma diş ve işitme cihazını takması sağlanır. 
 
B – TANILAMA 
 
1. Öz bakımı yapmada isteksizlik ve yetersizliğin görüldüğü durumlar (bilinçsel yada motor 

fonksiyonlarda bozulma): 
a) – Patofizyolojik durumlar: 
 Koordinasyon yokluğu 
 Flasidite ya da spasidite 
 Kas zayıflığı 
 Kısmi ya da total paraliziler 
 Atrafi 
 Kas kontraktürleri 
 Koma durumu 
 Görme bozuklukları 
 Somatofor bozukluklar 
 Ekstremite yokluğu ya da işlevsizliği 
 Daha önceki bir gelişimsel döneme regresyon 
 Aşırı kuralcı (ritvalistik) davranışlar 
b) - Tedavi ile ilişki 
 Eksternal araçlar (alçı,atel,traksiyon, araçlar) 
 Postoperatif ağrı ve yorgunluğa bağlı 

 
 
 

c) – Durumsal (kişisel,çevresel) 
 Bilinçsel defisitler 
 Ağrı 
 Motivasyon azlığı 
 Yorgunluk 
 Konfüzyon 
 Yetersizlik yaratan/zayıflatıcı anksiyete 

 
d) – Maturasyonel 



 Görsel ve motor yeteneklerde azalma,kas zayıflığı 
 
2 - Öz bakımı yapmada isteksizliği Arttıran faktörler: 
 Görsel bozukluklar 
 Kavrama yetersizliği 
 Motivasyonda azalma 
 Mobilite yetersizliği 
 Bilgisizlik/bilgi eksikliği 
 Yetersiz sosyal destek 
 Regresyon 
 Aşırı kuralcı/ritvalistik davranış 
 
3 – Hasta bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme düzeyi 
 Tamamen bağımsız (0) 
 Yardımcı araç kullanımı gerekir(1) 
 Minimal düzeyde yardım gerekir (2) 
 Yardım ve bazı gözetimler gerekir (3) 
 Tam gözetim gerekir (4) 
 Tamamen yardım gerektirin (5) 
 
4 – İsteksizlik ve yetersizliğin olduğu aktivitelerl 
 Kendi kendine beslenme 
 Kendini yıkama/hijyenini karşılama 
 Kendi kendine giyinme,kendine özen gösterme 
 Kendi kendine tuvaleti kullanma 
 Enstrümental öz bakım (lens,protez takmada,hijyeninde vs.....) 
 
5 – Günlük yaşam aktivitelerine yönelik semptomlar verir 
a) – Beslenme 
 Besinleri kesememe ya da paketleri açamama 
 Besini ağzına götürememe,dökme 
 Yiyeceği çiğneyememe 
b) Hijyen (tüm vücudu yıkama,saç tarama,diş fırçalama,cilt ve tırnak bakımı ve makyaj) 
 Vücudu yada vücudun bölümlerini yıkayamama ya da yıkama da isteksizlik; kötü 
nefes,vücut kokusu, kirli giysiler 
 Su kaynağına ulaşamama 
 Suyun akışını ya da sıcaklığını düzenleyememe 

 
 

 Hijyenik önlem gereksinimlerini algılamada yetersizlik 
 Giysilerini giyinmede ya da çıkarmada yetersizlik, seri bir şekilde giyinememe 
 Uygun giysi seçiminde yetersizlik 
 Saçını taramama yada tarayamama, dağınık saçlar 
c) – Tuvalet ihtiyacı 
 Tuvaleti ya da sürgüyü,ördeği kullanamama ya da kullanmada isteksizlik 
 Uygun hijyeni başaramama ya da başarmaya isteksiz olma 
 Tuvalete ya da sürgüye,komada gidip gidmeme/oturup kalkamama,altına yapma 
 Tuvaleti kullanırken giysileri idare edememe 
 Sifonu çekememe,sürgü,vs boşaltmama 
d) – Enstrümental Öz Bakım : 
 Telefonu kullanmada güçlük 



 Transport araçlarını kullanmada güçlük 
 Çamaşır yıkama, ütü yapmada güçlük 
 Alış veriş yapmakta güçlük 
 Parayı yönetmekte güçlük 
 İlaçlarını kullanmakta/uygulamakta güçlük 
 Etejerini ve yatağını düzenleyememe,dağınıklık 

- Yaklaşımı sonlandırma kriterleri 
 Öz bakım aktivitelerindeki gereksinimleri tanıyabilmesi 
 Özenli bir destekten sonra optimal düzeyde hijyenini sağlayabilmesi 
 Yemek yeme,giyinme,tuvalet,banyo aktivitelerine fiziksel ve sözel olarak katılabilmesi 

 
       UYGULAMA 
 
1. Hasta bireyin fiziksel olarak yetmezlik düzeyini belirleyin. 
2. Neden olan ya da arttıran faktörleri değerlendirin 
3. En üst düzeyde hasta bireyin ve ailenin katılımını sağlayın 
4. Benlik saygısını ve kendi kendine karar vermeyi geliştirin. (bkz.............) 
Söz bakım aktiviteleri sırasında,seçenekler sunun ve tercihleri sorun. 
5. Her bir öz bakım aktivitesinde katılabilme yeteneğini değerlendirin. 
6. Öz bakım bozukluğu hakkındaki duygularını ifade etmesi için cesaretlendirin 
7. Mental bozukluklarla ilgili öz bakım bozukluğunda; 
 Bağımsızlığını destekleyerek katılıma cesaretlendirin yapabildiği ölçüde günlük işlerini 
yapmasına izin verin. (Birşeyler yapabildiğini gören hasta bireyin anksiyetesi azalacak,benlik 
saygısı artacak.) 
 Hasta birey öz bakımı ile ilgili aktivitelere katılım gösterdiğinde ödüllendirin. (aferin gibi 
sözler,telefon etme izni vs.) 
 Yardımın  gerektiği  durumları gözleyin, yardım edin peşin hükümlü olmayın.(yapamaz!....) 
 Yeterlilik gösterdiğinde,onun yerine yaparak bağımlılığı arttırmaktan kaçının 
 Kişisel hijyen ve günlük aktivitelerini yerine getirirken söylenenleri yapması konusunda 
zaman zaman hatırlatmalar yapın. Günlük bakım aktivitelerini yerine getirirken direnç 
gösteriyorsa birkaç dk bekleyin, sonra tekrar deneyin. ( Daha önce ne söylendiğini unutabilir.) 
 Kendi başarılarını görmesini sağlayın. (Örn.” Ne güzel sizi temiz bir giysi ile görüyorum” 
gibi .Başarılı bağımsız davranışlarını desteklemek benlik saygısını arttırır ve olumlu 
davranışları tekrar etmesini sağlar.) 
 Tuvalette ve banyoda uzun süre kalıyorsa bir düzenleme yaparak belirlenen sürede 
kalmasına yardım edin ve bunu yardımsız yapana kadar sürdürün 
 Fiziksel belirti ve davranışlarının onun için gerçek ve kontrol dışı olduğunu bilin ve bakıma 
yardım ederken yargılayıcı olmaktan kaçının 
 Yetersizliği ile ilgili duygularını ve bağımlılık gereksinimini paylaşması,desteklenmesi ve 
yetersizliğinin nedenlerini görmesine yardım edin. (Böylece hasta birey güvendiği biriyle 
duygularını ve düşüncelerini paylaşarak karşılanmamış gereksinimlerini görebilir. 
 Hasta bireyin bağımlılık isteğinin desteklenmemesi için aile bireylerini eğitin 
 Hasta bireyle olan ilişkilerinizi ve ilginizi sınırlı tutun,fazla yumuşak davranmayın 
 Bakımı belli aralıklarla başka hemşirelerin vermesini sağlayın 
 Sorunları ile başa çıkmada yardım eden diğer hastaların olup olmadığını saptayın ve 
sınırlamalar getirin. 
8 -  Hasta bireyin öz bakımında yetersiz ve isteksiz olduğu aktivitelere yönelik girişimlerlde 
bulunun: 
- Beslenme 
 Hoşlandığı ve hoşlanmadığı besinlerin neler olduğunu hastanın kendisinden ya da aile 
bireylerinden öğrenin 
 Öğünlerin çok fazla dikkati dağıtmayan,rahatsız edici olmayan, hoş bir ortam sağlayın 



 Besinlerin besin için uygun olan sıcaklıkta olmasını sağlayın. (sıcak besinler  sıcak,soğuk 
besinler soğuk. 
 Varsa ağrısını azaltın: Ağrı iştahı ve kendi kendini besleme yeteneğini etkileyebilir 
 Yemeklerden önce ve sonra iyi bir ağız bakımı sağlayın 
 Takma dişlerini ve gözlüklerini takması için bireyi teşvik edin 
 Kişiyi fiziksel sınırlılıklarına göre/uygun ve yemek yeme için en uygun pozisyonu verin 
 Yemek yerken sosyal etkileşim olanağı sağlayın 
 Duyusal algısal bozukluğu olanlar için: 
      + Araç gereçleri ayırt etmeye yardım etmek için farklı renklerde tabak vb. seçin (kırmızı 
tepsi,beyaz tabaklar gibi) 
      + Hastanın alışgın olduğu yeme örüntülerini öğrenin ve tercihine göre besin 
sağlayın.(yeme saati vs.) 
      + Bağımsızlığı geliştirmek için elde yenen besinleri (elma,ekmek,sosis) yemesi için 
cesaretlendirin. 
 En üst düzeyde bağımsızlığı desteklemek için gerekli uyumlandırıcı araçları sağlayın 
      + Yemeğin tabaktan dökülmesini- itilip düşmesini önlemek için tabak koruyucu 
      + Daha güvenli bir kavramayı sağlamak için desteklenmiş kulpları olan kaplar. 
      + Yemek kaplarını tutmak için el ve bilekleri destekleyen klempli tesbit tahtaları 
      + Özel bardak kupa 
      + Özel (el titremesi vb.durumlara) bıçak 
 Gerekli ise,planlı-destekleyici şekilde yardım edin; kapların açılması,peçeteler,tuz vb. 
paketlerli; etin kesilmesi; ekmeğin üzerine yağ sürülmesi 
 Bilinçsel defisitleri olan kişiler için; 
      + Hasta birey yemeğe katılmaya hazır olana ve bu görevden kolayca rahatsız olmaz 
duruma gelene kadar,ayrı ve sessiz bir oda sağlayın. 
      + Hasta bireyi yeme ve yeme araçlarının amaçlarına oryante edin. 
      + Hasta bireyi aktiviteye/işleve katılması için cesaretlendirin.Ancak,yorgunluk,hayal 
kırıklığı,boşuna uğraştığı duygusu ve ajitasyona karşı uyanık olun. 
 
 Zehirleneceği korkusu olan hasta bireyler için: 
     + Besin paketlerini/konserveleri kendisinin açmasına izin verin 
     + Gerekirse yemeği önce siz yiyin 
 Hem ailenin hem de bireyin tüm girişimlerin amacını ve nedenini anladığından emin olun. 
- Hijyen: 
 İletişimi kolaylaştırmak için varsa hasta bireyin lenslerini/gözlüğünü,işitme cihazını 
takması için teşvik edin. 
 Banyoyu sıcak tutun,bireyin tercih ettiği su sıcaklığını belirleyin. 
 Banyo yaparken mahremiyeti sağlayın. 
 Tüm banyo malzemelerinin kolayca ulaşılabilir durumda olmasını sağlayınız. 
 Banyoda güvenliği sağlayın (kaymayan paspaslar,tutma kolu/yerleri) 
 Hasta birey fiziksel olarak uygun duruma geldiğinde,banyo yada duşa kabini kullanması 
için cesaretlendirin 
 Gerekli olan uyumlandırıcı araç-gereci sağlayın  
      + Banyo küvetinde,dusta sandalye yada oturak 
      + Sırta ve alt ekstremitelere ulaşmak için uzun saplı sünger 

+ Banyo duvarlarlında,mobiliteye yardım etmek için gereken yerlerde tutma kolları/tutacak 
yerler 
+ Küvetten ya da duştan çıkması için banyo tahtası 

     + Banyo,küvet ve duş kabini döşemesinde kaymayan paspas yada güvenli özel 
döşeme/ayakkabı altı 
     + Sabunlanmak için, sabun cebi yeri bulunan,parmaksız eldiven şeklinde lif 
     + Diş fırçaları,traş malzemeleri 



     + Elde tutulan duş spreyi vs. 
 Görme bozukluğu olan hasta bireyler için: 
      + Banyo malzemelerini en uygun yerlere yerleştirin 
      + Yalnız banyo yapmak isterse,çağırma zilini ulaşabileceği yerde olmasını sağlayın. 
      + Mahremiyetini koruyun ve saygı gösterin 
      + Banyo alanına girmeden önce ve ayrılırken sözel olarak haber verin 
      + Hastanın banyo malzemelerinin yerini bilme durumunu gözleyin 
      + Hastanın ağız bakımı yapma,saç tarama ve traş olma işlevlerini yerine getirebilme 
durumunu gözleyin. 
 Ekstremite kayıbı ya da işlevsiz ekstremitesi olan kişiler için: 
     + Gereksiz giyinme ya da soyunmayı önlemek için sabahın erken saatlerinde ya da gece 
yatmadan önce banyo verin 
     + Paralize alandaki deriye bakması/incelemesi için,kişiyi banyo yaparken ayna kullanmaya 
cesaretlendirin. 
     + İyi bir deri bütünlüğü için,ampütasyonlu kişiyi ekstremitenin kalan kısmına 
bakmaya,incelemeye cesaretlendirin 
     + Sakatlığa uyum ya da ekstremiteyi kullanmayı öğrenmesi için sadece gerektiği kadar 
yardım ve destek sağlayın 
 Bilinçsel bozukluğu olan hastalar için:  
     + Konfüzyonu azaltmak için banyo günlerini ve saatlerini planlayın 
     + Öğretimleri basit tutun ve ve şaşırtmaktan/dikkati dağıtmaktan kaçının,banyo 
malzemelerinin amacına uyumlandırın. 
     + Eğer hasta tüm vücudu yıkayamayacaksa,aşamalı olarak tam doğru şekilde yapana 
kadar sadece bir bölümü yıkamasını sağlayın başarıları için olumlu pekiştirme yapın. 
 
 
     + Hasta yardımsız olarak ve güvenli bir şekilde görevi yerine getirene kadar aktiviteyi 
denetleyin. 
- Giyinme/kendine özen gösterme 
 Devamlı ve yardımsız uygulama yaparak,giyinmede bağımsızlığı geliştirin 
 Sıkmayan-gevşek,geniş kollu, geniş paçalı ve önden bağlanan/düğümlenen elbiseler 
seçin. 
 Giyinme ve soyunma için yeterli zaman ayırınız; çünkü bu görev yorucu,sıkıntılı ve 
zorlayıcı olabilir. 
 Hastanın aktivitenin bir bölümünü öğrenmesi ve uygulayarak göstermesi,daha sonra bir 
ileri aşamaya geçmesi için planlama yapın 
 Giyilmesi gerekecek giysileri sırasına göre koyun 
 Giyinmeye gereken araçları sağlayın (yaygın olarak kullanılan yardımcı araçlar; 
ayarlanabilir giyinme çubuğu,fermuar çekeceği,düğme tutucu,ayakkabı çekeceği,elastik 
kordonlu,ayakkabı bağları, birbirine yapışan kapatıcılar). 
 Hasta bireyi uygunsa pijama-gecelik yerine normal ya da özel giysileri giymesi için 
cesaretlendirin 
 Giyinirken mehremiyeti sağlayın 
 Görme bozukluğu olan hastalar için: 
     + Giysiler için en uygun yeri belirlemesine izin verin; giyinmeyi başarmak için çevreyi 
uygun hale getirin (gereksiz şeyleri,engelleri kaldırın) 
     + Giyinme alanına girmeden önce ve ayrılırken sözel olarak haber verin. 
 Bilinçsel bozukluğu olan hasta bireyler için; 
      + Konfuzyonu azaltmak üzere giyinme rutinini tutarlı oluşturun. 
      + Öğretimleri basit tutun ve bunları sık sık tekrarlayın; dikkati dağıtmaktan kaçının. 
      + Bir defada sadece bir giysi materyalisunun 
      + Aktiviteye katılması için cesaretlendirin; yorgunluğa karşı uyanık olun. Çünkü yorgunluk 
konfüzyonu artırabilir. 



 Öğretimler ve nedenleri konusunda ailenin ve bireyin bilgisini ve anlayışını değerlendirin. 
 
- Tuvaleti kullanma 
1. Hasta bireyin varsa lens/gözlük,işitme cihazlarını takmasını sağlayın 
2. Hastadan ya da aile bireylerinden bağırsak ve mesane öyküsünü alın 
3. Hastanın tuvalete gitme gereksinimini ifade etmekte kullandığı iletişim sistemini belirleyin 
4. Tuvalet örüntülerini tanımlamak için bağırsak ve mesane kayıtlarını tutun. 
5. Bağırsak hareketleri konusunda daha az sıklıkta tartışarak, daha az soru sorarak “ 

bağırsak takıntısı” geliştirmekten kaçının. 
6. Tuvalete giderken/götürürken düşme olasılığına karşı dikkatli olun. 
7. Devamlı ve yardımsız uygulamalar yaparak,tuvalete gitmede bağımsızlığa ulaştırın 
8. Yorgunluğu önlemek için tuvalet aktivitesine yeterli zaman ayırın. (tuvalet için yeterli 

zaman verilmemesi inkontirans ya da konstipasyona yol açabilir.) 
9. Olanak varsa mesane kontrolünü hızlandırmak için kateter takmaktan ya da kondom 

kateterleri kullanmaktan kaçının 
10. Görme bozukluğu olan hastalar için 
 Çağırma zilini kolayca ulaşabilir yerde tutun 
 Boşaltım için ördek yada sürgüyü ,komada ulaşabileceği mesafeye koyun 
 Tuvalet alanına girmeden önce ve ayrılırken sözel olarak haber verin 
 Hastanın yardımsız olarak tuvalete gitme ve araç gereci alma yeteneğini söyleyin 
11. Ekstremitesi olmayan ya da işlevsiz olan hastalar için:  
- Proteze uyum sağlama ve öğrenme için,sadece öğrettiği kadar destek ve gözetim 

sağlayın. 
 Tuvalet aktivitesi sırasında kişinin etkilenmiş alana ya da ekstremiteye bakmasını ve 
kullanmasınına teşvik edin. 
 En üst düzeyde bağımsızlığı ve güvenliği desteklemek için gerekli uyumlanıcı araçları 
sağlayın (komod,ayarlanabilir ördek,fraktür sürgüsü yükseltilebilir tuvalet oturakları,tuvalet 
için yanlara destekleyici trabzanlar) 
 Tuvalet alanına kadar olan yolun temiz ve güvenli olmasını sağlayın 
12-Bilinçsel bozukluğu olan hastalar için 
 Yemeklerden sonra,yatmadan önce ve her 2 saatte bir tuvalete gitmesini hatırlatın 
 Hasta tuvalete gitme gereksinimini bildirebildiğinde,yemeklerden sonra,yatmadan önce ve 
2 saat aralıklarla tuvalete gitmeye başlatın. 
 İdrarı tutmada başarısızlığı ve hayal kırıklığını önlemek için çağırma ziline hemen yanıt 
verin. 
 Normal giysilerini giymesi için cesaretlendirin. (konfuzyonu olan bir çok hasta normal 
giysilerini giydiğinde idrarını tutabilir) 
 Fiziksel olarak yapabiliyorsa; ördek ve sürgü kullanmaktan kaçının,boşaltım için 
banyoda/tuvalette normal bir atmosfer sağlayın (uyumu kolaylaştırmak için kullanılan tuvalet 
lop aynı olmalı) 
 Hasta tuvalet ile ilgili uygulamalarda başarılı olduğunda ödüllendirin. 
 
 
- Enstrümental öz bakım bozukluğu: 
1. Neden olan ya da artırıcı faktörleri değerlendirin 
2. Kendi kendine yardım araçlarını tanıması için yardım edin 
3. Bilişsel bozuklukları olan bireylerde öz bakım ve güvenliği geliştirin: 
 Başarılabilecek aktiviteleri değerlendirin 
 Günlük olarak alınan besleyici gıdaları elde etme,seçme ve hazırlama yeteneğini 
değerlendirin 
 İlaç tedavisi programına uyum için hatırlatıcı işaretleri öğretin  
(örn: 7 günlük hap kutusu/kapları,hapların alınacağı zamana göre ayrılması) 



 Parayı,bütçe yapmayı anlayabilme ve faturaları ödeme yeteneğini değerlendirin 
 Ulaştırma kaynaklarını tanıyın (komşular,yardım gruplar) 
 Sosyal destek kaynaklarını tanımlayın (yaşlılık bürosu,sosyal hizmetler depertmanı vs.) 
 Yardım gereksinimini tanımlamasının önemini,tartışın. (ulaşım,çamaşır,para işleri) 
9 – Hasta bireyle ilgili gözlem,tedavi ve bakımı kayıt edin ve ekip elemanları ile paylaşın; 
 Hasta bireyle ilgili hemşirenin her an dikkatli olmasını sağlayarak uyarılar 
(suicid,hastalık,ilaç vs.) 
 Uygulanan girişimler ve hastanın cevapları 
 Ailesi ve sağlık ekibi olan iletişimi 
 Son tedavi planı uygulaması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

KONU : ÖZEL AĞIZ BAKIMI PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Oral kavitenin bütünlüğünü korumak ve devamını sağlamak 
 
 

A – TEMEL İLKELER 
1. Bu protokol;Özel ağız bakımı gerektiren durumları ve oral kavitenin düzeylerine gore 

tanılanması ile düzeylere yönelik bakımı kapsar. 
2. Risk faktörleri taşıyan hastalara özel ağız bakımı verilir. 
3. Yüz ve çene travmalı hastalar,oral kavite düzeyine bakılmaksızın 2 saatte bir özel 

ağız bakımı verilir. 
4. Trombositopeni ve kanama eğilimi olan hastalarda diş ipi kullanılmaz. 
5. Fırçalama için yumuşak naylon kıllı bir diş fırçası kullanılır. 
6. Protezi olan hastada ağız bakımı vermeden önce protezi çıkarılır. 
7. Abeslang üzerine gaz bezi; tifrilleri içinde kalacak şekilde sarılır. 
8. Bakımının tüm aşamalarında hasta bilgilendirilerek bakıma katılımı sağlanır. 

 
 

B- ORAL TANILAMA 
1-  Ağız bakımı gerektiren durumlar; 

- Koma ve şoktaki hastalar, 
- Diabetik ve üremikler, 
- Oksijen inhalasyonu, 
- NGT, 
- Dehidratasyon, 
- Yüksek ateş, 
- Protein vitamin ve kalori eksikliği, 
- Ağızdan beslenememe, 
- İlaç kullanımı (Psikotrop,antibrotib,antikalnerjik,demir vs)na bağlı ağız kuruluğu, 

lezyon, dişlerde sararma, 
- Kemoterapi, 
- Radyoterapi, 
- Erken post-op dönemdeki hasta, 
- Sigara ve alkol kullanımı, 
- Kötü oral hijyen. 

 



 TABLO 1: DÜZEYLERİNE GÖRE ORAL KAVİTE 

 
 
 

l. DÜZEY 
 

ll. DÜZEY 
 

lll.  DÜZEY 
 

YEME-İÇME - Yeme ,içme rahattır -  Ağızda hassasiyet vardır. 
-  Hasta sert ve acı yiyecekleri       
   yiyemediğini ifade eder. 

-  Ağrılı ve güçtür.  
-  Hasta sürekli ağrıdan    
   şikayet eder. 
 

-  Yeme, içme ve 
yutkunma     
   yapılamaz.

DUDAKLAR -  Pembe,  
-  Nemli, 
-  Yumuşak 

-  Kuru,  
-  1-2 yerde kızarık alan 

-  Kuru, 
-  Biraz şiş,  
-  1-2 kabarıklık 

-  Çok kuru, 
-  Ödemli, 
-  Yaygın kabarıklık 
veya    
   ülser
 

DİŞLER -  Temiz,  
-  Artık yok 

-  Minimal artık -  Yapışkan,  
-  Orta miktarda artık 

 

-  Bol miktarda artık

JİNGİVA -  Pembe, 
-  Nemli 

-  Beyaz görünümlü, 
-  Hafif kuru 
-  1-2 yerde izole lezyon, 
-  Kabarcık veya kızarık alan 

-  Beyaz plaklar va    
    kızarık alanlarda artış 

-  Ödemli,
-  Kuru, 
-  İltihaplı,
-  Kanlı,
-  Birden çok ülser 
vardır.

DİL -  Nemli, 
-  Kızarıklık,   yoktur 
-  Ülser,          
-  Lezyon  

-  Hafif kuru, 
-  1-2 yerde kızarık alan, 
-  Papilla belirgin. 

-  Kuru, şiş, 
-  İç papillada daha fazla     
    alan yaygın kızarıklık,  
-  1-2 izole lezyon ya da    
    kabarcık 
 

 
-  Çok ödemli ve 
kuru, 
-  Yaygın 
ülserasyon

ORAL 
MUKOZA 

-  Yumuşak, nemli ve    
   pembe 

-  Beyaz, 
-  Hafif kuru, 
-  1-2 yerde izole lezyon, 
kabarcık    
    veya kızarık alan 

-  Beyaz plaklar ve    
   kızarık alanlarda artış, 
-  3-4 izole lezyon,  
-  Kuru,  
-  Biraz şiş. 

-  Ödemli, 
-  Kuru,
-  İltihaplı,
-  Kanlı,
-  Birden çok ülser.

TÜKRÜK -  Sulu ve bol -  Artan miktarda -  Azalmış, 
-  Koyu ve yapışkan 
 

-  Yoğun ve 
yapışkan

TANILAMA 
SIKLIĞI 

12 saatte bir 8 saatte bir 2-4 saatte bir 1-2 saatte bir



3- Hasta alışkanlıklarına yönelik 
a) protez 

 -   Çeneye uygunluğu  +/- 
 -   Hijyenik (günlük) temizliğine özen +/- 
 -   Kullanılmadığı durumlardaki saklama koşulları 

b) Alışkanlıklar 
- Kullanılan Diş Fırçası Özelliği 
- Diş Ipi Kullanımı +/- 
- Kullanılan Solüsyon/Diş Macununun Özelliği 
- Sigara Kullanımı Ve Sıklığı 
- Beslenme Alışkanlığı 
- Alkol Kullanımı 
- Ağız Hijyeni Uygulama Sıklığı 
 

      4-  Solüsyonlar                            Oranları                             
Tuzlu su        500 ml su+1/2 çay kaşığı tuz 
Karbonatlı su       500 ml su+1/2 çay kaşığı karbonat 
Gargara        500 ml su+1 çay kaşığı tuz+1/2 çay kaşığı           
                                                        karbonat 
(Ağız hijyeni için günde 4 kez)        500 cc izotonik+1 çay kaşığı Na Karbonat 
Ağızdaki ülserleri temizlemek          ¼ oranında hidrojen peroksit+500 cc distile su 
için günde 1 kez 

 
 

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler 

- Nemlendirici krem,pomad veya vazelin, 
- Kapalı bir kap içinde kare gazlar ve/veya gaz tamponlar 
- Abeslang ya/yada panset 
- Ağız bakım solüsyonu (Bethanlice gargara,NaHCO3) 
- Böbrek küvet 
- Atık torbası veya kutusu 
- Işık kaynağı 
- Non steril eldiven 
- Havlu 
 

b) İşlem öncesi hazırlık 
- Ellerinizi yıkayın eldiveninizi giyin 
- Malzemeleri hazırlayarak hasta ünitesine yerleştirin 
- Hastaya yapacağınız işlem ve nedeni hakkında açıklama yapın. Soruları varsa 

yanıtlayın 
- Perde paravanayı çekin 

 
c) İşlem 

- Hastaya uygun pozisyon verin (Hasta bilinçli ise fawler pozisyon,bilinçli değilse 
başının altında tek yastık bırakarak başını yana çevirin.) 

- Protezleri varsa çıkarın 
- Çenesinin altına havlu ve böbrek tüvet yerleştirin 
- Hastanın ağız içini iyi görebilecek şekilde aydınlatın 
- Oral kavite düzeyini belirleyin 
- Kavite düzeyini bozan etkene yönelik ilgili protokolü uygulayın 
- Gaz bezini tifrilleri içeride kalacak şekilde abeslang üzerine sarın veya bir gaz 

tamponu persel ile tutun 



- Gaz bezini,bakım için hazırladığınız solüsyon ile ıslatın.(Ek 1 solüsyonlar) 
- Dikkatli bir şekilde dişler,yanak içleri,dil,dil altı,diş etleri ve diğer yumuşak 

dokuların hepsini silin 
- Gaz bezi kirlendikçe yeni ile silme işlemini tekrarlayın 
- Kalın solüsyon ile eğer hasta bilinçli ise ağızını çalkalatın 
- Dudaklara nemlendirici bir krem,pomad veya vazelin silin 
-  

d) İşlem sonrası: 
- Malzemeleri enf.kont.prot.uygun bir şekilde kontaminasyon ve dezenfeksiyon 

işlemine tabi tutun, 
- Atıkları protokolüne uygun elemine edin, 
- Tüm bulgu ve gözlemlerinizi hemşire gözlem dosyasına kaydedin, 
- Elde edilen verileri ekip üyeleri iye paylaşın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU:  PARA/DEĞERLİ EŞYA/İLAÇ/TIBBİ MALZEME TESLİM 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ: Hasta ve çalışanların maddi ve manevi mağduriyetini önlemek. 
 

A- TEMEL İLKELER 
1- Para/değerli eşya öncelikle varsa  hasta yakınına (soyadı aynı) teslim edilir. Hasta 

yakını bulunmadığı durumlarda hemşire teslim alır. 
2- Hemşire saklama koşulu ve güvenlik gerektiren ilaç/tıbbi malzeme hasta/hasta yakını, 

hekim ve personel eşliğinde teslim alır.  
3- Teslimatın yapılacağı hasta yakınının kimlik bilgileri tespit edilerek kaydedilir. 
4- Teslim işlemi; hasta, hemşire, hekim ve personel eşliğinde, bu kişilerin isimleri açılarak 

ayrı ayrı imza alınarak yapılır. 
5- Para/değerli eşya/ilaç/tıbbi malzeme tanılanarak kaydedilir.  
6- İlaç/tıbbi malzeme saklama koşullarına uygun saklanır,  
7- "Para/Değerli Eşya /ilaç/tıbbi malzeme Teslim Formu" en az üç nüsha halinde 

doldurularak saklamak üzere;    1 adet hasta/hasta yakında,  
                                                        1 adet başhemşirede ve   
                                                        1 adet hasta dosyasında bırakılır. 
8- Servis/Yoğun Bakım/Ameliyathane teslimi sırasında vardiya/nöbete gelen hemşireye 

ilaç/tıbbi malzeme hakkında bilgilendirilerek “Vardiya/Nöbet Teslim Protokolü”ne 
uygun teslim edilir. 

 
 

B- TANILAMA 
 
Para               :          Cinsi (TL, Dolar,Euro, vb.) 
                                  Miktarı 
Değerli Eşya :          Cinsi                         ;(Pırlanta, altın, gümüş, imitasyon, vb.)  
                                  Kullanımsal özelliği  ;(Saat, bilezik, yüzük, kolye, broş, vb.) 
                                  Şekilsel özelliği        ;(Bozuk, kırık, yamuk, sağlam, çizik,  vb.) 
                                  Miktarı 
İlaç/Tıbbi Malzeme: İsmi 
                                  Miktarı 
                                  Saklama Koşulları 
                                  Son Kullanma Tarihi 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARA / DEĞERLİ EŞYA / İLAÇ / TIBBİ MALZEME TESLİM FORMU 
 
 
Hasta Adı Soyadı :                                                           Tarih              : 
Yaşı / Cinsiyeti     :                                                                    Protokol No   : 
ABD / Servisi        :                                                                    Yatak No       :                                                                                   
 
Geliş şekli/ Vaka Durumu: 
Adli Vaka           :     Polis eşliğinde                      Asker eşliğinde   
Acil Vaka           :     Refakatli                               Refakatsiz 
Randevulu Yatış:     Refakatli                               Refakatsiz 
Bilinç Durumu    :     Açık                                     Yarı Açık                          Kapalı 
 
Hasta/ Hasta Yakınının Kimlik Bilgileri: 
 
Adı Soyadı:                                                   
Kimlik Belgesi cinsi:                                             Kimlik No  : 
Tel. Ev:                                    Tel. İş  :                                  GSM: 
 
Adres:.............................................................................................. .........................
...................... 
...................................................................................................................................
..................... 
.................................................................................................... ...............................
..................... 
 

 
Teslim Edilen Para / Değerli Eşya / İlaç / Tıbbi malzemelerin Bilgileri: 
Para/Değerli 
Eşya/ 
İlaç/Tıbbi mal. 
Adı 

Şekilsel 
özelliği 

Miktarı, Cinsi 
ve 
 Tanımı 

Saklama 
Koşulları 

Açıklama 
 

     
     
     
     
     
     
 
Hastanın Adı-Soyadı      Şahit-1 Adı-Soyadı      Şahit- 2 Adı-Soyadı      
Hemşirenin Adı-Soyadı 



 
 
 
 
 
Hemşirenin Teslim Aldığı Para / Değerli Eşya / İlaç / Tıbbi Malzeme İADE 
Bölümü 
AÇIKLAMA:   
 
 
 
Hemşirenin Adı-Soyadı    Şahit-1 Adı-Soyadı    Şahit- 2 Adı-Soyadı     Teslim 
alan Adı-Soyadı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           KONU:PERİFERİK VENÖZ KATATER 
UYGULAMA PROTOKOLÜ 

 
           AMAÇ: Hastanın deri bütünlüğünü koruyarak, ilaçları doğrudan dolaşıma 
vermek 
        

            A-TEMEL İLKELER 
                     1- İşlemden önce eller yıkanır. 
                2- Katater uygulamasından önce eldiven giyilir. 
                3- Damar seçimi, el üzeri venlerden başlanarak ön kola doğru yapılır. 
Çocuklarda ayak  
                    üstü venler ve kafa venleri seçilir. 
                4- İşlem için düz ve kalın bir damar seçilir. 
                5- Özellikle bacaklarda cut-down açmaktan kaçınılır. 
                6- İşlem için uygun kanül kullanılır(14-16-18-20-22-24 nolu kanül) 
                7- İşlemden sonra komplikasyonlar yönünden 8 saatte bir gözlenir 
(İnfiltrasyon, flebit), 
                8- Cilt temizliği povidon-iyot ile yapılmışsa 3 dakika kuruması beklenir. 
                9- İşlem için silinen bölgeye tekrar elle dokunulmaz. 
                10-Katater giriş yerinde kıllar temizlenebilir, fakat traş edilmemelidir.   
                11-Hasta ve varsa refakatçisi katetere dokunmaması ve bir sızıntı yada 
ağrı halinde  
                     hemşireye haber vermesi konusunda eğitilir. 
 
         
           B-TANILAMA: 
                1- Kateter takılacak bölge; 

 Kateter takılacak damarın düzgün,geniş,belirgin olması, 
 Kızarıklık, döküntü, ekimoz, 
 Ödem, 
 Ağrı  yönünden tanılanır.   

                2- Kalından inceye katater numaraları; 
                    14-16-18-20-22-24 
                     Çelik uçlu iğneler (kelebek set) 
                     19-21-23-25 
                     Tanılama sıklığı: 
                     Her kateter takma işleminden önce tanılama yapılır.      

  3- Damar İçi Kateter Uygulamalarında Risk Faktörleri: 
 Kateter Materyali, lümen sayısı ve fazlalığı,  
 Sık manuplasyon, 
 Kateter lokalizasyonu (femoral, jugular, subklavian),  
 Kontamine cilt solüsyonu, 
 Uygun olmayan cilt solüsyonu, 



 Aseptik tekniğin uygunsuzluğu,  
 
 

C-  UYGULAMA 
      a)  Malzemeler: 
           Tedavi tepsisi içinde;  

- Kanül , yedek kanül, 
- Eldiven,  
- Pamuk tamponlar(steril olması tercih edilir), 
- Turnike,  
- Tedavi bezi ve muşambası,  
- Deri antiseptiği (% 2 klorheksidin veya % 10 povidon iyot, % 70 alkol ),  
- Kese kağıdı veya böbrek küvet, flaster , makas,  

 
      b) İşlem Öncesi Hazırlık: 

1-Ellerinizi yıkayın. 
2-Malzemeleri hazırlayın ve hasta başına getirin. 
3-Hastanın kimliğini kontrol ettikten sonra işlemi açıklayın ve hastayı  
psikolojik olarak  
    hazırlayın. 
4-Hastayı fiziksel olarak hazırlayın. Mümkünse yarı fawler pozisyon verin. 
5-Flasterleri hazırlayın. 
 

      c) İşlem: 
1- Eldiven giyin. 
2- Kanülü ambalajından çıkarın. 
3- Uygun damarı belirledikten sonra, alanı destekleyerek altına tedavi 

muşambası  
      yerleştirin. 
4-  Turnikeyi, girilmek istenilen yerin 15 cm yukarısından uygulayıp palpe 
ederek    
      damarın doku içindeki ilerleyişini hissedin. 
5-  Bölgeyi antiseptik solüsyonla yukarıdan aşağıya doğru tek bir hareketle 
silin ve    
      kurumasını bekleyin. 
6- Kanülün kapağını  çıkarın. 
7- Serbest el ile bölgeyi gerdirerek damarın kaymasını engelleyin.Kanülün 

keskin    
               yüzünü yukarı doğru tutarak damara girilmek istenilen bölgenin yaklaşık  
1-2 cm   

      altından deriye 30-45 derecelik açı ile girin.İğneyi yaklaşık 15 derecelik 
açıyla geriye   
      getirerek ven içine yavaşça sokun ve ilerletin. 



8-   Kanül bulunan eli oynatmadan serbest kalan el ile iğne kısmı hafifçe geri 
çekerek  
      kan gelip gelmediğini kontrol edin. 
9-   Kan görüldüğünde serbest olan el ile turnikeyi açın, kanülün iğnesini 
çıkarın, plastik    
      kısmı içeride bırakın, kanülün kapağını kapatın ve kelebekleri aşağıya 
indirin..Uygun   
      şekilde flaster ile tespit edin. 
10-Kan sızıntısı olup olmadığı kontrol edin, 
11-Eldiveni çıkarın, 
12-Extremitenin altını yumuşak bir bez, havlu veya yastıkla destekleyin. 
13-Flasterin üzerine kanülün takıldığı tarihi yazın, 

      d) İşlem Sonrası: 
          1- Malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 

2-  Atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması 
Protokolü”ne uygun     

               elimine edin. 
3-İşlemi hemşire gözlem dosyasına kaydedin. 

 
 



 
 
 
 
KONU:PERİFERİK VENÖZ KATETER BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Damar içi uygulama sırası ve sonrasında gelişebilecek enfeksiyonları 
önlemek  

 
 

A- TEMEL İLKELER 
    1- Kateter bakımı her 8 saatte bir tekrarlanır. 
    2- İlk enfeksiyon belirtisinde kateter çıkarılır.Enfeksiyon belirtileri ortadan 
kalkmadan aynı    
        damar tekrar kullanılmaz. 
    3- Katater bölgesi nemli bırakılmaz ve katater çıkış yeri kuru tutulur. 
    4- Sete enjeksiyon yapılmadan önce giriş yeri %70 alkol veya povidon iyot / %2 
ile     
        Klorheksidin temizlenir. 
    5- İnfüzyon setleri 48 saatte,hiperalimantasyon setleri 24 saatte değiştirilir. 
    6- Acil durumda açılan katater 24 saat içinde değiştirilir. 
    7- Hasta kataterin neden takılacağı, dokunmaması gerektiği ve ağrı olduğunda 
hemşireye     
        haber vermesi gerektiği konusunda eğitilir.   
    8- Kataterler, materyalin özelliğine ve takılış yerine göre belirtilen sürelerde 
değiştirilir. 
 
 
B- TANILAMA 
     1- Kateter giriş yeri:  
         -Ağrı 
         -Ödem 
         -Kızarıklık 
         -Hassasiyet 
         -Hastada açıklanamayan sistemik ateş  
         -Katater giriş yerinde lokal ateş yönünden tanılanır. 
        Tanılama Sıklığı:Tanılama 8 saatte bir tekrarlanır. Tespit flasterinin 
çıkması,enfeksiyon    
                                    belirtilerinin oluşmaya başlaması ve komplikasyonların 
oluşması    
                                    durumunda tanılama sıklığı artırılır. 
 
     2- Kateter Tiplerine Göre Enfeksiyon Riskleri: 
            -  Periferal venöz kateter------------------%   0,2 



            -  Subklavian kateter------------------------%20,4 
            -   Multilümen kateter------------------------%12,2 
            -  TPN-------------------------------------------%10 
            -  İntraarteriel kateter------------------------%  4,2 
            -  Pulmoner kateter---------------------------% 3,6 
            -  Hickman-Broviac kateter-----------------% 0,2 
            -  Basınç monitör sistemleri----------------% 7,8 

     3- Katater Ve Line Değişim Süreleri:   
            -   CVP Katater line”ları --------------------------48-72 saat 
            -   Arterial Katater line”ları -----------------------48-72 saat 
            -   Periferik venöz katater line”ları--------------48      saat 
            -   Dom ve Transducer ---------------------------48-72 saat 
            -   Stropcock ----------------------------------------48       saat 
            -   Periferik Venöz Katater ----------------------48-72  saat 
            -   Periferik Arteriel Katater -----------------------4       gün 
            -   İnternal jugular katater ---------------------------2-3  hafta 
            -   Swan-Ganz katater -------------------------------3     gün 
                            
 
 C- UYGULAMA 

a) Malzemeler: 
- %2 Klorheksidin veya % 70 Alkol, povidon iyot, 
- Atık kutusu,  
- Eldiven, 
- Flaster (mümkünse hipoallerjenik) elastik tıbbi flaster 

      b) İşlem: 
1- Ellerinizi yıkayın, 
2- Eldivenlerinizi giyin 
3- Malzemeleri tepsi içinde hasta başına götürün 
4- Hastanın şuuru açıksa işlem hakkında bilgi verin 
5- Hastaya sırtüstü pozisyon verin 
6- Katerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin 
7- Eğer çalışmıyorsa kateterin flasterinin üzerine alkol damlatarak 

yumuşamasını sağlayın ve hırpalamadan flasterleri çıkarın,  
8- Kateteri çıkarın, 
9- Kateter çıkış yerini antiseptik solüsyonu ile temizleyip, kurutulmasını 

sağlayın, 
10- Kateter ıslandığında flasteri kaldırın, kanülün etrafını antiseptik ile silin 

ve tekrar flaster ile tespit edin.Üzerine tarih, saat yazın, 
11- Malzemeleri toplayın, 
12- Atıkları protokolüne uygun elimine edin, 
13- Yapılan işlemi hemşire gözlem dosyasına kaydedin. 

 
 



KONU: PERİNE BAKIM PROTOKOLÜ 
AMAÇ: Kişisel hijyenin devamlılığını sağlamak ve/veya normal/müdaheleli 

doğum, seksio-sezaryan ile üro-genital operasyon süreçinde iyileşmeyi 
hızlandırmak ve komplikasyonları önlemek 

A- TEMEL İLKELER 
1- Normal, müdaheleli doğum ve kadın hastalıklarıyla ilgili girişimler ve sonunda 

perinenin iyileşme sürecinin tanılanması ile hijyenik bakımın uygulanmasını 
içerir. 

2- Uygulama sırasında aseptik teknik uygulanır. 
3- Logusa’hasta uygulanacak işlem işlem hakkında bilgilendirilerek bakıma 

katılımı sağlanır. 
4- İşlem öncesi ve sonrası eller protokel uygun yıkanır. 
5- Uygulamadan önce mesane boşaltılır. 
6- Uygulama önden arkaya tekbir hareketle yapılır. 
7- Loğusa/hasta’nın mahremiyeti korunur. 
B- TANILAMA 
1- Perine Bakım; 
                              - Normal doğum yapan loğusalara, 

                         -  Seksio-sezeryan/ müdaheleli doğum yapan loğusalara, 
                         -  Üro genital operasyan geçiren hastalara yapılır. 

2- Vagena, perine ve perinal bölge: 
                              - Hassasiyet 

- Laserasyon (sıyrak, yırtık, epizyoloni v.b) 
- Ekimoz 
- Ödem 
- Konjesyon 
- Hematom 
- Yumuşama 
- Damarlaşma 
- Tonusda zayıflama 
- Hipertrafi açısından gözlenir (Normal doğumdan hemen sonra                                             

                      kanlı ve ödemlidir.) 
3- Vagenadan gelen akıntılarda 

- Kanama 
- Akıntının rengi 
- Akıntının kokusu 
- Akıntının miktarı 
- Doğum nedeniyle ise gününe uyup uymadığı “Loğusa Bakım Protokolü”ne 

göre tanılanır. 
4- Mesane kateteri +/- (varsa mesane katater bakımı protokolüne uygun 

tanılanır.) 
5- Tanılama sıklığı: Her miksiyon ve defekasyon sonrasında uygulanır. 
C- UYGULAMA 

a) Malzemeler:  



- Tedavi muşambası (Büyük boy) 
- Sürgü 
- İçinde antiseptik solüsyon ve duru  kaynamış soğutulmuş su bulunan iki 

ibrik (çaydanlık veya kapaklı şişe) 
- Steril tromelde pamuk tampon ve petler 
- Disposible eldiven 

a- İşlem öncesi hazırlık 
- Ellerinizi protokole uygun yıkayın. 

      -    Mazemeleri hasta loğusa ünitesine getirin. 
- Odanın pencerelerini kapatın, ısısını ayarlayın. 
- Loğusa’ hasta’ya işlem hakkında bilgi verin ve uygulamaya katılımına 

sağlayın. 
- Loğusa/hastanın mesanesini boşaltın/boşalttırın. 
- Eldivenleri  giyin. 

       c-İşlem 
- Paravan yerleştirin 
- Loğusa/pastanın iç çamaşırlarını çıkarın ve litotomi pozisyonu verin. 
- Muşambayı altına yerleştirin ve sürgü verin. 
- Peti çıkartın lochia’akıntının rengini, miktarını, kokusunu loğusa  Bakım 

Protokolü’ne göre tanılayın. 
- Loğusa Bakım Protokolüne göre involüsyon kontrolü yapın akıntının 

loğusalık gününe uyup uymadığını kontrol edin. 
- Bir elin parmaklarıyla lobia  majörler verminörler aralayarak vestubu) perine 

ve anal bölgeyi önce antiseptikli sonra duru su ile önden arkaya iyice 
yıkayın. 

- Yıkama işini takiben aynı bölgeyi temiz pamuk tamponla önden arkaya 
doğru tek bir hareketle kurulayın. 

- Her kurulamada tek bir pamuk tampon kullanın. 
- Vulvaya steril pet yerleştirin. 
- Sürgüyü alarak lağusa/hastaya rahat bir pozisyon verin. 
c) İşlem sonrası: 
- Malzemeleri toplayın temizleyin ve kaldırın. 
- Çıkan atıkları atıkların toplanması ve uzaklaştırılması protokolüne göre 

elimine edin. 
-     Elde edilen tüm veri ve  bulguları Hemşire Gözlem Formu”na kaydedin 
-  Çakan atıkları atıkların toplanması ve uzaklaştırılması protokolü ne göre 

elimine  edin. 
                   
                                   
 



 
 
 

KONU: PERİTON  DİYALİZİ HASTA EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 

AMAÇ: Hastaya hastalığı, periton diyalizi, beslenmesi ve sosyal yaşamı hakkında 
bilgi     
             vererek yaşam kalitesini arttırmak. 
 

EĞİTİMİN KAPSAMI 
A- Böbrek ve Hastalıkları ile ilgili bilgi 

1. Böbreğin yeri  ve görevleri 
2. Böbrek yetmezliği 
3. Tedavi seçenekleri 
 

B- Periton Diyalizi ile ilgili bilgi  
1. Periton diyalizi (amaç, uygulama) 
2. Periton diyalizi tedavisi için gerekli malzemeler 
3. P.D. için katater takılması 
4. P.D. ortamı 
5. P.D. ‘inde hijyen 
6. P.D.’nin uygulanması 
7. Kayıt tutulması 
8. Komplikasyonlar 

         
  C- Beslenme ile ilgili bilgi 

1. Sıvı ve tuz  alımı 
-  Hipervolemi 

      -  Hipovolemi 
2. Protein alımı 
3. Karbonhidrat alımı 
4. Yağ alımı  
5. Fosfor alımı 
6. Potasyum alımı 
 

D-  Periton Diyalizinde kemik hastalığı ile ilgili bilgi 
1. Kemik 
2. Kalsiyum, fosfor 
3. D vitamini 

 
Periton Diyalizinde Anemi ile İlgili bilgi 

1. Aneminin nedenleri 
2. Aneminin belirtileri 

 



Periton Diyalizinde düzenli kontrollerin önemi ile ilgili bilgi 
 
Periton Diyalizinde ilaç kullanımı ile ilgili bilgi 

1. Aminoasit 
2. Vitamin D3 
3. Fosfat bağlayıcılar 
4. Heparin 
5. Eritropoetin 
6. Demir 
7. Folik asit 
8. Vitamin 
9. Antihipertansif 
10. İnsülin 

 
Diyaliz yeterliliği ile ilgili bilgi 

1. Diyaliz yeterliliğinin tanımı 
2. Diyaliz yeterlilik testleri 

- 24 saatlik idrar ve diyalizat klirensi 
                - PET 
  

Diyalizle yaşam ile ilgili bilgi 
1. Çalışabilme 
2. Eğitim 
3. Seyahat 
4. Cinsel yaşam 
5. Yüzme 
6. Egzersiz 

 
İ- Periton Diyalizi tedavisinden ayrılma nedenleri ile ilgili bilgi 

1. Peritonit 
2. Katater çıkış yeri enfeksiyonu 
3. Fıtıklar 
4. Beslenme sorunları 

 

J- Periton Diyalizi  ve Diabet ile ilgili bilgi 
1. Diabet 
2. Katater çıkış yeri bakımı 
3. Peritonite yatkınlık 
4. Ayak bakımı 
5. Cilt bakımı 
6. Hareket ve egzersiz 
7. Periton Diyaliz sıvısına insülin uygulanması 

      K-  Periton Diyalizinde evde karşılaşılabilecek problemler ile ilgili bilgi 



1. Hipervolemi 
2. Hipovolemi 
3. Kaza ile setlerin ayrılması 
4. Katater çıkış yerinden sızıntı 
5. Diyaliz sıvısının cilt altına sızması 
6. Karından boşaltılan sıvıda kan görülmesi 
7. Karından boşaltılan sıvıda fibrin görülmesi 
8. Kabızlık 
9. İshal 
10. Fıtık 
11. Drenaj bozukluğu 
12. Karın ağrısı 
13. Omuz ağrısı 
14. Kaşıntı 

 

        L- Periton diyalizi uygulayan merkezlerle ilgili bilgi 
 
 
EĞİTİM YÖNTEMLERİ 

1. Yüz yüze  
2. Grup eğitimi 
3. Uygulamalı 

 
 
 EĞİTİM MATERYALLERİ 

1. Maket 
2. Broşür 
3. Kitapçık 
4. Tepegöz 

      
   
EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ 

1. Gözlem 
2. Uygulama 
3. Tekrar 
4. Soru-cevap 

 
 

ÖRNEK SORU 
 



Soru    1–  Peritonitin belirtileri nelerdir? 
Cevap 1 – Karın ağrısı 
                 Bulanık sıvı 
                 Bulantı kusma 
                 Ateş 
 
Soru    2 –Potasyumdan zengin besinler nelerdir? 
Cevap 2– Ispanak,semizotu,pazı,karalahana,havuç,patates,mantar,muz,kavun, 
                 karpuz, kuru meyveler,pekmez,çikolata,bulgur. 
 
Soru    3 - Kemiklerimizin yapı taşları nelerdir? 
Cevap 3 –Calsium 

                 Fosfor 
                 D vitamini 
 
PERİTON DİYALİZİ EL KİTABI EKTEDİR. 
 
 
 



 
 

PERİTON EŞİTLEME TESTİ (PET) UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hastanın periton zarının geçirgenlik özelliğini belirlemek 
 

A – TEMEL İLKELER 
9- PET 6 ayda bir uygulanır 
10- PET tanılama,uygulama,hesaplama ve değerlendirmeyi içerir 
11- PET’ in tanılanması,uygulanması,hesaplanması ve değerlendirilmesi 

hemşirenin sorumluluğundadır. 
12- Gece diyalizi 8-l0 st bekletildikten sonra diyaliz yapılarak PET’e başlalnır. 
13- Sabah diyalizi SAPD merkezinde 2 litre % 2,27 veya % 2,30 glikozlu solüsyon 

ile yapılır.  
14- PET’de dolum süresince hasta sırt üstü yatırılır. 
15- Sabah diyalizinin dolum bitiş zamanı “ 0.st “ olarak belirlenir. 0.,2.4.saatlerde 

periton sıvısından. 2.saatte kandan da örnek alınır. 
16- PET süresince boşaltımlar 20’dan az yapılmaz. 

 

B – TANILAMA 
 

3- CAPD yapılan tüm hastalara 6 ayda bir PET uygulanır. 
4- PET öncesi hasta; 

Hipovolemi,”Hipovolemi Gelişen Hasta Takip Protokolü” ne uygun,  
Hipervolemi, “Hipervolemi Gelişen Hasta Takip protokolü” ne uygun, 
Peritonit, “CAPD’ de Peritonitli Hastanın Takip Protokolü” ne uygun tanılanır. 
Bu durumların  herhangi birinin varlığında PET ertelenir. 
Tanılama sıklığı : Her PET öncesi 

 

C – UYGULAMA 
d) Malzemeler 

5- 1 adet 37 C de ısıtılmış % 2,27 veya % 2,30 glukozlu solüsyon 
6- 2 adet öğle diyalizinde kullanacağı solüsyon 
7- 3 adet minikapak veya andy klemp 
8- Enjektör,pamuk,batikon 

 
 
 



 
 

e) İşlem öncesi 
3- Diyaliz için uygun ortamı “ Çift Torba Değiştirme İşlemi Protokolüne “ göre 

hazırlayın.  
4- Ellerinizi “El Yıkama Protokolüne” göre yıkayın. 
 

f) İşlem 
11- En az 20 dakika  boşaltım yapın,10 ml örnek alın, sıvı miktarını kaydedin, 
12- Ellerinizi “El Yıkama Protokolüne” göre yıkayın, 
13- Hastayı sırt üstü yatırın, 
14- Sağ-sola devamlı pozisyon değiştirerek vücut ısısında ısıtılmış 2 litre % 

2,27 veya % 2,30 glikozlu solüsyonu hastaya verin, 
15- Dolum bittiği zamanı “0.st” olarak kabul edin, 
16- Hemen 200 ml kadar sıvıyı drenaj torbasına boşaltıp 10 ml örnek alın, 
17- Ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın, 
18- Kalan sıvıyı tekrar periton içine verin, 
19- Ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın, 

- 2 st sonra 200 ml sıvıyı peritondan drenaj torbasına boşaltın. 10 ml 
örnek  

- alın,kalan sıvıyı periton içine geri verin ve ellerinizi “el yıkama 
protokolüne”göre yıkayın, 

-  Aynı anda kan örneği alın,ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın. 
         1O-14. saatte en az 20’ boşaltım yapın ve 10 ml periton sıvısından 
örnek   
          alın. Ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın, 
20- Çıkan sıvıyı tartın ve miktarını kaydedin. 

 
e- İşlem sonrası 

1 – Alınan örnekleri “üre,kreatinin,glikoz” bakılmak üzere ilgili laboratuara 
gönderin. 

2 – Gelen sonuçları Ek-1’e göre hesaplayın 
3 – Elde edilen değerleri Ek II deki grafiğe işaretleyip değerlendirin 
4 – Sonucu Hekime bildirin. 

 
 



 
 
 
KONU : PİŞİK BAKIM PROTOKOLÜ (0-04 YAŞ) 
 
AMAÇ : Bozulan cilt bütünlüğünü yeniden sağlamak 
 
A – TEMEL İLKELER 
 

1. Her uygulama öncesi ve sonrası eller el yıkama protokolüne uygun yıkanır 
2. Bakımın tüm aşamasında hasta ailesi tam olarak bilgilendirilir ve katılımı 

sağlanır 
3. Her öğünden önce ve sonra çocuğun altı kontrol edilir ve gerekirse altı 

değiştirilir 
4. Yıkama işleminde PH 5,5 ayarlı sabun kullanılır 
5. Tahriş özelliği az, pişik gelişimini engelleyen, hijyenik, hareketleri 

kısıtlamayan bez kullanılır 
6. Bebeğin iç çamaşırları deterjan yerine beyaz sabunla yıkanarak bol su ile 

durulanması sağlanır 
7. Perine, koltuk altı, boyun bölgelerinin her temizlikten sonra kuru tutulması 

sağlanır. 
 
B – TANILAMA 
 

1. Pişiğin görüldüğü bölgeler: 
 Koltuk altı            +/- 
 Boyun bölgesi  +/- 
 Glutuel bölge  +/- 
 Perine bölge  +/- 

2. Aşağıdaki belirtilen risk grubunu oluşturan çocuklar her alt 
değişiminde yeniden tanılanır 
 Yenidoğan bebekler 
 Prematüre bebekler 
 İshalli çocuklar 
 Kız çocukları 
 0-6 ay arası bebekler 
 Uzun süreli antibiyotik alanlar 
 İmmun direnci düşük olanlar 
 Peri anal hijyeni kötü olanlar 
 İlk bebekler 
 Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi düşük olanlar 
 Sağlık kontrolü düzenli yapılmayan bebekler 
 Kısa barsak sendromu olanlar 



   
3. Pişik 3 ayrı tipte ve her tip pişik ayrı düzeyde tanılanır (Pişik önleme 

protokolüne göre) 

C – UYGULAMA 
 

a) Malzemeler 
 PH 5,5 sabun 
 Orta boy küvet 
 Havlu 
 Temiz çamaşır 
 Bebek bezi 
 Bademyağı,zeytinyağı veya pişik için kremler 
 Muşamba 
 Masa üzerine küçük bir şilte 

b) İşlem 
 Küvete sıcak su hazırlayın (38-40 C) 
 Kapı ve pencereyi kapatın (Oda ısısı 24-26 C olmalı) 
 Şilte üzerine muşamba yayın 
 Çocuğu şilteye yatırın. Altını açın 
 Çocuğun altı dışkılı ise yukarıdan aşağıya doğru temizleyin 
 Altını sabunlu pamuk ile yukarıdan aşağıya silin 
 Duru su ile yıkayın ve silin 
 Havlu ile kurulayın 
 Tanılama kriterlerine göre değerlendirin. 
 Pişik cinsine uygun krem (zeytinyağı,oksitin,çinkon vb) sürün 
 Bezini bağlayın 
 Gerekirse kıyafetlerini değiştirin ve çocuğu yatağına alın 

 
c) İşlem Sonrası 

 Kullanılan malzemeleri temizleyerek yerine kaldırın, 
 Odayı havalandırın, 
 Atıkları atık protokolüne uygun elimine edin,  
 Elde edilen verileri hemşire gözlem dosyasına kayıt edin, 

Yapılan işlem boyunca tüm gözlem bulgularınızı ekip üyeleriyle paylaşın. 
 
 
 
 
 



 
 

KONU: POST OPERATİF DÖNEMDE HASTANIN İLK AYAĞA KALDIRILMASI 
PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hastanın mobilizasyonunu sağlayarak postoperatif dönemdeki 
komplikasyonları  
             önlemek. 
 

A- TEMEL İLKELER: 
1- Bu protokol, hastanın post-op dönemde ilk ayağa kaldırılmasındaki 

hazırlık, yatak içinde oturma, ayağa kaldırma ve yürütme ile yatağına 
yatırma aşamasını kapsar. 

       2-  İlk ayağa kaldırma işlemi sırasında, hareket süresince hemşire hastanın 
yanında bulunur. 

 3-  Hasta ayağa kaldırılırken tüm drenaj kataterleri  klampe  edilir. 
4- İlk ayağa kalkma esnasında olası sorunlarla ilgili hasta bilgilendirilir. 
5- İlk ayağa kaldırmada hasta 3-5 adımdan fazla yürütülmez. 
6- İlk ayağa kaldırmadan önce hastanın  vital bulguları normal sınırlar içinde 

olmalıdır.  
 
 

B- TANILAMA 
1- Psikolojik  Durum 

 Fiziksel  olarak  zarar  görme korkusu , 
 Maniplatif  davranış ( ilgiyi çekme  boyutunda yararlanma davranışı),  
 Ayağa kalkacak gücü hissedememe, 
 Geçirdiği operasyona adaptasyon güçlüğü ( yeni annelik, 

mastektomi v.s) 
2- Fiziksel Durum 

 Ağrı                                                    +/- 
 Kanama,                                            +/- 
 Drenler                                               +/- 
 Kateterler                                           +/- 
 Organ kaybı (ekstremitelerin kaybı)  +/- 
 Elevasyon                                          +/- 
 Eksteremitelerde atel                         +/- 

 
 

C- UYGULAMA 
1- Hazırlık Aşaması; 

 İşlem hakkında hastayı bilgilendirin. 



 Hastayı mobilizasyon için cesaretlendirin. 
 Vital bulgularını alın. 
 Yatak yüksekse indirin. 
 Drenaj kataterlerini kontrol edin. 
 Hastayı yatak kenirına yaklaştırın ve hastanın rahat döndüğü tarafa yan 
çevirin. 

2- Yatak İçinde Oturtma Aşaması; 
 Hastanın koltuk altından tutun, sizin omuzunuzdan destek almasını 

sağlayın. 
 Ağrıyı azaltmak için insizyon yerini eliyle desteklemesini söyleyin. 
 Hastanın bacaklarını yataktan sarkıtarak, yavaşça yatak kenarına 

oturtun. 
 Nabız ve solunumu kontrol edin. 
 Baş dönmesi ve bulantı olursa hasta kendini iyi hissedene kadar yatak 

kenarında    
      oturur halde bekleyin 
 Hastanın terliklerini giydirin 

3- Ayağa Kaldırma ve Yürütme Aşaması; 
 Bir kolunuzla hastanın koltuk altından destekleyin, diğer elinizle drenaj 

kateterlerini    
      kontrol ederek yavaşca ayağa kaldırın. 
 Baş dönmesini engellemek için, başını dik tutmasını ve karşıya 

bakmasını söyleyin. 
 Bulantısı varsa derin nefes almasını söyleyin. 
 Hastayı oda içerisinde yavaş yavaş dolaştırın. 
 Hastayı yormadan işlemi tamamlayıp, hastayı yatağına götürün. 

4- Yatağına Yatırma Aşaması; 
 Hastayı önce yatağına oturtun, rahat yatabilmesi için yatağın başını 

yükseltin.  
 Hastanın rahat edebileceği pozisyonu verin. 
 Drenaj kataterlerini yatağa tespit edip, klamplerini açın. 
 Damar yolu açıksa sıvı hızını ayarlayın. 
 Yatak içinde de pasif egzersizleri yapmasını sağlayın.  

 
 
 
 



 
 
 
 
KONU : POST OPERATİF ERKEN DÖNEM (24-48 saat) HASTA BAKIM 
PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Post-op oluşabilecek komlikasyonları en aza indirgemek. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Erken post-op ilk 24-48 saati kapsar. 
2- Post-op hasta bakımı,hastaya bakım veren hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- Hasta için sessiz sakin ve güvenli bir ortam sağlanır. 
4- Hastaya operasyonuna uygun,pozisyon verilir. 
5- Solunum yolunun açık olması sağlanır. 
6- Damar yolu açık olması sağlanır. 
7- Protokole uygun Vital bulguların takibi yapılır. 
8- Protokole uygun Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapılır. 
9- Vücut ısısı 36,5 C de tutulur. 
10- Ağrı protokolüne uygun olarak ağrı takibi yapılır. 
11- Düzenlenen tedavi direktif doğrultusunda uygulamaya başlanır. 
12- Derlenme notu okunur. 
13- Hasta bireyle iletişim kurma ve sürdürme protokolü uygulanır. 
14- Hastanın operasyonuyla ilgili egitim protokolü uygulanır. 
 
 

B – TANILAMA 
1 – Anesteziye baglı komplikasyonlar: 
      a – Solunum: 

  -  Özelliği ( kusmaull, chayne-stock, wheesing vb.) 
 Sıklık 
 Derinlik 

- Sayısı ( N: 20 Yetişkin  30-40  çocuk ) 
 b -  Dolaşım: 
       -  TA       ( N:Yetişkin   140/80 mmHg        Çocuk    100/60 mmHg )  

            -  Nabız   (Yaşa göre degişir) 
            -  Cilt : 
 Renk 
 Isı 
 Nem 
 Turgor-tonüs 

c- Vücut ısısı  ( N: 36-36,5 C Aksiller ) 
 



2 –  Kanama : 
 Hipo TA                                                                           +/- 
 Taşikardi                                                                          +/- 
 Ritim bozukluğu                                                               +/- 
 Hipotermi                                                                         +/- 
 Soğuk terleme                                                                  +/- 
 Hızlı ve yüzeysel solunum                                                +/- 
 Cilt renginde solukluk                                                        +/- 
 Siyanoz                                                                              +/- 
 Htc değerinde düşme ( Kadın N: 37-40, Erkek N: 40-45 )+/- 
 Susama hissi                                                                     +/- 
 İnsizyon bölgesinde sızıntı                                                +/ - 
 Hematom                                                                           +/-                            
 İdrar miktarında azalma                                                     +/- 
 Drenajın renk 
 Drenajın miktarı 

 
3 – İdrar Retansiyonu :                                                          +/- 
 Saatlik idrar miktarında azalma (  30 ml/sn )                      +/- 
 8-12 saat içinde idrara çıkmama ( sondasız hastada)        +/- 
 Mesanede glop gelişimi                                                      +/- 
 Saatlik verilen maiye eşit idrar çıkımı                                 + / -  
 
4 – Ağrı 

- Ağrı tespiti 
 Hastanın yüz ifadesi 
 Hastanın sözlü ifadesi 
 Huzursuzluk 

- Ağrı lokalizasyonu 
- Ağrı şiddeti 
- Ağrı süresi 
- Ağrı karakteri ( batıcı,kunt,yanıcı ) 
 

5 – Aldığı – çıkardığı sıvı takibi 
       Hastanın genel durumuna göre; 

- Giden mainin saatlik miktarı, 
- Çıkan mainin saatlik miktarı ( dren,idrar) 
- Vital bulgular 
- Turgör tonüs 
- CVB takibi ( N: 5>8 mm H2O basıncı ) 
- Kusma mayinin miktarı 
- Kusma mayinin rengi 



 
Tanılama sıklığı :  İlk 1 saatte 15 dakikada bir 
                                    İkinci l saatte ½ saatte bir     
                                    3-4.saatlerde saat başı  
                                    Stabil ise 4 saatte bir 

C- UYGULAMA 
a) Malzemeler 

 T.A aleti - derece 
 Serum askısı 
 Böbrek küvet 
 Aspiratör (hastaya en yakın yerde olması sağlanır) 
 Oksijen tüpü - ilaçlar (ağrı kesici,antiemetik ve doktorun ordurundaki 
diğer ilaçlar) 
 Battaniye, yedek çarşaf,nevresim,yastık kılıfı,yastıklar 
 Elektrikli soba 
 Paravan veya perde 
 Sürgü / ördek 

 
b) İşlem öncesi hazırlık 

- Oda ısısını 24-28 derecede tutun 
- Karyolanın fonksiyonlarını kontroledin 
- Çarşafların gergin, alezlerin takılı olmasını saglayın 
- Yatagı düz yatış pozisyonda tutun 
- Yatak başına koruyucu havlu yerleştirin 
- Bakımda gerekli tüm malzemeleri hastaya yakın yere getirin. 

         
c) İşlem: 

- Hastaya operasyonun cinsine göre uygun pozisyon verin. Paravan yada 
perdeyi çekin. 

- Vucut ısısını korumak amacıyla üzerini örtün 
- Solunum yolunu açık tutmak amacıyla başı hiperekstansiyon pozisyona 

ve yan olacak şekilde çevirin. 
- Kusmayı aspire etmesini önlemek amacıyla başı yan tarafta tutması için 

hastayı uyarın ve böbrek küveti ağzına yakın tarafa koyun. 
- Herhangi bir aspirasyona karşı aspiratörü hastanın yakınında 

bulundurun. 
- İlk vital bulguları alın, tanılama kriterlerine göre değerlendirin. 
- Hastada gelişebilecek herhangi bir komplikasyona karşı iki damar yolu 

açık bulundurun. 
- Mevcut olan drenaj kateterlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

Dren takip protokolünü uygulayın. 
- Mevcut sıvılarını kontrol edin 
- Aldığı çıkardığı sıvı takip formunu kullanın 



- Aldığı çıkardığı sıvı takip protokolünü uygulayın. 
- Tanılama kriterlerine göre kanama kontrolü yapın 
- İdrar retansiyonu açısından  Tanılama kriterlerine göre takip ederek 

değerlendirin ve girişimlerinizi planlayın. 
- Ağrılı hastada ağrı takip protokolünü uygulayın. 

 
d) İşlem sonrası: 

1) Atıkları protokole uygun elemine edin 
2) Malzemeleri yeniden kullanıma hazır duruma getirin 
3) Hastada takip ettiğiniz tüm bulguları uygun takip formlarına kayıt edin. 

 
 

 
 



  
 
 
KONU : POSTMORTEM BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ:  Tıbbi ölüm teşhisi konmuş  kişinin vücut doku bütünlüğünü korumak, aile 
ve   
              yakınlarına destek sağlayarak, hukuki gerekleri doğru olarak en hızlı 
şekilde             
              yerine getirmek. 
 
A- TEMEL İLKELER 

1- Ölen kişinin mahremiyetine dikkat edilir. 
2- İşlemler sessiz, çabuk ve vücut dokusunu en iyi durumda tutacak  şekilde 

yapılır 
3- Ölen kişinin dini inançları postmortem  bakımın  planlanmasında ve 

uygulamasında dikkate alınır. 
4- Tüm müdahaleler eldiven giyilerek yapılır. 
5- Ölen kişide enfeksiyon mevcutsa eldivene ek olarak maske ve gömlek 

giyilir. 
6- Ölen kişinin vücudu normal anotomik pozisyona getirilir. 
7- Ölen kişinin üzerindeki tüm tüp, kateter vb. bağlantılar çıkarılır. Girişim 

yerleri temiz pet ile kapatılır. 
8- Ölen kişiye ait kişisel eşya, takı, para ve giysiler çift imzalı rapor ile 

yakınlarına yada hastane idaresine teslim edilir. 
9- Çıkartılamayan takılar, protezler  flaster ile ölen kişinin bedeninde tespit  

edilir, yerleri hemşire notuna kaydedilir. 
10- Ölen kişi gasılhaneye gönderilirken üzerine kimlik kartı yerleştirilir. 
11- Ölen kişide bulaşıcı bir enfeksiyon söz konusu ise gasılhaneye 

gönderilirken kimlik kartına ve evraklarına enfeksiyonu belirtilir. 
12- Aile ve yakınlarının duygularına saygı gösterilir. Ölen kişiyi görmelerine ve 

vedalaşmalarına izin verilir. 
13- Aileye ve ölen kişiye yakın hastalara duygu ve düşüncelerini ifade 

etmelerine yardımcı olunarak psikolojik destek sağlanır. 
 
B- UYGULAMA 

a) Malzemeler 
- Dispossible eldiven, maske, gömlek 
- Petler, gaz bezleri, 
- Sabun, havlu, tarak, 
- Flaster, 
- Ex torbası, 
- Ilık su, 
- Atık torbası, enfekte atık torbası ve kutusu, 



- Kimlik kart,ı 
- Paravan  ya da  perde, 

 
      b- İşlem öncesi hazırlık 

- Malzemeleri ulaşabilecek en yakın yere getirin, 
- Hasta sahibi ve diğer refakatçıları odadan çıkartın, 
- Perde yada paravanı çekin, 
- Eldiven giyin, 
- Enfeksiyon olduğu biliniyorsa mutlaka eldiven yanında maske ve 

gömlek giyin. 
 
      c- İşlem 

- Ölen kişinin vücudunu normal anotomik pozisyona getirin (Supine 
pozisyonu: eller vücut yanında, bacaklar birbirine birleşik), 

- Giysilerini çıkararak torbaya koyun, 
- Tüm  takı ve protezleri çıkartın. Çıkmayan takı yada protezleri flaster ile 

tespit edin (Bu işlem sırasında 2. bir hemşire bulunmalıdır), 
- Ölen kişinin üzerindeki tüm tüp, kateter vb. bağlantıları çıkartın, giriş 

yerlerini pet yada gaz-bezi ile kapatın, 
- Gözlerden başlayarak tüm vücudu ılık su ile temizleyin, 
- Gözlerini kapalı duruma getirin. Gelmiyorsa üzerine ıslak bez koyun, 
- Çenesinin altına pet yerleştirerek çenesini bağlayın, 
- Kol ve bacaklarını normal duruş pozisyonunda tesbit edin, 
- Ölüm kimlik kartını üzerine yerleştirin (Ek. 1), 
- Üzerini örterek ailesinin son kez görmesini sağlayın, 
- Görüşme sonrası odadaki bireyleri dışarı çıkartarak ölen kişiyi ex 

torbasına yerleştirin. 
 
       d) İşlem sonrası 

- Giysiler, takılar ve protezleri tutanakla aileye teslim edin, 
- Ex evraklarını tamamlayın ve üzerine enfeksiyonu varsa belirtin, 
- Ex.in gasılhaneye  transportunu sağlayın, 
- Ex gasılhaneye gönderildikten sonra odayı havalandırın, 
- Exe kullanılan malzemeleri dekontomine edin ve protokole uygun 

dezenfekte edin, 
- Enfekte atıkları protokole uygun toplayın ve uzaklaştırın, 
- Ex olan kişide solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon varsa (Tbc gibi ) 

ex gönderildikten sonra odayı ultraviyole ışınlarla dezenfekte edin. 
 
             
 



 KONU: POSTOPERATİF DREN TAKİP PROTOKOLÜ 
AMAÇ:Drenajın devamını sağlamak 
A- A-    TEMEL İLKELER 

1- 1-     Postoperatif dönemde hastanın her türlü drenaj takibi, bakımı üstlenen 
hemşirenin    
sorumluluğundadır, 

2- 2-     Drenin yerinde olup-olmadığı kontrol edilir, 
3- 3-     Dren boşaltımında asepsi kurallarına uyulur, 
4-  Birden fazla dren varsa numaralandırılır. 

 
B- B-    TANILAMA 

1-  İlk 8 saatte saatlik olarak; 
         Drenin yerinde olup-olmadığı 
         Gelen mayinin rengi ve miktarı 
         Dren setinde kıvrılma olup-olmadığı 
         Bağlantı yerinden ayrılıp ayrılmadığı  tanılanır. 
         Dolum sıklığına göre takibi düzenlenir (stabil olana kadar 4 saatte 
bir,stabil olduktan  

      sonra 12 saatte bir tanılanır. 

2- 2-     Post-op hasta yatağına alındığında drenlerin pozisyonu ve çalışıp 
çalışmadığı gözlenir. 

3- 3-     Gelen mayinin,miktarı,rengi,kokusu ve kıvamı gözlenir. 
4- 4-     24 saatlik gelen miktar kaydedilir. 

C – UYGULAMA 
       1 - Ellerinizi “El Yıkama Protokolü”ne uygun olarak yıkayın. 
       2 - Eldiven giyin. 
       3 - Yapılacak işlem hakkında hastayı bilgilendirin. 
       4 - Dren setini klampe edin. 
       5 - Aseptik şartlara uygun olarak dren puarını veya torbasını bağlantı 
yerinden ayırın ve    
             boşaltın. 
       6 - Aseptik şartlara uygun olarak dren puarını veya torbasını yerine bağlayın. 
       7 - Dreninin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 
       8 - Vakum isteniyorsa negatif basınç sağlayın.(hemovak dren,sıkılıp monte 
edilir.) 
       9 - Dreni yerine uygun olarak tesbit edin. 
      10- Hasta ve refakatını; drenin yerinden çıkmaması,bağlantı yerinden 
ayrılmaması,dren   
             setinin kıvrılmaması konusunda bilgilendirin. 
KONU : POSTOPERATİF NORMAL BESLENMEYE GEÇİŞ PROTOKOLÜ 
 



AMAÇ : Postoperatif  dönem ilk beslenmeye geçişteki tolerasyonu sağlamak 
 
A – TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol;  mevcut hastalıkların ve hastanın tolerasyonunun  
tanılanması ile uygulamayı kapsar.  

2- Post-op en erken 2 saat sonra oral beslenmeye başlanır 
3- Oral beslenmeye su ile başlanır,tolere edebildikçe sırayla sulu 

RI,yumuşak RII,katı RIII     
     ile devam edilir. (Hastanın özel diyeti varsa diyete uygun) 
4- Bağırsak sesleri alındığında beslenmeye başlanır. 
5- Gaz yapıcı gıdalar verilmez 
6- Hasta ve ailesi beslenme hakkında bilgilendirilerek işbirliği sağlanır 
7- Verilen miktarların alınıp alınmadığını kontrol edilir. 

 
B – TANILAMA 
       1-     Mevcut hastalıkları : 

  Diabet 
  Hipertansiyon 
 Kalp yet. 
  Böbrek yet. 
 Gıda allerjileri 
 Diğer 

                  
                  2-    Hastanın tolerasyonu : 

  Sözlü ifadesi 
 Yüz ifadesi 
 Bulantı,kusma 
 Distansiyon 
 Bağırsak sesleri 

 
C – UYGULAMA 

 Hastaya beslenme konusunda bilgi verin, 
  Rahat beslenmesi için uygun pozisyon verin, 
 100 cc kadar suyu hastanın tolere edebileceği şekilde içirin 10 –15 

dak. Bekleyin, 
  Tolere edip edemediğini tanılayın, 
  Tolere ediyorsa R I,  R II ve R III’ e sırasıyla devam edin (Ek 1), 
 Verilen miktarın ne kadar alıp almadığını kayıt edin. 



 
EK 1 –  
RI – Su, çay, tanesiz komposto, ıhlamur 
RII – Tanesiz çorba,patates püresi (sütsüz),muhallebi,haşlanmış 
yumurta,peynir,ekmek içi 
RIII – Normal beslenme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONU:POSTÜRAL DRENAJ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
Amaç:Solunum yollarındaki sekresyonların dışarıya atılmasını sağlayarak, 
ventilasyonu        



           kolaylaştırmak. 

A-TEMEL İLKELER 
      1-   Postüral Drenaj Protokolü: spontan solunumda veya ventilatöre bağlı 
hastada; 

       akciğerlerin tüm bronş ve bronşiallerini  sekresyondan arındırmayı, akciğer      
       kapasitesini arttırmayı ve iyileşme sürecinin kısalmasına katkıda 
bulunmayı kapsar.       
2-  Birey biopsikososyal bir bütünlük içinde gözlenir. 
3-  Uygulama sırasında hastanın mahremiyeti korunur  
4-  Hasta ve ailesi bilgilendirilerek uygulamaya katılımı sağlanır. 
5-  Uyaranları azaltılmış, havalandırılmış fiziksel ortam sağlanır. 
6-  Ventilatöre bağlı her hastaya postüral drenaj uygulanır. 
7-  Ventilatöre bağlı veya T parçada O2 tedavisi uygulanan hastalara, 

nebülize hava    
       verilir. 
8-  Entübasyon tüpü veya trakeostomi kanülü olan hastaya baş ve boyun 

pozisyonu    
       verilir. 
9-  Akciğer lobları ve segmentlerine göre hastaya pozisyon verilir. 
10-  Postüral drenaj uygulanacak alan açık olmalıdır. 
11-  Postüral drenaj esnasında ve sonrasında hasta aspirasyon protokolüne 

uygun  aspire     
       edilir. 
12-  Öksürük refleksi olmayan entübe /trakeostomili hastalar direk keseye 

alınarak    
  postüral  drenaj yapılır. 

13-  Oral beslenen hastalarda işlem yemeklerden en az iki saat sonra 
uygulanır. 

14-  NGT veya gastrostomiden beslenen hastalarda işlemden önce beslenme 
kesilip,    
 sonda dreneja alınır. 

     12- Vibrasyonlar ekspirasyon sırasında uygulanır. 
     13- Vibrasyon tekniği intrapulmoner kanamada uygulanmaz 
     14- Uygulama sırasında hasta pozisyonda en az 5-10 dk.kalmalıdır.Uygulama 
süresi                                             
            20-30 dk. olmalıdır. 
     15- Ters trendelenburg pozisyonu verilmeden önce hastanın ICP’si  kontrol 
edilir. 
            İşlem anında ICP 20 mmHg   olduğunda işlem sonlandırılır. 
     16- Hastanın standart hemodinamik izleniminden  %20 sapma olduğunda                    
            uygulamaya son verilir.  
  
B-  TANILAMA 



1-  Postüral drenajın uygulandığı durumlar: 
    -  Akut ve kronik akciğer hastalıkları, 
    -  Pulmoner komplikasyon riski taşıyan hastalıklarda,  
    -  Günde 30 ml’den fazla balgam üreterek, çıkarmakta zorluk çekenlerde, 
    -  Genel anestezi almış hastalarda,  
    -  Ventilatöre bağlı hastalarda, 
    -  Çok yaşlı hastalarda, 
    -  Çok zayıf hastalarda uygulanır. 

2-  Postüral drenajın uygulanmadığı durumlar: 
   -  Tedavi edilmemiş akut hastalıklarda, 
   -  Hemoraji, 
   -  Pulmoner ödem, 
   -  Konjestif kalp yetersizliği, 
   -  Geniş plevral sıvı birikmesi, 
   -  Pulmoner emboli, 
   -  Pnömotoraks, 
   -  Kardiak aritmi, 
   -  Hipo-hipertansiyon, 
   -  Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, 

-  Yeni geçirilmiş nöro-cerrahi vakaları, 
 

3-  Perküsyon tekniğinin uygulanmadığı durumlar:    
   -Torakotomi, 
   -Kosta kırıkları, 
   -Bronkospazm, 
   -Akut akciğer enfeksiyonları, 
   -Kanamalar ve dolaşımın stabil olmayışı. 
 

4-  Vibrasyon tekniği intrapulmoner kanamada uygulanmaz. 
 
5-  Perküsyon ve vibrasyon tekniğinin kullanılmadığı durumlar: 

   -Kemik çıkıntıları, 
   -Meme dokusu, 
   -Fraktürler, 
   -Osteoparatik tümörler, 
   -Pulmoner emboli.  
 

6-  Postüral drenaj uygulama kriterleri:                                                                                                                                                                     
      *Solunum: Ventilatöre bağlı                                      normal değerler 
                       Hava yolu basıncı ------------------    30 cmH2O↓    -----   20 cmH2O ↓   
                       PCO2                    -------------------    50 mmHg      -----    35 – 45 
mmHg 
                       SpO2                              -------------------    % 95↓           -----    %96-
100 



                       Frekans                -------------------    Hipo- Hiperventilasyon  
     *Vital bulgular: Ateş             ---------------------    38 ↓    
                                Nb              -----------------------   80-140 dk/ vuru  
                                TA              ---------------------   150 / 100 mmHg / 110/ 70 
mmHg                                                                                                                                                              
      *Sekresyon mik:                ------------------------ 30 ml / gün    
      *Akciğer sesleri:                ------------------------ Kabalaşma-kripitasyon  
      *Akciğer grafisi:                ------------------------  Bronko alveoller gölgelenmede  
                                                                                 artma ve kapiller dolgunluğu   
7-  Tanılama sıklığı: 

   - İntra kranial basınçta artma, 
   - SpO2  90↓ 
   - Pulmoner hemoraji, 
   - Kardiak  output’un ↓ olduğu durumlarda “2 saatte” bir tanılanır. 
   - Akciğer kapasitesi normal, ICP’nin yükselmediği ve pulmoner hemorajinin 
gelişmediği     
     durumlarda “ 8 saatte” bir tanılanır. 
 

8-  Uygulama sıklığı: 
  -Koyu - sümüksü müküs durumlarında akciğer temizlenene kadar günde 2-4 
defa, 
  -Sekresyon birikmesini önlemek için günde 1-2 defa uygulanır. 

9-  Postüral drenajı sonlandırma kriterleri: 
     *Solunum:-Spontan solunum  
                      -Hava yolu basıncı 20 cmH2O↓ 
                      -PCO2  35-45 mmHg 
                      -SpO2   %95    
     *Vital bulgular: Ateş  N   
                              Nb    N  
                              TA    N 
      *Akciğer sesleri        N 
      *Akciğer grafisi         N 
 
10- Perküsyon:  
          Bronş sekresyonlarını ve mükoz plakları hareket ettirmek için hastanın 
göğsüne  elle       
      vurma hareketidir. El, parmaklar ve baş parmak birleşmiş halde, avuç hafifçe    
      çukurlaştırılarak hastanın sırtına konur. Böylece el ve göğüs duvarı arasına 
hava    
      hapsedilmiş olur.  
         Hemşire omuzlar ve dirsekler gevşek durumda iken bilekleri fleksiyon veya 
ekstansiyo-    



      na getirerek göğüste drenajı arzu edilen alan üzerine el ile vurur. Bu vuruş 
şekli her iki el    ile sırayla ve hızlı bir tempoda birkaç saniyede bir vurularak elde 
edilir  
 
11- Vibrasyon: 
            Göğüs duvarına elle basınç ve titreşim uygulama tekniğidir. Solunumun 
ekspirasyon     
      fazında uygulanır. Bir el hastanın göğsüne, diğer el bunun üzerine konur. 
Göğüs üzerine      
      hafif ve orta şiddetle bir basınç uygularken her iki el ile titreşim yaptırılır  

C-  UYGULAMA 
      a)  Malzemeler 

       Steteskop, 
       Non steril eldiven, 
       Aspiratör, aspirasyon sondası, 
       Böbrek küvet, 
       Tedavi bezi muşambası, 
       Yastık, 
       Kağıt havlu, 
       Bir bardak su,              
       Paravan.        

    b)  İşleme hazırlık                         
     -Odayı havalandırın, paravanı çekin, dış uyaranları azaltın, 
     -Ellerinizi yıkayın, 
     -Malzemeleri hastanın yanına getirin, 
     -İşlem hakkında hasta ve ailesine bilgi verin,  
     -Hastaya uygun pozisyonu verin.  

    c)  İşlem  
         1- Sağ-sol apikal segmentler; 
              - Anterior apikal segment:Hastayı dik oturtun ve perküsyon / 
vibrasyonu  
                klavikulanın altından uygulayın. 
              - Posterior apikal segment:Hastayı dik oturtun ve başı öne eğik 
vaziyette           perküsyonu / vibrasyonu skapulanın üstüne uygulayın  
          2- Sağ-sol üst loblar: 
             - Anterior segmentler: Hastayı dik oturtun ve perküsyonu meme ucunun 
üzerinden      
                bilateral olarak uygulayın  
             - Posterior segmentler (Şekil: 5): 
               Sol üst lob; *Hastayı ¼  sağ tarafına yastık kullanarak  yatırın. 
                                  *Hastanın başını omuzlarından itibaren  45 derecelik açı ile 
yükseltin. 



                                  *Perküsyonu / vibrasyonu  sol skapulanın üzerinden 
uygulayın. 
              Sağ üst lob; *Hastayı ¼  sol tarafına yastık kullanarak yatırın. 
                                  *Hastanın başını omuzlardan itibaren 45 derecelik açı ile 
yükseltin. 
                                  *İşlemi sağ skapulanın üzerinden uygulayın. 
 
 
Öksürtme tekniği: Öksürük refleksi olmayan entübe hastalar yarı oturur veya yan 
yatırılarak          direk kese/ ambu ile derin inspiryum yaptırılır ve kese birden 
bırakılarak öksürüğe benzer hava hareketi sağlanır.İkinci bir kişi toraksa 
perküsyon uygulayarak sekresyonların  mobilizasyonunu sağlar. Spontan soluyan 
hastalar bazen ağrı nedeni ile öksüremezler. Bu hastaların insizyon yerleri 
tutularak hareketsizliği sağlanıp,öksürtülmeye çalışılır.    
      -Lingula:     *Hastayı ¼  yastıkla destekleyerek sağ yan yatırın, 
                          *30 derece açı ile baş aşağı pozisyon verin,  
                          *Perküsyonu/ vibrasyonu sol memenin altından uygulayın  
      
     - Sağ orta lob; *Supine pozisyonda yastıkla karın desteklenerek, kalçayı 
yukarı kaldırın. 

    *Sırtı,dizi, başı yastıkla 

destekleyerek 30 derece açı ile 

pozisyon verin. 

    *Perküsyonu / vibrasyonu sol memenin altından uygulayın  
     - Sağ – sol  alt loblar; 
        - Anterior segmentler: *Hastanın dizleri ve başı yastıkla desteklenerek  45 ° 
lik açı       
                                                 ile supin pozisyonunda  baş aşağı yatırın. 
                                              *Perküsyonu / vibrasyonu bilateral olarak kaburganın 
alt     
                                                bölümüne uygulayın. 

- Posterior segmentler:*Hastayı abdominal bölgenin altından yastıkla 
destekleyerek     

                                                 prone pozisyonunda 45 derecelik açı ile baş aşağı 
yatırın. 
                                               *Perküsyonu / vibrasyonu bilateral olarak 
kaburganın alt     
                                                 bölümüne uygulayın  
        - Superior Segmentler: *Hastanın dizleri ve başı yastıkla desteklenerek 45 ° 
lik açı ile       
                                                  supine pozisyonunda baş aşağı yatırın 



                                                *Perküsyon ve vibrasyonu bilateral olarak 
kaburganın alt     
                                                  bölümüne uygulayın  
        - Sol lateral segment: *Hasta sağ tarafının üzerine 45 derecelik açı ile baş 
aşağı      
                                               pozisyonda, yastıkla destekleyerek yan yatırın. 
                                             *Perküsyonu/ vibrasyonu sol göğüs kafesinin lateral 
kısmına      
                                               uygulayın  
 
        - Sağ lateral segment: *Hasta sol tarafına 45 derecelik açı ile  baş aşağı 
yatırın. 
                                               *Perküsyonu / vibrasyonu sağ göğüs kafesinin alt 
lateral       
                                                kısmına uygulayın  
                                                                                      
d) İşlem sonrası:                                                              

1- Hastanın ünitesini düzenleyin, 
2- Postüral drenajın etkinlinliğini, tanılama kriterlerine göre değerlendirin, 
3- Hastaya rahat edebileceği pozisyonu verin, 
4- Vital  bulgularını gözleyin, 
5- Hastayı değerlendirme kriterlerine göre tanılayın ve kayıt edin, 
6- Ellerinizi yıkayın, 
7- Saptanan tüm bulguları ekip üyeleri ile paylaşın. 

                                                            
                                                                                                                       



  
KONU: PPD (TÜBERKÜLİN-MANTOX) TESTİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
Amaç: PPD  testini doğru/ uygun teknikle uygulayarak teşhise yardımcı olmak 
 
A- TEMEL İLKELER 

1-   PPD  testi uygulaması: 
- PPD materyalinin hazırlanması, 
- PPD materyalinin uygulanması 
- Test sonucunun değerlendirilmesi 
- Hastanın bilgilendirilmesi sürecini kapsar. 

2-  Tüberkülin materyali +3 ile +8 C de ışık almayacak şekilde buzdolabında  
      (kapağında) saklanır 

      3-  Tüberkülin dozu tüm yaş gruplarında 0,1 ml’dir. 
      4-  Test, sağ veya sol ön kolun 2/3 üst iç (tüysüz bölge) kısmından intra 
dermal     
            (deri içi) uygulanır. (Her iki kolu ampute olan bireylerde omuzdan 
yapılabilir. 

5- Enjeksiyon bölgesi deriyi çizen bir kalemle, dairesel olarak işaretlenir ve 
PPD    

      olduğu belirtilir. 
  6-  Enjeksiyon bölgesine 48-72 saat su değdirilmez, kaşınmaz. 

.7-  PPD testini yanlış negatiflik durumunda ya da  tekrar edilmesi gerektiğinde   
      uygulama ilk testten en az 7-l0 gün sonra yapılır. 

- Enfeksiyondan şüphe edilen hastalarda test negatif ise 6-8 hafta sonra   
      tekrar edilir. 

8- P.P.D; 
-   A.V. (artreavenöz) fistüllü  koldan,  
 -   Yeni mastektomi yapılan taraftaki koldan uygulanmaz. 

9- Test uygulandıktan 48-72 saat sonra kontrol edilir. 
 
 
B- TANILAMA 

1- Tüberkülin testinin yapıldığı durumlar: 
 Tüberkülozdan şüphe edilen hastanın tanılamasında, 
 Tüberkülozlu hasta (basil müsbet) yakınlarının ve diğer temaslıların 

kontrolünde 
 15 yaş altı çocuklarda BCG uygulanacaksa 
 

2- PPD testinin yapılmaması gereken durumlar: 
 Allerjik dermatit 
 Uyuz 
 Çiçek hastalığı geçirenler 



 
3- Test uygulanacak kolun durumu; 

 Amputasyon 
 Yeni mastektomi 
 A.V. fistül varlığı 
 Deri döküntüleri 
 Dermatit açısından tanılanır. 

 
4- PPD testi değerlendirmesi; 

 5 mm altı- negatif 
 5 mm pozitif- (aşılanmış) 
 15 mm- enfeksiyon 

          Tanılama Sıklığı: 48-72 saat 
 

5- PPD testinin yanlış veya negatif olabileceği durumlar: 
 Kortikosteroid gibi immunosupresif tedavi uygulanması 
 Kronik böbrek yetmezliği 
 Viral enfeksiyonlar (kızamak, suçiçeği v.s.) 
 Canlı virüs aşıları (Grip, kızamık, bağmaca, difteri, tetanoz) 
 Malnütrisyon 
 Sarkoidoz 
 Neoplazmalar, özellikle Hodghin gibi  lenforetiküler malignite 
 Bakretiyel enfeksiyonlar 
 Edinsel  immün yetmezlik sendromu (AİDS) 
 

6- PPD  testi Uygulama sonrası bölgede gelişebilecek semptomlar: 
 Hiperemi 
 Endurasyan 
 Ödem 
 Vezikül 
 Ağrı hissi 

 
 
C-  UYGULAMA 

a) İşlem öncesi hazırlık 
- Hastanın hazırlığı 
- İşlem hakkında hastayı bilgilendirin. 

1- Hastaya, işlem yapılan bölgeye 48-72 saat süresince, 
Su değdirmemesi 
Kaşımaması 
Pomad v.s. sürmemesi 
Bant veya bandajla kapatmaması gerektiğini söyleyin. 



2- 48-72 saat içinde gelişebilecek semptomları anlatın (hiperemi, 
endurasyan, ödem, vezikül, ağrı hassi) 

3- Lokal ağrı olursa ağrı kesici olabileceğini söyleyin. 
4- Testin kontrolü ve tekrar nedenleri hakkında bilgilendirin. 
5- Hastaya oturur yada yatar pozisyon verin. 

- İlacın hazırlanması 
1-  Ellerinizi “El yıkama protokolüne”uygun yıkayın. 
2-  Eldiven giyin 
3- Tüberkülin materyalini 0,1ml olarak “Flakon Formu İlaç Hazırlama    
     Protokolü” ne göre hazırlayın. 
 

b) İşlem ; 
1. Hastanın uygun olan ön kolunun 2/3 üst ve iç kısmına intradermal ilaç 

uygulama protokolüne göre deride 6-8 mm lik papül(kabarcık) 
oluşturacak şekilde (0,1ml) uygulayın. 

2. Enjeksiyon yeri üzerine baskı uygulamadan iğneyi aynı açı ile ciltten 
çıkarın. 

3. Bölgeyi silmeyin ve masaj yapmayın. 
4. Enjeksiyon bölgesini deriyi çizebilen bir kalem ile daire içine alın ve PPD 

olduğunu belirtin. 
5. 48-72 saat sonra ölçmek üzere hastaya işlem öncesi verdiğiniz bilgileri 

tekrarlayın. 
 
c) İşlem sonrası; 

1. Enjektörü “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması 
Protokolü”ne göre elimine edin 

2. İşlemi kayıt cetveline ve Hemşire gözlem dosyasına kayıt edin (isim, 
yaş, cinsiyet, tarih) 

3. 48-72 saat sonra endürasyonun (sertlik) çapını şeffaf bir cetvelle mm 
olarak ölçün ve kaydedin. 

 
 
 



  
 

KONU : PREOPERATİF HASTA HAZIRLAMA 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ : Hastayı operasyona hazırlayarak oluşabilecek komplikasyonları önlemek. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Preoperatif hasta hazırlığı; ameliyattan bir gün önce, ameliyat akşamı ve 

ameliyat sabahı hastanın tanılanması ile operasyona gönderilme sürecini 
kapsar. 

2- Hastayla İletişim Kurma ve sürdürme protokolü uygulanır. 
3- Hasta ameliyatı ve postoperatif sorunlar hakkında bilgilendirilir. 
4- Hastaya psikososyal destek sağlanır. 
5- Rutin tetkiklerin kontrolü ve anestezi hazırlığı sağlanır. 
6- İlaçların kontrolü sağlanır. 
7- Solunum ve öksürük egzersizleri protokolüne uygun öğretilir. 
8- Tüm vücud hijyeni sağlanır. 
9- Hastanın gece 12’den sonra ameliyata girene kadar aç kalması sağlanır. 
10-Ameliyattan bir gün önce diyetine uygun beslenmesi sağlanır. 
11-Hastanın gastrointestinal sistem hazırlığı sağlanır. 
12-Hastanın uyku ve istirahati sağlanır. 
13-Ameliyat sabahı; 

- Bölge temizliği çek edilir. 
- Hayati belirtileri kaydedilir. 
- Mesane boşalttırılır. 
- Protezleri çıkartılır. 
- Değerli eşyaları yakınına hastane politikasına uygun şekilde teslim 

edilir. 
- Ameliyat gömleği giydirilir, saçlar bone içine alınır. 

14-Hasta transport protokolü uygulanır. 
 

B- TANILAMA 
1- Bir gün önce: 

- Hasta anemnez formu, 
- Ateş, 
- Nabız, 
- Tansiyon, 
- Solunum, 
- Kronik Hastalıklar: 

 Diabet 
 Hipertansiyon 



 Kardiyovasküler hastalık   
 Astım 
 Diğer 

- Allerji, 
- Ameliyatına yönelik beslenme proğramı. 
- Anestezi hazırlığı ve muayenesi 

2- Ameliyat Akşamı: 
- Uyku ve istirahat, 
- Güvenli bir ortam, 
- Makyaj ve oje temizliği, 
- Lavman, 
- Rutin tetkikler ve ilaçlar, 
- Anestezi, 
- Tüm vücut hijyeni, 
- Gece 12.00 den sonra aç kalma, 
- Takı ve değerli eşyaların hasta yakınına teslimi. 
 

3- Ameliyat sabahı: 
- Vital bulgular, 
- Dışkılama, 
- Miksiyon, 
- Bölge temizliği, 
- Protezlerin çıkartılması, 
- Kimlik tespiti, 
- Hayati belirtiler, 
- Ameliyat gömleği ve bone takılması, 
- Preoperatif hazırlık formu      +/- 

 
 
C- UYGULAMA 
          a) Ameliyattan l gün önce : 

1- Beslenme programına uyup uymadığını kontrol edin, 
2- Genel vücud hijyenini sağlayın, 
3- Ameliyat öncesi rutin tetkiklerin yapılması için organizasyonu sağlayın, 
4- Solunum ve öksürme egzersizlerini protokolüne uygun öğretin, 
5- Ameliyatla ilgili sorularını cevaplayın. 
 

          b) Ameliyat akşamı 
1- Rutin tetkiklerin kontrolünü yapın, 
2- Kan ve ameliyat ilaçlarını kontrol edin, 
3- Hastanın değerli eşyalarını çıkartın yakınına teslim edin.Yakını yoksa 

tutanak tutarak ve şahitle teslim alın, 



4- Hastanın ojelerini ve makyajını çıkartın, 
5- Ameliyat bölge temizliği protokolüne göre bölge temizliği yapın, 
6- Lavman protokolüne uygun olarak lavman yapın, 
7- Hastanın gece saat 12.00 den sonra aç kalmasını sağlayın, 
8- Hastanın rahat uyuyabilmesi için uygun ortam sağlayın. 
 

          c) Ameliyat sabahı 
1- Vital Bulguları protokolüne uygun alın, 
2- Protezleri çıkartın,ailesine teslim edin veya tutanakla teslim alın, 
3- Mesane boşaltımını sağlayın, 
4- Ağız hijyenini protokole uygun sağlayın, 
5- Bone ve ameliyat gömleğini protokole uygun giydirin, 
6- Hasta ameliyathaneden istendiğinde “Hasta Transport protokolü” ne 

uygun gönderin, 
7- Hasta ünitesi hazırlayın, 
8- Tüm elde edilen bilgi ve bulguları “Hemşire Gözlem Dosyası”na 

kaydedin, 
9- Tüm elde edilen bilgi ve bulguları ekip üyeleriyle paylaşın. 



  
 
KONU: RADYOTERAPİ SONUCU OLUŞAN YARANIN BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Radyoterapi sonucu oluşan yaranın iyileşme sürecini hızlandırmak ve 
doku bütünlüğünü  
             yeniden sağlamak. 
 
 
A- TEMEL İLKELER 

1-  Tedavi alanındaki ciltte, tanılama kriterlerine uygun belirti ve semptomlar 
tespit edildiğinde, hastanın radyoterapisine ara verilir, 

2-  Yara bakım, tedavisi, hemşire ve hekimin sorumluluğundadır, 
3-  Radyoterapi sonucu gelişen yaranın pansumanında cerrahi aseptik teknik 

kullanılır, 
4-  Uygulama öncesi ve sonrası eller “El yıkama protokolü”ne uygun yıkanır, 
5-  Bakım uygulamalarında hastanın mahremiyeti korunur, 
6-  Uygulama öncesi ve sonrası hasta bilgilendirilir. 

 
 
B- TANILAMA 

a- Tanılama kriterleri(Tedavi alanındaki cilt değişiklikleri) 
 Kuru deskuamasyon + / - 
 Yaş  deskuamasyon + / - 
 Bül oluşumu + / - 
 Ağrı + / - 
 Ülserasyon + / - 
 Nekroz + / - 

 
b- Tanılama sıklığı: 12 saatte bir tedavi alanı değerlendirilir. 

 
 
C- BAKIM 

1- Kuru deskuamasyon ve kaşıntı gelişen hastada; 
 Günde iki kez (2x1) basınçsız masaj ile kozmetik içermeyen pudra (ya da 

mısır nişastası) uygulayın, 
 Günde iki kez antipüritik kremleri uygulayın, 
 Kuruluğu gidermek için, nemlendirici losyon/kremleri (kozmetik içermeyen) 

günde iki kez uygulayın 
 
 
NOT: Krem uygulamaları ile pudra uygulaması farklı saatlerde yapılmalıdır. 



 
2-  Yaş deskuamasyon başladığında; Viole de Jansiyen ya da önerilen başka 

bir solüsyonu günde 2-3 kez, tedavi alanına uygulayın, 
3-  Yaş deskuamasyonda artış ve enfeksiyon belirtileri saptandığında; “Yara 

bakımı protokolü”  ne uygun pansuman uygulayın, 
4-  Yarada ülserasyon geliştiğinde; günde 3-4 kez serum fizyolojik ya da 

hidrojen peroksit ile ” Nemli emici (Islak) pansuman protokolü”ne uygun 
pansuman uygulayın, 

5-  Yarada nekroz geliştiğinde; hastayı, cerrahi eksizyon ve flap için 
“Preoperatif hasta hazırlığı protokolü”ne uygun hazırlayın(Nekrozun sınırları 
belirlendikten sonra eksizyon yapılır. Ayrıca, eksizyon ve flap birlikte 
yapılmalıdır.), 

6-  Hastaya ameliyattan sonra “Post operatif hasta bakımı protokolü”ne uygun 
bakım verin, 

7-  Yara bölgesinde kontraktür gelişmesini önlemek için, fizyoterapist işbirliği 
ile, uygun       

     egzersizleri yaptırın, 
8-  “Beden imajı bozulan hasta bireye psikolojik yaklaşım protokolü” nü 

uygulayın, 
9-   Her uygulamadan önce ve sonra ellerinizi “El yıkama protokolü”ne uygun 

yıkayın, 
10- Yapılan uygulamaları, ilgili formlara ve hemşire gözlem formuna kaydedin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU: REKTAL TÜP UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Bağırsaklardaki gazın dışarı atılımını sağlamak  
 
 
A- TEMEL İLKELER 

1 -  Bu protokol; işlem öncesi, işlem sırası ve sonrasında hastanın tanılanması 
ile tekibini    
       kapsar. 
2- Yaşa uygun rektal tüp kullanılır,  
3- Rektal tüp yetişkinde 10-12 cm çocukta 5-7 cm içeri sokulur, 
4- Uygularken;anüs bölgesine ve tüpe kayganlaştırıcı pomad/jel kullanılır, 
5- Hastanın mahremiyeti korunur, 
6- İşlem hakkında bilgilendirilir, 
7- İşlem esnasında hastanın nabız hızı,terleme durumu ve rengi kontrol edilir. 

 
 
B – TANILAMA 

1- Rektal Tüp; Yetişkinde:  22-30 Fr Nolu 
 Çocukta    :  16-24 Fr Nolu 

        
2- İşlem Öncesi;   -  Gaz çıkaramama      +/- 
                                -  Karında gerginlik       +/- 
                                -  Karında ağrı             +/- 
 

       3-  İşlem boyunca; -  Nabız                        +/- 
- Terleme                    +/- 
- Cilt rengi                   +/- 
- Gaz çıkarma             +/- 
 

4-  İşlem Sonrası;  -   Karında gerginlik      +/- 
                                -   Karında ağrı             +/- 
                                -   Gaz çıkarma            +/- 
                                   
5- Uygulanmadığı Durumlar: 

- Ostomisi olanlar 
- Anal bölge operasyonu geçirenler 

 
  

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler: 

1 - Eldiven 
2 - Rektal tüp 



3 - Kayganlaştırıcı madde 
4 - Tedavi muşambası ve bezi 
5 - Tuvalet kağıdı 
6 - Böbrek küvet ve su 
7 - Sürgü 
8 - Paravan veya Perde 
 

b) İşlem öncesi hazırlık: 
1 – Malzeme hazırlanmadan ve hazırlandıktan sonra el yıkama protokolüne 
uygun    
      ellerinizi yıkayın, 
2 – Malzemelerle birlikte hastanın yanına gidin, 
3 – Hastaya yapılacak işlem hakkında bilgi verin, 
4 – Paravan veya perdeyi çekin, 
5 -  Eldiven giyin. 
 

c) İşlem: 
1- Yatağı korumak için yatak bezi veya muşambasını yatağa yerleştirin, 
2- Sims veya lateral pozisyon verin, 
3- Hastanın altına sürgü yerleştirin, 
4- Rektal tüpün ucunu kayganlaştırıp, hastaya derin nefes almasını 

söyleyin, 
5- Rektumdan içeri sokun (yetişkinde 10-12 cm, çocukta 5-7 cm), 
6- Rektal tüpün dışardaki ucunu suyla dolu böbrek küvetin içine uzatın, 
7- Gaz çıkışını gözleyin, 
8- Gaz çıktıktan sonra ,rektal tüpü tek bir hareketle çıkarın, 
9- Anal bölgeyi tuvalet kağıdı ile silip temizleyin, 
10- Hastanın altından sürgüyü alıp, rahat bir pozisyon verin, 
11- İşlem boyunca tanılama kriterlerine uygun hastayı gözleyin. 
 

      d) İşlem Sonrası:  
1- Malzemeleri temizleyip kaldırın, 
2- Atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması 

protokolü”ne uygun elimine edin, 
3- Tüm elde edilen bulgu ve gözlemlerinizi ekip üyeleriyle paylaşın, 
4- Tüm verileri kaydedin. 
 
 
 
 
 
 
 

 



KONU : SABAH-AKŞAM TUVALETİ   UYGULAMA PROTOKOLÜ 
AMAÇ : Hastanın günlük kişisel hijyenini sağlamak. 

A – TEMEL İLKELER 
1 – Hastanın bağımlılık derecesine göre bakıma katılımı sağlanır. 
2 – Hastanın mahremiyetine önem verilir. 
3 – İşlem öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Pprotokolüne” göre yıkanır. 
4 – İşlem temiz alandan kirli alana doğru yapılır. 
5 – Uygulama önce uzak, sonra yakın taraf olmak üzere uygulanır. 

 
B – TANILAMA 
       Saçlar      :         -   Cinsi (yağlı veya kuru),                                      

        -   Kepek, Bit, 
        -   Alopecia (saç dökülmesi)                                                   

       Kulaklar   :         -   Akıntı, 
  -   Renk değişikliği, 
- Döküntü.  

Gözler       :        -   Kızarıklık,                                      
                  -  Ödem,                                                               

-  Akıntı, 
-  Renk değişikliği. 

Burun       :         -  Akıntı,  
                             -  Kızarıklık,                                                

                                    -  Solunum güçlüğü  
        Dudaklar ve ağız mukozası : 

- Kuruluk, 
- Renk değişikliği, 
- Koku, 
- Kızarıklık, 
- Aft, 
- Gingivit (dişeti iltihabı). 

        Kollar ve eller :  -   Ödem, 
- Kızarıklık, 
- Turgor-tonus, 
- Renk değişikliği.             

        Bacaklar ve Ayaklar :-     Ödem                                   
-         Kızarıklık                                                           
-         Turgor-tonus,                                                 
-         Renk değişikliği,                                               
-         Koku,  
-         Flat foot (Düz tabanlık), 
-         Callus (nasır)  
-         Tinia pedis (atlet ayağı),  
-         Foot drop (ayak düşmesi)  tanılanır. 

 



C – UYGULAMA 
       a)  Malzemeler 

-         Paravan, 
-         Küvet içinde ılık su, 
-         Sabun,Sabunlama bezi, 
-         Havlu, 
-         Yatak takımı, 
-         Temiz çamaşır, 
-         Gecelik, 
-         Ağız bakımı malzemeleri (diş fırçası, macunu), 
-         Sürgü veya ördek, 
-         Yedek Battaniye,        Tırnak makası. 

       b)  İşlem 
1 – İşlem öncesi ve sonrası ellerinizi protokole uygun yıkayın, 
2 – Hastayı işlem hakkında bilgilendirin, 
3 – Paravanı yerleştirin, 
4 – Hastaya  sürgü/ördek verin, 
5 – Diş fırçalama ve ağız bakımını yapın, 
6 – Sabunlama bezini ıslatıp ele sarın. Bezin ucu ile önce uzak taraf göz 
kapağını içten dışa doğru, sonra yakın taraf göz kapağını aynı şekilde 
silin, 
7 – Tekrar sabunlanan bez ile önce alnı, sonra burun üstü ve kenarlarını, 
yanakları    
      ve çeneyi silin, durulayın ve kurulayın, 
8 – Hasta isterse küveti  yakın tarafa alarak ellerini yıkamasını sağlayın, 
9 – Kolları silerken elleri de silin, 
10–Tırnaklar uzunsa kesin, tırnak eti kesilmişse povidon iyot ile atuşman 
yapın, 
11–Havluyu hastanın omuzuna koyarak saçlarını tarayın ve toplayın,  
12–Yatak takımlarlını kirli ise değiştirip hasta yatağını yapın, 
13–Sabah tuvaletinde hastaya rahat bir pozisyon verdikten sonra kahvaltı 
yapmasını  sağlayın, 
14–Vital bulguları alıp kaydedin, 

15–Akşam tuvaletinde orderdeki gece ilaçlarını verip; ışık, radyo ve televizyonu        

       kapatın, 
16–Hastanın kolayca ulaşabileceği yere çağrı zili yerleştirin, 
17–Yatağın ucuna yedek battaniye yerleştirin, 
18–Yaşlı, şuursuz ve çocuk hastalarda karyolanın kenarlarını kaldırın. 

      c)  İşlem sonrası 
1 – Sürgü ve/veya ördeğin temizlenip kaldırılmasını sağlayın, 
2 – Küveti temizleyip kaldırın, 
3 – Makası temizleyip yerine yerleştirin, 
4 – İşlemi kaydedin. 



  KONU: SAPD (SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ)’NDE KATATER 
ÇIKIŞ YERİ BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Cilt ve doku bütünlüğünü koruyarak enfeksiyonu önlemek 
 

A – TEMEL İLKELER 
1 – Bu protokol çıkış yerinin tanılanması ve bakımını kapsar. 

2-   Çıkış yeri enfeksiyonunu önleme,bakımı ve hasta eğitimi hemşirenin  
       sorumluluğundadır. 
3-  Gerekli eğitim ve beceri seviyesine ulaşan hasta çıkış yeri bakımını üstlenir. 
4-  Çıkış yeri bakımı tanılama sınıflandırılması esas alınarak yapılır. 
5-  Her banyodan sonra yara bakım protokolü uygulanır. 

 

B – TANILAMA 
1 – Mükemmel Çıkış Yeri 

 Çıkış yeri en az 6 aylıktır 
 Güçlü ve olgun epitel doku mevcuttur 
 Çıkış yeri kanalı kurudur 
 Kabuk haftada birden daha sık oluşmaz 
 Pansumanda kabuk parçaları görülebilir 
 Çıkış yerinin rengi doğal veya koyudur. Soluk pembede olabilir. 
 Ağrı,endürasyon,akıntı,eritem ve sıvı drenajı görülmez 

      Tanılama Sıklığı : Haftada iki kez tanılanır. Pansuman yapılır. 
 
     2-   İyi Çıkış Yeri  

 Çıkış yeri düz granülasyon dokusu ile karakterizedir. 
 Mükemmel çıkış yerinden farkı görülebilen epitelin kısmen mukozal 
olmasıdır. 
 Çıkış yerinde nemlilik olabilir 
 Kabuk iki günde birden daha sık oluşmaz 
 Pansumanda kabuk parçaları görülebilir 
 Ağrı, endürasyon,kızarıklık,dış akıntı ve sıvı drenajı görülmez. 
 
Tanılama sıklığı: En az haftada iki tanılanır ve pansuman yapılır. 
 

      3 -  Belirtisiz Çıkış Yeri 
 Çıkış yerinde sıvı drenajı ve etrafında hafif granülasyon  dokusu 
mevcuttur. 
 Harici drenaj varsa kanlıdır 



 Kabuk her gün oluşur 
 Pansumanda kurumuş eksüda görülür 
 Ağrı,endürasyon (13 mm veya daha büyük çapta), belirgin şekilde 
eksüberan granülasyon dokusu görülmez. 
 Tanılama sıklığı : En az haftada üç kez tanılanır ve pansuman yapılır. 
 

      4 – Akut Enfekte Çıkış Yeri 
 Ağrı 
 Endürasyon 
 Eritem (çapı 13 mm veya daha büyük olan) 
 Dışı sıvı drenajı 
 Çıkış yeri ile etrafındaki eksübaran granülasyon dokusu ve iltihabın 4 
haftadan daha az sürmesi 
 
Tanılama sıklığı : Her gün tanılanır ve pansuman yapılır. 
 

       5 – Kronik Enfekte Çıkış Yeri 
      Kombinasyonlar halinde 
 Dışa sıvı drenajı 
 Çıkış yeri ve/veya etrafında granülasyon dokusu 
 İltihabın 4 haftadan fazla sürmesi 
 Ağrı,endürasyon ve kızarıklık görülmez 
 

            Tanılama sıklığı : Her gün tanılanır ve pansuman yapılır. 
 
       6 –Travmatize Çıkış Yeri 

 Travmanın şiddetine bağlıdır 
 Ağrı 
 Kanama 
 Yara kabuğu 
 Çıkış yeri görünümünde bozulma (mükemmel çıkıştan iyi veya belirsiz 
yada  
     akut enfekte çıkışa dönüşmesi) 
 
Tanılama sıklığı : Her gün tanılanır ve pansuman yapılır. 
 

C –  UYGULAMA 
a)  Malzemeler :  

 Steril gazlı bez 
 Steril eldiven 



 Batikan 
 Flaster 

 

İŞLEM 
1- Ellerinizi “el yıkama protokolü” ne göre yıkayın, 
2- Steril eldiveni “eldiven giyme protokolüne” göre giyin, 
3- Steril gazlı beze batikan döküp,çıkış yerini içten-dışa doğru katatere 

değmeden    
     yuvarlak hareketlerle temizleyin 
3- İşlemi ikinci kez tekrarlayın 
4- Çıkış yerini enfeksiyon yönünden gözleyin 
5- Katatere batikon değmiş ise kurulayın 
6- Çıkış yerini 1 dakika bekletip steril gazlı bezle kapatın 
7- Pansuman sonrasında katateri flasterle iyice tesbit edin 
8- Ellerinizi “el yıkama protokolüne” göre yıkayın 
9- Çıkış yerinin hangi sınıflandırmaya girdiğini ve gözlemlerinizi hasta 

dosyasına not edin. 
10- Atıklarınızı “Atıkların Toplanması Protokolüne” göre uzaklaştırın. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU : SERUM FORMUNDA İLAÇ HAZIRLAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Serumu doğru/uygun teknikle hazırlamak. 
 

A – TEMEL İLKELER 
1. İşlem öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Protokolüne” uygun yıkanır. 
2. Serum, hemşire bankosunda hazırlanır. 
3. Son kullanma tarihi kontrol edilir. 
4. Serumun hazırlığı, serumu takacak hemşire tarafından yapılır. 
5. Seruma eklenecek ilacın; ismi, miktarı, saati kırmızı kalemle bir etikete     

      yazılarak serumun üzerine yapıştırılır 
6. Damla sayısı: 

     Dakika başına düşen damla sayısı=  Verilecek toplam sıvı x   20            
                                                               Dakika olarak toplam infüzyon süresi 
      şeklinde hesaplanır. 

 
B- TANILAMA 

     Serum; 
- Cins, 
- Berraklık, 
- Renk, 
- Miktar, 
- Tortu, 
- Son kullanma tarihi, 
- Yan etkiler, 
- İlaç etkileşimleri açısından tanılanır. 

C – UYGULAMA 
       a)  Malzemeler  

İlaç kartı                                                              

İlaç tepsisi                                                           
Serum+serum seti                                              
Steril gaz bezi                                                        
% l0 povidan iyod 

       b)  İşlem: 
            1 – Ellerinizi “El Yıkama Protokolü”ne uygun yıkayın. 

 -   Şişe serum hazırlama; 
 Serum şişesinin üst kapağını kaldırın, 
 Serum metal kapaklı ise, kapağı kaldırdıktan sonra lastik tıpayı 

%10      povidon iyodla silin, 
 Kontamine olmadan serum seti torbasını işaretli yerden yırtarak 

açın ve seruma takın. 



 -   Torba serum hazırlama; 
 Kullanılacak torbanın dış koruyucu kısmını işaretli yerden 

yırtarak açın, 
 Setin takılacağı yerdeki koruyucu kapağı açın, 
 Serum setini kontamine etmeden takın. 

 -   Seruma ilaç eklenecekse; 
 İlacı, ampul veya flakon formdaki ilacın hazırlanma 

protokolündeki gibi hazırlayın, 
 Serum şişesinin ve torbanın lastik tıpasını % 10 povidon iyodla 

silin, 
 Enjektördeki hazır ilacı serum içine boşaltın, 
 İnfüzyon sıvısının içine ilave ettiğiniz ilacın; ismini, miktarını, 

saatini kırmızı kalemle bir etikete yazarak serum şişesinin veya 
torbanın üzerine yapıştırın. 

2 – Serum setinin haznesine hava girmeyecek şekilde setin havasını 
çıkarın, 
3 – Hazırlanan serumu ilaç tepsisine koyun, 
4 – Verilecek mayinin damla sayısını hesaplayarak infüzyon sıvısının 
üzerine       
      kaydedin. 
 

      c)  İşlem sonrası; 
1- Malzemeleri toplayın, 
2- Ellerinizi “ El Yıkama Protokolü “ne uygun yıkayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU:SERVİS- ÜNİTE TEMİZLİĞİ  VE DEZENFEKSİYONU PROTOKOLÜ 
 

AMAÇ:Çevresel kontaminasyonu ve yayılımı önlemek  
 

A-  TEMEL İLKELER:            
1-  Bu protokol; servis-ünitenin genel temizlik kurallarını ve banyolar,  
       tuvaletler, lavobalar, mutfak, duvarlar, camlar,  yerler, hasta odaları,        
       kapılar, hasta etajeri-karyolası ayrıca yatak takımları,  battaniyeler,    
       yastıklar, yemek kapları, bulaşık bezleri-fırçaları, paspaslar, paspas    
       kovaları, sürgü-idrar kapları- fırçalarının temizlik ve dezenfeksiyon   
       yöntemlerini ve sıklığını kapsar 

       2- Temizlik, “temizden kirliye doğru “ yapılır. 
       3- Her farklı bölümün temizliği için kullanılan malzemeler ayrı olmalıdır. 
       4- Temizliği yapan personel ayrı bir önlük giymeli ve mutlaka eldiven    
            takmalıdır.  
 5- Temizliği yapan personel kişisel hijyenine dikkat etmeli, traşlı, temiz     
      giyimli olmalıdır.  
6- Servislerde ilk temizlik, hareketliliğin başlamadığı saatlerde    

  yapılmalıdır. 
      7- Temizlik için kullanılan malzemeler temizlikten sonra uygun şekilde    
          yıkanıp, durulanıp , dezenfekte edilip, kuru saklanmalıdır. 
 8- Temizlik bitiminden sonra atıklar ‘Hastane atıklarının toplanması ve    

  uzaklaştırılması protokolü’ ne uygun elimine edilmelidir.  
        9- Servislerde temiz ve steril araç-gerecin depolandığı temiz oda, kirli    
           araç-gerecin ve atıkların  konduğu   kirli oda olmalıdır. 

 10- Tuvaletler en son temizlenmelidir. 
     11- Servis- Ünite temizliğinde kuru süpürme yapılmaz. 



    YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU 
    YER                                          SIKLIĞI                                                       MALZEME VE 
YÖNTEMİ 
 
  -Banyolar                  
 
 
 
 

 

En az günde bir kez ve her 
hastadan 
sonra 

 
-Su ve deterjanla yapılan temizlik yeterlidir. 
-Hipoklorit (çamaşır suyu ) %0,5 oranında 
 kullanılabilir. 
-Fırçalayarak yada ovularak yapılır. 

 
  -Tuvaletler 
 
 
 
 

 
-En az günde iki kez 
(Enfeksiyon servislerinde daha sık ) 
-Gerektikçe 
 
 
 

 
-Hipoklorit içeren temizlik maddeleri ile 
fırçalanmalı , oturma yerleri  dezenfektanla 
silinmelidir. 
-Tuvalet fırçaları kuru tutulmalıdır. 
 
 

 
  -Lavabolar 

 
-En az günde iki kez 
-Koğuşlarda daha sık 

 
-Hipoklorit içeren temizlik maddeleri ile 
fırçalanmalıdır. 
 -Hasta odalarında ayrı fırça kullanılmalıdır. 
 

 
  -Mutfak 
 
 
 
 
 

 
-En az günde üç kez 

 
-Özellikle yemek hazırlanan platformlar 
  günlük işlerden sonra noniyonik deterjan 
  ile temizlenmeli , sonra hipokloritli  
  dezenfektanla silinmelidir. 

 
  
-
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  camlar 
 
 
 

 
-En az ayda bir kez 

 
-Tavandan duvara silinmelidir. 
-Hasta çıkartıları ile kirlenmişse hipokloritli 
veya fenollü çözeltilerle dezenfekte edilmelidir.
- Camlar deterjanla silinmelidir. 
 



 
- Yerler 
 

 
- Günde iki kez ve gerektirse daha sık

  
 -Kuru süpürme uygun değildir. 
  -Islak temizlik yöntemi kullanılmalıdır. 
   (Deterjanla ıslatılmış paspaslar) 
  -Deterjana dezenfektan eklenmemeli, 
   çıkartı,kan vs. varsa dezenfektanla  silinmelidir.
  -Elektrikli vakum süpürgeleri kullanılıyorsa 
   günlük temizlikten sonra toplama torbası 
   atılmalı yada dezenfekte edilmelidir. 
 -Yere kan dökülmüşse önce kağıt havlu iıe emdirilmeli
   %1 klor konsantrasyonu ile silinmelidir. 

 
  
  -Hasta odaları 

 
-Günde iki kez ve gerektikçe 

  
 -Dezenfektanlı su ile paspasla silinmelidir. 
  -Daha sonra oda havalandırılmalıdır. 
  -Tüberküloz hastası taburcu olduğunda ultraviole 
    lambası ile dezenfekte edilebilir. 

   
  -Kapılar                               
    -Kapı kolları                       
 
 

 
Haftada bir 
Hergün                                                  

 
Bir temizlik maddesi ile silinmelidir. 

 
 
-Hasta etajeri                   . 
-Hasta karyolası               

 
  
 
 

 
- Hergün      
- Karyola kenarları hergün 
- Karyolanın tamamı hasta taburcu 

Olduktan sonra                                                  

 
- Bir temizlik maddesi ile silinmelidir

 
  -Hasta yemek masası      
 
 

 
   - Her yemekten sonra    

 
- Bir temizlik maddesi ile silinmelidir

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

KONU: SERVİSLERDE KULLANILAN ARAÇ-GERECİN 
DEZENFEKSİYONU,    

             STERİLİZASYONU VE SAKLAMA KOŞULLARI 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ:Servislerde kullanılan araç-gerecin enfeksiyon kaynağı olmasını engellemek 
 
 
A- TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; Antiseptik ve dezenfektanları kullanırken uyulması gereken kuralları ve 
dereceler,ilaç kadehleri, aspirasyon cihazı, O2  manometresi, cerrahi 
kaplar,pansuman arabaları,nemlendiriciler,bebek küvözleri,biberon ve emzikler, 
oyuncaklar,ambu,skopi aletleri, cam gereçler,steteskop,tansiyon aleti,sürgü-ördek ve 
pansuman malzemelerin dezenfeksiyonu,sterilizasyonu ve saklanma koşullarını 
kapsar. 

  2- Antiseptikler serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. 
      3- Günlük hazırlanmalıdır. 
      4- Su ve sabunla yıkanmış temiz bir kaba konmalıdır.  
  5- Antiseptik/dezenfektan ayrı bir saklama kabına boşaltılmışsa, kabın üzerine; 

-Hazırlanış tarihi 
-Son kullanma tarihi 
-İçeriği 
-Kimin hazırladığı yazılmalıdır. 

6- Ağzı kapalı muhafaza edilmelidir. 
7- Prospektüsünde önerilen oranda sulandırılır ve önerilen temas süresine   

     uyulmalıdır. 
8- Steril edilen her türlü malzeme kullanım anına kadar steril kalmalıdır. 
9-  Nonsteril materyal steril materyallere temas ettirilmez. 
10- Sterilliğinden şüphe edilen bir malzeme nonsteril kabul edilir. 
11- Steril edilen materyalin (kutu, paket, bohça ) üzerine; 

-Sterilizasyon tarihi 
-Son kullanma tarihi 
-Sterilizasyon yöntemi 
-Paket/bohça/kutunun içindeki malzeme listesi 
-Sterilizasyon işlemini yapan kişinin parafı  yazılmalıdır. 

 
 

 
 
 
 



 
SERVİSLERDE KULLANILAN ARAÇ-GERECİN DEZENFEKSİYONU, 

STERİLİZASYONU VE SAKLAMA KOŞULLARI 

MALZEMELER                                         UYGULAMA 
 
İlaç kadehleri 
 
 
 

 
 - Tek hasta için kullanılacaksa % 70 alkol ile silinip, kuru 
saklanmalıdır. 
 - Ortak  kullanılan ilaç kadehleri kullandıktan sonra deterjanla 
yıkanmalı, durulanmalı ve kuru saklanmalıdır. 
 - Ayrıca haftada bir de yıkanıp, durulanıp ve kuru saklanmalıdır. 

 
Aspirasyon Cihazı 
                                                             
 
 

 
-  Her kullanımdan sonra haznesi boşaltılır. Alet dezenfektanı 

ile; bağlantı yerleri, cam kısımları dezenfekte edilir, silinir, 
kuru saklanır. Aspiratör uç sondaları her hastadan sonra 
değiştirilir. Disposible olmalıdır. 

 -  Aynı hastaya aynı sonda 24 saat kullanılabilir. Aspirasyon 
sondalarının içine konacağı su steril olmalıdır. 

 
0ksijen manometresi 
 
 
 
 

 
 -  Sürekli kullanımda haftada 2 kez dezenfekte edilmelidir. 
  -  Alet dezenfektanı ile silinmelidir. 
  -   Kullanılmadığı sürece kuru tutulmalıdır. 
  -   24 saatte bir steril-distile su  değiştirilmelidir. 
  -   Bir hastadan diğerine geçerken nemlendiricideki steril- 
distile su yenilenmelidir. 

 
Cerrahi Kaplar 
 
 
 
 

 
  -   Otoklavda sterilize edilmelidir. 
 
 

 
Pansuman Arabaları 
 
 

 
   -   Günün sonunda deterjanla temizlenip, kağıt havlu ile 
silinmelidir. 
       Pansuman aralarında  % 70 alkol ile silinmelidir. 

 
Nemlendiriciler 
Nebilizatörler 

  
  -   Disposıble olması tercih edilir. 
   -  8-24 saatte bir temizlenmelidir. 
   -  Temizlendikten sonra otoklavda steril edilmeli, 
otoklavlanamıyorsa dezenfekte edilmelidir. 
   -   Tankın içine steril su doldurulmalıdır. 
   -  Kullanılmadığı zaman rezervuarları  kuru bir şekilde 
bırakılmalıdır. 
 

 
Bebek küvözleri 

 
- Her bebekten sonra lastik conta ve diğer çıkabilen aksamı 

çıkarılıp, temizlenip, kurutulmalıdır. İç  
      kısımları deterjanla silinip, durulanıp  ve kağıt havlu ile 
kurulanmalıdır. Kontaminasyon varsa yüzeyleri     
      % 70 alkolle temizlenmelidir. 
- Oda havalandırılmalıdır. 

 
Biberon ve emzikler 
 
 

 
 -   Otoklavda steril edilmeli veya kaynatılmalıdır. 
 



 
Oyuncaklar 

 
- Yapıldığı materyale bağlı olarak  deterjanla ve sıcak suyla 

yıkanıp, durulanıp, kurutulmalıdır. 
- Yumuşak oyuncaklar  için düşük derecede buhar 

uygulanabilir. 
      Dayanıklı olanlar kaynatılabilir. 
 

 
Ambu 
 

 
    -   Kullanım sonrası hemen dezenfekte edilmelidir. 
    -   Kullanılmadığı sürece ayda bir dezenfekte edilmelidir. 
Durulanır ve kuru saklanmalıdır. 
    -   Etilen oksit  ile steril edilebilir. 
 
 

 
 
 



 

 
Gastroskop 
Bronkoskop 
Sistoskop 
 

 
   -   %2 lik gluteraldehit içinde 20’ bekletilir ve steril distile su ile durulanır.
        ( Bronkoskoplar için tbc’ li vakalardan sonra l saat, tbc dışı mikobakteri kuşkusu 
varsa 2 saat bekletilir.) 

 
Endoskoplar 
(Artroskop 
 Laparaskop) 
 

 
  -  Sterilize edilmelidir. 
        Belirli parçaları buhar sterilizasyonu ile, diğer parçaları düşük ısı  sterilizasyon 
yöntemleri ile (ETO,  
        formaldehit, gaz plazma) 
  -  Sterilizasyon olasılığı yoksa %2 gluteraldehit içinde 3 saat bekletilir.Steril distile su ile 
durulanır. 

 
Cam gereçler 
 

 
  -  Camlar otoklav yada pastör fırında sterilize edilmelidir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Steteskoplar 
 
 
 
 

 
  -   Kişiye özel olmalıdır. 
  -   Her kullanımdan sonra % 70 alkol ile diyafram kulaklık kısmı silinmelidir.
 

 
Tansiyon  aleti 
 
 
 
 

 
   -   Manşeti (kirlendikçe) belli aralarla yıkanır, diğer kısımları dezenfektanla silinmelidir.
   -   İzolasyon odalarında kullanılan Tansiyon aleti ve steteskoplar oda dışına 
çıkmamalıdır. 

 
Pansuman malzemeleri  
 
 
 

 
   -   Otoklavda steril edilmelidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sürgü- Ördek 
 
 
 
 

 
    -   Kullanımdan sonra eldiven giyilerek su  ile yıkandıktan sonra 
hipoklorit çözeltisinde bekletilir. Kuru     
        saklanmalıdır. 
 

 
 
Larengoskoplar 
 
 

 
- İşlem sonrası hipoklorit veya %2 gluteraldehit içinde 

dezenfekte edilip kuru saklanmalıdır. 
- Steril edilebilecek kısımları, pastör  fırında steril edilmelidir. 

(Bleytler) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU : SİSTEMİK ARTER KAN BASINCI ÖLÇÜM 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ : Hastanın sistemik arter kan basıncını doğru ölçerek sistolik ve diastolik tansiyon     
              değerini belirlemek. 
 
A –  TEMEL İLKELER: 

1-  Bu protokol; ölçüm bölgelerinin tanılanması, kan basıncı sınıflandırılması, 
uygulama      

       ve ölçümü etkileyen faktörleri kapsar.  
2-  Sistemik arter kan basıncı kolda brakial arter, bacakta popliteal veya dorsalis 

pedis       
 arterleri üzerinden ölçülür. 

3-  Ölçüm yapılacak extermiteye göre hastaya pozisyon verilir. 
4-  İlk kez ölçüm yapılacaksa her iki koldan ölçüm yapılır ve yüksek olan koldan      

 ölçümlere devam edilir. 
5-  Ölçüm yapılan kol kalp hizasında tutulur ve alttan desteklenir. 
6-  Ölçümden önce hasta en az 5 dk. dinlendirilir. 
7-  Ölçümden önceki 30 dakikalık süre içinde sigara ve kafein içeren içecekleri    
       içmemesi  söylenir. 
8-    30 saniye ara ile aynı koldan iki ölçüm yapılır. Fark 5 mm Hg’nın üzerinde ise 
ölçüm        

  tekrarlanır ve bunların ortalaması alınır. 
        9-    Ölçüm,civalı, havalı veya otomatik aygıtlarla yapılır. Aygıtın içindeki hava 
kesesinin     

  standart ölçüleri 12.5x35 cm.dir. Aygıtın kolluğu (manşeti) hava kesesinden 25 
cm.     
  daha uzun olmalıdır. 

10- Hava kesesi kolun en az % 80’ni sarmalıdır. 
11- Ölçüm aygıtında manometre “0” konumunda olmalıdır. 
12- Ölçüm aygıtının manşeti giysi üzerine yerleştirilmemelidir. 
13- Ölçüm yapılacak extremitedeki kıyafet sıkı olmamalıdır. 
14- Ölçüm esnasında steteskopun diafram (çan) bölümü manşetin içine 

sokulmamalıdır. 
15- Hava kesesi palpasyonla elde edilen sistolik kan basıncı değerinden en az 

30mmHg fazla şişirilir. 
16- Ölçüm aygıtının içindeki hava her kalp atımında 2-3 mmHg hızla indirilir. 
17- Hastada temas yolu ile bulaşan ve endemi yapan bir enfeksiyon (VRE vb.)varsa 

kişiye  ait TA aleti kullanılır. 
18- Ölçüm sonuçları hemşire gözlemine kayıt edilir. 

 
 
 
 

B – TANILAMA 
1- Sistemik arter kan basıncı ölçüm bölgeleri (Şekil.1): 

a) Kolda brakial arter, 
b) Bacakta popliteal, 
c) Dorsalis pedis. 

 
 
 

2- A ölçülecek ekstremitede aşağıdakilerden herhangi birinin varlığı halinde 
işlem yapılmaz. 
1- Trombolitik tedavi  



2- Mastektomi 
3- A-V fistül 
4- Amputasyon 
5- Kontraktür 
6- Enfeksiyon 
7- Ödem 
8- Açık yara (yanık vb) 
9- Kırık-çıkık 
10- Diğerleri 

      3-  TA ölçümü esnasında duyulan seslerin (KOROTKOF) tanılanması: 
1-  SİSTOLİK KAN BASINCI (Büyük TA): korotkof sesinin il duyulduğu anda     

     manometrede ibrenin gösterdiği değerdir. 

2-  DİASTOLİK KAN BASINCI (Küçük TA): Korotkof sesinin kaybolduğu anda     

     manometrede ibrenin gösterdiği değerdir. 
 
      4-  Sistemik arter kan basıncının ölçüldüğü durumlar: 

1- Yeni yatan bütün hastalarda, 
2- Diğer hayati belirtileri değişiklik gösteren hastalarda, 
3- Her türlü invazif girişimden önce ve sonrasında (normale dönene kadar), 
4- Bütün postoperatif hastalarda, 
5- Kan basıncı değerini etkileyecek ilaç uygulamalarından önce,uygulama 

esnasında (etki süresine göre) ve sonrasında (trombolitik, nitrogliserin, B-bloker, 
dopamin, dobutamin, adrenalin, vb.), 

6- Kendisini fena hisseden (baş ağrısı,baş dönmesi,ense ağrısı,gözde kararma 
uçuşma, ateş basması, terleme, denge bozukluğu ifadesi, kulak çınlaması, 
bulantı, ağırlık çökmesi, uyku bastırması) veya kritik durumdaki hastalar 
(kanama, şok, senkop vb.). 

 
5- Kan basıncı sınıflandırılması: 

           SINIF                                            SİSTOLİK(mmHg)          DİASTOLİK(mmHg) 

NORMAL                                              <130                                                 < 85       
YÜKSEK NORMAL                               130-139                                       85-  89 

HİPERTANSİYON 
DERECE I (HAFİF)                               140-159                                        90-  99 
DERECEII (ORTA)                               160-179                                      100-109 
DERECEIII(AĞIR)                                180-209                                      110-119 
DERECEIV(ÇOK AĞIR)                       >210                                                 >120 
İZOLE SİSTEMİK                                 >140                                                   <90 

HİPOTANSİYON                                  <90                                                     <60 
          Sistolik ve diastolik basınçlar ayrı sınıflarda ise yüksek olan değerin sınıfına 
yerleştirilir. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6- Yaşa Uygun Manşet Uzunluğu ve Genişliği: 
YAŞ                               Manşet Genişliği                   Manşet Uzunluğu 
           Yenidoğan                         2.5-  4 cm                                        5-10    cm 

      Bebek                                   6-  8 cm                                      12-13.5 cm 
      Çocuk                                   9-10 cm                                      17-22.5 cm 
      Erişkin                                12-13 cm                                      22-23.5  cm 
      Büyük yetişkin kol                    15 cm                                           30    cm 
      Büyük yetişkin uyluk                18 cm                                           36    cm 
 

      7-  Kan Basıncı Ölçüm Sıklığı: 
a) Hafif hipertansif hastalarda günde 1 kez 
b) Orta hipertansif hastalarda 4 saatte bir (gece uyuyorsa hasta uyandırılmaz) 
c) Ağır hipertansif hastalarda çabuk etkili antihipertansif drogtan sonra 2 saat süre 

ile 15  dakikada bir 
d) Çok ağır hipertansif hastalarda 15 dakikada bir 
e) Hipotansif hastalarda; 

- Sistolik kan basıncı <90 mmHg + semptom yok     4 saatte bir 
- Sistolik kan basıncı <90 mmHg + semptom var      1 saatte bir 
- Sistolik kan basıncı <80 mmHg                             30 dakika bir 
- Sistolik kan basıncı <60 mmHg                             15 dakika bir 

  8-    Çeşitli Yaşlarda Normal Kan Basıncı Değerleri (mmHg): 
 

 
 
     9-  Ölçüm Yerine Göre Pozisyon Seçimi: 

a) Brakial arterden ölçüm yapılacaksa yatar veya oturur (sırtı desteklenmiş) 
pozisyon 

b) Popliteal arterden ölçüm yapılacaksa yüzükoyun yatar pozisyon 
c) Dorsalis pedis’ten yapılacaksa sırtüstü yatar pozisyon verilir. 

 
    10-  Ölçümü etkileyen faktörler: 

a) Kola göre çok dar kese ise yüksek kan basıncı ölçümü, 
      Kola göre çok geniş kese ise kola yerleştirilemez, 
b)   Kalp düzeyinin üzerinde tutulan kol ise düşük kan basıncı,  

                 Kalp düzeyinin altında tutulan kol ise yüksek kan basıncı, 
           c)   Desteklenmemiş sırt ve kol ise yüksek kan basıncı ölçümü, 
           d)  Çok sıkı sarılmış kol ise yüksek kan basıncı ölçümü, 
            f)  Giysi üzerine sarılmış kolluk ise güvenilmez ölçüm, 

      g)  Aşırı şişirilmiş kese ise hasta rahatsızlığı ve yüksek sistolik basınç, 
           Az şişirilmiş kese ise düşük ölçülen sistolik basınç, 
      h)  Kese şişirme hızı çok yüksek ise düşük okunan sistolik basınç, 

                                                                 yüksek okunan diastolik basınç, 

            ı)  Kese şişirme hızı çok düşük ise hasta rahatsızlığı, 

                                          yüksek okunan diastolik basınç, 

       i)  Kese boşaltma hızı çok yüksek ise alt bölgede konjesyon, 

                                                                    yüksek okunan diastolik basınç, 



            j)  Kese boşaltma hızı çok düşük ise düşük okunan sistolik basınç, 
                                                                   yüksek okunan diastolik basınç, 
           k)  Çok bastırılan steteskop ise düşük okunan diastolik basınç. 

C – UYGULAMA 
       a)   Malzemeler:-  Kan basıncı ölçüm aygıtı, 
                                  -  Steteskop, 
                                  -  Dezenfektan, 
                                  -  Pamuk. 
 

b) İşlem: 
1- Hastaya işlem hakkında bilgi verin, 
2- Ölçüm yerine göre hastaya uygun pozisyon verin, 
3- Ölçüm yapılacak extremitedeki giysileri yukarıya doğru iyice sıvayın eğer 

sıkıysa tamamen çıkartın, 
4- Ölçüm aygıtının içindeki havayı iyice boşaltın, 
5- Aygıtın kolluğu:  
      Brakiyal ölçümde; dirsekten üç - dört parmak yukarıya doğru,  
      Poptieal ölçümde; dizin biraz yukarısına (daha uzun manşet seçilir), 

                   Dorsalis pedis ölçümünde; ayak bileğinden yukarıya extremitenin çevresine        
                                               yerleştirin, 

6- Ölçüm brakiyal arterden yapılacaksa ölçüm yapılacak kolu kalp hizasında ve            
alttan destekleyerek tutun, 

7- Ölçüm aygıtının manometresi puara sabit değilse gözle görebileceğimiz 
şekilde manşete asın, 

8- Nabız sayar gibi ölçüm yapılacak arterin uç noktasından nabzı palpe edin, 
9- Ölçüm yapılacak kolu kalp hizasında ve alttan destekleyerek tutun, 
10- Puarın vidasını kapatın ve avuç içinde ritmik açıp kapama hareketleri ile hava 

kesesini şişirin, 
11- Nabızın alınmamaya başlandığı anda manometredeki değer tahmini sistolik 

kan basıncını gösterir, 
12- Puarın vidasını gevşeterek hava kesesindeki havayı iyice boşaltın, 
13- Steteskobun kulaklıklarını kulağa takın. Diaframı (çanı) manşetin biraz 

aşağısına arter üzerine yerleştirin ve fazla bastırmadan elle tutun (şekil 1), 
14-  Puarın vidasını kapatarak, palpasyonla elde edilen tahmini sistolik kan basıncı 

değerinden en az 30 mmHg fazla olacak şekilde hava kesesini şişirin, 
15- Puarın vidasını yavaşça gevşeterek her kalp vurumundan 2-3 mmHg azaltarak 

havayı boşaltın, 
16- Korotkof sesinin ilk duyulduğu ve kaybolduğu anda manometrede ibrenin 

gösterdiği değerleri akılda tutun, 
17- Ölçüm aygıtının içindeki havayı tekrar boşaltın ve ibreyi “0” konumuna getirin, 
18- 30 saniye sonra aynı extremiteden ölçümü tekrarlayın, 
19- İki ölçüm arasında 5 mmHg den fazla fark varsa ölçümü tekrarlayın ve bunların 

ortalamasını alın. 
 
        c)  İşlem sonrası: 

1- İşlemin sonunda ölçüm aygıtını hastanın ekstremitesinden çıkartın.  
2- Steteskobun kulağa takılan uçlarını ve diafram bölümünü dezenfektanlı 

pamukla silin.  
3- Malzemeleri toplayın ve  kaldırın, 
4- Bulunan değerler SİSTOLİK KAN BASINCI DEĞERİ/ DİASTOLİK KAN 

BASINCI DEĞERİ mmHg şeklinde “Hemşire Gözlem Dosyası”na tarih, saat, 
ölçülen ekstremiteyi belirterek kayıt edin, 

5- Elde edilen normal veya normalin dışındaki değerleri ekip üyeleriyle paylaşın. 
 
 



KONU: SOLUNUM EGZERSİZLERİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Solunum kaslarının hareketini sağlayan uygulamalarla kasların etkin kullanımını     
              sağlayarak hastanın solunumunu rahatlatmak 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Solunum egzersizleri Diyafragmatik solunum, Glossopherangeal solunum, 

Segmental                    
      solunum, Relaksasyon ve öksürme egzersizlerinin tanılama, uygulama ve eğitimini    
      kapsar. 
2- Birey biopsikososyal bir bütünlük içinde gözlenir. 
3- Uyaranları azaltmış, havalandırılmış fiziksel ortam sağlanır. 
4- Hastayla iletişimde anlayabileceği uygun dil kullanılır. 
5- Hasta ve ailesi bilgilendirilerek uygulamaya katılımı sağlanır. 
6- Uygulama sırasında hastanın mahremiyeti korunur. 
7- Hastanın mevcut solunumu tanılanır. 
8- Solunum egzersizleri sırasında hastanın güçlü ekspirasyon yapmasına izin 

verilmez. 
9- Hastaya uygulaması istenilen egzersiz, demostrasyonla gösterilir. 

 
 

B – TANILAMA 
      1-  Solunum egzersizlerinin uygulandığı hastalıklar: 

a) Akut veya kronik Akc. Hastalıkları;  
- KOAH,  
- Pinomoni, 
- Atelektazi, 
- Pulmoner emboli,  
- Akut Respiratuar disstres sendromu (ARDS). 

b) Cerrahi veya travmaya bağlı torasik bölge ağrıları, 
c) Bronkospazm, 
d) Hava yolları obstrüksiyonları, 
e) S.S.S’de kas zaafına neden olan bozukluklar; 

- Spinal kort (yüksek seviyeli) yaralanmaları, 
- Akut veya kronik progresif myopatik ve ya nöropatik hastalıklar. 

f) Solunum fonksiyonunu bozan ciddi ortopedik bozukluklar, 
- Kifoz, 
- Skolyoz, 

      2-  Solunum egzersizlerinin uygulanmadığı durumlar; 
a) Tedavi edilmemiş akut durumlarda, 
b) Hemoroji, 
c) Pulmoner ödem, 
d) Konjestif Kalp Yetmezliği, 
e) Geniş plevral sıvı birikmesi, 
f) Pulmoner emboli, 
g) Pnomotorax, 
h) Kardiak aritmi, 
i) Hipertansiyon, 
j) Hipotansiyon, 
k) Yeni geçirilmiş myokart enfarktüsü, 
l) Yeni geçirilmiş nöro cerrahi vakaları, 

      3-  Uygulanacak solunum egzersizine göre pozisyon verilir.  
      4-  Solunum egzersizleri planlama,uygulama ve değerlendirme kriterleri; 



            a)  Solunum;   
- Ritmi, 
- Derinliği, 
- Süresi, 
- Efor gerektirip gerektirmediği, 
- Şekli, 

b) Bradipne   (Kusmall)                
c) Takipne     (Cheyn-stoke)  
d) Apne         (Wheezing)  
e) Dispne         +/- 
f) Siyanoz       +/- 
g) Vital Bulgular; 

- Ateş, 
- Solunum, 
- Nabız, 
- T.A, 

h) Sekresyon; 
- Kıvam, 
- Renk, 
- Miktar, 
- Koku        +/- 

i) Öksürük       +/- 
j) Oskültasyon +/- (normal solunum sesleri ) 

      5- Tanılama Sıklığı: 
- Intrakranial basınç      
- Oksijen saturasyonu 90  ↓ 
- Zorlu vital kapasite (FVC)  ↓   (%75 ) 
- Pulmoner hemorayji gelişmişse 
- Kardiak autput  ↓ se ; 2 saatte 1 tanılanır. 
- Zorlu vital Kapasite (FVC)     (%75) 
- Zorlu vital Kapasite 1.saniye (FEV1)    (%75 ) 
- Kafa içi basıncı artmamışsa 
- Pulmoner hemoraji gelişmemişse ; 8 saatte 1 tanılanır. 

 
     6-  Uygulama sıklığı; 

- Kalın sümüksü mukus durumlarında akciğer temizlenene kadar günde 2-4 defa 
- Sekresyon birikmesini önlemek için günde 1-2 defa 

 
     7-  Solunum egzersizlerinin etkinliğin değerlendirilmesi; 

- Solunum sesleri normal alınıyorsa, 
- Akciğer röntgeni    (N), 
- Sekresyon             ( - ), 
- Hasta ev programına alınacaksa,(Hasta uygulayıcıdan bağımsız bütün 

egzersizleri uygulayabiliyor olmalıdır.). 
 
 

C – UYGULAMA 
a) Malzemeler: 

- Steteskop, 
- Balgam kabı veya kreşuar, 
- Tedavi tepsisi, 
- Paravan, 
- Kağıt havlu, 
- Böbrek küvet, 
- Özel ağız bakımı malzemeleri, 



- Tedavi bezi ve muşambası, 
- 1 bardak su, 
- O2 tüpü, 
- Nebülizatör, 
- Yastık veya battaniye, 
- Maske, eldiven, 
 

b) İşlem Öncesi Hazırlık: 
- Ellerinizi yıkayın, 
- Malzemeleri hasta yanına getirin, 
- İşlem hakkında hasta ve ailesine bilgi verin, 
- Fiziksel ortamı düzenleyin (odayı havalandırın, paravan veya perdeyi çekin, 

uyaranları azaltın), 
- Hastaya uygun pozisyon verin, 
- Hastaya uygulanacak olan solunum egzersizini demostrasyonla gösterin. 

 
c) İşlem: 

1-  Diyafragmatik solunum egzersizi; 
- Hastayı semi-fawler pozisyonda oturtun, 
- Hastanın rahat ve sakin soluk alıp vermesini söyleyin, 
- Dominant elinizi (sağ elinizi) hastanın karnının üzerine (mid-rektus abdominis) 

yerleştirin, 
- Non-dominant elinizi (sol elinizi) hastanın sternumun üzerine (mid-sternal) 

yerleştirin, 
- Hastaya yavaşça burnundan nefes almasını söyleyin, 
- İnspirasyon sırasında hastanın dikkatini dominant elle vermesini isteyin, 
- İnspirasyon süresince hava akciğerlere doldukça dominant elinin yukarı doğru 

yükselmesini gözleyin, 
- Non-dominant elinin altında fazla bir hareket olmaması gerektiği konusunda 

uyarın, 
- Hasta insprirasyon yapmadan önce, dominant el üzerine eliniz ile karşıt basınç 

uygulayın, 
- Hasta inhalasyon yaparken dominant el ile uygulanan basıncı giderek azaltın, 
- Bu egzersizi hasta kendi kendine doğru bir şekilde yapmaya başlayıncaya 

kadar tekrarlayın, 
- Hastadan kaslarını kasarak, ekspirasyon yaparken dudaklarını büzerek nefes 

vermesini isteyin, 
- Ekspirasyon sonunda dominant eliyle karnını içeriye ve yukarıya doğru sıkıca 

bastırmasını isteyin, 
- İnspirasyon sırasında dikkatini karnına vermesini isteyin, 
- Egzersizi duysal, görsel ve dokunmayla ilgili uyaranları yavaş yavaş 

kaldırtmak suretiyle zorlaştırarak uygulatın, 
- Tam oturma pozisyonunda, ayakta ve yürürken egzersizi uygulamasını isteyin 

(Şekil:1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2- Glossopharengeal Solunum Egzersizi (Pursed lıb –Büzük dudak);  
- Hastayı rahat bir pozisyonda oturtun, 
- Egzersizle ilgili hastaya bilgi verin, 
- Uygulanacak egzersizi demostrasyonla hastaya gösterin, 
- Dominant elinizi (sağ veya sol) hastanın karnının üzerine (mid-rektus abdominis) 

yerleştirerek ekspirasyon sırasındaki aktiviteyi izleyin, 
- Hastaya burnundan yavaşca nefes almasını söyleyin, 
- Hastadan dudaklarını büzerek ıslık çalar gibi nefes vermesini isteyin, 
- Hastadan bu egzersiz sırasında abdominal kaslarını işe karıştırmamasını isteyin. 

Abdominal kaslarda hareket var ise işlemi hemen durdurun, 
- Egzersizi daha da zorlaştırarak uygulayın (duyusal, görsel ve dokunmayla ilgili 

uyaranlar), 
- Hastaya egzersizi ayaktayken ve efor sarfederken uygulatın (Şekil: 2 ). 

 
 
     3-  Segmental Solunum Egzersizi; 

- Hastaya rahat bir pozisyon verin (oturtarak veya yatırarak), 
- Egzersize başlatmadan önce hava yolu açıklığını sağlayın, 
- Etkilenmiş olan akciğer bölgesini belirleyin,sınırlarını saptayın, 
- Ellerinizi belirlenen bölge üzerine yerleştirin (göğüs duvarına), 
- Ekspirasyon sonunda ellerinizle güçlü bir şekilde göğüse bastırın, 
- Hastaya ağızdan derin bir soluk alarak hemşirenin eline doğru itmesini isteyin 

(“elime doğru nefes alın” denir.), 
- Hasta inspiryum yaptığı sürece göğüse uygulanan basıncı yavaş yavaş azaltın, 
- İnspiryum sonunda göğüs duvarını hiç basınç uygulanmaz duruma getirin, 
- İnspiryum sonunda hastanın nefesini 2-3 saniye tutmasını isteyin, 
- Ekspiryum doğru yapılama kadar işlemi tekrarlayın, 
- Programı bağımsız yapabilmesi için hastanın kendi eliyle veya bir başkasının 

yardımla öğrenmesini sağlayın (Şekil: 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      4- Relaksasyon Egzersizleri; 
- Duyuşsal ve görsel uyaranları azaltın, 
- Hastaya maximum destek ve minimum rahatsızlık duyacağı bir pozisyon verin,  
- Hastadan kafasındaki bütün düşüncelerden uzaklaşmasını isteyin, 
- Alt.extremitelerin major kas gruplarını önceden kontrakte edip sonradan distalden 

proksimale doğru gevşetmesini isteyin, 
- Üst ekstremitelerden major kas gruplarını gevşetmesini isteyin, 
- Kas tonüsünü palpe ederek egzersizi doğru yapıp yapmadığını kontrol edin, 
- Doğru yapması için sürekli uyarılarda bulunun, 
- Yardımcı solunum kaslarını kasıp gevşetmesini isteyin, 
- Palpasyonla spesifik solunum kaslarının kasıp gevşetmesini izleyin, 
- Hastanın egzersizi kontrol edebilir hale gelmesi için otururken, ayaktayken ve 

yürürken de sürdürmesine dek egzersizi tekrarlatın (Şekil: 4). 
 
 
     5-  Öksürme Egzersizleri;   
          Öksürüğün etkisi üç fazdan (İnspiratuar, Kompressif, Ekspulsif faz) ibarettir. 

- Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verin (oturtun veya yatırın), 
- Hastanın birkaç kez burundan yavaş ve derin soluk alıp, ağızdan dudaklarını 

büzerek soluk vermesini (pursed-lıb) isteyin, 
- Hastanın tekrar derin bir nefes almasını isteyin, 
- Ekspirasyon esnasında öne doğru eğilmesini isteyin, 
- Ekspirasyon sonunda abdominal kaslarını kasarken alt toraksa ve karnına elleriyle 

kompresyon uygulayarak birkaç kez öksürmesini isteyin, 
- Restürüksiyonu olan hastalarda toraks alt yan bölgelerine basınç uygulayın, 
- İnspirasyon sonunda basınç uygulayarak öksürük refleksini başlatın, 
- Havayolu kollapsı olan hastalarda; hasta pursed-lıp solunum yaptıktan sonra, kısa 

kısa, kesik kesik öksürterek ekspirasyon yapmasını isteyin (Şekil: 5) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU: SOLUNUM SAYMA PROTOKOLU 
 
Amaç:  Hastanın solunum sayısını doğru  uygun teknikle saymak. 
 

A-  TEMEL İLKELER  
1- Solunum sayılmadan  önce hasta l5 dakika dinlendirilir. 
2- Solunum l dakikada sayılır. 
3- Hemşire hastaya solunumunu saydığını hissettirmemelidir. 
4- Solunum sayılırken hastanın üzeri açılır. 
5- Göğsün yükselip alçalması (1 inspiryum + 1 ekspiryum) bir solunum olarak sayılır, 
6- Solunum, nabız sayımından sonra nabız alınır gibi sayılır. 

 

B- TANIMLAMA 
     1- Solunumun alındığı durumlar; 

- Yeni yatan bütün hastalarda, 
- Diğer hayati belirtileri değişiklik gösteren hastalarda, 
- Sabah ve akşam vücut ısısı ve nabızla beraber, 
- Postoperatif dönemdeki tüm hastalarda, 
- Her türlü girişimden önce ve sonra,  
- Solunumu etkileyecek ilaç uygulamalarından önce ve sonra (sedatifler, 

steroidler), 
- Kendisini iyi hissetmeyen veya kritik durumdaki hastalarda, 
- Diğer.................. 

 
     2- Hemşirenin gözleyeceği solunum şekilleri; 

- Toraks solunumu (Kostalar arası kasların ve yardımcı kasların çalışması ile olur.), 
- Abdominal solunumu (karın ve diafram kaslarının çalışması ile olur. Şekil: 1) 

 
     3- Solunum tanılanır; 
         a)  Solunum sayısı; 

- Yeni doğanda dakikada     35-50 
- İki yaş üzeride çocuklarda 25-35 
- Yetişkinlerde                       l6-20 

         b)  Solunumun derinliği; 
- Yüzeysel solunum: Alınan hava miktarı azdır, 
- Hiperpne: Derinliği fazla olan solunumdur, 

c) Solunum ritmi, 
- Regüler solunum: Solunum ritminin düzenli olması, 
- İrregüler adunum :Solunum ritmin düzensiz olması. 

     4- Solunum tipleri; 
a) Eupne:   Normal solunumdur.  Düzenli ve eforsuz, her bir solunum arasında       
                    dinlenme periyodu vardır. 
b) Taşipne:  Solunum sayısı normalin üstündedir. Solunum hızlı ve çoğunlukla    
                      yüzeyeldir. 
c) Bradipne:Solunum sayısının normalden az olması, solunumun yavaşlamasıdır. 
d) Dispne:   Solunum güçlüğü hissidir. O2 alınımında CO2 atımında güçlük       
                     çekmektedir. Bu nedenle dispneli hastalar genellikle heyecanlı görülür 
ve    
                     yüzlerinde endişe ifadesi vardır. 
e) Ortopne: Rekumbert pozisyonunda görülen dispnedir. Ancak gövdenin 

yükselmesi         
                     ile solunum normale döner. 
f) Cheyn-stokes: (Periyodik solunum) solunum derinliği ve hızı gittikçe artar.       



                    Maksimum noktaya varır. Sonra gittikçe amplidüd azalır. Hız yavaşlar 
ve         
                    tamamen durur.(5-45 sn) sonra aynı süreç tekrarlanır. Sol kalp 
yetmezliği        
                    narkotik zehirlenmeler ve KİBAS  ta görülür. 
g) Biot; Birçok değişik volümdeki solunumu takiben uzun bir apne periyodu ile    
                    karakterizedir. İntrakranial basınç artışında görülür. 
h) Kusmaul : Çok derin ve hızlı solunumdur. Metabolik asidozda görülür. 
i) Apne : Solunumun durmasıdır. 

     5-  Solunum Sesleri: 
          -     İnspiratuar Stridor; Üst solunum yollarının daralması sonucu zorlaşmış 
inspiryum     
                sırasında duyulan ıslık sesi (Yabancı cisimde duyulan ses) 
          -      
     6-  Solunumun Değerlendirilme Sıklığı: 

- Hasta muayene için hazırlanırken, 
- Hasta hastaneye yattığı zaman, 
- Doktor istemine uygun zamanlarda, 
- Cerrahi işlemlerden önce ve sonra, 
- Tanı işlemlerinden önce ve sonra, 
- Kalp ve solunum sistemine etki eden ilaçların uygulamasından önce ve sonra, 
- Hastanın durumunda ani bir bozulma olduğunda (Örnek, Bilinç kaybı, ağrının 

artması vb.), 
- Yaşam bulgusunu etkileyebilecek hemşirelik girişimlerinden önce ve sonra 

(Örnek; uzun süren yatan hastanın mobilize edilmesi sırasında), 
- Hasta kendisinde herhangi bir farklılık olduğunu ifade ettiğinde. 

 
C - UYGULAMA 
 
     a)  Malzemeler 
           -  saniye göstergeli saat 
 
     b)  İşlem öncesi hazırlık: 

1- Odayı havalandırın, 
2- Odanın aşırı sıcak yada soğuk olmamasını sağlayın, 
3- Hastayı en az l5 dk dinlendirin ve rahat olmasını sağlayın, 
4- Solunum saymak için en uygun zamanı (nabzı saydıktan hemen sonra 

parmakları radyal arterin üzeriden kaldırmadan önce) seçin. 
 
     c)  İşlem: 

1- Hastanın göğsüne bakmaktan  sakının, 
2- Sayıma 30 sn devam edin bu sayıyı iki ile çarpın, 
3- Hastaneye yeni kabul edilen bir hasta ise veya  herhangi bir nedenle solunumu 

düzenli değilse bir dakika süreyle sayın, 
4- Solunum sayısı düzenli olup olmadığı ve solunum tipini not edin, 
5- Normal dışındaki her durumu ekip üyeleriyle paylaşın. 

 
 
 



KONU : SPANÇ VE MEKANİK ALET SAYIMI PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastanın yarasının içinde yabancı cisim kalmamasını sağlamak, 
 
A – TEMEL İLKELER 
 
1- Ameliyat başlamadan önce gazlı bez,batın konmpres ve mekanik aletler sircüle 

ve scrup hemşire tarafından sesli olarak sayılır ve kaydedilir. 
2 - Gazlı bez ve batın kompres sayıları standart olmalıdır. 
3 - Eksik sayımlı gaz bezi ve batın kompresleri ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 
4 - Gazlı bez ve batın kompresler radyo opak şeritli olmalıdır. 
5 - Ameliyat sırasında ara ara sayım yapılmalıdır. 
6 - Ameliyat bitiminden önce spanc ve alet sayımı yapılır. 
7 - Spanç ve mekanik alet sayımı tam değilse skopi yapılır. 
8 - Hasta ameliyat masasından çıkmadan hiçbir spanç ve mekanik alet ameliyat 
salonu   
      dışına çıkmaz. 
9- Gaz sayımı için ameliyathane duvarlarında pano olmalıdır. Ameliyatın başında 

ve sonunda kaydedilmelidir. 
          11- Spanç ve mekanik aletlerde eksik var ise erken tespit edilip,ekip uyarılır. 
          12- Skopi cihazı yok ise mutlaka röntgen çektirilir. 
          13- Bulunamayan yabancı cismin cinsi ve tarama şekli ameliyat protokolüne   
                (ameliyathanede kalan nüshaya) işlenir. 
          14- Sircule hemşire;scrup hemşire tarafından sayımı yapılan spanc ve mekanik 
aletleri  
                ameliyat başlamadan önce görülebilen yerde olan yazım yerine kaydedmelidir. 
          15- Başlangıçtan ameliyat sonuna kadar ilaveler de yapılarak unutma ihtimaline 
karşı not  
                edilir. 
          16- Standart mpatek açılarak tek tek sayılmalıdır. 
          17- Kirli gazlar eldiven giyilerek tek tek yer değiştirilerek sayılmalıdır. 
 
 



 
 
 
KONU: STERİL ARALIKLI MESANE KATETERİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Belli aralıklarla  kateter uygulayarak mesanenin boşaltılmasına ve fizyolojik 
mesane  
             fonksiyonlarının geriye dönüşünü sağlamak 
 
A. TEMEL İLKELER 

1- Steril aralıklı kateterizasyon uygulaması takibini  hastanın  ve ailesinin eğitimini 
kapsar. 

2- Steril aralıklı kateterizasyon hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- İşlem hakkında hasta ve ailesi bilgilendirilir. 
4- Hastanın mahremiyeti korunur. 
5- İşlem başlangıçta her 4-6 saatte bir uygulanır. (sıklık, spantan işemenin 

başlamasına, rezüdüel idrar miktarına göre belirlenir. 
6- Aldığı çıkardığı sıvı kontrolü yapılır. 
7- Kadınlarda 12-l4-l6-l8 no., Erkekte l6-l8-22 no Çocuk: 6-8-10 kateter kullanılır. 
8- Aralıklı mesane kateterizasyon endikasyonu koyulan hastadan işlem öncesi idrar 

kültürü alınır. 
9- Asepsi ve antisepsi kuralı ile çalışılır.İşlem aseptik kurallara uygun gerçekleştirilir. 

 
 
B- TANILAMA 

1- Hangi hastalıklarda uygulanır. 
 Spinal Kord yaralanması 
 Multipl Skleroz 
 Kafa travması 
 Serebro Vasküler hastalıklar 
 Beyin tümörleri 
 Primer veya sekonder medulla spinalis tümörleri 
 Poliomylit 
 Disk hernisi 
 Diabetus Mellitus 
 Pelvis travması ve cerrahisi 
 Çocuklarda santral sinir sistemindeki gelişme bozuklukları 
 Diğer 
 

2- Perine değerlendirilir. 
 Anotomik deformasyon    +/- 
 Anomali                            +/- 
 Hijyen 
 Enfeksiyon 

 
3- Enfeksiyon belirtileri değerlendirilir 

 Abdominal ağrı  +/- 
 Kızarıklık (Perine böl)  +/- 
 Ateş   +/- 



 Akıntı   +/- 
-  renk 
-  koku +/- 
 

4- Kateter Seçimi 
 Kadın: 14-16-18 numaralı 
 Erkek: 16-18-22 numaralı 
 Çocuk: 6-8-10 

 
5- İdrarın özellikleri değerlendirilir: 

 İnkontinans sıklığı 
 Miktar 
 Pürülan akıntı 
 Renk 
 Koku 

 
6- Sponton işeme durumu değerlendirilir: 

 Uyarı (tapping pubis bölgesi kıllarının çekilmesi, glans penisin sıkılması gibi) 
 Rezüdüel idrar miktarı 
Tanılama sıklığı: Her işlemden l0-l5 dakika önce 
 

7- Otonomik Disrefleksi Belirtileri 
 Hipertansiyon           +/- 
 Başağrısı                  +/- 
 Terleme                    +/- 
 Nazal konjesyon       +/- 
 Yüzde kızarıklak       +/- 
 Piloreksiyon              +/- 
 Refleks bradikarda    +/- 

 
C- UYGULAMA 

a) Malzemeler 
1- Steril Neleton sonda 
2- Steril pens 
3- Steril gazlı bez 
4- Steril kayganlaştırıcı jel 
5- Steril eldiven 
6- Antiseptik solüsyon 
7- Ölçekli kap yada idrar torbası 
8- Tedavi bezi muşambası 
9- Böbrek küveti 
10- Perde yada paravan 

b) İşleme Hazırlık 
1- Hastanın Psikolojik Hazırlığı 

 Hastayı işlem hakkında bilgilendirin. 
 Hastanın mahremiyetinin korunmamasına özen gösterin. 
 Hastanın işlem süresince “güven” içinde olacağı mesajını verin. 
 Uygulama ile ilgili düşünce ve duygularını ifade etmesinde cesaretlendirin. 

2- Uygulama  Alanının Hazırlığı 
 Malzemeleri hastanın yakınına getirin. 



 Perde veya paravanı çekin. 
 
            3- Hastanın Fiziksel  Hazırlığı 

    Ellerinizi yıkayın. 
    Tedavi bezi muşambasını hastanın kalçalarının altına yerleştirin. 
    Kadın hastaya  dorsal rekümbent (sırtüstü bacaklar dizlerden bükülür ve 

yana açılır). Hasta erkekse dorsal horizantal pozisyon verin. 
 

c) İşlem 
-    Hasta kadın ise: Non steril eldiven giyin 

 Sol elin baş ve işaret parmağı ile labya-majör ve minörleri dışa ve yana 
doğru açın. 

 Sağ el ile labya minör ve majörleri antisepsik solüsyon ile yukardan aşağıya 
doğru temizleyin. 

 Ölçekli kap yada idrar torbasını ve kateteri vulvanın altına yaklaştırın. 
 Nonsteril eldiveni çıkarıp steril eldiveni giyin. 
 Steril kayganlaştırıcı jeli sürün. 
 Kateteri 5-7,5 cm itin. 
 Hasta erkek ise: 

- Penisi tek elle 60-90 kaldırın Bu pozisyon kateterin giriş açısını 
küçültecektir. 

- Sünnet derisini 2,5 cm geriye çekin ve meatüsü dışa doğru dairesel 
hareketlerle antiseptik dökülmüş gazlı bez ile temizleyin. 

- Kayganlaştırıcı jeli sürün. 
- Kateteri 12-16 cm itin. 
- Sondanın dışta kalan ucunu ölçekli kap ya da idrar torbasına takın. 
- İdrar boşaltıldıktan sonra kateteri çıkarın. 

 
d) İşlem sonrası 

 Perine bölgesini  gazlı bez ile kurulayın. 
 Hastanın giyinmesini sağlayın. 
 Malzemeleri toplayın, temizleyin. 
 Atık malzemelerin eleminasyonunu sağlayın. 
 İdrarın miktarın, görünümünü ve diğer tanılama kriterlerini değerlendirip kayıt 

edin. 
 

e) Kateter aralıkları arasında azalan rezüdüel idrar miktarı 100 cc ve altında ise 
kateteri günde l kez uygulayın. 1 ay boyunca rezidi idrar l00 cc’ nin altında ise 
kateter uygulamasını sonlandırın.  

 
f) Günlük sıvı alımı hastanın uyanık olduğu saatlerde 200 cc olarak belirlenir. 

 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
KONU: STEROİD KULLANAN HASTANIN EĞİTİM PROTOKOLÜ 
 
Amaç: Steroid kullanan hastayı kullanım şekli, yan  etkileri ve  beslenme konusunda     
             bilgilendirerek komplikasyonları önlemek. 
 
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ 
Steroidin Yan Etkileri 

1- Hipertansiyon 
2- Kilo artışı 
3- Ödem 
4- İnfeksiyona eğilim.  

- Yüksek ateş 
- Halsizlik 

5- Diabet 
- İdrar miktarında artma 
- Susuzluk hissi 
- Bol su içme 

6- Peptik ülser ve Gis kanamaya eğilim: 
-  Epigarstriumda ağrı (aç iken artar ve gece uykudan uyandırır. 
-  Yanma 
-  Kazınma 

           -  Dispeptik şikayetler 
 Epigastrik ağrıya ek olarak huzursuzluk 
 İştahsızlık 
 Bulantı 
 Kusma 
 Şişkinlik 
 Erken doyma 

 
-  Gis (Gastrointestinal sistem) Kanama Belirtileri: 

 Hematemez 
 Melena 
 Hemotokozya (Rektumdan taze, parlak kırmızı kan gelmesidir.) 

-  Gizli Kanama Belirtileri :  
 Solukluk 
 Dispne 
 Efor kapasitesinde azalma 
 Yorgunluk hissi 

 
7- Oral mukozada değişiklikler 
8- Yara iyileşmesinde gecikme 
9- Cilt bütünlüğünün bozulması 
10-Peteşi, akne, ekimoz 
11-Yara iyileşmesinde gecikme 
12-Hipopotasemi:Belirtileri 

- Uykusuzluk 
- Reflekslerde azalma 
- Abdominal gerginlik, gaz 
- Kardiyat aritmi 



- E K G değişikliği,  kalp durması 
- Hipotansiyan 
- Paralitik ileus 
- Kas gevşemesi 
- Bulantı-kusma 
- Barsak seslerinin azalması veya kaybolması 
- Tonüs azalması 
- Adale zayıflığı, paralizi 

13-Konvülziyon ve psikoz 
14-Adet düzensizlikleri 
15-Myopati: Omuz, kalça, karın ve ayak kasları zayıfladığından yürüme        zorlaşır. 
16-Osteoartroz, osteoporoz 

- Osteoartroz belirtileri: ağrı 
- Kas gücü kaybı 
- Eklem hareket açıklığının azalması 
- Eklem şişmesi 

17-Aydede yüzü 
18-Boyun çukurunda yağ birikmesi 
19-Hirsutizm (kullanma) 
20-Göz içi basıncında artma: 

-   Gözde zonklar  tarzda ağrı 
-   Kızarıklık 
                 

İlacın Kullanımı ile İlgili: 
1- İlacın hiçbir zaman birdenbire kesilmemesi, kademeli kesilmesi 
2- Adrenal kriz belirtileri: 

- Bulantı kusma 
- Diyare 
- Adele kramplar 
- Halsizlik 
- Karın ağrısı 
- Ateşle yükselme 
- Siyanoz 

3- Çocuklarda tek doz verilmesi 
4- Tüm tek doz steroidlerin sabah (06.30 – 08.30) 
5- Gis kanamalarında ilacın  kesilmemesi, bu belirtiler olduğunda kuruma başvurması 
6- Adrenal krizde ilacın verilmeye devam edilmesi 
7- Kontrollerini hiç aksatmaması söylenir. 

 
Beslene ile ilgili: 

1- Tuz kısıtlamasının gerekliliği (orta ve yüksek dozlarda) 
2- Kan şekeri düzeyine göre uygun diyet alması (Ek l) 
3- Proteinden ve potasyumdan zengin diyet alması söylenir. 

 

EĞİTİM YÖNTEMİ 
8- Yüzyüze eğitim 
9- Grup eğitimi (poster,broşür,slayt v.s.) 
10- Soru-cevap (pre-post-test) 

 
 
DEĞERLENDİRME (Örnek Test) 
1- Herkes steroid kullanır mı? 

a) Evet            b) Hayır 
 



2- İlaç şişmanlatır mı? 
a) Evet            b) Hayır 
 

3- İlaç kullanımında tuz kısıtlanır mı? 
      a) Evet             b) Hayır 
 
4-Steroid nasıl kesilmeli? 
       a) Hemen        b) Kademeli 
 
5-Yara iyileşmesinde gecikme olabilir mi? 
   a) Evet                b) Hayır 
 
6- Şeker takibi yapılmalı mı? 
    a) Evet              b) Hayır 
 
7- Çocuklarda ilaç nasıl verilmeli? 
    a) Tek doz         b) Bölünmüş doz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KONU : STEROİD TEDAVİSİ GÖREN HASTANIN TAKİP 

PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastanın tedavisinin devamlılığını sağlayarak komplikasyonları önlemek. 
 
 
A- TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; steroidin (uygulandığı durumlar, yan etkileri, adrenal kriz belirtileri) 
tanılanması, uygulanması ve takibini kapsar. 

2- Steroidlerin düzenli kullanımı hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- Steroid kullanan hasta; ilacın kullanımı,yan etkileri ve kademeli kesilmesi 

konusunda “Steroid Tedavisi Gören Hastanın Eğitim Protokolü”ne göre bilgilendirilir. 
4- Çocuklarda steroid tek doz olarak sabah verilir. 

 
 
B- TANILAMA 

1-  Steroidin Kullanıldığı Durumlar: 
- Romatizmal hastalıklar (romatoid artrit,sistemik lupus eritematozus, 

vaskülitler,vs.) 
-  Solunum Sistemi Hastalıkları (astım, bronşit , sarkoidoz, akciğer fibrozu) 
-  Kalp Hastalıkları (miyokardit, şoklar) 
-  Enfeksiyon Hastalıkları (virus enfeksiyonları, paraziter hastalıklar) 
-  Karaciğer Hastalıkları (akut-kronik hepatit) 
-  Mide-Barsak Hastalıkları (ülseratif kolit, chron) 
-  Böbrek ve İdrar Yolu Hastalıkları (nefrotik sendrom, glomerülonefritler) 
-  Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları (tiroid, miksödem koması) 
-  Kan Hastalıkları (hemolitik anemi, hemofili,lenfoma) 
-  Nörolojik Hastalıklar (Beyin ödemi, multiple skleroz) 
-  Deri Hastalıkları ( pemfigus, numuler egzema,eritema nodosum) 
-  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları(nazal polipozis, ani işitme kayıpları) 
-  Göz Hastalıkları (cogan sendromu, uveit, kornea nakli, vs ) 
-  Allerjik Reaksiyonlar (ürtiker, ilaç reaksiyonları, böcek sokmaları) 
-  Organ Transplantasyonları 

 
      2-  Steroidin Yan Etkileri: 

- Hipertansiyon 
- Kilo artışı 
- Ödem 
- İnfeksiyona eğilim 

 Yüksek ateş                                        protokole 
 Lökopeni                                          göre tanılanır 

- Oral mukozada değişiklikler 
- Doku bütünlüğün bozulması 
- Yara iyileşmesinde geçikme 
- Hipopotasemi                                                                                 
- Kanvülziyon ve psikoz                                                                                                                             
- Adet düzensizlikleri  
- Çocuklarda büyüme-gelişmenin normalden sapmaları  
- Myopati osteoartioz                                                                       protokole 
- Osteoporoz                                                                                göre tanılanır. 
- Aydede yüzü 
- Boyun çukurunda yağ birikmesi 
- Hirsutizm 



- Göz içi basıncında artma 
 
- Peteşi, akne, ekimoz 

Tanılama Sıklığı: 24 saat ara ile tanılanır. 
- Ciltte kuruluk 

Tanılama Sıklığı: 12 saat ara ile tanılanır. 
- Diabet 

                Tanılama Sıklığı:uygulama sonrası kan şekeri 120-200 mg/dl ise 12 saat ara ile    
  

- Peptik ülser ve GIS kanamaya eğilim 
 Hematemez 
 Melana 

     Tanılama Sıklığı: 12 saat ara ile tanılanır. 
 

3- Lokal Steroid Tedavisinin Komplikasyonları 
- Gözle İlgili; 
 Herpes Simpleks, 
 Açık Açılı Glokom, 
 Katarakt oluşumu, 
 Fungal Enfeksiyon 

- Cildle İlgili; 
 Sitrea oluşumu, 
 Trajektazi, 
 Derinin incelmesi, 
 Akne oluşumu, 
 Hipo-Hiper pigmantasyon, 
 Yağ dokusu atrofisi, 
 Fotosensitivite, 
 Folikülit, 
 Yanma, batma hissi 
 

     4-  Steroid Doz Seçimleri: 
- Düşük doz 

 15 mg’ın altındaki dozlar 
- Orta doz 

 15-40 mg’ın arasındaki dozlar 
- Yüksek doz 

 40 mg’ın üzerindeki dozlar. 
 
     5-  Steroidin Kademeli Kesilmesi karşılaşılan sorunlar: 

- Hızlı ve yüksek doz azaltılmasına bağlı olarak hastalıkta alevlenme, 
- Hipotalamus-hipofiz-sürrenal supresyonu nedeni ile sürrenal yetersizlik. 
 

 
     6-  Adrenal Kriz Belirtileri (Bu sorun çok önemli olup ölümle sonuçlanabilir).: 

- Bulantı, 
- Kusma, 
- Diare, 
- Adale krampları, 
- Halsizlik, 
- Karın ağrısı, 
- Yüksek ateş, 
- Siyanoz, 

 



7- Lezyon İçine Steroid Uygulamada: 
- Enfeksiyon Belirtileri; 

 Kızarıklık, 
 Sıcaklık, 
 Akıntı 
Tanılama Sıklığı: 24 saat ara ile 

- Nekroz Belirtileri; 
 Kızarıklık, 
 Morarma, 
 Siyahlaşma 
Tanılama Sıklığı: 24 saat ara ile 
 

     8-   Steroid Preperatlarının Eşdeğer Dozları: 
Hydrocortisone   20      mg 
Cortisone    25      mg 
Prednisone      5      mg 
Prednisolone     5      mg 
Methyl Prednisolone    4      mg 
Triamcinolone     4      mg 
Betamethasone     0,6   mg 
Dexamethasone     0,75 mg 

 
     9-  Yenilmemesi Gereken Yiyecekler: 

- Şeker ve şekerli besinler; bal, reçel, pekmez, şurup, marmelat, çikolata, 
- Hamur işleri; kek, kurabiye, pasta, 
- Alkollü içkiler, meşrubatlar, kola, 
- Yağda kızarmış, kavrulmuş ve sos ilave edilmiş yiyecekler, 
- Kuruyemişler, 
- Bütün yağlı yiyecekler; yağlı etler, kaymak, krema, mayonez vb., 
- Terkibi bilinmeyen hazır gıdalar, konserve, 
- Tuz ve tuzlu besinler; salamuralar, turşu, zeytin vb. 

 
C-   UYGULAMA 

1- Gis kanama riski varsa oral steroidi hekim işbirliği ile mide koruyucu ilaçlarla 
protokole uygun verin. Kanama varsa steroidi parenteral olarak verin. 

2- Paranteral steroidi -  İV ilaç uygulama protokolüne uygun verin. 
- İm ilaç uygulama protokolüne uygun verin. 

3- se steroid uygulama; belirlenen dozu (500-750-1000 mg) 150 cc izotonik veya %5 
Dextrase 150 cc için IV ilaç uygulama protokolüne uygun 45’ verin. 

4- İntraartiküler steroid uygulamada ekleme buz tatbik edin ve steroid uygulanan 
eklemin elevasyonunu sağlayın. 

5- Lezyon içine ve subkonjonktival steroid uygulamada; uygulama sonrası hastayı 
şuur bulanıklığı ve vital bulgular yönünden ½  saat süreyle takip edin, lezyon 
bölgesini enfeksiyon gelişimi ve nekroz yönünden gözleyin, 

6- Steroid inhalasyon şeklinde ise protokole uygun uygulayın. 
7- Peteş ve akne gibi cilt reaksiyon ve hastalıklarda lokal steroidi (krem,pomad) 

protokole uygun uygulayın. 
8- Göz hastalıklarında lokal steroidi (pomad,damla,subkanjonktival) Göze lokal 

ilaçgulama protokolüne göre uygulayın. 
9- Hipertansiyon olan hastayı protokole uygun 2-4 saat ara ile takip edin. 
10- Pulse steroid uygulamada; 

- uyulama öncesi 
- uygulama sırası 
- uygulama sonrası kan basıncını protokole uygun takip edin. 

10-Hastayı her gün vücut ağırlığı protokolüne uygun tartın 



11- 24 saatlik aldığı-çıkardığı sıvı miktarını protokole uygun takip edin 
12- hastanın ateşini vücut ısısı ölçüm protokolüne uygun takip edin 
13- Lökoperisi olan hastaya protokole uygun bakım verin 
14- Hastanın kan şekerini -  pulse steroid uygulamada 6 saat ara ile, 
                                         -  oral, IV ,IM uygulamada kan şekeri 120-200 mg 12 saat 
ara      

                                 ile takip edin. 
15- Oral lezyonlar varsa kavite düzeyine göre protokole uygun bakım verin 
16- Adrenal kriz açısından hastayı gözleyin. 
17- Decübitüs açısından hastayı gözleyin. Derecesine göre bası yarası önleme 

protokolünü uygulayın. 
18- Cildin nemli kalmasını sağlayın 
19- Beden imajı bozulan hastaya psikolojik yaklaşım protokolünü uygulayın 
20- Konvüllziyon sırasında protokole uygun bakım verin 
21- Steroid eğitim protokolünü uygulayın 
22- Hipopatasemili hasta takip protokolünü uygulayın 
23- Orta ve yüksek dozlarda tuy alımını kısıtlayın 
24- Kan şekeri düzeyine göre uygun diyeti almasını sağlayın 
25- Yenmemesi gereken besinler hakkında hastayı bilgilendirin, 
26- Yüksek dozda steroid,proteinlerin aminoasitlere yıkımını arttırdığından proteinden 

yüksek diyet düzenleyin 
27- Steroidler kalsiyumun kemikten taşınmasını hızlandırır. Osteoporoz oluşur. Hastayı 

osteoporoz takip protokolüne uygun takip edin 
28- Steroid tedavisi olan hasta servis değiştirecekse “Hasta Transport Protokolü”ne 

uygun transport formu doldurularak gönderilir. 
29- Çocuklarda büyüme-gelişme takip protokolünü uygulayın. 
 



 
 
 
KONU : SUBCUTAN (Sc)- (HİPODERMİK) YOLLA İLAÇ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Sc enjeksiyonu doğru/uygun teknikle uygulamak 
 
A – TEMEL İLKELER 

1 – Sc enjeksiyonda ilaç hazırlanırken ve uygulanırken 5 doğru kuralına uyulur     
      (Doğru  hasta, ilaç, zaman, yol,doz)    
      hasta, ilaç, zaman, yol, doz). 
2 – Sc enjeksiyonda uygulanacak ilaç hemşire bankosunda hazırlanır. 
3 – İlaç hazırlayan hemşire uygular,kaydını yapar ve uygulama sonrası hastayı      
      takip eder. 
4 – Enjeksiyon bölgesinin temizliğinde cerrahi aseptik teknik uygulanır. 
5 – Kullanılan enjektör dısposibl olup kullanıldıktan sonra “Enfeksiyon Kontrol      
      Protokolüne” uygun elimine edilir. 
6 – Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir. 
7 – Hasta uygulanacak işlem hakkında bilgilendirilir. 
8 – Sc enjeksiyon uygulamadan önce ve sonra eller “El Yıkama Protokolüne”      
      uygun      
      yıkanır. 
9 – Sc enjeksiyon 0,33 mm çapında 8-13 mm uzunluğunda iğne ucuyla  45-90    
      derecelik açıyla yapılır. 

 
B – TANILAMA 

1- Uygulama alanı; 
- Abse 
- Kist 
- Nekroz 
- Doku hasarı 
- Ağrı 
- Sinir yaralanması açısından tanılanır 

2-   Sc enjeksiyon uygulanacak bölgeler;  
- Uyluğun dış yanı,  
- Dirsekten 4-5 parmak yukarı deltoid kasın alt ucu, 
- Karındaki subcutan doku, 
- Sırttaki subcutan doku. 

 
 
 
 
 
C – UYGULAMA 

a)  Malzemeler, 
- Uygun büyüklükte ilaç tepsisi 
- İlaç,ilaç kartı 
- Antiseptik solüsyon (%10’luk povidon iyod) 
- Enjektör  
- Pamuk tamponlar 
- Kese kağıdı 

 
b)  İşlem öncesi; 

1. Ellerinizi  “El Yıkama Protokolüne” uygun yıkayın, 



2. Uygulanacak ilacı ampul formu ise “Ampul Formundaki İlaç Hazırlama 
Protokolüne” göre,flakon formu ise “Flakon Formundaki İlaç Hazırlama 
Protokolüne” göre hazırlayın, 

3. Hazırladığınız ilacı ilaç tepsisine koyun, 
4. Tepsi ile hasta odasına gidin. 

  
c)  İşlem; 

1. Hastanın kimliğini kontrol edin, 
2. Yapılacak işlemi açıklayın, 
3. Sc uygulama için uygun bölgeyi seçin, 
4. Enjeksiyon yapılacak bölgeyi merkezden dışarı doğru dairesel hareketlerle 

%10’luk povidon iyot ile temizleyin, 
5. Enjeksiyon yapılacak bölgeyi çevresinden tutarak kaldırın, 
6. İğneyi çabucak dokunun turgoruna ve miktarına göre  45-90 derecelik açıyla 

sokun, 
7. İğne yerine girince dokuyu serbest bırakın, 
8. İğnenin kan damarına girip girmediğini anlamak için pistonu hafifçe geri çekin, 
9. Kan gelmezse eriyiği yavaşça zerk edip iğneyi çabucak geri çekin, 
10. Kan gelirse iğneyi geri çekin ve aynı işlemi tekrarlayın. 
11. İlacın emilimini hızlandırmak için enjeksiyon yapılan bölgenin çevresini bir 

pamukla hafifçe ovun. 
 

d)  İşlem sonrası; 
1-  Malzemeleri tepsiye toplayıp hemşire bankosuna dönün, 

   2- Kullanılan enjektör ve iğneleri “Hastane Atıklarının Toplanması ve    
       Uzaklaştırılması Protokolüne” uygun elimine edin, 
3- Elleri “ El Yıkama Protokolüne “ uygun yıkayın, 
4- İşlemi hasta dosyasına kaydedin. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİNDE (SAPD) ÇİFTLİ TORBA DEĞİŞTİRME 
PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Periton diyalizini doğru/uygun teknikle uygulayarak komplikasyonları önlemek 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Periton Diyalizi günde en az 4 kez yapılır 
2- Periton Diyalizi özel ünitede yapılır 
3- Periton Diyalizi uygulayacak hemşirede ÜSYE varsa maske takmalıdır 
4- Periton Diyalizinde verilen ve alınan sıvı tartılır. 

 

B – TANILAMA 
a- İşlem öncesi tanılama 

1-  Periton Diyaliz Ünitesi; 
 Aydınlanma 
 Havalanma 
 Kapı ve pencerenin kapalı olması 
 Sandalye(hareketli) 
 Masa (uygun yükseklikte çizilmeyen kolay temizlenebilen) 
 Çöp kovası (hareketli) 
 Serum askısı (hareketli) 
 Başka birilerinin olmaması yönünden tanılanır. 

2-  Hemşire; 
 Takıların çıkarılması 
 Kolların dirseklere kadar açık olması 
 Tırnakların kısa ve temiz olması 
 Saçların toplanması 
 ÜSYE durumunda maske kullanılması yönünden tanılanır 

 
3-  Diyaliz solüsyonu; 
 Son kullanma tarihi 
 Glukoz yoğunluğu 
 Dış torbanın delik olup-olmaması 
 Isısı (37 C) 
 Bulanıklık 
 Partikül yönünden tanılanır 

 
b-  İşlem sırasında; 

 Karın ağrısı 
 Sellerden sızıntı 
 Boşaltılan diyaliz sıvısı; 

                  -  Miktari 
                  -  Yabancı cisim 
                  -  Bulanıklık yönünden tanılanır. 
 
        TANILAMA SIKLIĞI : Her diyalizde 
 

C – UYGULAMA 
a- Malzemeler 
      Masa,sandalye,batikon,serum askısı,tartı,leğen,pamuk,savlon 



      Twinbag sistemde;                                            Andy plus sistemde; 
      -  Dianeal çiftli Torba (37 C)                           -  SAPD Andy plus (37 C) 

-   Mini kapak                                                  -   Andy klemi 
-   Mavi Klemp                                                 -   Mavi makas 

 
b- İşlem 

1- Masayı savlonlu solüsyonla merkezden dışarı doğru dairesel hareketle silin 
2- Malzemeleri masanın bir tarafına hazırlayın 
3- Solüsyon torbasının dış koruyucu kılıfını yırtın 
4- Hastanın tenckoff kataterinin ucunu elbiselerin dışına çıkarın  
5- Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın 
6- Solüsyonu dış torbanın dışına dokunmadan çıkartın masanın diğer tarafına koyun 
7- Solüsyon torbasını kontrol edin 
8- Solüsyonun set yapışıklıklarını açın 
9- Ellerinizi batikonlayın 
10- Solüsyon seti ile tencekoff kataterini dikkatlice birbirine bağlayın. 
11- Boş torbayı yerdeki leğenin içine koyun 

-   Twing bag sisteme göre; 
-    Tenekoff kataterin döner klembini çevirerek  
- Peritondaki sıvıyı geldiği kadar boşaltın 
- Boşaltma tamamlanınca döner klembi kapatın. 
- Boşalan sıvıyı tartın,bulanık olup olmadığını kontrol edin 
- Dolu solüsyonu tartıya koyun,yeşil koruma kapsülünü kırın,sıvı verilecek  
     miktara gelinceye kadar yerdeki boşaltın torbasına akıtın.Boşaltım torbasının   
     setini klempleyin  
- Solüsyonu askıya asın 
- Tenckoff kataterin döner klembini açın 
- Solüsyon verme işlemi bitince döner klembi kapatın 
- Torbayı askıdan aşağıya alın 
- Yeni mini kapağı açın 
- Solüsyon bağlantısını açıp,mini kapağı kapatın 
 

II – Andy plus sisteme göre; 
- Yeni hasta hattının ve boş torbanın kapsülünü kırın,solüsyon hattını mavi makasla 

klempleyin 
- Tenckoff kataterin klembini açın,sıvıyı boşaltın 
- Boşaltım tamamlanınca tenckoff kataterin klembini kapatın,sıvıyı tartın,bulanık olup 

olmadığını kontrol edin 
- Dolu solüsyonu tartıya koyun,mavi makası açın,sıvı verilecek miktara gelinceye kadar 

yandaki boşaltım torbasına akıtın boşaltım torbasının setini mavi makasla klempleyin 
- Solüsyonu askıya asın 
- Tenckal kataterin klembini açın 
- Solüsyon verme işlemi bitince klembi kapatın 
- Torbayı askıdan aşağıya alın 
- Hasta hattındaki kapsülün önüne Andy klembi yerleştirip kapatın. 
- Bağlantı ucundaki kırmızı bölümü kırarak ayırın 
12 – Tenckoff kataterin ucunu tespit edin 
13 – İkinci diyalize kadar sıvının karında bekleyeceğini hastaya açıklayın. 

 
c- İşlem Sonrası; 

1- Aıınan ve verilen sıvı miktarını kaydedin 
2- Solüsyon torbasını,Hastane Atıkların Toplanması ve Uzaklaştırılması     

        protokolüne göre atın 
3- Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın. 

  



 
 
SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİNDE (SAPD) PERİTONİTLİ HASTANIN TAKİP 
PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Peritonitli hastanın planlanan bakım ve tedavisini uygulayarak en az komplikasyonla 
iyileşmesini sağlamak. 
 

A – TEMEL İLKELER 
 
1 – SAPD’de peritonitli hastanın takibi tanılama,uygulama ve eğitimi içerir. 
2 – SAPD’de peritonitli hasta takibi ekibin (hekim,hemşire),hasta eğitimi hemşirenin 
sorumluluğundadır. 
3 – SAPD’de peritonit halinde kullanılacak ilaçlar IP (periton içine) uygulanır. 
4 – Periton lökositi – O oluncaya kadar periton lökosit: takip edilir. 
5 – Peritonit tedavisi en az 21 gün sürer. 
 

B – TANILAMA 
 
1 – Karın ağrısı; 
 Yaygın 
 Batıcı 
 Yanıcı tarzda 
2 – Ateş; 37 C ve 
3 – Diyaliz sıvısı; 
 Bulanık 
4 – Periton lökositi; 100’ün   olması yönünden tanılanır. 
 
TANILAMA SIKLIĞI : Günde 1 kez 

C – UYGULAMA 
 
1 – Peritonit olan hastayı üniteye çağırın 
2 – Ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın 
3 – Bulanık olan diyaliz sıvısından lökosit ve kültür için 10’ar ml örnek alın ilgili laboratuvara 
gönderin. 
4 – İşlem sonrası ellerinizi el yıkama protokolüne göre yıkayın 
5 – Periton lökositinin 100’ün üzerinde çıkması halinde hekim işbirliği ile tedaviye başlayın 
6 – Hastanın karın ağrısını hafifletmek amacıyla % 1,36 veya % 1,50 glukozlu solüsyonla 
periton lavajı yapın. Ağrı durumuna göre periton lavajını tekrarlayın 
7 – Tedavinin evde yapılacak kısmını hastaya anlatın 
8 – Peritonite neden olabilecek durumları irdeleyin 
9 – Saptadığınız sorunlara yönelik eğitimi tekrarlayın 
10 - Periton lökositi “0” oluncaya kadar her sabah periton lökosit tayini için örnek alıp ilgili 
laboratuvara gönderin 
 11 – Hasta antibiyotik tedavisine cevap vermezse hospitalize edilmesine ekipce (hekim, 
hemşire) karar verin  
 
 
 
 
 



KONU: SÜRGÜ VERME PROTOKOLÜ 
AMAÇ: Yatağa Bağımlı Hastanın Tuvalet İhtiyacını Gidermek 
A-  TEMEL İLKELER 

1- Sürgü verme protokolü; yatağa bağımlı hastanın tuvalet ihtiyacının karşılanmasını, 
perine hijyenin sağlanmasını ve çıkan atıkların tanılanmasını kapsar. 

2- Sürgü vermek hastaya bakım veren hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- Hasta işlem hakkında bilgilendirilir. 
4- İşlem esnasında hastanın mahremiyetine özen gösterir. 
5- Sürgü yere konmamalıdır. 
6- Kullanılacak sürgü kuru ve pudralı olmalıdır. 
7- Tuvalet sırasında hasta yalnız bırakılmalıdır. 
8- Hergün aynı saatte, sürgü verilerek dışkılama alışkanlığı geliştirilir. 
9- Dışkılama alışkanlığı geliştirmek için sürgüde  oturma süresi 20-30 dk olmalıdır. 
10-Sürgü hastaya özel olmalıdır. 

B-  TANILAMA 
1- Sürgü’ nün kullanıldığı hastalar 

Yatağa bağımlı hastalar:        
 Nörolojik hastalar (Paralizi) 
 Post-op hastalar 
 Ortopedi hastaları 
 Yoğun bakım hastaları 
 Diğer 

2- Perinal bölge gözlenir. 
- Ciltteki kızarıklık       +/- 
- Ciltteki tahriş             +/- 
- Ciltteki enfeksiyon    +/- 
- Şişlik                         +/- 
- Hemoroid                  +/- 
- Pissur                       +/- 
- Pubis biti                  +/- 
- Diğer                        +/- 

3- Dışkının özelliği gözlenir. 
-  Sümüksü                 +/- 
- Kıvamı (sert, sulu...)          
- Miktar 
- Renk 
- Koku 
- Parazit                     +/- 

4- İdrarın özelliği 
- Rengi 
- Kokusu 
- Yoğunluğu 
- Miktarı            

          Tanılama sıklığı: Hasta ihtiyacını belirttiği sürece veya 4 saatte bir yapılır. 
C- UYGULAMA 

a) Malzemeler 
- Eldiven 
- Temiz sürgü 
- Tuvalet kağıdı 
- Sabunlama bezi 
- Sabun 
- Havlu 
- Ilık su 
- Sürgü ve örtüsü 
- Muşamba 



- Paravan veya perde 
- Malzeme tepsisi 
- Atık kutusu 
- Pudra 
- Maske 
- Pike/çarşaf 
- Oda spreyi 

 
b) İşlem Öncesi Hazırlık 

1- Hastanın psikolojik hazırlığı: 
-    İşlem hakkında bilgi verin, 

     -   Mahremiyetinin korunmasına özen gösterin, 
          -   Duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olun. 

2- Hastanın fiziksel hazırlığı: 
-    Hastanın iç çamaşırlarını çıkarın. 

3- Ekip elemanlarının hazırlığı: 
- Eldiven giyin, 
- Önlük kullanın, 
- Maske takın. 

4- Uygulama alanının hazırlığı: 
- Odanın ısısını düzenleyin, 
- Paravan veya perde çekin, 
- Eşyaları hastanın yanında uygun yere koyun. 

     
c) İşlem 

1- Hastaya uygun pozisyon verin; 
 Hastanın durumu uygunsa:Yatağın baş ucunu doğal pozisyona yaklaşana 

kadar yükseltin (atılımı kolaylaştırmak için), 
 Kalçalarını kaldıramıyorsa, yan tarafa döndürün, 
 Dizlerini bükebiliyorsa, dizlerini  büküp kalçasını kaldırmasını sağlayın. 

2- Hastanın altına muşamba ve örtüsünü yerleştirin, 
3- Hastanın altına pudralı sürgüyü yerleştirin, 
4- Tuvalet ihtiyacını rahat karşılayabilmesi için üstünü örtün, 
5- Tuvalet esnasında hastayı yalnız bırakın, 
6- Hasta ihtiyacını giderene kadar  zaman tanıyın (20-30 dakika), 
7- Hastanın kendisi temizlenebiliyorsa temizlik malzemelerini vererek 

temizlenmesini bekleyin, 
8- Kendisi temizlenemiyorsa, perine ve makatı ılık sabunlu su ile sonra duru su ile 

temizleyin (Kadında önden arkaya doğru), 
9- Perine ve makatı kurulayın, 
10- Hastanın temizliğini kendisi yapmışsa ellerini yıkayın, 
11- Sürgüyü aldıktan sonra hastaya rahat edebileceği pozisyonu verin, 
 

    d)  İşlem Sonrası 
1- Odayı havalandırın, gerekirse istek doğrultusunda oda spreyi kullanın, 
2- Malzemeleri toplayın, kaldırın,  
3- Sürgüyü fırçalayarak  yıkayın, kurulayıp kaldırın,  
4- Gerekirse sürgüyü dezenfekte edin, 
5- Atıkları; “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne uygun  

elemine edin, 
6- Tanılama kriterine göre dışkıyı, idrarı, perianal bölgeyi  değerlendirin sonuçları 

kayıt edin. 
 



KONU : ŞOK TABLOSUNDAKİ HASTANIN ACİL BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Yaşamsal desteği sağlayarak,olası komplikasyonları önlemek. 
 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; Şok tablosundaki hastanın (Kardiyojenik şok, hipovolemik şok, septik 

şok , anaflaktik şok) tanılanması, acil girişimlerin uygulanması ve takibini  kapsar. 
2- Şoktaki hastanın tedavi ve takibi hekim ve hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- Hastaya şokun cinsine göre pozisyon verilir. 
4- Hava yolunun açık olması sağlanır. 
5- Hastanın durumuna uygun konsantrasyonda O2 verilir. 
6- En az iki damar yolu açılarak (uygun solüsyonlarla) açık kalması sağlanır. 
7- Aldığı-Çıkardığı sıvı takibi yapılır. 
8- 12 derivasyonlu EKG çekilir. 
9- Akciğer grafisi, tele çektirilir. 
10- CVP katater takılır/takılması sağlanır ve takibi yapılır. 
11- Mesane kateterizasyonu yapılır ve çıkardığı takibi yapılır. 
12- Kanama varsa kontrol altına alınarak takibi yapılır. 
13- Yapılan tüm invaziv girişimlerde asepsi /antisepsi kurallarına uyulur. 
14- Vücut ısısı korunur. 
15- Hastanın güvenliği sağlanır ve mahremiyeti korunur. 
16- Sedasyon sağlanır. 
17- Laboratuvar analizleri için kan alın. 
18- Septik şok tablosunda kültür örnekleri için materyeller alınır (Kan,drenaj,vücut 

salgıları,idrar vb). 
19- Anafatik şok tablosunda etken ortamdan mümkünse uzaklaştırılır. 
20- Hasta ve ailesi tüm girişimler konusunda bilgilendirilir. 
21- Hasta stabil olana kadar ağızdan bir şey vermeyin. 

 
 
 
 
 

B- TANILAMA 
 
ŞOKUN CİNSİ MEKANİZMA NEDENLERİ BELİRTİ VE 

BULGULAR 
KARDİYOJENİK 
ŞOK 

Kalbin pompalama 
gücünün yetersizliği 
nedeniyle oluşur. 
 Sol ventrikülün 
dolaşan kanı 
boşaltmada 
yetersizliği 
sonucu,kalp debisi 
ve yetersiz doku 
perfüzyonu ile 
sonuçlanır. 

- İnfaktüs 
- Perikard 

tamponatı 
- Rulmoner 

emboli 
- Kardiomyopatiler 
- Perikardit 
- Kapaklarda 

fonksiyon 
bozukluğu 

- Papiller kaslarda 
veya ventriküler 
Septumda rüptür 

- Pnomotoraks 

- Göğüste ağrı ve 
rahatsızlık hissi 

- Bulantı 
- Dispne veya 

ortopne 
- Terleme (Allında 

artan) 
- Ölüme yakın 

olduğunu 
hissetme 

- Korku 
- Üşüme hissi 
- Taşikardi 
- Tasipne 
- Soğuk mermesi 



ekstremite 
- Sarılık 
- Siyaanoz 
- Ödem 
- Hepatomegali 

HİPOVOLEMİK 
ŞOK 

Kan ve sıvı kaybına 
bağlı yetersiz 
intravasküler volüm 
ile karekterizedir. 
Venöz dönüşün 
azalması sonucu 
adım hacmi (stroke 
volüm),kalp debisi 
(kardiakoutfut)azalır
volüm kaybı sürerse 
kan basıncı düşer 
ve yaşamsal 
organlarda doku 
perfüzyonu 
yetersizleşir. 

- kan-plazma 
kaybı 

- Sıvı kaybı 
 Yanıklar 
 Kusma 
 Diare 
 Fistül 

- Üçüncü boşluk 
sıvı değişimi 
 Peritonit 
 İleus 
 Pankreatit 

- Politrguma 
- Önemli 

hastalıkları 
 Diabet 
 Ülser 
 Addison 

- Kullanılan ilaçlar 
- Yakın zamanda 

geçirilen 
operasyonlar 

 

- Bilinç durumu 
değişikliği 

 huzursuzluk 
 korku 
 apati 
 sonmolans 
 koma 

- taşikardi (kalp 
hızı 100/dk) 

- hipotansiyon(Sis
tolik: 90 mmHg) 

- Nemli,soğuk, 
koyu gri 
ekstremiteler 

- Siyanoz 
- Hiperventilasyon 
- Metabolik 

asidozda ise 
dispne 

- Oligüri( 25 
ml/saat) 

 

 
 
 
 



ANAFLAKTİK ŞOK 
Genellikle antikor 
yanıtı yada 
hipersensivite 
reaksiyonu ile ani 
olarak ortaya çıkar.  
Reaksiyon 
antikorlar tarafından 
histamin ve 
seratonin 
salgılanması 
sonucu gelişir. Bu 
maddeler kapiller 
permeabiliteyi 
arttırarak arteriyal 
ve ventriküllerde 
vazodilatasyona 
neden olarak kanın 
periferde 
göllenmesine,venöz 
dönüsün 
azalmasına,kalp 
debisinin 
düşmesine ve 
hücresel 
hipoperfizyona 
neden olurlar. 

- Akut allerjik 
reaksiyonlar 
 Antibiotikler(Ö

r.Penisilin) 
 Radyolojik 

kontras 
maddeleri 

 Lokal 
anestetikler 

 İnsektisidler 
 Yabancı 

proteinler (be-
sinler) 

Allerjenin girişimden 
saniyeler/dakikalar 
içinde 
- Huzursuzluk 
- Kaşıntı 
- Hapşırık 
- Baş dönmesi 
- Korku  
İlerleyen sürede 
- Ateş,titreme 
- Bulantı,kusma 
- Diare 
- Dispne 
- Bronkospozim 
- Larinks ödemi 
- Hipotansiyon 
- Taşikardi 
- Konvilsiyonlar 
- Bilinç kaybı 
- Kalp-akciğer 

durması 

SEPTİK ŞOK Tedavi edilemiyen 
sepsise sistemik bir 
yanıt olarak 
düşünülür. 
En yaygın 
mikroorganizma 
gram(-) basillerdir. 
Mantar,fungus ve 
gram(-) bakteriler 
sepsise neden 
olmaktadır. 
  Spesifik 
mikroorganizmalar 
tarafından 
salgılanan 
endotoksinin damar 
yapısını bozarak 
geçirgenliği arttırır 
ortaya çıkan yaygın 
vazodilatasyon yine 
geçirgenliği 
arttırarak dolaşımı 
yetersiz hale getirir. 

- Enfeksiyonlar 
 Primer 

neningotoksik 
sepsis 

 Menenjite 
bağlı 
sekonder 
pnomoni 

 Pyelonefrit 
 Üriner ve 

safra yolu enf. 
 Dejtanit 
 Katater enf. 

- Yanıklar 
- Kaseksi 
- Diabet 
- Trekeostomi 
- Lösemi 
- Habis tümörler 
- Kortikosteroid 

kullanımı 
- sitotoksitler 

- Yüksek ateş 
- Terleme 
- Hiperventilasyon 
- Bilinç kaybı 
- Trombostopeni 
- DİK 
- Petejiler 
- Ekimozlar 
- Başlangıçta 

sıcak iyi 
kanlanan deri 
sonra siyonalik 
soğuk deri. 

 
 
 
 
 



C – UYGULAMA 
1- Kardiyojenik şok 

- Hastaya sırt üstü düz yatışlı şok pozisyonu verin, 
- Hava yolunu açın ve açık kalmasını sağlayın, 
- Hayati belirtilerini alın ve kaydedin. Belirtilerin takibini stabil olana kadar 5 

dakikada bir yapın, 
- En az 2 damar yolu açın, 
- Damar yolu açık kalacak şekilde sıvı verin, 
- Laboratuar analizleri için kan alın; 

 Kan gazı (2-4 saatte bir), 
 Elektrolitler, 
 Kardiak enzimler, 
 Kan grubu, 
 Kanama-pıhtılaşma. 

- Yüksek konsantrasyonda oksijeni (%100 konsantrasyonda 2-4 lt/dak) uygun 
veriliş yolu ile (kanül-maske) verin, 

- Derivasyonlu EKG çekin, 
- Akciğer-Thoraks grafisi çekin/çektirin, 
- Ordr edilen tıbbi tedaviyi uygulayın, 
- Sedasyon sağlayın, 
- Santral venöz katater takılmasını sağlayın ve takibini yapın(saat başı), 
- İdrar sondası takın takılmasını sağlayın ve idrar takibini yapın(saat başı), 
- Hastanın vücut ısısını koruyun, 
- Hastanın güvenliğini sağlayın, 
- Şuuru açık olduğu sürece her yapılan girişim hakkında hastayı bilgilendirin, 
- Kardiyojenik şok nedenine göre stabil bulgular elde edilene kadar takip edin ve 

kayıtları tam ve eksiksiz tutun. 
 

2- Hipovolemik şok 
- Hastaya sırt üstü,dizler düz,ekstremiteler 30 açılı baş göğüs ile aynı hizada yatış 

pozisyonu verin, 
- Hava yolunun açıklığını kontrol edin ve açık kalmasını sağlayın, 
- Hayati belirtileri alın ve kaydedin (Belirtilerin takibini stabil değerler alınana kadar 

5 dakikada bir yapın), 
- Gerekirse CPR uygulayın, 
- En az 2 damar yolu açın, 
- Volümü arttırıcı sıvı takın (Kanamalarda kollloid,L.Ringer 20 ml/kg/15 dak veya 

izotonik) Saatlik aldığı sıvı takibini yapın, 
- Yüksek konsantrasyonda oksijeni (%100 konsantrasyonla 7-8 lt/dak) uygun 

veriliş yolu(kanal-maske) ile verin, 
- Kanama varsa kontrol altına,alıln ve takibini yapın, 
- Mesane kateterizasyonunu yapın/yapılmasını sağlayın ve saatlik idrar takibi 

yapın, 
- Kırıklar varsa atelleyin/atellenmesini sağlayın, 
- EKG,Akciğer grafisi çekin/çektirilmesini sağlayın, 
- Laboratuar tetkikleri için kan alın ve sonuçların takibini yapın; 

 Kan gazı(4 saatte bir), 
 Elektrolitler, 
 Hemotokrit, 
 

- Ord. Edilen tıbbi tedaviyi uygulayın, 
- Hastanın vücut ısısını koruyun, 
- Santral venöz kateter takılmasını sağlayın ve saatlik takibini yapın, 
- Hastanın güvenliğini sağlayın ve mahremiyetine özen gösterin, 



- Şuuru açık olduğu sürece her yapılan girişim hakkında hastayı bilgilendirin 
- Hastanın değerleri stabil olara kadar tüm bulgu ve takip değerlerini eksiksiz 

olarak kayıt edin. 
3- Anaflaktik şok 

- Hastaya hava yolunu açıkta bırakacak şok pozisyonu verin, 
- Hava yolunun açıklığını kontrol edin ve açık kalmasını sağlayın. Solunum takibi 

yapın, 
- En az 2 damar yolu açın, 
- İzotonik veya %0,5 Dekstroz ile perfüzyonu başlatın, 
- Hayati belirtileri alın ve kaydedin (Belirtilerin takibini hasta stabil olana kadar 5 

dakikada bir yapın), 
- Yüksek akım ve konsantrasyonda oksijen verin, 
- Allerjen etkenini ortamdan uzaklaştırın, 
- Elinizde var ise hazır epirefrinli şırınga seti hemen uygulayın, 
- Order edilen tedaviyi yapın, 
- Vücut ısısını koruyun, 
- Hastanın güvenliğini sağlayın ve mahremiyetine özen gösterin, 
- CPR gerekebilir malzemelerinizi hazır bulundurun. 
 

4- Septik şok 
- Hastaya şok pozisyonu verin, 
- Hava yolu açıklığını kontrol edin ve açık kalmasını sağlayın, 
- En az 2 damar yolu açın açık kalmasını sağlayın, 
- Yüksek konsantrasyonda (%100 7-8 lt/dak) oksijen verin, 
- Hayati belirtilerini alın ve kaydedin, 
- Mesane kateterizasyonu yapın/yapılmasını sağlayın ve saatlik idrar takibi yapın, 
- Kan gazı alın ve 4 saatlik takibini yapın, 
- Laboratuar analizleri için kan alın (Elektroliltler, biokimya), 
- Kültür için kan, idrar, yara, drenaj, tükürük v.b. sıvılardan örnek alın, 
- Enfeksiyon kaynağını ortadan kaldırın (Apse drenajı, yara debritmanı gibi), 
- Kültür antibioğram sonucu çıkana kadar şüpheli giriş kapısına göre önerilen 

antibiotik kombinasyonunu uygulayın.   
 

D–  İşlem Sonrası 
- Hasta stabil olana kadar yapılmış olan tüm takip ve uygulamaları kayıt edin ve 

kontrol edin, 
- Hastanın mevcut durumu hakkında anemnez alarak tekrar değerlendirme yapın ve 

hekim ile bulgularını paylaşın, 
- İşlem sırasında kullanılan malzemeleriniz varsa (CPR sırasında kullanılanlar vb) 

temizliğini ve dezenfeksiyonunu sağlayın, 
- Hastayı tüm girişimlere rağmen kurtaramadıysanız post-mortem bakımını yapın. 

 



  TABURCU PROTOKOLÜ 
Konu: Hasta taburcu protokolü 
 
Amaç: Çıkışına karar verilen hastanın taburcu işlemlerinin eksiksiz ve zamanında 
yapılmasını sağlamak 
 
Temel İlkeler: 
1.Hemşirelik işlemlerinin bilgisayara kaydını sağlamak, 
2. Çıkış işlemleri için hasta yakını ilgili birimlere yönlendirilir, 
3. Hasta çıkış dosyalarının arşive teslimini sağlamak, 
4. Gereksinime göre hasta ve ailesine eğitim vermek ( ilaç, diyet, günlük yaşam 
aktiviteleri,kullanılan araç gereç, poliklinik kontrolü) 
5. Hastanın transport protokolüne göre transferini sağlamak ( Ev yada başka birime ) 
6. Hasta çıkış belgesinin kontrol edilmesi 
  
Kapsam: 
-Hasta taburcu protokolü taburcu işlemlerini, eğitimini ve trasportunu kapsar. 
-Hasta taburcu protokolü ekip ( Bilgi-İşlem, Hekim, Hemşire, Personel )sorumluluğundadır. 
 
Tanılama:     
Çıkışına karar verildiği durumda yapılır. 
 
Uygulama: 
-Çıkış formu hekim tarafından doldurulur. 
-Hasta dosyası arşive gönderilmek üzere kontrol edilerek toplanır. 
-Uygulamaların otomasyon sistemi kaydının kontrolü yapılır. 
-Hata / Yakınına; 

- İlaçları, kullanım süreleri, dozları, 
- Poliklinik kontrol randevuları, 
- Diyeti, 
- Evde kullanacağı alet / makine vs. varsa eğitimi, 
- Acil durumda başvuru noktaları hakkında bilgi, 
- Günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesine yönelik eğitim verilir. 

- Varsa alınan özel eşyaları “ Para, Değerli Eşya Teslim Protokolü “ne uygun olarak 
teslim edilir.  

 -Hastanın çıkış belgesi kontrol edilir, 
 - Hastanın “ trasport protokolüne “  göre transferi sağlanır.         
 



 
 
 

KONU : TERLEMESİ OLAN HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Terleme sonrası oluşabilecek olası komplikasyonları önlemek 
 

A – TEMEL İLKELER  
1. Bu protokol terlemesi olan hastanın hijyenik bakımına, enfeksiyonlardan 

korumasına ve sıvı dengesinin sağlanmasına yönelik uygulamaları kapsar. 
2. Hastaya yönelik tüm girişimlerde mahremiyetine özen gösterilir 
3. Hasta ve ailesine yapılacak işlemler hakkında bilgi verilecek katılımı sağlanır. 
4. Terlemesi olan hasta hava akımından korunur 
5. terlemesi iki pozitif (++) veya üç pozitif (+++) olan hastalara günde bir kez ve 

terlemesi bir pozitif (+) olan hastalara günaşırı protokole uygun banyo verilir. 
6. Koku giderici maddeler cilt bütünlüğü bozulmuş bölgelere kullanılmaz 
7. Hastaya sentetik olmayan iç çamaşırları ve yatak takımları kullanılır 
8. Terle ıslanan iç çamaşırlarının kurutularak tekrar giyilmesi önlenir. 
9. Terlemesi olan hastanın giysileri ve yatak takımları ıslandıkça değiştirilir. 
10. Terlemesi iki pozitif (++) veya üç pozitif (+++) olan hastalarda;  

- Aldığı Çıkardığı Sıvı Takibi Protokolü 
- Bası Yarası Önleme Protokolü 
- Özel Ağız Bakımı Uygulama Protokolü 
- Öz Bakımını Yapmada İsteksiz ve Yetersiz Olan Hastanın Bakım Protokolü 

uygulanır. 
11. Terlemeyi oluşturan nedenlere yönelik uygun protokoller uygulanır. 

 
B- TANILAMA 

1. Terlemenin görüldüğü hastalık ve faktörler: 
 Enfeksiyon hastalıklarında gelilşen ateş sonrası ( tbc(özellikle gece terlemesi),       

) 
 Hormonel değişiklikler  ve bozukluklar (Menopoz,mensturasyon,hipertroidi) 
 Metabolik bozukluklar (Hipoglisemi,hiperglisemi) 
 Hipo volemik şok 
 Hipoksi 
 Obesite 
 D vitamini eksikliği (özellikle gece terlemesi) çocuklarda baş dönmesi 
 Psikolojik durumlarl (stres.....) 
 Madde kullanımı ve yoksunluğu (alkol vs.) 
 İlaç,etki ve yan etkileri (antipiretik,psikotrop,hormonal ilaç) 
  Aşırı eforlu durumlar (kalp ve solunum yetmezliği olan hastalarda, doğum.....) 
  Aşırı sıcağa maruz kalma 
 Diğer......................................................... 

 
2. Ter bezleri ve bulunduğu bölgeler: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
        Şekil 1: Apokrin ter bezleri bölgeler                              Şekil 2: Erkin bezleri 
bölgeleri 
               Aksiller                                                                               Alın 
               Pubis                                                                                 Ayak tabanları       
               Areok etrafı                                                                        El ayası 
                                                                                                                 Vücudun her 
bölgesi 
 

3. Ter bezinin salgı özellikleri : 
           Erin bezleri: 

 Berrak sıvı 
 Tuzlu 
 Kimyasal maddeler 

          Apokrin bezleri: 
 Yağ 
 Protein 
 Yapışkan,bulanık sıvı 
 Özel koku 

 
4. Terleme kriterler: 

 Sadece yüzde terleme   (+) 
 Giysilerin ıslanması        (++) 
 Çarşafların ıslanması     (+++) 

 
5. Terlemenin miktarı 

 Vücut ısısı normal iken 450 cc 
 Yüksek ateş varken 1750 cc 
 Uzun egzersiz sonrası 5350 cc 

 
6. Hastanın kullandığı giysi ve yatak takımlarının özellikleri değerlendirilir: 

 Pamuk   +/- 
 Sentetik  +/- 
 Yün         +/- 

 
          Tanılama sıklığı: Hastanın terleme durumuna göre her vardiyada tanılama yapılır. 
 

 
C – UYGULAMA 

1. Hastanın vital bulgularını kontrol edin 
2. Hasta yatağa bağımlı ise: “Yatak İçi Tam Vücut Banyosu Uygulama Protokolü”nü 

uygulayın 
3. Yatağa bağımlı değilse uygun ortam hazırlayarak banyo yapmasını sağlayın 
4. Banyo sonrasında terlemesi olan hastanın giysilerini/yatak takımlarını değiştirerek 

hijyenik bakım uygulayın: 
a) Malzemeler 

 Temiz pamuklu çamaşırlar 
 Temiz pamuklu yatak takımları 
 Vücut spreyi veya deodorantlar 
 Yumuşak pamuklu bezler (ıslak+kuru) 
 Oda spreyi 
 Kirli poşeti (kirli,ıslak çamaşırları koymak için) 



b) İşlem 
 Ellerinizi El Yıkama Protokolü’ne uygun yıkayın 
 Açık pencere varsa kapatın,perde/paravanayı çekin ve kapıyı kapatın 
 Oda ısısını kontrol edin 
 Hastanızın ıslak çamaşırlarını çıkartın kirli poşetine koyun 
 Hastanın izni doğrultusunda terin kokuya neden olduğu bölgelerdeki kılların 

temizlenmesini sağlayın 
 Vücut ısısındaki ıslak bezle meme,meme altı, koltuk altları ve pubis bölgesini 

silin 
 Aynı bölgeleri kuru bezle kurulayın 
 Hastanın tercihine göre deodorant kullanın 
 Temiz çamaşırları giydirin 
 Yatak takımları ıslanmışsa değiştirin. 
 Hastaya çok kalın giyinmemesini söyleyerek,giysilerini hafifletmesini sağlayın 
 Odayı havalandırın gerekirse hastanın tercihine uygun oda spreyi kullanın 

5. Hastanın hava akımına maruz kalmasını engelleyin 
6. Hasta odasında az sayıda insan bulunmasını sağlayın,gerekirse ziyaretçi 

kısıtlaması yapın 
7. Tanılama kriterleri doğrultusunda gerekli diğer bakım protokollerini uygulayın. 

 Özel Ağız Bakımı Uygulama Protokolü 
 Aldığı -Çıkardığı Sıvı Takibi Protokolü 
 Bası Yarası Önleme Protokolü 
 Anksiyeteli Hastaya Yaklaşım Protokolü 
 Öz Bakımını Yapmada İsteksiz ve Yetersiz Olan Hastanın Bakım Protokolü 

8. Hastanın hastalık durumuna uygun beslenmesini düzenleyin 
9. Terleme sıklığına göre bakım sıklığınızı planlayın 
10. Kirli malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonunu sağlayın 
11. Gözlem ve bulgularınız hemşire gözlem formuna kaydedin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    TOTAL PARENTERAL BESLENME PROTOKOLÜ 
 
Amaç  : Parenteral  yolla hastanın dengeli yeterli beslenmesini sağlamak. 
 
A.) TEMEL İLKELER  
1- TPN uygulaması hemşirenin sorumluluğundadır. 
2- İşlem hastaya anlatılarak işbirliği sağlanır. 
3- TPN uygulanan kateterin pansumanı 24 saatte bir yapılır. 
4- TPN IV kanülden uygulanıyorsa IV kanül bakım protokolü uygulanır. 
5- TPN uygulanan venden ilaç uygulaması yapılmaz. 
6- Sadece birbiriyle uyum sağlayan solüsyonlar kullanılır. 
7- TPN torbası ve seti 24 saatte bir değiştirilir. 
8- TPN uygulanan hastaya  
- 4 saatte bir vital bulguları takibi, 
- 24 saatte bir kilo takibi, 
- 24 saatlik aldığı- çıkardığı takibi , 
- Haftada bir boy takibi yapılır ( 0- 18 yaş arası ) 
 
B.) TANILAMA  

Aşağıdaki risk faktörlerini taşıyan hastalara TPN uygulanır. 
1- 0-1 yaş döneminde parenteral beslenmeyi gerektiren klinik durumlar. 
- Gastrointestinal sistem anomilileri, 
- Nekrotizan enterokolit, 
- İmmun yetmezlik, 
- Kronik malabsorbsiyon, 
- Düşük doğum ağırlıklı bebek. 
2- 1-3 yaş ve daha büyük çocuklarda TPN’nin uygulandığı durumlar yetişkinlere 

benzerdir. 
Örneğin ; 

- İnflamatuar barsak hastalığı, 
- Kronik ileus, 
- Enterit fistüller, 
- Akut pankreatit. 
- AIDS,  
- Börek yetmezliği, 
- Karaciğer yetmezliği, 
- Maling hastalıklar, 
- Anoreksiya nevroza, 
- İnfizyon alanı, 
 
3- İnfüzyon alanı ; 
- Kızarıklık, 
- Akıntı, 
- Hassasiyet yönünden saate bir izlenmelidir. 
 
4- Takip Kriterleri ; 
- TPN uygulanan kateter yada kanülün kızarıklık, şişlik, ödem , flebit ağrı yönünden saat 

bir takibi yapılır. 
- Kateter veya kanülün 24 saatte bir mansumanı değiştirilir. 
- Kateter veya kanül uygulanan yerde şişlik, ödem oluştuysa sıvı tedavisi heman 

sonlandırılır. 
- Bölgede dolaşımı hızlandırmak ve iyileşmeyi sağlamak için ıslak pansuman yapılır. 
- Sette hava kabarcığı olmamasına dikkat edilir. ( Emboli açısından ) 
- Dolaşım yüklenmesi olmaması için infüzyon pompası kullanılmalıdır. 



- Dolaşım yüklenmesi olmuşsa infüzyon hızı azaltılır.Çocuk yarı favler pozisyonuna 
getirilir. Gerekiyorsa O2 verilir.İdrar miktarı takibi yapılır.Hekime haber verilir. 

 
5- TPN sıvılarının tanılanması ; 
- %5 Dekst, %10 Dekst , %20 Dekst, %30 Dekst, %09 Nacl. 
- %6 Tropamine , %8 Hepatamine 
- %20 Lipit 
- TPN sıvısı hazırlandıktan sonra kalan sıvılar tekrar kullanılmaz. 
 
6- TPN Torbası 
- Steril olup olmadığı, 
- Kaçak olup olmadığı, 
- Son kullanma tarihi, 
- Ambalajın kapalı olması açısından tanılanır. 
 
7- İnfüzyon Pompasının Tanılanması; 
- İnfüzyon pompasının işlevselliği  + / -  
          Yüksekliği  + / - 
  
C.) UYGULAMA 
a.) Malzemeler ; 
- Uygun büyüklükte ilaç tepsisi, 
- Turnike, 
- Antiseptik solüsyon ( %10’luk povidon iyot ), 
- Pamuk tamponlar, 
- Kesekağıdı, 
- Tedavi muşambası, 
- IV kanül, 
- Extancion set, 
- İnfüzyon pompası, 
- TPN torbası ve seti, 
- Kullanılacak sıvı ve elektrolitler. 
 
b.) İşleme hazırlık ; 
-    El yıkama protokolüne göre ellerinizi yıkayın, 
- Eldivenlerinizi giyin, 
- İşlemin tüm aşamalarında asptik teknik uygulayın. 
- Bütün klemleri kapayın ( şekil 1 ), 
- Delici iğnenin kapağını açın, solüsyon şişesine batırın ve karıştırın. 
- Diğer solüsyonlar içinde aynı işlemi uygulayın. 
- Her solüsyon için ayrı bir delici iğne kulanın. 
- Hekim direktifine göre TPN torbasına istenilen miktarda solüsyon doluncaya kadar 

bütün klempleri kapatın. 
- Emniyet kilidini kapatın, transfer portu yerinden çıkarın, emniyet kapağını yerine 

yerleştirin. 
- Diğer ilaçlar için ilave girişini kullanın. 
- TPN torbasını iyice karıştırın. 
- TPN torbasını sıkarak birkaç dakika kaçak açısından kontrol edin. 
- Sıvı kaçağı varsa, sterilite bozulduğundan TPN torbasını kullanmayın. 
- TPN torbasının üzerine solüsyonun içeriğini belirten kart yapıştırın. 
 
D.) İŞLEM  
- El yıkama protokolüne göre ellerinizi yıkayın. 
- Malzemeleri tepsi ile hasta odasına götürün. 
- Hastaya yapacağınız işlemler hakkında bilgi verin. 



- TPN torbasının, uygulama portunun kapağını çıkarın, infüzyon setini takın ( şekil 1 ) 
- İnfüzyon setinin havasını boşaltın. 
- İnfüzyon setini infüzyon pompasına yerleştirin. 
- IV damar yolu açma protokolüne uygun damar yolu açın. 
- İnfüzyon pampasında saate gidecek miktarı ayarlayın. 
 

İşlem Sonrası ; 
- Malzemeleri toplayın. 
- Atıkları atık torbasına veya kutusuna atın. 
- İşlemi hemşire gözlem dosyasına kaydedin. 
- Gelişebilecek komplikasyonlar yönünden hastayı takip edin ve kaydını yapın. 
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KONU: VARİS ÜLSERASYONLU HASTANIN BAKIM 
PROTOKOLÜ 

 
AMAÇ: Bacak ülserlerinde bozulan doku bütünlüğünün iyileşmesini sağlamak. 
 

A-    TEMEL İLKELER 
1- Hasta bireyin günlük hareket ve aktiviteleri sınırlandırılır. 
2- Beden İmajı Bozulan Hasta Bireye Psikolojik Yaklaşım Protokolü uygulanır. 
3- Geniş nekrotik ülserlerde hasta mutlaka yatak istirahatine alınır. 
4- Venöz ülserlerinde ödemi azaltmak için ülserasyonlu bacağı elevasyon   
      uygulanır. 
4-     Konstipasyonu Önleme  Protokolü iuygulanır. 
5-     Günlük hijyenik bakım ve beslenmesine destek olunur. 
6-     Yara, travmalardan korunur. 
7- Yatağın ve karyolanın  varis ülserine basınç yapmasını önleyici tedbirler  
      alınır. 
8- Arter ülserlerinde yatak başı 3-6 inç kaldırılır. 
9- Tedavi ve bakımın her aşamasında hasta birey ve ailesinin katılımı  
       sağlanır. 
10- Risk faktörleri azaltılır (Nikotin yasaklanır vb). 
11- Pansuman değişiminden 30 veya 45 dakika önce hastaya ağrı kesici ilacı  
      uygulanır. 
12- Yara bakımında cerrahi aseptik teknik uygulanır. 
13- Pansuman hasta bireyin en rahat ettiği pozisyonda  yapılır. 
14- Yara temizliği serum fizyolojik ile yapılır. 
15- Nekrotik dokular varsa mekanik, kimyasal ve cerrahi yollarla temizlenir. 
16- Ayakta gezen hastalarda yeni oluşmuş küçük ülserler için unno bandaj  
      uygulanır. 
17- Unno bandaj ayak şişken uygulanmaz ayak dinlendirildikten sonra uygulanır. 
18- Hastanın ayak parmak aralarında veya tırnaklarında mantar varsa hastaya  
       mantar tedavisi de uygulanır.  
19- Hasta diabetikse şeker profil sonuçları  kontrol edilir. 
20- Ülserasyon iyileştikten sonra bacağı elastik bandaj uygulanır.        
21- Hasta birey ve ailesi varis ülserleri hakkında bilgilendirilir. 
 

   B-    TANILAMA 
         1-     Doku Perfüzyon Bozukluğu: 

a-     Periferik nabızların kontrolü, 
b-     Distal nabız yokluğu, 
c-     Pigmentasyon , 
d-     Ülser etrafında soluk gri renkli cilt görünümü, 
e-     Diabet, 
f-       Derin ven trombozu, 
g-     Ülser zemininde nekroz ve beyaz plak, 
h- Ağrı.     
      

         2-     Enfeksiyon: 
a-     Hiperemi, 
b-     Ödem, 
c-     Ağrı, 
d-     Sarı yada yeşil akıntı, 
e-     Pansuman kirliliği, 
f-       Koku. 

3-     Ağrı: 



a-     Devamlı, 
b-     Zonklama şeklinde,  
c-     Yanma şeklinde, 
d- Aralıkla, 
e- Şiddetli (iskemik ağrı) ağrılarda “Ağrı Takip Protokolü”ne göre tanılama yapılır 

. 
4-     Pansuman Seçimi İçin Yaranın Durumu: 

a-     Yeni açılmış ülserlerde (unno bandaj), 
b-     Nekrozlu ülserlerde (ıslak  pansuman), 
c-     Beyaz plaklı, nekrozlu ülserlerde (ıslak pansuman), 

5-     Yaranın Lokalizasyonu: 
a-     Staz ülseri ise ayak bileğinin medial tarafına yerleşir, 
b- İskemik ülser ise topukta, dış malleol çevresinde ayak baş parmağında ve 

ayak     
      sırtında yerleşir. 

6-     Yaranın İyileşme Süreci: 
a-    Yara her pansuman değişiminde yara yerinde granülasyon dokusunun 
      gelişmesine göre değerlendirilir,    
b-    Küçük yaralar 15-20 günde, büyük yaralar ise 3-4 ayda iyileşir. 

 Tanılama Sıklığı: Her pansuman açıldığında  
 
 
   C-    UYGULAMA 

UNNO BANDAJ 
a)    Malzemeler 

- Unno bandaj ilacı (özel hazırlanıyor, plastik kutuda muhafaza ediliyor.), 
-       Çinko kap (karışımın çabuk soğuması için), 
-      Kaynatma cihazı, 
-      Saç kurutma makinası, 
-      Orta boy kıl fırça, 
-      Sargı bezi, 
-      Steril gaz, 
-       Pamuk, 
-       Yara kenarlarını korumak için uygun pomat, 
-       Elastik bandaj, 

 
b)     İşlem Öncesi Hazırlık: 
      Hasta bireyin Hazırlığı 

a-     Psikolojik Hazırlık 
1-     Tedavi ve bakımla ilgili hastaya bilgi verin, 
2-     Hasta bireyi korkularını ifade etmesi için cesaretlendirin, 
3-     Hastaya aktivite kısıtlanmasının nedenlerini açıklayın, 
4-     İletişim Kurma ve Sürdürme Protokolü’nü uygulayın, 
5-     Mahremiyetinin korunmasına özen gösterin, 
6-   Hastaya yapılacak uygulamayı sakin ve yavaş yapın. 
 

                b-     Fiziksel Hazırlık 
1-     Hastaya uygun pozisyon verin, 
2-     Perde veya paravan çekin, 
3-     Pansuman arabasını hastanın yanına getirin, 
4-     Ellerinizi protokole uygun yıkayın, 
5-     Eldiven giyin, 
6-     Eski pansumanı açın, 
7- Ülserasyonun etrafını ve bacağı sabunlu su ile temizleyin , durulayın    
      ve kurutun, 



8- Kirli eldivenlerinizi çıkarın.  
              

          c)     İşlem 
1-     Steril eldiven giyin, 
2-     Nemli Emici (Islak) Pansuman Protokolünü uygulayın, 
3- Yara etrafına önerilen pomadı sürün (Ülserasyondaki akıntının sağlam cilt     
      dokusunu tahriş etmesini önlemek için), 
4- Kaynatma cihazının içindeki ilacın jelatini eriyince kıl fırça ile karıştırarak    
      çinko kaba boşaltın. 
5-     Rulo halindeki sargı bezini ilacın içine batırın. 
6-     İlacı emmesi için bir müddet bekleyin, 
7-     İlacı fırça ile ülserasyonun üzerine sürün, 
8-     Steril gazlı bezlere de ilaç emdirerek yaranın üzerine yerleştirin, 
9-     Ayak bileğinin üstüne ve patella altına pamuk yerleştirin ( Sertleşen    
      bandajın kesmemesi için), 
9- Çinko kap içinden rulo sargı bezini alın (büller oluşmaması ve cildin tahriş         

Olmaması için), 
10- Parmak uçları açıkta kalacak şekilde elastik bandaj sarılır gibi aşağıdan        
      yukarıya dize doğru sarın. Patellaya gelince tekrar aşağıya dönün bu 
işlemi    
       5-6 kat uygulayın, 
11- Saç kurutma makinasının soğuk kısmı ile sardığınız unno bandajı 
kurutun, 
12- Sargının çok sıkı veya gevşek sarılmamasına özen gösterin, 
13- Ayak bileğinin rahat hareket edip-etmediğini kontrol edin, 
14- Unno bandaj kurutulduktan sonra bandajın kirlenmemesi için üzerine 
sargı     
       bezi sarın, 
15- Unno bandajını desteklemek için sargı bezinin üzerine elastik bandaj 
sarın,  
16- Yaranın durumuna göre haftada bir veya yirmi günde bir bandajı 
değiştirin, 
17- Pansumandan sonra hastanın rahat edeceği uygun pozisyon verin. 
 

        d)     İşlem Sonrası  
1- Tüm malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
2- Eldivenlerinizi çıkarın, 
3- Kullanılan steril aletleri uygun bir şekilde dekontaminasyon ve dezenfeksiyon 

işlemine tabi tutun, 
4- Atıkları”Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü” ne 

uygun elimine edin, 
5- Elde edilen tüm veri ve bulgularınızı “Hemşire Gözlem Dosyası”na kayıt edin, 
6- Veri ve bulgularınızı ekip üyeleriyle paylaşın. 



KONU: VENÖZ PORT YOLUYLA YAPILAN UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Venöz port yoluyla infüzyon, enjeksiyon tedavisi ile kan örneği alınmasını doğru ve 
tekniğe uygun yapmak. 
 
 
A-TEMEL İLKELER: 

1-  Venöz porttan uygulama; infüzyon, enjeksiyon ve kan örneği alınmasının tanılama 
ve uygulamasını içerir. 

2-  Uygulamalarda cerrahi aseptik teknik kullanılır. 
3-  Uygulama öncesi, “Venöz porta huber iğne uygulama protokolü”ne uygun takılan 

Huber iğnenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 
4-  Her enjeksiyon ya da infüzyon arasında, port sistemi 10cc serum fizyolojik ile 

yıkanır. 
5-  Kan örneği alma işlemi tamamlandıktan sonra sistem 20cc serum fizyolojik ile 

yıkanır. 
6-  Hickman kateterli venöz porttan; parenteral tedavi öncesi ve kan örneği alma 

işleminden önce yetişkinlerde 5cc, çocuklarda 3cc heparinize edilmiş serum 
fizyolojik geri çekilir.  

7-  Hickman kateterli venöz portta, heparinli kan geri alındıktan sonra sistem 10cc 
serum fizyolojik ile yıkanır. 

8-  Parenteral tedavi ve kan örneği alınmasından sonra Hickman kateterli port; ml/100 
iü. Heparin içeren 5cc serum fizyolojik ile heparinize edilir. 

9-  Groshing kateterli venöz portta, heparinizasyon işlemi yapılmaz; 10cc serum 
fizyolojik ile yıkanır. 

10- Kateter çatlaklarına neden olmamak için, port lümeni içinde yüksek      
       basınç yaratan, 10cc’den küçük enjektörler kullanılmaz. 
11- Hastaya uygulama öncesi işlem hakkında bilgi verilir. 
12- Hastanın mahremiyeti korunur. 

 
B-TANILAMA 
 a-Tanılama Kriterleri: 

 1- Uygulama öncesi; 
 

 Non-coring Huber iğne takılı olması + / - 
 Venöz portun açıklığı + / - 
(Venöz portun açıklığı aspirasyonla kanın geri gelmesidir.) 
 Enfeksiyon   Kızarıklık + / - 

 Hassasiyet + / - 
 Şişlik + / - 
 Isı artışı  + / - 

 
 
 
2- Uygulama süresince; 

 Hematom + / - 
 Ekstravazasyon + / - 

(Ekstravazasyon varsa; ekstravazasyon 

yarasında bakım protokolüne göre      

 tanılayın.) 

  
b-Tanılama Sıklığı: 



 Her parenteral uygulama ve kan örneği alma işlemi öncesi ve sonrası hasta, tanılama 
kriterleri yönünden gözlenir. 

 
 
 
C-UYGULAMA 

a-Malzemeler: 
 Antiseptik solüsyonlar(%10 Povidon iyod, %70 Alkol) 
 10cc ve 20cc’lik boş enjektör 
 10cc serum fizyolojik bulunan enjektör 
 20cc’lik serum fizyolojik dolu enjektör 
 Heparin flakon(5000iü/ml) 
 İnfüzyon pompa ve seti 
 Steril eldiven 
 Steril tampon ve steril kare gaz 
 Kan örneği alınacak labaratuar tüpleri 
 IV ilaç uygulama protokolü malzemeleri. 

 
 

b-İşlem Öncesi: 
1-  Elleri “El yıkama protokolü”ne uygun olarak yıkayın, 
2-  Parenteral uygulamayı protokollere uygun olarak hazırlayın, 
3-  Hazırlanan malzemeleri tedavi tepsisine koyun, 
4-  Tepsi ile hastanın yanına yanına gidin. 

 
 
c-İşlem : 

1-  Hastanın kimliğini, dosyasını ve doktor direktiflerini kontrol edin, 
2-  Yapılacak işlemi hastaya açıklayın, 
3-  Hastaya semi-fawler yada prone pozisyonu verin, 
4-  Perde ya da paravan kullanarak hastanın mahremiyetini koruyun, 
5-  Port bölgesini kriterlere uygun tanılayın, 
6-  Huber iğne takılı değil ise “Venöz porta huber iğne uygulama protokolü”nü 

uygulayın, 
7-  Huber iğne takılı ise; eldivenleri giyip iğne giriş bölgesini antiseptik solüsyon 

ile merkezden dışa doğru 2 kez temizleyin, 
8-  Steril kare gaz ile huber iğne ve ajutajı örtecek şekilde kapatıp, flasterleyin ve 

üzerine tarih atın, 
 
 
c-1- İnfüzyon ve enjeksiyonda işlem; 
1- 10cc’lik boş enjektörü sete takın, klempi açın ve kan aspirasyonu ile sistemin 

açıklığını kontrol edin, 
2-  Kan aspirasyon işleminden sonra 10cc serum fizyolojik ile lümeni yıkayın ve 

klempi kapatın, 
3-  Enjeksiyon uygulanacak ise; ilaç içeren enjektörü sete takın, klempi acın 

ve ilacı enjekte edin, 
4-  Enjeksiyon tamamlandıktan sonra port lümenini 10cc serum fizyolojik ile 

yıkayın, 
5-  Hickman kateterli port ise “Venöz port bakım protokolü” ne uygun 

heparinizasyon işlemini yapın, 
6-  Sistem tekrar kullanılacak ise; port iğnesinin üzerini steril kare gaz ile 

kapatın, 



7-  Porttan infüzyon uygulanacak ise; Port lümenini serum fizyolojik ile 
yıkadıktan sonra klempi kapatın, 

8-  İnfüzyon pompası ile mayiyi takın, 
9-  İşlem(enjeksiyon/infüzyon) süresince, “Ekstravazasyonu önleme protokolü”ne 

göre bölgeyi tanılayın,  
10- Her sıvı infüzyonundan sonra, port lümenini 10cc serum fizyolojik ile 

yıkayın(Sıvıların biribirleri ile etkileşiminden dolayı kristalleşmesini önlemek 
amacıyla), 

11- İnfüzyon tamamlandıktan sonra port lümenini 10cc serum fizyolojik ile 
yıkayın, 

12- Hickman kateterli portta “Venöz port bakımı protokolü”ne uygun 
heparinizasyon işlemi yapın, 

13- Port sistemi tekrar kullanılacak ise huber iğnenin üzerini steril kare gaz ile 
kapatın, 

 
c-2-Kan örneği alınmasında işlem; 

1-   Hickman kateterli port ise; 10cc’lik boş enjektörü takın, klempi açın ve 5cc 
heparinli kanı geri çekin, klempi kapatın. 

2-  5cc serum fizyolojik dolu enjektörü ajutaja takın, klempi açın, sistemi yıkayın 
ve klempi kapatın, 

3-  10cc’lik enjektörü takın, klempi açın ve 5cc kan aspire edin, klempi kapatın, 
enjektörü çıkartın (Groshing kateterli portta, heparinizasyon işlemi yoktur, 
işlem öncesi heparinli kanı geri çekmek gerekmez), 

4-  20cc’lik boş enjektörü ajutaja takın ve tetkik için gerekli miktardaki kanı aspire 
edin, klempi kapatın ve enjektörü çıkartıp kanı labaratuvar tüplerine boşaltın, 

5-  Kan alma işlemi tamamlandıktan sonra sistemi 20cc serum fizyolojik ile 
yıkayın ve klempi kapatıp enjektörü çıkartın, 

6-  Hickman kateterli portu 100iü/ml heparin içeren 5cc serum fizyolojik ile 
heparinize edin, 

7-  Huber iğne tekrar kullanılacak ise; steril gaz bezi ile üzerini tamamen kapatın. 
 
 

d- İşlem Sonrası: 
1-  Malzemeleri toplayıp hemşire bankosuna dönün, 
2-  Kullanılan malzemeleri “Atıkların toplanması protokolü”ne uygun atın, 
3-  Ellerinizi “El yıkama protokolü”ne uygun yıkayın, 
4-  Yapılan işlemleri hemşire gözlem dosyasına kaydedin. 

 



  
 
 
KONU: VENÖZ PORTA HUBER İĞNE UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Venöz porta doğru/uygun teknikle huber iğne yerleştirmek. 
 
 
A-TEMEL İLKELER: 

1-  Port girişleri için non-coring huber iğne kullanılır. 
2-  Port girişleri dokuya 90 açı ile yapılır. 
3-  İğne ucu port tabanına dayandıktan sonra basınç uygulamaktan kaçınılır. 
4-  Porta her defasında silikon membranın değişik yerinden girilir.  
5-  Huber iğne 24-48 saatte bir değiştirilir.  
6-  Takılan kateterin yapısal özelliği hastanın dosyasına kaydedilir.  
7-  Huber iğne yerleştirilirken cerrahi aseptik teknik uygulanır. 
8-  Hasta uygulanacak işlem hakkında bilgilendirilir. 
9-  Hastanın mahremiyeti korunur. 

 
 
B- TANILAMA 
 a-Tanılama kriterleri: 

 Portun hasta göğsündeki  lokalizasyonu tespit edilir. 
 Port bölgesindeki enfeksiyon belirtileri:   

 -Kızarıklık + / - 
 -Ağrı + / - 

 -Sıcaklık hissi + / - 
 Ödem: + / - 
 Hematom: + / - 
 Huber iğnenin doğru alana takıldığı dibe vurma sesi ve dayanma hissi ile anlaşılır. 
 Portun açıklığı; aspirasyonla kanın gelmesinden  anlaşılır. 

 
 b-Tanılama Sıklığı: 

 Huber iğne 24-48 saatte bir değiştirilir. 
 Tanılama kirterleri her uygulama öncesi tanılanır. 
 
 

C- UYGULAMA 
 a-Malzemeler: 
 -Antiseptik solüsyon(%10 Povidon iyod ya da %70 Alkol) 
 -Non-coring huber iğne (19-24 no’lu) 
 -10cc’lik steril enjektör 
 -10cc’lik serum fizyolojik çekilmiş enjektör 

 -Heparin/ serum fizyolojik(100ünite/ml) çekilmiş 10cc’lik enjektör  
 -Steril kare gaz, steril tampon 3-4 adet, steril eldiven 
 -Flaster 
 -Kirli atık kabı 
 -Paravan veya perde 
 

 b-İşlem Öncesi: 
1- Elleri “el yıkama protokolü”ne göre yıkayın. 
2- Malzemeleri tedavi tepsisine hazırlayın. 
3- Malzemelerle hasta yanına gidin. 

 



 c-İşlem: 
1- Hastanın kimliğini ve dosyasını kontrol edin, 
2- Yapılacak işlemi hastaya açıklayın, 
3- Hastaya uygun pozisyonu verin (prone ya da semi fawler pozisyonu), 
4-  Hastanın mahremiyetini koruyun, 
5- Port bölgesini tanılayın, 
6- Port bölgesini %10 Povidon iyot ile 5cm çapında, merkezden dışa doğru friksiyonel 

hareketlerle bir defada silin. İşlemi 2 kez tekrarlayın ve kuru gaz ile bölgeyi 
kurutun(Povidon iyoda allerjisi varsa; %70 alkol kullanılır. Alanın temizliği 
yapıldıktan sonra, alan tekrar palpe edilmez.) 

7- Steril eldiven giyin, 
8-  Palpasyon ile port septumunu lokalize edin, 
9- Portu diğer elin baş ve işaret parmakları yardımı ile sabitleyin 
10- ,Huber iğneyi, port septumuna dik olarak (90 açı ile) rezarvuarın dibine ulaşana 

kadar ilerletin(iğnenin rezervuarın dibine  hızlı çarpması, iğne uçunun eğrilmesine 
ve iğneyi geri çekerken septumun zarar görmesine neden olur.), 

11- Huber iğnenin ucuna 10cc’lik enjektör takarak iğnenin doğru yerde olup olmadığını 
“kan aspirasyonu” ile kontrol edin, 

12- Kan aspire edilebiliyor ise Groshing kateterli portta 5cc serum iile yıkayın, 
13- Hickman tipi kateterli port ise;  5cc serum fizyolojik ile yıkadıktan sonra, port 

kullanılmayacaksa,ml/100 ünite heparin olacak şekilde 5cc serum fizyojik ile port 
lümenini heparinize edin, 

14- Huber iğnenin kapağını kapatın; üzerini steril gaz bezi ve flaster ile kapatın. 
15- Flasterin üzerine huber iğnenin takıldığı tarihi yazın. 

 
d-İşlem Sonrası: 

1- Kullanılan enjektör ve iğneleri “Atıkların toplanması protokolu”ne uygun atın, 
2- Elleri “El yıkama protokolu”ne göre yıkayın, 
3- İşlemi hasta dosyasına kaydedin, 

 
D-HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ 
Hastaya ve ailesine; 
 -Porta huber iğne takılı kaldığı süre içinde, o bölgeyi travmadan  korumasını ve 
üzerine baskı uygulamaktan kaçınmasını açıklamak, 
 -Port bölgesinde ağrı ve kızarıklık gözlenirse, hemşireye haber vermesi 
 konusunda uyarmak. 
 



 
 
 
 

KONU: VEZİKO-ÜRETRAL REFLÜ (VUR) EVRE lll, EVRE  IV, VE EVRE V OLAN         

             ÇOCUK  BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ:Evre lll, IV, V olan çocuğun ameliyata hazırlığını sağlamak, ameliyat sonrası bakım ve takibini 
yaparak  olası komplikasyonları önlemek. 
 
A- TEMEL İLKELER 
 

1. VUR’ lu çocuklarda Bakım Protokolü ; Pre-op hazırlık, Post-op erken ve geç dönem bakımını 
kapsar. 

2. Pre-op dönemde protokole uygun vital bulguları alınır. 
3. Protokole uygun İ.V. damaryolu açılır. 
4. Pre-op Bakım Protokolü uygulanır. 
5. Çocuğun fiziksel ortamı güvenli hale getirilir. 
6. Çocuk ve ailesi ile protokole uygun iletişim kurulur. 
 
 

B- TANILAMA 
 

1- Risk faktörleri 
a- Ailesinde VUR olanlar 
b- Enfeksiyon 
c- Nörojen mesane 
d- Obstriksiyonlar 
e- Cerrahi girişimler 

     
2- Pre-op tanılama 

1. Ateş: 
- subfebril (+/-) 
- yüksek ateş (+/-) 

2. İştahsızlık (+/-) 
3. Bulantı (+/-) 
4. Kusma (+/-) 
5. Kilo kaybı (+/-) 
6. Konvüzyon (+/-) 
7. Yan ağrısı (+/-) 
8. Karın ağrısı (+/-) 
9. enürezis noktürna (+/-) 
10. Antibiotik kullanımı (+/-) 
11. Aleri: 

- Besin (+/-) 
- Toz  ( +/-) 
- İlaç (+/-) 

12. Kabızlık (+/-) 
13. Çocuğun idrarı: 

- Hematürü (+/-) 
- Keskin ve kötü koku 
- Acil ve sık idrar yapma isteği (+/-) 



- Aralıklı  idrar yapma (+/-) 
- İdrar retansiyonu (+/-) 

14. Palpasyonda mesanenin sertliği (+/-) 
 

3- Sınıflandırma: 
EVRE III: Reflü böbrek pelvis ve kavisindedir (Dilatasyon hafif) 
EVRE IV: Pelviste, kavislerde ve üreterlerde belirgin distansiyon vardır. 
                (Dilatasyon orta). 
EVRE V : Ciddiği hidronefrozla birlikte belirgin reflü vardır (Ağır dilatasyon). 

     
4- Post-op tanılama: 

a- Hasta post-op erken dönem protokolüne, 
b- Mesane kateteri bakım protoklüne 
c- NGT bakım protokolüne 
d- İnsizyon bölgesinde yara bakım protokolüne göre tanılanır. 

 
5- Post-op dönemde komplikasyonlar 

c) Erken Dönem anesteziye bağlı; 
- Distansiyon  +/- 
- Ateş +/- 
- Bulantı +/- 
- Kusma +/- 
- Allerjik reaksiyon +/- 

           Tanılama sıklığı : 4 saatte bir 
d) Hematüri 

 Sonda Tıkanması 
 İdrar miktarının azalması (1cc/kg ‘dan az) 
Tanılama sıklığı saat başı yapılır. 

e) Geç dönem komplikasyonları (Post-op 3. Veya 4. Gün).                  
- Enfeksiyon 
- İdrar kateterin çıkması 
- Pyolonefrit 
- Hidronefroz 
- Sondanın tıkanması 

                 Tanılama sıklığı: 4 saatte bir yapılır. 
B- UYGULAMA 

a) Malzemeler 
 Pre-op hazırlık 
 Post-op erken dönem hasta bakımı 
 Yara bakımı 
 NGT  bakımı 
 Mesane kateter bakımı 
 İdrar sondalarını yıkama protokolü malzemeleri kullanılır. 

     
b) Pre-op bakım  

1. İletişim protokolünü uygulayın. 
2. Pre-op hazırlık protokolünü uygulayın. 
3. Vücut ısısı ölçüm protokolüne göre axiller ısı ölçümü yapın. 
4. Periferik venöz kateter uygulama protokolünü uygulayın. 
5. Order edilen profilaksiyi uygulayın. 
6. Hasta transport protokolüne göre hastayı ameliyathaneye gönderin. 
7. Hastanın ünitesini post-operatif erken dönem (24-48 saat) Hasta bakım 

protokolüne göre hazırlayın. 
 



c) Post-operatif Bakım 
8. Post op erken dönem bakım protokolünü uygulayın, 
9. Sonda yıkama protokolünü uygulayın, 
10. Geç dönemde, -  NGT bakım 

                         - Yara bakımı protokollerini uygulayın, 
11. Post op beslenmeye geçiş protokolünü uygulayın 
12. Mesane kateterine protokole uygun bakım verin, 
13. Aldığı çıkardığı takip protokolünü uygulayın,  
14. İdrar dansitesi takibi yapın, 
15. IV kateter bakım protokolünü uygulayın, 
16. Protokole uygun hijyenik bakım verin 

 
d) İşlem Sonrası 

6. Malzemeleri temizleyip, kaldırın, 
7. Ellerinizi protokolüne uygun yıkayın, 
8. Atıkları “Hastane Atıklarının Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne uygun 

elimine edin, 
9. İşlemi kayıt edin, 
10. Elde ettiğiniz tüm bulgu ve gözlemlerinizi ekip üyeleriyle paylaşın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



KONU: VEZİKO-ÜRETRAL REFLÜLÜ (VUR) EVRE lll, EVRE  IV, VE EVRE V OLAN         

             ÇOCUKTA BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ:Evre lll, IV, V olan çocuğun ameliyata hazırlığını sağlamak, ameliyat sonrası bakım ve 
takibini  
            yaparak  olası komplikasyonları önlemek. 
 
C- TEMEL İLKELER 

7. VUR’ lu çocuklarda Bakım Protokolü ; Pre-op hazırlık, Post-op erken ve geç dönem 
bakımını kapsar. 

8. Hasta kabül protokolü uygulanır. 
9. Pre-op dönemde protokole uygun vital bulguları alınır. 
10. İ.V. damaryolu açılır. 
11. Labaratuvar bulguları bakılır. 
12. Pre-opbakım Protokolü uygulanır. 
13. Çocuğun fiziksel ortamı güvenli hale getirilir. 
14. Çocuk ve ailesi ile protokole uygun iletişim kurulur. 
 

B- TANILAMA 
6- Risk faktörleri 

f- Ailesinde VUR olanlar 
g- Enfeksiyon 
h- Nörojen mesane 
i- Obsriksiyonlar 
j- Cerrahi girişimler 

     
7- Preoperatif  tanılama: 

*Sistemil bulgular 
a- Ateş: 

-  subfebril                                    (+/-) 
- yüksek ateş                               (+/-) 

b- İştahsızlık                                        (+/-) 
c- Bulanta                                            (+/-) 
d- Kusma                                             (+/-) 
e- Kilo kaybı                                         (+/-) 
f- Konvülsiyon                                      (+/-) 
g- Yan ağrısı                                         (+/-) 
h- Karın ağrısı                                       (+/-) 
i- Enürezis noktürna                             (+/-) 
j- Antibiotik kullanımı                            (+/-) 
k- Aleri: 

- Besin                                            (+/-) 
- Toz                                               ( +/-) 
- İlaç                                                (+/-) 

l- Kabızlık                                              (+/-) 
m- Çocuğun idrarı: 

- Hematürü                                      (+/-) 
- Keskin ve kötü koku 

n- Palpasyonda mesanenin sertliği         (+/-) 
o- Acil ve sık idrar yapma isteği              (+/-) 
p- Aralıklı  idrar yapma                            (+/-) 
q- İdrar retansiyonu                                 (+/-) 

 



8- Sınıflandırma: 
EVRE III: Reflü böbrek pelvis ve kavisindedir (Dilatasyon hafif) 
EVRE IV: Pelviste, kavislerde ve üreterlerde belirgin dilatasyon vardır. 
                (Dilatasyon orta). 
EVRE V: Ciddi hidronefrozla birlikte belirgin reflü vardır (Ağır dilatasyon). 

     
9- Postoperatif  tanılama: 

e- Hasta post-op erken dönem protokolüne, 
f- Mesane kateteri bakım protoklüne 
g- NGT bakım protokolüne 
h- İnsizyon bölgesinde yara bakım protokolüne göre tanılanır. 

 
10- Postoperatif  dönemde komplikasyonlar 

a- Post-op erken dönem (24-48 saat) 
- Hasta bakım protokülüne göre tanılanır. 
- Sondaların çalışmasmı kontrol edilir. 

               Tanılama sıklığı saat başı yapılır. 
b- Geç dönem komplikasyonları (Post-op 3. Veya 4. Gün). 

- Enfeksiyon 
- İdrar kateterin çıkması 
- Pyolonefrit 
- Hidronefroz 
- Sondanın tıkanması 

              Tanılama sıklığı: saat başı yapılır. 
 
 
 
D- UYGULAMA 

1- Malzemeler 
a- Preoperatif  hazırlık 
b- Post-op erken dönem hasta bakımı 
c- Yara bakımı 
d- NGT  bakımı 
e- Mesane kateter bakımı 
f- İdrar sondalarını yıkama protokolü malzemeleri kullanılır. 

     
2- Preoperatif  bakım hazırlığı: 

a- İletişim protokolünü uygulayın. 
b- Pre-op hazırlık protokolünü uygulayın. 
c- Vücut ısısı ölçüm protokolüne göre axiller ısı ölçümü yapın. 
d- Periferik venöz  kateter uygulama protokolünü uygulayın. 
e- Order edilen profilaksiyi uygulayın. 
f- Hasta transport protokolüne göre hastayı ameliyathaneye gönderin. 
g- Hastanın ünitesini post-operatif erken dönem (24-48 saat) Hasta bakım 

protokolüne göre hazırlaypın. 
3- Postoperatif bakım: 

a- Postoperatif erken dönem bakım protokolünü uygulayın. 
b- Hasta ayağa kalkabilecek durumda ise postoperatif  ilk ayağa kaldırma 

protokolünü uygulayın. 
c- Geç dönemde: 

- Mesane kateteri bakım protolünü uygulayın 
- NGT bakım protokolünü uygulayın. 
- Yarabakım protokolünü uygulayın. 

d- Postoperatif beslenmeye geçiş protokolünü uygulayın: 
e- Protokole uygun gerekli hijyenik bakım protokolünü uygulayın: 



- Özel ağız bakımı 
- Baş banyosu 
- Yatak içi vücut banyosu v.b. 

f- Atıkların toplanması protokolüne uygun atıkları elimine edin. 
d)   İşlem sonrası: 

- Malzemeleri toplayıp, temizleyin kaldırın, 
- Ellerinizi protokole uygun yıkayın, 
- Atıkları “Hastane Atıklarının Toplanamsı ve uzaklaştırılması Protokolü”ne uygun 

elimine edin, 
- Tüm elde edilen veri ve bulgularınızı ekip elemanlarıyla paylaşın, 
- Tüm elde edilen verileri “Hemşire Gözlem Dosyası “ ve takip formlarına 

kaydedin. 
 

 
 

 



 
 

KONU : VÜCUT AĞIRLIĞI ÖLÇÜM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Hastanın vücut ağırlığını belirleyerek değişiklikleri izlemek. 
 
A – TEMEL İLKELER 
1 – Tartı İşlemi ; Her gün aynı tartı aleti ile aynı kıyafetle,aynı saatte aç karnına ve hasta      

       tuvalete gittikten sonra yapılır. 

2 – Tartı aleti düz bir zeminde tutulur. 

3 – Tartı aletinin ibresi her tartım öncesi sıfırda olmalıdır. 

4 – Hasta tartının üzerinde iken hiçbir yerden destek almamasına dikkat edilir. 

5 – Tartı aleti değişikliğinde iki tartı aleti arasındaki ölçüm farkı dikkate alınır. 

6 – Ölçülen sonuç ve tartısı ölçülemeyen hasta,nedeni ile birlikte kayıt edilir. 

 

B – TANILAMA 

Kilo takibi yapılan durumlar: 

- Diürez takibi olanlar 
- Ödemi olanlar 
- Diüretik ilaç kullananlar 
- Dehidratasyonu olanlar 
- Kilo kaybına neden olan sistemik hastalıklar; 

  Tbc 
  AİDS 
  Ca 
  Siroz 
  Yanık vb 

- Hastaneye ilk yatışta ve taburcu olurken 
 

C – UYGULAMA 

1 – Tartı aletini her gün hastaların tartıldığı yere düz zemin üzerine göstergesi sizden yana      

       olacak şekilde yerleştirin. 

 2 – Tartı aletinin üzerine peçete yerleştirin. 



 3 – Tartılacak hastalara tuvalete gitmelerini söyleyin. 

 4 – Hastanın üzerinde fazla kıyafet varsa çıkartın. 

 5 – Hastaya terliklerini çıkartarak tartı aletinin üzerine çıkmasını söyleyin. 

 6 – Hastanın dimdik durmasına ve hiçbir yerden destek almamasına dikkat edin. 

 7 – İbre sabitlenince göstergedeki rakamı okuyun. 

 8 – Hastanın tartı aletinden inmesine yardımcı olun. 

 9 – Bir gün önceki sonuçla kıyaslayın eğer 0,5 kg nun üzerinde fark varsa tartma işlemini       

        tekrarlayın. 

10 – Çıkan sonucu kayıt edin. 

11 – İşlem sonunda tartı aletini yerine kaldırın. 

 
 
 

KONU :VÜCUT ISISI ÖLÇÜM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Bireyin beden ısısını doğru/uygun yöntemle belirlemek. 
 
 

A – TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; axiller, oral, timpanik  ve rektal yoldan ölçüm yöntemi, tanılama ve 

uygulamasını kapsar. 
2- Her hastaya ayrı derece ya da prob kullanılır. 
3- Yoğun bakım hastalarında ısı takibi, özel ısı probu ile monitörden sürekli yapılır. 
4- Rektal  yolla ısı ölçümü özel durumlarda kullanılır. 
5- Çocuklarda cıvalı cam derece ile oral ölçüm yapılmaz.  
6- Timpanik ölçümde aşağıdaki ilkelere uyulur; 

 Hasta yatıyorsa, üzerine yattığı kulaktan ölçüm yapılmaz, 
 Kulakta enfeksiyon varsa, enfeksiyonlu kulaktan ölçüm yapılmaz, 
 Kulak kirli ise protokolüne uygun temizlenir, 
 Ölçüm cihazının prob takılan kısmı temizlenir, 
 Cihaz 1 dakikalık aralarla tekrar kullanılır, 
 Ölçüm sırasında cihaz “ timponik  modunda “ olmalıdır, 
 Cihazın haftalık kalibrasyon kontrolü yaptırılmalıdır. 

7- Cıvalı derece kırıldığında toksik etkisinden dolayı hayati önem taşır ve ek güvenlik 
önlemleri alınır; 
 Derecenin kırıldığı alan derhal boşaltılır 
 Havalandırmalar kapatılıp camlar açılır 
 Cıvayı temizleyecek kişi eldiven-maske giyer 
 Alana cıva buharını bastırıcı MERCON Sprey sıkılır veya odaya yoğun su 

buharı enjeksiyonu yapılır 



 Kırılan cıva iğnesiz bir enjektörle çekilmeye çalışılır. Elektrik süpürgesi 
kullanılmaz 

 Toplanan cıva ağzı metal kapaklı olmayan özel cıva kaplarına konulur 
 Cıva atıkları “Atıkların Toplanması ve Uzaklaştırılması Protokolü”ne göre 

elimine edilir. 
8- Aksiller ölçümde koltuk altı terli ise peçeteyle tampone edilerek kurulanır, 

        kurulama işleminden sonra 1-2 dakika beklenir. 
9- Oral ölçümden 20-30 dakika öncesinden sıcak-soğuk gıda alınmaz. 
10- Rektal yolla ölçümde derece anüsten içeriye 2,5-3,5 cm kadar ve yavaşça itilir. 
11- Bilinçsiz hastalarda ölçü süresince derece elle desteklenir. 
12- Ölçüm sonucu bulunan değer ölçüm yolu belirtilerek derece kağıdına kayıt edilir. 

 
 

B – TANILAMA 
1. Vücut ısısının ölçüm yerine göre normal değer ve ölçüm süreleri; 

      Ölçüm yeri                        Ölçüm süresi                     Normal değer 

       Axiller                                5-10 dak.                             35-37        °C 
       Oral                                   3-5 dak.                               35-37,8     °C 
       Timpanik                            1-2 saniye                           Orale eşdeğer 
        Rektal                               2-4 dak.                               35,5-38,8  °C 

Tablo. 1 
 
 

2. Yaşla birlikte vücut ısısındaki Değişiklikler:   



Yaş                                Vücut Isısı 
1   yaşın altında             37.3              °C 
2   yaş                            37.1-37.3      °C 
4   yaş                            36.9-37.2      °C 
6   yaş                            36.9              °C 
10 yaş                            36.7-36.8      °C 
14 yaş                            36.4-36.6      °C 

 
 
3. ücut ısısının sınıflandırılması: 

a) Hipotermi: 
 Hafif hipotermi    :  35            °C  (axiller, oral, timpanik) 
                                   35,5         °C  (Rektal) 
 Orta Hipotermi      :  32    -  26 °C 
 Şiddetli Hipotermi :  26            °C ve altı 

b) Normal ısı : Tablo 1’de verilmiştir. 
c) Hipertermi : 

 Ateş             :  37   - 40    °C (axiller) 
                            37,8- 41,3 °C (oral, timpanik) 
                            38,8- 42,3 °C (Rektal) 
 Yüksek Ateş  :  40,5- 41    °C (axiller) 
                            41,3- 41,8 °C (oral, timpanik) 
                            42,3- 42,8 °C (Rektal) 
 Hiperpreksi  : 41              °C  (axiller) 
                            41,8          °C (oral, timpanik) 

                                            42,8          °C (Rektal) 
 
 
      3- Vücut ısısının ölçüm sıklığı: 

- Hasta kabulde, 
- Hasta muayene için hazırlanırken, 
- Sabah-Akşam rutin olarak günde iki kez (Stabil olanlarda), 
- Hekim istemine uygun zamanlarda, 
- Ateşi olanlarda 4 saat arayla, 
- Tanı işlemlerinden önce ve sonra, 
- Hipotermisi olanlarda  4 saat arayla, 
- Antipiretik uygulaması ve soğuk uygulamadan 30 dakika sonra, 
- İnvazif girişimlerden önce ve sonra, 
- Enfeksiyon riskli hastalarda 4 saat arayla, 
- Post-operatif dönemde; -    İlk 1 saat l5 dakikada bir kez, 
                                           -    2 saat      30 dakikada bir kez, 
                                          -     3 saat       saatte bir kez. 
 

4- Ölçüm yapılacak alan :  
- Enfeksiyon, 
- Açık yara, 
- Kanama, 
- Pedikulus (axiller yol için), 
- Terleme    (    “           “    ), 



- Son 20-30 dakika içinde soğuk sıcak gıda alımı ( Oral yol için) yönünden 
tanılanır. 

 
5- Ölçüm yapılmak üzere seçilen malzeme: 

-    Cıvalı cam derece; 
 Cıvanın işlevi (yükselip-düşmesi), 
 Cam derecenin kırık olup-olmadığı, 
 Temizliği, 

            -   Timpanik ölçüm aleti;  
 Modu, 
 Prob takılan ucun temizliği, 
 Haftalık kalibrasyon kontrolünün yapılıp-yapılmadığı  tanılanır. 
 

       6-  *Oral ölçüm yöntemi kullanılmayan durumlar; 
- Bilinçsiz hastalar, 
- İstemsiz kasılması olanlar, 
- Ağız/burun ameliyatı olanlar, 
- Ağızdan solunum yapanlar, 
- Oksijen tedavisi olanlar, 
- Ağız enfeksiyonu olanlar, 
- Çocuklar, 

          * Rektal ölçüm yöntemi kullanılmayan durumlar: 
- Defekasyondan hemen sonra, 
- Rektum ameliyatı olanlarda, 
- Diyare, 
- Bölgede enfeksiyon, 
- Çocuklar, 
 

 

 C – UYGULAMA 
a) Malzemeler : 

- Hastanın kendi derecesi (cıvalı cam derece), 
- Timpanik ölçüm aleti ve her hastaya ayrı prob, 
- Alkol, 
- Pamuk, 
- Disposible eldiven, 
- Peçete 
- Kayganlaştırıcı (Rektal yol uygulaması için), 
- Perde/paravan (   “            “               “       ), 

b) İşlem : 
1- Cıvalı Cam Derece ile Axiller Vücut Isısının Ölçülmesi: 

 Hastaya işlemi açıklayın, 
 Ellerinizi protokole uygun yıkayın, 
 Dispossible eldiven giyin, 
 Hastaya uygun pozisyon verin (rahat edebileceği oturma/yatma gibi), 
 Hastanın aksiller bölgesini tanılama kriterlerine göre tanılayın,  
 Terli ise peçete ile tampone ederek kurulayın, 
 Kurulama işleminden sonra 1-2 dakika bekleyin, 



 Dereceyi alkollü pamukla sildikten sonra 36 °C nin altında olup-
olmadığını kontrol edin, 

 Derece yüksekse silkeleyerek 36 °C nin altına düşürün,  
 Dereceyi cıvalı ucu koltuk altında olacak şekilde yerleştirin ve o kolu 

göğüs     
      üzerinde çaprazlayın, 
 Hastaya dereceyi düşürecek hareket yapmamasını söyleyin, 
 Dereceyi 5-10 dakika bekletin, 
 Dereceyi başta kalan uç kısımdan tutarak alın, 
 Dereceyi göz hizasında tutarak cıvanın yükseldiği değeri okuyun, 
 Temizden kirliye doğru dereceyi alkollü pamukla silin ve silkeleyerek 36 

C nin    
      altına düşürün, 
 Dereceyi kılıfına yerleştirin, 
 Okunan değeri rakamla kayıt edin. 

  
          2-  Cıvalı Cam Derece İle Oral Yolla Vücut  Isısının Ölçümü: 

 Derecenin hazırlığını aksiller ölçümdeki gibi yapın, 
 Oral ölçümden 20-30 dakika öncesinden sıcak / soğuk  yememesini - 
      içmemesini söyleyin, 
 Derecenin cıvalı kısmını dilin altına sağ/sol yana yerleştirin, 
 Dereceyi ısırmamasını söyleyerek dudaklarını kapattırın, 
 Dereceyi ağızda 3-5 dakika tutun, 
 Dereceyi başta kalan uç kısmından tutarak alın, 
 Göz hizasında tutarak cıvanın yükseldiği değeri okuyun, 
 Temizden kirliye doğru dereceyi alkollü pamukla silin ve silkeleyerek 36 

°C nin  altına düşürün, 
 Dereceyi kılıfına yerleştirin, 
 Okunan değeri rakamla kaydedin. 

 
          3 -  Cıvalı Cam Derece İle Rektal Yolla Vücut Isısının ölçümü: 

 Derecenin cıvalı (balon) kısmı aksiller dereceye göre daha kısadır, 
 Derecenin hazırlığını aksiller yolla ölçümdeki gibi yapın, 
 Perde/paravanı çekin, 
 Hastaya prone veya lateral pozisyon verin, 
 Derecenin cıvalı kısmını kayganlaştırın, 
 Dereceyi anüsten içeriye 2,5-3,5 cm kadar yavaşça itin, 
 Dereceyi 2-4 dakika bekletin, 
 Bilinçsiz hastalarda ölçüm süresince dereceyi elle destekleyin, 
 Dereceyi başta kalan uç kısmından tutarak alın, 
 Göz hizasında tutarak okuyun, 
 Temizden kirliye doğru alkollü pamukla silin ve dereceyi 36 °C nin  

altına düşürün, 
 Dereceyi kılıfına yerleştirin, 
 Okunan değeri kaydedin. 
 

          4-  Timpanik Yolla Vücut Isısı Ölçümü: 
 Hastaya uygun pozisyon verin, 



 Ölçüm cihazının temiz olmasını ve timpanik  modda olmasını sağlayın, 
 Probu ölçüm cihazına takın, 
 Ölçüm yapılacak kulağın içine cihazın ucunu yerleştirin, 
 Ölçümün tamamlandığını haber veren sinyal sesini duyun ve ölçüm 
cihazını      
      kulaktan çıkarın, 
 Cihazın üzerindeki değeri hemen kaydedin, 
 Kirli probu kirli kutusuna atın. 



  
 
 
 

KONU: YARA BAKIM PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Yaranın normal süresi içinde (7-10 gün) komplikasyonsuz iyileşmesini 
              sağlamak. 
 

A- TEMEL İLKELER 
Yara Bakım Protokolü; Normal , evissere, enfekte yaranın tanılanmasını ve normal 

yara bakımını kapsar. 
Yara bakımı ekibin (doktor-hemşire ) sorumluluğundadır. 
Yara bölgesi her 24 saatte bir tanılanır. 
Yara bakımında cerrahi aseptik teknik kullanılır. 
Yara temizliğinde %09 NaCl yara kenarlarının temizliğinde alkol içermeyen 

hipoallerjik antiseptik solüsyonlar kullanılır. 
Kullanılacak pansuman materyali emici, yaraya uygun, yapışmayan, kullanımı 

kolay, ağrı yada travmaya neden olmayacak nitelikte olmalıdır. 
Enfeksiyon belirtisi görüldüğünde “Yaradan Kültür İçin Örnek Alma Protokolü’ne 

uygun olarak kültür alınır. 
Yara bakımı , yara bölgesine göre hasta bireyin en rahat ettiği pozisyonda yapılır. 
Yara gerekli süreden daha fazla açık bırakılmaz. 
Pansuman her zaman kuru tutulur. 
Yara iyileşmesini hızlandırmak için protein, vitamin ve mineral yönünden zengin 

bir diyet düzenlenir. 
Vital bulgular protokollerine uygun takip edilir              . 
Yara bakımı konusunda hasta  birey ve ailesi bilgilendirilerek bakıma katılımı 

sağlanır. 
Cerrahi yaralarda  “Postoperatif Erken DönemTakip Protokolü”  uygulanır. 
Normal yara dışındaki diğer yaralarda (enfeksiyon, ülserasyon, dekübitüs, 

envantrasyon, evisserasyon) Nemli Emici Pansuman Protokolü uygulanır. 
Bakım planı oluşturulurken  hastanın günlük yaşam aktiviteleri göz önünde 

bulundurulur. 
 
 

TANILAMA 
1- Risk Faktörlerine Göre: 

 Şişmanlık, 
 Zayıflık, 
 Yaş, 
 Kronik sistemik hastalıklar, 
 İlaç tedavisi, 
 Ameliyat süresi,  
 Ameliyat tekniği, 
 Beslenme alışkanlığı, 
 Malign hastalıklar. 

2- Yara: - Normal Yara;   -   Kızarıklık      (-) 



                                           -   Ödem           (-) 
                                           -   Lezyon         (-) 

      -   Ülserasyon  (-) 
  -   Kanama       (-) / (+) 
  -   Gerginlik      (-) / (+) 
  -   Ağrı              (-) / (+) 

                                                 -   İnsizyon yeri 2-3 günde enflame olur. Doğal iyileşme 
sürecinde    

     kesinti yoktur. 10 günde kapanır. 
                                 Tanılama sıklığı: 24 saatte bir 
 

                     - Enfekte Yara;  -    Lokal Kızarıklık       (+)       
                                                -    Lokal Ödem            (+)      
                                                -    Lokal Ateş               (+) 
                                                -    Lokal Ağrı                (+) 
                                                -    Lokal Hassasiyet     (+)  
                                                -    Masserasyon           (+)  /  (-)       
                                                -    Nekrotik  alan           (+)  /  (-) 
                                                -    Drenaj;   -    Drenaj miktarında artış                        
(+) 
                                                                    -    Drenajın rengi sarı-yeşil-
kahverengi   (+) 
                                                                    -    Drenajın kokusu keskin ve 
kuvvetli     (+) 
                                                -    Sistemik  yüksek ateş  (akşam 38  °C)  
                                                -    Taşikardi        (110/dk’ dan  fazla ) 

- Halsizlik  
- İştahsızlık..) 

                                 Tanılama Sıklığı: Her 8 saatte bir  
 
                     -  Envantrasyon;  Fasya görülür 

                           Tanılama Sıklığı: Hasta immobilize edilip her 8 saatte bir tanılanır. 
 

                     -  Evissere Yara; -   Seröz kanlı akıntı          (+) 
                                                  -   Fasya ayrılması             (+) 
                                                  -   Masserasyon                 (+)  
                                                  -   İç organların görülmesi  (+) 

                                                  -   İnsizyon bölgesinde gerginlik  azalmış ya da  (-) 

                                                  -   İnsizyon yerinde rahatlama                             (+) 

                                 Tanılama Sıklığı: Hasta immobilize edilip her 8 saatte bir 
tanılanır.  
                      
  



A- UYGULAMA 
Malzemeler: 

- Pansuman arabası, 
- Povidon iyot (%10’luk), %09’ luk NaCI solusyonu 

(İzotonik), 
- Steril eldiven, 
- Non-steril eldiven, 
- Steril tromel (içinde steril gaz bezi, tampon, pet), 
- Hipoallerjik flaster, 
- Pens kavanozu, 
- Steril malzeme tepsisi (portegü, makas, koher, penset, küret...vb) 

yada steril pansuman bohçası, 
- Bistüri, 
- Sargı bezi yada elastik bandaj, 
- Paravan yada perde, 
- Atık çöp torbası yada kutusu, 
- Böbrek küvet. 
 

İşleme Hazırlık  
           Hasta Bireyin Hazırlığı 

           -   Psikolojik Hazırlık 
“İletişim Kurma ve Sürdürme Protokolünü” uygulayarak 
Hastanın kendini ifade etmesini sağlayın. 
Pansuman  sırasında mahremiyetine özen gösterin. 
Yapılacak pansuman işlevi ile bilgi vererek pansumana hasta bireyi 

hazırlayın. 
“Beden imajı bozulan, hasta bireye psikojik yaklaşım protokolü”  nü 

uygulayın. 
           -   Fiziksel Hazırlık 

 Ağrı veren bir pansuman ise yarım saat önce aneljezik uygulayın. 
 Yara bölgesine göre pozisyon verin. 
 Malzemeleri içeren pansuman arabasını hastanın yatağının yanına 

getirip pansuman yapacak kişinin rahatça çalışabileceği şekilde 
yerleştirin. 

 Paravanla yada perde ile diğer hastanın görüş alanını kapatın. 
          Ekibin Hazırlığı 
          -   Ellerinizi protokole uygun yıkayın, 
          -   Non-steril eldiven giyin. 

 
İşlem 

1- Kirli pansumanı bistüri yada makas yardımı ile açın, 
2- Kirli pansuman materyalini ortamdan uzaklaştırın, 
3- Yarayı tanılayın, 
4- Steril eldiven giyin, 
5- Pansuman yapacağınız uygun steril aleti seçin, 
6- Tromelden ya da bohçadan steril tampon alın 
7- Steril uygun aletle gaz bezini yada tamponu tutturun 



8- Tampona emdirilmiş povidon iyot’la (%10’luk) yara kenarlarını temizden 
kirliye doğru tek bir hareketle silin ve kirli tamponu atık çöp torbasına 
atın, 

9- Steril uygun aletle kuru tamponla yarayı temizden kirliye doğru tek 
hareketle kurulayarak silin ve kirli tamponu atık çöp torbasına atın, 

10- İnsizyon bölgesini gözleyin ve komplikasyonlar açısından değerlendirin, 
11- Yarayı hazır kapatıcı pansuman malzemesiyle yada yarayı tamamen 

örtecek steril gaz bezi ile kapatın, 
12- Üzerini steril pet ile destekleyin, 
13- Hipo allerjik flasterle tespit edin, 
14- Gerekli durumlarda pansumanın kaymaması için üzerine sargı bezi 

yada elastik bandaj (Dolaşımı bozmayacak şekilde) sarın, 
15- Hasta bireye rahat edeceği uygun pozisyon verin. 

 
İşlem Sonrası 

1- Malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
2-   Eldivenlerinizi çıkarın, 
3-   Kullanılan steril aletleri uygun bir şekilde dekontaminasyon ve 
dezenfeksiyon işlemine tabi tutun, 
4-   Kirli pansuman atıklarını “ Atıkların Toplanması ve Uzaklaştırılması 
Protokolü”ne ygun toplayın, 

       5-  Yapılan işlevi,  hasta birey  ve yara ile ilgili gözlemlerinizi “Hemşire Gözlem 
ve Kayıt Dosyasına “ kaydedin, 

            6-  Elde edilen tüm veri ve bulgularınızı ekip üyeleriyle paylaşın.    
       

 



 
KONU: YARADA ENFEKSİYON GELİŞİMİNİ ÖNLEME PROTOKOLÜ 
 AMAÇ:Patojen mikroorganizmaların yaraya ve yaradaki  potansiyel patojenlerin 
diğer hastalara bulaşmasını önlemek . 
A- TEMEL İLKELER: 
      1- Yara bakımı esnasında “Aseptik Teknik” kullanılır: 

 İşlemden önce ve sonra mutlaka ellerinizi ”El Yıkama Protokolü”ne uygun 
şekilde yıkayın. 

 Gerekli olan tüm malzemelerin ortamda olmasını ve işlemlerin yapılacağı 
temiz bir alan bulunmasını sağlayın. 

 Steril paketi içindekiler kontamine olmayacak şekilde açın. 
 Patojen bakterilerin bölgeye ulaşmasını engellemek,  vücut sıvılarıyla direkt 

teması ve çapraz infeksiyonu önlemek için  steril eldiven giyin (Penset 
kullanılsa bile bakterilerin ellere ulaştığı kanıtlanmıştır). 

 Her hasta için ayrı eldiven kullanın. 
 Yaraya sadece steril malzemeleri temas ettirin. 
 Akıntılı ve infekte olduğu bilinen bir yarada (özellikle yanık yarası),özel 

oda,maske ve önlük kullanın. 
 İşlem bittikten sonra vücut sıvılarıyla kirlenmiş atıkları sarı kutuya ve iğne 

uçlarını da enjektör kutularına atın. 
 Önlüklerinizi çıkarın ve ellerinizi yıkayın. 

2-  Operasyon sonrası 4-10 gün infeksiyon belirtileri yönünden takip edilir, 
      3-  Yarada infeksiyon bulguları varsa “Yaradan Kültür İçin Örnek Alma 
Protokolü”ne uyularak örnek alınır, 
      4-  İlk 48 saatte yaranın durumu özel uygulamalar gerektirmiyorsa pansumanlar    

  açılmaz. 
      5-  Pansuman malzemeleri ve lokal kullanılan ilaçlar her hasta bireyin kendine ait    

  olmalıdır.  
      6-  Yanıklı hastalarda yara infeksiyonlarının takibinde hemokültür kullanılmalıdır . 
      7-  Yanık yaralarında tek yataklı özel odaya alınması, çevresel kontrol, katı el    

  yıkama kuralları, özel giysi ve eldiven kullanımı önemlidir.    
      8-  Pansumanlar  protokolüne uygun yapılır .    
 
 
 



  KONU :  YARADAN   KÜLTÜR İÇİN ÖRNEK ALMA PROTOKOLU  
  AMAÇ:Yaradan doğru/uygun teknikle kültür örneği alarak,enfeksiyon etkenini 
saptamak 
  A-TEMEL İLKELER: 

1-  Kültür için örnek alma işlemi,  hekim ve hemşirenin sorumluluğundadır. 
2- Örnek alımı esnasında aseptik teknik uygulanır. 
3- İşlemden önce ve sonra eller ‘el yıkama protokolüne’uygun şekilde yıkanır. 
4- Örnek almak için kullanılacak enjektör veya eküvyon steril olmalıdır. 
5- Örnek alınırken steril eldiven giyilir. 
6- Enjektörle kültür örneği alınamıyorsa ,eküvyonla alınır. 
7- Anaerob  üreme düşünülen yaradan, anaerob kültür için özel yöntemle örnek 

alınmalıdır ve laboratuvara bu istek belirtilmelidir. 
8- Alınan örnek 2 saat içinde mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmelidir.Örnek 

eküvyonda ise , özel besi yeri sıvısı içinde (transport sistemi) bekletilebilir. 
9- Kültür örneği tercihan antibiyotik başlanmadan önce alınmalıdır. 
10- Yanık yaralarında örnekler ‘punch-biopsi’ denilen yöntemle  uzman kişilerce 

alınmalı ve kantitatif kültür ile değerlendirilmelidir. 
    B-TANILAMA: 

1 – Hasta bireyin antibiyotik kullanıp kullanmadığı ve yaraya uygulanan 
lokal  ajanlar olup olmadığı sorgulanır.       
2 - Yara infeksiyon bulguları açısından gözlenir: 

-  Yara çevresinde ısı artışı, 
-  Kızarıklık, 
-  Şişlik, ödem, 
-  Ağrı, 
-  Akıntı(pürülan) 

3 - Anaerob infeksiyon düşünülen yaralarda gözlenecek bulgular: 
        -  Kötü koku 
        -  Siyah renkli akıntı 
        -  Yara çevresindeki dokularda gaz(krepitasyon/basıldığında hışırtı) 
        -  Yarada granüller 
        -  Yarada nekrotik dokular 

   C-UYGULAMA: 
     a)  Malzemeler: 
         -  %70 alkol ve iodin solüsyonu, 
         -  Tuzlu su, 
         -  Enjektör veya ekivyon 
         -  Steril eldiven, 
         -  Gazlı bez, 
         -  Plastik tıpa, 
         -  Flaster ya da bant, 



         -  Böbrek  küvet, 
         -  Perde-paravan, 
         -  Atık kutusu,enfekte atık çöp torbası. 
     b)  İşleme Hazırlık: 

        -  Hasta bireyin şuuru açıksa yapılacak işlemi  açıklayın. 
        -  Kısa sürecek bir işlem olduğunu ve ağrı duymayacağını söyleyin. 
        -  Hasta bireye rahat örnek alınabilecek uygun bir pozisyon verin. 
        -  Hasta mahremiyeti açısından paravan çekin. 

     c)  İşlem: 
1- Malzemeleri hasta yanına getirin. 
2- Ellerinizi yıkayın. 
3- Mikroorganizma yoğunluğunun fazla olduğu yaralara müdahale      

edilecekse(yanık yarası),maske ve önlük giyin. 
4- Steril eldiven giyin. 
5- Kültür örneği alınacak bölgeyi,%70alkol ve iodin solüsyonu ile 

temizleyin.(Eldivenle veya penset yardımı ile) 
6- Bölgenin kurumasını bekleyin. 
7- Fluktuasyon veren yaralarda(elle bastırıldığında iltihap 

hissedilen),enjektörle akıntı olan yerin en uzağından girerek aspire edin 
ve iğne ucunu kapatın. 

8- Aspirasyon başarısız ise,steril tuzlu su 0,5 cc deri altına enjektörle verilip 
piston geri çekin. 

9- Yarada anaerob enfeksiyon düşünülüyorsa,örnek enjektöre alındıktan 
sonra enjektörün havasını çıkarın.İğne ucuna plastik tıpa takın. 

10- Enjektörün üzerine flaster yada bant yapıştırarak,hastanın ismi,servisi, 
yatak numarası, örneğin alındığı bölgeyi yazın. 

11- En kısa sürede mikrobiyoloji laboratuvarına gönderin. 
    Eğer enjektörle örnek alınamıyorsa,tercih edilmemesine rağmen 
‘eküvyonla   kültür’ alın; - Steril eldiven giyin 

                             - Serum fizyolojik ile ıslatılmış steril gazlı bez ile silin. 
                             - Kurumasını bekleyin.. 
                             - Steril bir gazlı bez ile yara kenarlarını sıkın, gelen örneği 
eküvyona yedirin.    
                             - Eküvyonu tüpe steril şartlarda koyun ve laboratuvara 
gönderin. 

              d)  İşlem Sonrası: 
- Atıkları ‘Hastane Atıklarının Toplaması ve Uzaklaştırılması Protokolüne’ 

uygun  toplayın. 
  -   Kullanılan malzemeleri steril edin. 
  -   Yapılan işlemi kayıt edin. 
      Eğer yaradan bu yöntemlerle kültür alınamıyorsa, uzman kişilerce derin 
dokular kürete edilerek alınır.   



 KONU : YAS TUTAN HASTA BİREYE PSİKOLOJİK YAKLAŞIM PROTOKOLÜ 
AMAÇ : Hasta bireyin üzüntü ve yas tutma sürecinin her bir evresini yaşayarak 
kaybın oluşturduğu sorunlarla başa çıkabilmesinde yardımcı olmak. 
 A – TEMEL İLKELER 
        1 – Yas tutma sürecinin evreleri tanılanır. 

    2 – Hasta bireyin suicid olasılığı yönünden güvenliği sağlanır. 
    3 – Hasta birey biyopsikososyal bir bütünlük içinde ele alınır. 
    4 – Ekip elemanları ile işbirliği yapılır. 
    5 – Tedavi ve bakımın her aşamasına hasta birey ve ailesi katılır. 
 

B – TANILAMA 
        a) Yas tutma sürecinin evrelerini değerlendirme: 

1- Şok ve inanmama: Ağlama, bağırma, öfke kabul edememe (Bu bana      
         olamaz, neden ben...? ). 
         Süresi: l-7 gün veya daha fazla sürebilir. 

2- Kaybın bilincine varma: Kayıbı kabullenme ve korku ( “ Belki bir  
protezle kötü görüneceğim”,”Bununla çalışabileceğimi düşünebiliyor  

                   musunuz?”,”Asla başa çıkamayacağım”) Mood değişiklikleri,kendini  
                   suçlama (Keşke yapsaydım,benim yüzümden oldu), eski anıları 
hatırlama. 
                   Süresi : Birkaç hafta veya daha fazla 

3- Eski duruma gelme:Önceki safhadaki davranışlar (zaman geçtikçe 
azalır), kayıptan önceki yaşamla ilgili olumlu yada olumsuz anıları 
hatırlama, gelecekle ilgili kararlar,iş yaşamına dönük çabalar. 
Süresi : l yıl ya da daha fazla (Engel’ e göre yas süreci evreleri) 
 

        b) Psikolojik tepkileri değerlendirme; 
     Aktivite: Günlük yaşam aktivitelerini yapamama 
     Kayıp: Kaybın fazla yüceltilmesi 
     Öfke: Aşırı öfkenin uygun ifade edilmeyişi  
     Suçluluk duygusu: Aşırı ve durumla orantılı olmayan suçluluk   
     duygusunun sürekli vurgulanması             
     Konsantrasyon:Yoğunlaşmada güçlük  
     Duygu durumu: Çabuk değişmesi 

C – UYGULAMA 
1 - “ Hasta Bireyle iletişim kurma ve sürdürme protokolünü” uygulayın. 
2 - Suicid olasılığını değerlendirin. (Hasta Bireyin Suicid Girişimini Önleme     
     Protokolü ) 
3 - Yas sürecinin evresini belirleyin.Bu evrede görülen davranışları tanıyın: 

a) Şok ve İnanmama Safha 
     1 – Fiziksel olarak zarar vermeyen ağlama,bağırma,yumruklarla dövünme 
gibi    davranışlara izin verin. Bu davranışları sınırlamayın veya kesmeyin. 

                2 – Ağlayan Hasta bireyle iletişimde terapötik dokunmayı kullanın                                     
                      (Çoğu kez uygun ve yararlıdır. Ancak hasta bireyin geldiği kültürün 

özelliklerinin   linmesi ve buna göre kullanılması gerekir.) 

                3 – Hasta bireyi kayıp ve üzüntüsü konusunda konuşmaya cesaretlendirin, 
inkar  duygularını desteklemeden duygularını ortaya çıkarın (Bunun olduğuna      
  inanmak güç olmalı gibi) 



                4 – Her nöbette en az 15 dakika konuşmak,oturmak ve ya dinlemek için 
zaman   ayırın. 
                5 – Kaybı ve üzüntüsünü ifade etmek için gösterdiği bütün girişimler için 
olumlu güçlendirme yapın (Konuşmak sizi daha da rahatlatacak, ihtiyacınız 
olduğunda  yanınızda olacağım.) 
           b) Kaybın Kabullenme Safhası 

1 – Günlük konuşmalar sırasında hasta bireyi ve ailesini dahil ederek kayıp 

ile ilgili uygun sorular sorarak konuşun ( Size olan şeyin etkisini nasıl  

görüyorsunuz? Ya da olan şeyle aileniz nasıl başa çıkar). 

                            2 – Korku,öfke,suçluluk,üzüntü gibi duygularını paylaşması için hasta bireyi 
cesaretlendirin. 

                3 – Böyle bir durumda korku hissetmesinin normal olduğunu söyleyin, 
gerekirse  sık sık tekrar edin. 
                4 – Kendi bakımıyla ilgili aktivite ve planlara hastayı dahil edin. 
                5 – İyileşmenin sürekliliği için dernek,kurum vs. ile bağlantı kurmasını  
sağlayın. 
                6 – Değerlendirme: 

 Hasta bireyle ilgili tüm gözlem ve bulguları diğer ekip üyelerine    ait  
verilerle  birlikte ele alın. 

 İlgili kayıtlar ve takip formlarını işleyin: 
                      - Hasta bireyin durumunu değerlendirmelerden çıkan sonuç ve  
bulgular  
    - Uygulanan girişimler ve hasta bireyin cevapları 
                      - Ailesi ve sağlık ekibi ile olan iletişimi 
                      - Son tedavi planı uygulaması 

 Elde edilen bulguları nöbet değişiminde görevli hemşireye ve   diğer  
ekip elemanlarına sözlü olarak iletin. 

 
 

 



 
KONU : YATAĞA BAĞIMLI VE YARI BAĞIMLI HASTAYA KORUYUCU 
POZİSYON VERME PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük  yaşam 
aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemek 
A- TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol, yatağa bağımlı ve yarı bağımlı hastanın mevcut durumunun 
tanılanması, uygulanabilecek pozisyonların belirlenmesi, uygulanması ve 
takibini kapsar. 

2- Uygulamada hastanın mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir. 
3- 2 saatte bir pozisyon değiştirilir. 
4- Uygulamada, 

- Bir organın yükü diğerine bindirilmez. 
- Baş, boyun boşluğu,bel boşluğu, diz ve dirsek boşlukları desteklenir. 
- Sırt üstü, oturur, yarı oturur pozisyonlarda ayak tabanları desteklenir. 

5- İlk pozisyonlama sonrası cilt tanılanır ve pozisyonun tolere  edilip edilmediği 
belirlenir.. 

6- Her pozisyon değişiminde bası noktalarındaki cilt bütünlüğü tanılanır. 
7- Yatak takımlarının kırışıksız, kuru, gergin olması sağlanır. 
8- Hasta  ikincil bası ve iritasyon  kaynaklarından uzak tutulur. 
9- Avuç içleri rolo / pozisyon petleri ile desteklenir. 
10- Hasta / hasta yakını bilgilendirilerek uygulamaya katılımı sağlanır. 
 

 
B- TANILAMA 

1- Hastanın mevcut durumunun değerlendirilmesi 
- Medikal veya cerrahi teşhisin  pozisyonlamaya etkisi +/- 
- Bilinç açık / kapalı 
- Ağrı  +/- 
- Duyu kaybı  +/- 

 Bölgesi 
 % oranı 

- Kas güçsüzlüğü  +/- 
- Paralizi    +/- 
- Kızarıklık olan bölge  +/- 
- Duyarlılığı artmış bölge     +/- 
- İritasyon olan bölge     +/- 
- Ciltte enfeksiyon   +/- 
- Kemik çıkıntıları üzerinde yeterli kas dokusu  +/- 
- İnkontinans +/- 
- Kontraktürler +/- 
- Bası yarası  +/- 
- Mental yada fiziksel olarak pozisyonlamaya yardımcı olma yeteneği +/- 
- Alçılı ekstremite +/- 
- Entübasyan +/- 
- Kullanılan ilaçların pozisyonlamaya etkisi +/- 
 
 
 



2- Pozisyon çeşitleri 
- Sırt üstü yatış pozisyonu (Horizantal, Supine) 
- Yüz üstü yatış pozisyonu (Prone) 
- Oturur pozisyon (Fawler) 
- Yarı oturur pozisyon (Semi Fawler) 
- Yan yatış pozisyonu (Lateral)  

 
3-  Pozisyonlama yapılmadığı yada yanlış yapıldığı durumda gelişebilecek   
      komplikasyonlar 

- Metabolizme hızında azalma 
- Doku ve kaslarda atrofi 
- Kemiklerde demineralizasyon 
- Kan akımında yavaşlama 
- Akciğer ventilasyonunda azalma 
- Trombüs oluşumu 
- Eklemlerde kontraktürler 
- Osteoporozis 
- Konstipasyon 
- Üriner stenoz 
- Deri bütünlüğünde bozulma (dekübitüs ülser) 

         
4- Uygulama  sırasında dikkat edilmesi gerekenler 

- Bir organın yükünü diğer organa bindirmemek. 
- Baş, boyun, bel, diz ve dirsek  boşluklarını desteklemek 
- Sırt üstü, oturur, yarı oturur pozisyonlarda ayak tabanlarını desteklemek 
- Sırt üstü ve lateral pozisyonlarda omurga ekseninin düzgünlüğünün 

bozulmamasını sağlamak. 
- Avuç içlerini rulo ile desteklemek 
- Alçı, kataterler, entübasyon tüpü ve ekleri, kablolar varsa zarar vermeden 

en rahat uygulamayı sağlamak (Yardımcı personelle pozisyon vermek) 
- Yatak takımlarının kırışıksız, kuru, gergin olmasını sağlamak. 
- Hastanın giysilerini bası yarasına kaynak oluşturmasını engellemek. 

 
 
 

5- Pozisyon değişimindeki tanılama kriterleri 
Cilt 

   Kızarıklık  +/- 
   Hassasiyet +/- 
   Renk değişimi   +/- 
   Kuruluk   +/- 
   Çatlama   +/- 
   Akıntı  +/- 
   Koku  +/- 
   His kaybı  +/- 

    Ekstremitelerde 
   Ödem  +/- 
   Kontraksiyon    +/- 
   Alçılı ekstremite de alçı kenarındaki  ciltte değişiklik +/- 



   Yatak Takımları 
- Nemli / ıslak  +/- 
- Kırışıklık    +/- 
- Kirli   +/- 

 
         Hastanın Giysileri 
           -    Nemli /ıslak    +/- 

- Dikiş yerlerinin cilde negatif etkisi +/- 
- Giysilerin oluşturduğu baskı  +/- 

 
6- Pozisyonlarda kullanılacak destek malzemeler 

- Ayak destek tahta yada pozisyon pedi 
- Baş boyun destekleri 
- Omuz destekleri 
- Trokanter destekler 
- El-bilek destekleri, rulolar 
- Yastıklar 

      UYGULAMA 
a) Malzemeler:  

- Ayak destek tahtası yada pozisyon pedi,  
- Baş-boyun destekleri 
- Omuz destekleri 
- Trokanter destekler, 
- El-bilek destekleri,rulolar 
- Yastıklar 

b) İşlem öncesi hazırlık 
- Pozisyonlama destek malzemelerini hastanın ünitesine getirin. 
- İşlemi hasta/hasta yakınlarına anlatarak bilgilendirin ve bakıma katılımını 

sağlayın. 
- Protokole uygun ellerinizi yıkayın. 

      İşlem 
           SIRT ÜSTÜ YATIŞ:( SUPİNE, HORİZANTAL) 
            Doğru sırtüstü yatış pozisyonu aşağıda açıklandığı gibi olmalıdır(şekil 1). 

1- Baş: Başın altına ufak bir yastık konun ve bu yapılırken başın öne doğru ve 
çenenin aşağı doğru gelmemesine dikkat edin. 

2- Gövde:Omurga ekseninin düzgünlüğünün bozulmamasına dikkat edin. 
3- Üst  Ekstremiteler: Bilek eklime hafif ekstansiyonda olacak şekilde pozisyon 

verin, 
     ve elin içine hazırlanmış bir rulo koyarak başparmak işaret parmağını 
gösterecek     
     şekilde ruloyu  kavratın. 
4- Alt Ekstremiteler;- Öncelikle ayakların pozisyonu düzenleyin.  

- Ayakları dik açılı olacak şekilde ayarlayın (bunlar için ayağın altına atel 
konulabilir).  

- Eğer ayak tahtası kullanılacak olursa yatak ve tahta arasında mesafe 
bulundurulun (Bu topuklar üzerinde istenmeyen basınçları önler). 

- Trokenter ruloları kullanılarak kalça eklemlerinin dışa rotansiyonu önleyin. 
 
 
 



  
KONU : YATAK İÇİ TAM VÜCUT BANYOSU UYGULAMA PROTOKOLÜ 
AMAÇ : Hastanın hijyenik bakımını sağlamak 
A – TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; hastanın tüm vücut bölümlerinin tanılanması ve yatak içi    
tam vücut banyosu uygulama yöntemlerini kapsar. 

2- Hasta bireyin bağımlılık derecesine göre bakıma katılımı sağlanır. 
3- Her bir koşulda hastanın mahremiyetine önem verilir. 
4- İşlem öncesi ve sonrası eller “El Yıkama Protokolüne” göre yıkanır. 
5- Uygulama; yüz, kollar, eller, koltuk altı, göğüs ve karın bölgesi (özellikle 

göbek) bacaklar ve ayaklar, sırt, perine, anal bölge sıralaması ile temiz 
alandan kirli alana doğru yapılır. 

6- İşlem,uzak taraftan yakın tarafa doğru yapılır. 
7- Temizlik için alkali olmayan sabunlar kullanılır. 
8- Cilt bakımında pudra kullanılmaz,banyo ve bakımdan sonra cilde nemlendirici 

sürülür. 
9- Basınç bölgelerinin üzerine,hassas ve kuru cildin üzerine masaj uygulanmaz. 
10- İşlem sırasında hemşire, hastanın ve kendisinin vücut mekaniğine dikkat 

eder. 
B – TANILAMA 

1 – Gözler    : -    Kızarıklık, 
-   Ödem, 
-   Akıntı, 
-   Renk değişikliği 
 

      Kulaklar : -   Akıntı, 
-   Renk değişikliği, 
-   Döküntü 
 

      Burun     : -   Akıntı, 
-   Kızarıklık, 
-   Solunum güçlüğü 
-  

      Saçlar     : -   Cinsi (yağlı,kuru)  
-   Kepek, 
-   Bit 
-   Alopecia (saç dökülmesi) 

      Dudaklar ve ağız mukozası :                         
-   Kuruluk, 
-   Renk değişikliği, 
-   Koku, 
-   Kızarıklık 

      Kollar ve eller :  
-   Ödem, 
-   Kızarıklık, 
-   Turgor tanısı, 
-   Renk değişikliği  
 

      Cilt          :   -   Kızarıklık, 
-   Çizik, 



-   Renk değişimi,  
-   Turgor, tonüs 
 

      Ayaklar   : 
                        -  Ödem, 

-   Kızarıklık, 
-   Turgor tonuş, 
-   Renk değişikliği, 
-   Koku, 
-   Flat foot (düztabanlık), 
-   Nasır (callus), 
-   Tiniapedis (atlet ayağı), 
-   Foot drop (ayak düşmesi) gözlemlenerek tanılanır. 

 
       2 – Uygulandığı Durumlar: 
             a)  Hastanın yatağa tam bağımlı olduğu durumlar; 
                                  -  Şuursuz hastalar, 
      -  Felçli hastalar, 
      -  Alçılı hastalar, 
      -  Büyük ameliyat geçirmiş hastalar  
                                  -  Akut hastalık (örneğin myokard infaktüsü geçiren hastalar) 
             b) Hastanın  yarı bağımlı olduğu durumlar;  
                   -  Yaşlı ve çocuk gibi hastalar,  

 -  Enfeksiyona direnci azalmış hastalar, 
             c)  Hipertermili hastalarda, 
             d)  İnkontinansı olan hastalarda,  

e) Obez hastalar. 
 

       3 – Hastanın banyo alışkanlığı tanılanır. 
 
       4 – Allerji durumu;-  Sabun, 
                                       -  Şampuan  

       -  Diğer 
 
 

C – UYGULAMA 
       a)  Malzemeler 

- Büyük küvet içinde 40 °C su, 
- Kapalı kap içinde ısısı daha yüksek su, 
- Sabunluk içinde sabun, 
- İki adet sabunlama bezi, 
- Hastanın havlusu,banyo havlusu, 
- Hastanın temiz iç çamaşırları,  
- Yatak takımları, 
- Ağız bakım malzemeleri (diş fırçası, diş macunu,), 
- Tentürdiyod, 
- Tarak, 
- El fırçası, 
- Tırnak makası, 
- Kova, 



- Nemlendirici, 
- Paravan, 
- Ayak bakımı malzemeleri. 
 

       b)  İşlem öncesi: 
1- İşlem öncesi ve sonrası ellerinizi “ El Yıkama Protokolüne” göre yıkayın, 
2- Malzemeleri hasta yanına tepsi ile getirin ve etejer üzerine yerleştirin, 
3- Paravanı yerleştirin , 
4- Oda ısısını 25 °C’ye ayarlayın, 
5- Açık kapı,pencereleri kapatın, 
6- Banyo sırasında hava ceryanı olmamasına dikkat edin. 
 

c) İşlem:  
     Yöntem I 

1- İşlemi açıklayın, işbirliği sağlayın, 
2- İşlem sırasında hem kendi hem de hastanın vücut mekaniğine dikkat edin, 
3- Sürgü verin, 
4- Hastayı tamamen soyup, banyo örtüsünü örtün, 
5- Yatak takımlarını gevşetip yalnızca hastanın üstünde üst çarşafı bırakın, 
6- Diş fırçalama ve ağız bakımını yapın, 
7- Başının altında tek yastık bırakın, hastayı yatağın yakın tarafına alın, 
8- Sabunlama bezini ıslatıp iyice sıktıktan sonra bezin köşeleri hastanın 

üstüne sarkmayacak şekilde elinize sarın, 
9- Sabunlama bezinin ucu ile uzak göz kapağını sabunlama bezinin diğer 

ucu ile diğer gözü aynı yöntemle silin, 
10- Sabunlanan bez ile hastanın alnı, daha sonra burun üstü ve kenarlarını, 

yanaklarını ve çeneyi silin, durulayın ve tampone ederek kurulayın, 
11- Bezi yıkayın, ele sararak uzak taraf, boyun ve kulaktan başlayarak yakın 

tarafa doğru silin, 
12- Uzak taraf kolu aksilladan başlanarak küçük dairesel hareketlerle, parmak 

uçlarına kadar  silin, 
13- Gerekiyorsa tırnakları kesin,  
14- Havluyu zayıf hastada uzunlamasına, göğüs ve karını örtecek şekilde, 
15- Şişman hastada ise genişlemesine göğüsü örtecek şekilde yerleştirin, 
16- Sabunlama bezi ile havlunun altından yine uzaktan yakına ve yukarıdan 

aşağıya doğru temizleyin, 
17- Hastanın sırtını çevirerek enseden ilyelere kadar olan bölgeyi üstüne havlu 

örterek, havlu altından silip kurulayın, 
18- Hastayı tekrar sırtüstü çevirin, 
19- Genital organlarını temizlemek üzere yapabiliyorsa sabunlaması ve 

temizlemesini sağlayın veya bu işlemi kendiniz yapın, 
20- Küvetteki suyu dökerek temiz su koyun ve sabunlama bezini değiştirin, 
21- Uzak taraf bacak altına havlu yerleştirip silin kurulayın, 
22- Aynı işlemi yakın bacak içinde uygulayın, 
23- Ayakları “Ayak Bakımı Protokolüne” göre temizleyin, 
24- Hastanın vücuduna nemlendirici sürün, 
25- Hastanın temiz iç çamaşırlarını giydirin, 
26- Yatak takımlarını değiştirin, 
27- Havluyu hasta yatıyorsa yastığın üstüne, oturuyorsa omuzlarına koyup 

saçı ikiye ayırın ve tarayın, 



28- Saçları ensede basınç yapmayacak şekilde toplayın, 
29- Uygun pozisyon vererek hastayı rahatlatın, 
30- Paravanı kaldırın, 
31- Hastaya üşümemesi için bir müddet yataktan çıkmamasını önerin, 
32- Bir isteği olup olmadığını sorun. 

 
             Yöntem II 

1- Yüz ve göğüs temizliğini birinci uygulamadaki  gibi yapın, 
2- Hasta sırt üstü yatmaya devam ederken arkasına çevrilmeden önce uzak 

taraf bacak daha sonra yakın taraftaki bacağı temizleyin, havlu ile 
kurulayın, 

3- Hastanın vücudunun ön yüzünü temizledikten sonra küvetteki su ve 
sabunlama bezini değiştirin, 

4- Hastayı çevirerek sırtını silin, 
5- Hastayı döndürerek bezi sabunlayın ve genital bölgesini temizlemek 

üzere hastaya verin veya kendiniz yapın, 
6- Bölgeyi kurulayın, 
7- Uygun pozisyon vererek hastayı rahatlandırın, 
8- Paravanı kaldırın, 
9- Hastaya üşümemesi için bir müddet yataktan çıkmamasını önerin, 
10- Bir isteği olup olmadığını sorun. 

 
        d)  İşlem sonrası; 

1- Malzemeleri toplayın, temizleyin ve kaldırın, 
2- Uygulamanın saatini ve gözlemlerinizi kaydedin. 

 



 
KONU: YENİDOĞANA SOLUNUM FİZYOTERAPİSİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
AMAÇ: Solunum yollarındaki sekresyonun dışarı atılmasına yardımcı olmak ve 
ventilasyonu kolaylaştırmak. 
 
TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; Spontan solunum yapan veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin 
tüm bronş ve bronşiollerini sekresyondan arındırmayı, akciğer kapasitesini arttırmayı 
ve iyileşme sürecinin kısalmasına katkıda bulunmayı kapsar. 
2- Bu protokol hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- Bu işlem küvözde yapılır. 
4- Eller "el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkanır. 
5- Entübasyon tüpü veya trakeostomi kanülü olan hastaya baş ve boyuna uygun 
pozisyon verilir. 
6- Fizyoterapi sırasında akciğer lobları ve segmentlerine göre hastaya pozisyon 
verilir. 
7- Fizyoterapi uygulanacak alan açık olmalıdır. 
8- Fizyoterapi sırasında veya sonrasında aspirasyon protokolüne uygun yenidoğan 
aspire edilir. 
9- Oral beslenen hastada beslenmeden en az 2 saat sonra fizyoterapi uygulanır. 
10- Vibrasyonlar expirasyon sırasında uygulanır. 
11- Yenidoğan monitörden takip edilir ve gözlem yapılır. 
 
TANILAMA 
1- Fizyoterapi Uygulandığı Durumlar 
    - Akut veya kronik akciğer hastalıkları 
    - Ventilatöre bağlı hastalar 
    - Hırıltılı solunumu olan yenidoğanlar 
    - Bol sekresyonu olan yenidoğanlar 
2- Fizyoterapinin Uygulanmadığı Durumlar 
    - Tedavi edilmemiş akut hastalarda 
    - Hemoraji 
    - Pulmoner ödem 
    - Konjestif kalp yetersizliği 
    - Geniş plevral sıvı birikmesi 
    - Pulmoner emboli 
    - Pnömotoraks 
    - Kardiyak aritmi 
    - Hipertansiyon ve hipotansiyon 
    - Yeni geçirilmiş nörocerrahi vakalarda 
3- Taputman Tekniği: 
    Bronş sekresyonlarını ve müköz plaklarını hareket ettirmek için hastanın sırtına 
elle vurma hareketidir. El parmakları ve baş parmak birleştirilerek avuç hafifçe 
çukurlaştırılır ve hastanın sırtına konur. Böylece el ve göğüs duvarı arasında hava 
hapsedilmiş olur. Omuz ve dirsekler gevşek durumda iken taputman uygulanır. Bu 
işleme 5-10 dakika devam edilir. 
4- Vibrasyon Tekniği:     
     Göğüs duvarına elle basınç ve titreşim uygulama tekniğidir. Solunumun 
expirasyon fazında uygulanır. Yenidoğana uygun pozisyon verilir. Bir el hastanın 
göğsüne, diğer el bunun üzerine konur. Göğüs üzerine hafif ve orta şiddette bir 



basınç uygulanırken iki elle titreşim yapılır. İşlem sonrasında eğer gerekiyorsa hasta 
"aspirasyon protokolü" ne uygun aspire edilir. İşlem sırasında vital bulgulardaki 
değişiklikler kaydedilir. Hastanın genel durumu izlenir. 
5- Taputman Tekniğinin Uygulanmadığı Durumlar: 
    - Torokostomi 
    - Kosta kırıkları 
    - Bronkospazm 
    - Akut akciğer enfeksiyonları 
    - Kanamalar 
    - Dolaşımın sabit olmayışı 
    - Kemik çıkıntıları 
    - Fraktürler 
    - Osteoparatik tümörler 
    - Pulmoner emboli 
6- Vibrasyonun Uygulanmadığı Durumlar:  
     - İntrapulmoner kanamalar 
 
UYGULAMA 
1- Malzemeler: 
    - Steteskop 
    - Nonsteril eldiven 
    - Aspiratör 
    - Uygun numara aspirasyon sondası 
    - Böbrek küveti 
    - Steril distile su  
    - Steril gaz bezi 
    - Kağıt havlu 
2- İşlem Öncesi Hazırlık 
    - Ellerinizi "el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkayın. 
    - Malzemeleri hastanın yanına getirin 
    - Hastaya uygun pozisyon verin 
    - Hastanın vital bulgularını kontrol edin 
3- İşlem 
    - Yenidoğanın yatağını 45 derecelik açı ile baş aşğıya indirin 
    - Yeni doğanın üzerini açın 
    - Steril gazlı bezi hastanın yanağını altına yerleştirin 
    - Sırt üstü pozisyonda sırası ile taputman ve vibrasyon tekniklerini uygulayın 
    - Yenidoğanın kollarını kaldırarak sağ ve sol segmentlere aynı taknikleri uygulayın 
    - Yenidoğanı yüz üstü pozisyona getirin 
    - Aynı taknikleri bu pozisyonda da tekrarlayın 
4- İşlem Sonrası 
    - Yenidoğanı "aspirasyon protokolü"ne göre aspire edin. 
    - Yenidoğana rahat edeceği pozisyon verin  
    - Vital bulgularını gözleyin 
    - Atıkları protokole uygun olarak elimine edin. 
    - Yapılan işlemi hasta dosyasına kaydedin. 
    - Elleri "el yıkama protokolü"ne göre yıkayın. 
    -  



 
 
 
KONU : YENİDOĞANDA FOTOTERAPİ UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ : Yenidoğanın kandaki bilurübin düzeyini düşürmek ve olası komplikasyonları      
              önlemek. 
 
A – TEMEL İLKELER 
 

1. Fototerapi uygulama protokolü : Küvözun-bebeğin hazırlığı ile uygulama 
süresince takibini kapsar. 

2. Hastanedeki voltaj stabil olmalıdır. 
3. Lambaların kontrolü yapılmalıdır (lambalar 200-400 saatte bir değiştirilir). 
4. Küvöz ısısı 30-32 C olmalıdır. 
5. Yenidoğan kıyafetleri tamamen çıkartılıp genital organı kapalı olarak küvöze 

yatırılır. 
6. Fototerapi aleti bebeğe 42-45 cm uzaklıkta tutulur. 
7. Yenidoğanın uygulama süresince gözleri kapatılır. 
8. Her 2-3 saatte bebeğin pozisyonu değiştirilir. 
9. Çocuğun vücuduna yağlı krem ve pomad sürülmez. 
10. 8 saat aralarla idrar dansitesi takibi yapılır. 
11. Fototerapi alan yenidoğana artan sıvı kaybını karşılamak için 10-15 

ml/kg/gün olacak şekilde ek sıvı verilir. 
12. Saatlik ateş takibi yapılır. 
13. Miadında doğanlarda her gün pretermlerde günde 2 kez vücut tartısı alınır. 
14. Pulse-seensor taakılı ise fototerapi ışığından korunmalıdır. 

 
B – TANILAMA  
 
1. Fototerapi : 
      Kan bilurubin düzeyinin; 

- Miadında doğanlarda 15 mg/dl  
- Prematürelerde 10 mg/dl  olması durumunda uygulanır. 

 
 
2. Kan biluribin düzeyini yükselten risk faktörleri; 
 
      - Annelerde ;    - Çocukta; 

    *Rh uyuşmazlığı     * Hipoglisemi 
    *Diabet                 * Enfeksiyon 
    *Hipotioidi      * Prematürlük 
    *Enfeksiyon                * Anoksi   

                   * Hipotroidi  
 
        Tanılama Sıklığı : Yukarıdaki risk faktörlerini taşıyan yenidoğanlarda ilk 72 saat    

                                       boyunca 8 saatlik aralıklarla bilurubin artış hızı takip edilir. 
 
3. İşlem öncesi 



 Küvöz;  
      - ısısı (30-32 C) +/- 

 - Temizliği          +/- 
 - İşlev                 +/- 

 Fototerapi aleti; 
- Voltajın stabilliği +/- 
- Lambanın değişme tarihi +/- 

(200-400 saatte bir) 
- İşlev +/- 

 Yenidoğan; 
- Ateş (362 -  375 C ) +/- 
- Cilt rengi: sarı/koyu +/- 
- Bilurubin düzeyi  

 
4. İşlem süresince 

-    Yenidoğanın rengi ( bronz baby sendrom) +/- 
- Dışkısı (Yeşil sulu) +/- 
- İdrar rengi (Koyu sarı) +/- 
- Dehidratasyon :+/- 

- Isı artışı +/- 
- Ciltte kuruluk +/- 
- İdrar miktarında ( 1ml/h az)+/- 
- kilo kaybı +/- 
- fontenen çöküklüğü +/- 
- Ağız kuruluğu +/-  
- Turger tenüs bozulmuş +/- 

- Ateş  +/- 
- Gözde enfeksiyon +/- 
- Döküntü +/- 
- Kernikterus yönünden gözlenir. 

 
 
5. Fototerapiyi sonlandırma kriterleri; 

- Uygulamaya başladıktan 4-6 saat içinde 1-2 ml/dl bilurubin düzeyi düşmelidir 
ve düşme eğiliminde olmalıdır 

- Düşme olmazsa fototerapi başarısız sayılır ve kan değişimi yapılır 
 
C – UYGULAMA 

a) Malzemeler 
 Fototerapi cihazı 
 Kuvöz veya beşik 
 Yatak örtüsü 
 Bebek bezi 
 Göz bandı 
 Derece 



 İdrar kollektörü 
 Hijyenik bakım malzemeleri 
 Genital organı korumak için band 

b) İşlem Öncesi Hazırlık 
1. Kuvözu Hazırlayın 

- kuvözün fişini prize takın ve düğmesini açın 
- temizliğini kontrol edin 
- örtüsünü yayın üzerine çocuk bezini koyun 
- ısısını ayarlayın (30-32 C) 
- fototerapi aletini kuvöz üzerine 42-45 cm mesafeden yerleştirin 

2. Yenidoğanı Hazırlayın 
- Yenidoğanın kıyafetlerini çıkartın 
- Bebeğin kilosunu tartın 
- Vücuduna yağlı krem veya pomad sürülmüşse temizleyin 
- Vücut ısısını kontrol edin 
- Genital organını örtün 
- Gözüne göz bandını takın 

 
c) İşlem 

1. Fototerapi aletini çalıştırın 
2. Fototerapi süresince yenidoğanı tanılama kriterlerine göre tanılayın 
3. Kan örneği alırken fototerapi ışığını kapatın (açık alındığında bilurubin 

düzeyi düşük çıkar) 
4. Protokollerine uygun hijyenik bakım gereksinimlerini gözleyin 
5. 2-3 saat ara ile pozisyonunu değiştirin 
6. 8-10 saat fototerapiden sonda 2 saat ara verin 
7. Verilen arada bilurubin düzeyini kontrol edin 

 Yüksekse aralıksız fototerapiye devam edin 
 Düşüyorsa 4 saat aralarla devam edin 

8. İşlem süresince elde edilen tüm bulgu ve gözlemleri hemşire gözlem 
formuna kayıt edin 

 
 
d) İşlem Sonrası: 

1. Kuvözü temizleyin (Dezenfeksiyon veya sterilizasyon), 
2. Malzemeleri temizleyin, 
3. Atıkları protokolüne uygun elimine edin, 
4. Fototerapi aletini yerine yerleştirin, 
5. Yenidoğanla ilgili tüm gözlem ve bulgular hemşire gözlem formuna kayıt 

edin, 
6. Tüm bulgu ve gözlemlerinizi ekip üyeleriyle paylaşın. 

 
 



KONU: Yenidoğanda Orofarengeal ve Nazofarengeal Aspirasyon Uygulama 
Protokolü 
AMAÇ: Solunum yollarından  sekresyonun ve yabancı maddelerin en kısa sürede 
atılıp akciğerlerin yeterli havalanmasını sağlamak. 
TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; Orofarengeal ve nazofarengeal aspirasyonu kapsar. 
2- Bu protokol hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- Eller protokole uygun olarak yıkanır. 
4- Aspirasyon aseptik tekniğe uygun olarak yapılır. 
5- Aspirasyon işlemi 15-20 sn’ den fazla sürdürülmemelidir. 
6- Yenidoğana uygun pozisyon verilir. 
7- Aspirasyon sırasında Balon-maske sistemi yenidoğan yanında hazır 
bulundurulmalıdır. 
8- Aspirasyon sondası tek kullanımlıktır. 
9- Önce ağız içi daha sonra burun aspire edilir. 
10- Aspirasyon basıncı term yenidoğanlarda 80-100 mmHg, preterm yenidoğanlarda 
60-80 mmHg olmalıdır. 
11- Aspirasyon için kullanılan sondanın numarası ; 
   Term yenidoğanda 8 fr. 
   Preterm yenidoğanda 6 fr. olmalıdır. 
12- Aspirasyon öncesi sekresyonların atılımını kolaylaştırmak için yenidoğana 
protokole uygun akciğer fizyoterapisi uygulanır. 
13- Aspirasyon sırasında bebeğin cilt rengi ve vital bulguları monitörden takip edilir. 
14- Aspirasyon için gerekli malzemeler yenidoğan yanında hazır bulundurulmalıdır. 
15- Aspirasyon beslenme öncesi yapılmalıdır. 
 
TANILAMA 

1- Aspirasyonu Gerektiren Durumlar 
_ Doğumdan hemen sonra 
_ Hırıltılı solunum 
_ Taşipne 
_ Siyanoz 
_ Öksürük, sekresyon varlığı 
_ Besin aspirasyonu 
 

2- Orofarengeal, Nazofarengeal Aspirasyon: Pulmoner sekresyonu olan ve yapay 
hava yolu bulunmayan bebeklerde ağız ve burundan girilerek üst solunum 
yolları yapılır. 

 
3- Aspirasyon sonrası komplikasyonları:  

_ İntraventriküler kanama 
_ Aritmi 
_ Arrest 
_ Hipotansiyon 
_ Buronkospazm 
_ Mukozalarda zedelenme 
_ Kanama 
 

4- Aspirasyon uygulamasında dikkat edilmesi gereken durumlar; 
_ Aspirasyon gerekli olduğunda yapılmalıdır. 



_ Daha etkili olması için aspirasyondan önce protokole uygun akciğer 
fizyoterapisi yapılmalıdır. 
_ İşlem boyunca komplikasyonlardan biri görüldüğünde hemen işleme ara 
verilmeli veya tamamen durdurulmalıdır. 

            _ Aspirasyon işlemi beslenme öncesi yapılmalıdır. 
 
UYGULAMA 

1- Malzemeler; 
_ Aspiratör 
_ Uygun aspirasyon sondası 
_ Eldiven 
_ Oksijen kaynağı 
_ Balon- maske sistemi 
_ Serum Fizyolojik 
_ Enjektör 
_ Distile su 
_ Dilüe edilmiş dezenfektan 
  

       2- İşlem Öncesi Hazırlık 
         a) Malzemeleri hazırlayarak hasta başına getirin 
         b) Aspiratörü kontrol edin 
         c) Bebeğin genel durumunu değerlendirin 
         d) Elleri protokole uygun yıkayın 
         e) Protokole uygun akciğer fizyoterapisi uygulayın 
         f) Eldiven giyin 
         g) Bebeğe uygun pozisyon verin 
 
      3- İşlem 
         a) Sekresyonların yumuşaması için önce ağıza SF verin  
         b) Aspirasyon sondasını ağız içine ilerletin ve rotasyon hareketi ile geri çekin.  
         c) Aynı işlemi her iki burun deliğine de uygulayın 
         

5- İşlem Sonrası 
a) Yenidoğanı vital bulgular ve komplikasyonlar açısından takip edin 
b) Malzemeleri toplayın 
c) Atıkları protokole uygun elimine edin  
d) Elleri protokole uygun yıkayın 
e) İşlemi kayıt edin. 
 
 
  



 
KONU: YENİDOĞANDA OROGASTRİK SONDA (OGS) UYGULAMA PROTOKOLÜ 
AMAÇ: Yenidoğana Orogastrik Sondayı Uygun Şekilde Takmak ve Beslenme, Mide 
Drenajı Gibi İşlemlerin Devamlılığını Sağlamak. 
 
TEMEL İLKELER 
1- Bu protokol; Preterm ve term yenidoğanlarda OGS' nin uygulanması ve çıkarılması 
işlemini kapsar. 
2- OGS takmak hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- OGS üst solunum yolu sisteminde lokal irritasyon riski nedeniyle her 24 saatte bir 
değiştirilir. 
4- Her beslenme öncesi sondanın yerinde olup olmadığı kontrol edilir. 
5- Her beslenme öncesi, beslenme toleransının olup olmadığı kontrol edilir. 
6- Oral stimülasyonu başlatmak için emzik verilir. 
7- Eller "El yıkamaprotokolü" ne uygun olarak yıkanır. 
8- Malzemeler işlem öncesi hazır olarak bulundurulur. 
 
TANILAMA 
1- OGS'nin Uygulandığı Durumlar; 
     - 32 gestasyon haftasından küçük doğan bebekler, 
     - Oral beslenemeyen yenidoğanlar 
     - Gastrik lavaj uygulamak, 
     - Mide distansiyonunu azaltmak, 
2- OGS' nin Uygulanmadığı Durumlar; 
     - Ösefagus atrezisi 
3- OGS Takılırken Oluşabilecek Komplikasyonlar; 
     - Ösefagus yerine trakeaya girilirse; 
         . Öksürük 
         . Dispne 
         . Siyanoz 
     - OGS ölçümden uzun takılmışsa; 
         . Safralı mide mayi gelmesi 
         . Öğürme 
         . Mide bulantısı 
         . Kusma 
     - OGS ölçümden kısa takılmışsa; 
         . Besin aspirasyonu riski 
         . Besinlerin ağızdan dışarı çıkması 
         . Beslenmenin yapılamaması 
4- OGS Numaraları 
     - Preterm yenidoğanlar için ~ 6 Numaralı Neloton Sonda 
     - Term yenidoğanlar için ~ 8 Numaralı Neloton Sonda 
 
 
UYGULAMA 
1- Malzemeler; 
     - Uygun kalınlıkta beslenme sondası 
     - Flaster/ Hipofix 
     - Steteskop 
     - Eldiven 



     - Enjektör 
     - SF / Distile su 
     - Steril gazlı bez  
2- İşlem Öncesi Hazırlık 
     - Malzemelerin Hazırlayın 
     - Ellerinizi "el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkayın. 
     - Ağız bakım protokolü uygulayın. 
     - Bebeğin başını hafif fleksiyona getirin. 
3- İşlem 
     - Eldivenlerinizi giyin 
     - Sondayı açın ve sondanın ucunu dudakların orta hattı üzerinden kulak 
memesine, ksifoid ile umblikusun ortasına kadar uzatarak ölçün ve işaretleyin 

     - Yenidoğana uygun pozisyon verin 
     - Sondayı nazik bir biçimde işaretlenen yere kadar ağızdan ilerletin 
     - Enjektörle 0.5 cc geri çekerek rezidü kontrolü yapın 
     - Rezidü gelmezse 0.5- 1 cc hava verin ve steteskop ile mide sesini dinleyin. OGS' 
nin midede olduğundan emin olunca verilen havayı geri çekin. 

     - OGS' yi uygun biçimde tespit edin. 
 
4- OGS' nin Çıkarılması 
    - Sonda tespit bantlarını distile su ile ıslatarak çıkartın. 
    - Sondayı nazik bir biçimde hızla çekin 
    - Flaster izi kalmış ise distile su ile silin 
 
5- İşlem Sonrası 
    - Malzemeleri toplayın 
    - Atıkları protokole uygun elimine edin 
    - Tüm yapılanları kayıt edin 
    - Elleri Protokole uygun yıkayın. 
 
            



 
KONU: YENİDOĞANIN EXTÜBASYON İŞLEMİ PROTOKOLÜ 
AMAÇ: Extübasyon işlemi öncesi, sırası ve sonrasında yenidoğanda gelişebilecek 
komplikasyonları önleyerek uygulamanın tamamlanmasını sağlamak. 
 
TEMEL İLKELER: 
1- Bu protokol; extübasyon işleminin komplikasyonsuz tamamlanması için 
uygulanacak hemşirelik bakımını kapsar. 
2- Extübasyon işlemi hemşire ve hekimin sorumluluğundadır. 
3- Extübasyon işleminin yapılmasına hekim karar verir. 
4- Extübasyon işlemi öncesi ve sonrası eller " el yıkama protokolü" ne uygun olarak 
yıkanır. 
5- Extübasyon işlemi öncesi OGS ile mide boşaltılır. 
6- Extübasyon işlemi sırasında yenidoğanın monitörizasyonu sağlanır. 
7- Extübasyon işlemi sırasında aseptik koşullar gözetilir. 
8- Extübasyon işlemi öncesinde mekanik ventilasyona bağlı yenidoğana aspirasyon 
protokolü uygulanır. 
9- Extübasyon işlemi yenidoğanın günlük formuna kayıt edilir. 
 
TANILAMA 
1- Extübasyon Kriterleri; 
    . Yeterli spontan solunum, 
    . Yenidoğanın laboratuar ve radyolojik bulgularının düzelmesi, 
    . Sekresyonlarının rengi ve miktarının normal seviyeye inmesi, 
    . Yenidoğanın tonüs, aktivite ve reflekslerinin yerinde olması, 
 2- Extübasyon İşlemi Komplikasyonları; 
    . Apne 
    . Bradikardi, 
    . Kas tonüsü azalması, 
    . Laringospazm, 
    . Taşipne, 
    . Atelektazi, 
    . O2 saturasyonunun düşmesi, 
  
UYGULAMA 
1- Malzemeler; 
    . Distile su, 
    . O2 flowmetre, 
    . O2 ara bağlantısı, 
    . Solunum filtresi 
    . Hood box 
    . Bistüri 
    . Steril kültür kabı, 
    . Steril eldiven,  
    . Uygun numara aspirasyon sondası, 
    . Aspiratör, 
    . SF çekilmiş enjektör, 
    . Böbrek küveti, 
    . Gazlı bez, 
    . Flaster, 



    . OGS ( uygun numara),  
    . Mide drenajı için 20 cc' lik enjektör.  
2- İşlem Öncesi 
    . Eller " el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkanır. 
    . Extübasyon işlemi malzemeleri hazır olarak hasta başına çekilir. 
    . Yenidoğanın vital bulguları alınır, 
    . Mide drenajı uygulanır, 
    . Yenidoğan protokole uygun aspire edilir, 
    . Yenidoğana sırt üstü pozisyona getirilir. 
     
3- İşlem 
    . ETT tespitlerini cilt tahrişini azaltmak için yumuşatarak açın, 
    . ETT hekim ile birlikte çekin, 
    . Çekilen ETT ucunu steril şartlarda keserek steril kültür kabına koyun, 
 
4- İşlem Sonrası  
    . Yenidoğana hood box altında O2 protokolü uygulayın 
    . Yenidoğanı extübasyon komplikasyonları açısından gözleyin, varsa hekime 
bildirin, 
    . Yenidoğana protokole uygun olarak solunum fizyoterapisi uygulayın ve aspire 
edin, 
    . Kültür kabının üzerine yenidoğanın adı, soyadı, tarihi, protokol numarası ve kültür 
adını yazın. 
    . İşlemi takip formuna kayıt edin, 
    . Atıkları protokole uygun elimine edin, 
    . Elleri protokole uygun olarak yıkayın. 



KONU: YENİDOĞANIN VÜCUT BANYOSU UYGULAMA PROTOKOLÜ 
AMAÇ: Yenidoğanın tüm vücudunun hijyenik bakımını sağlamak. 
 
A- TEMEL İLKELER 
 
1- Bu protokol; baş, tüm vücudun ve perine bölgesinin tanılaması ile yenidoğanın 

banyosunu   
      uygulama yöntemlerini kapsar.  
2- Yenidoğanın vücut banyosu hemşirenin sorumluluğundadır. 
3- Yenidoğanın günlük yaşam aktivitesinin devamını sağlamak için banyo yaptırılır. 
4- Yenidoğanın annesinin (ulaşılabiliyorsa) banyo uygulama işlemine katılımı 
sağlanır. 
5- Yenidoğanı hipotermiden korumak için oda ısısı 24-25 dereceye getirilir. 
6- İşlem öncesi ve sonrası eller "el yıkama protokolü" ne göre yıkanır. 
7- Banyo işlemi sırasında ağıza, buruna, gözlere, kulaklara su kaçması engellenir. 
8- Banyo için gerekli olan malzemeler önceden hazır bulundurulmalıdır. 
 
B- TANILAMA 
 
1- uygulandığı durumlar; 
- Yenidoğanın serviste uzun yatması ( küvöz, ısıtıcı, beşik) ve solunumun stabil 
olması. 
- Enfeksiyonlu anne bebeği (doğar doğmaz, solunumu stabil ise) olması. 
- Taburculuğa hazırlanan bebeği annesine görsel eğitim yapmak amacıyla uygulanır. 
 
2- Baş; 
* Konak 
* Lezyonlar 
* İnsizyon yerleri (IV kanül yeri gibi. ) 
 
3- Vücut; 
* Toksik eritem 
* Allerji ( ilaç veya bebe yağı, yatak bezi...) 
 
4- Perine bölgesi 
 Pişik açısından  
 
5- Göbek bağı  
 Düşüp düşmediği, kızarıklık enfeksiyon 
 
6- Gözler 
 Enfeksiyon açısından tanılanır. 
  
C-UYGULAMA 
a) Malzemeler 
- Banyo küveti 
- Kova 
- Plastik Banyo tası 
- Bebe şampuanı 
- Bebek havlusu veya yatak bezi 



- Bebek bezi 
- Uygun sıcaklıkta ( 37-38 derece) banyo suyu  
- Ucu pamuklu çubuk (burun ve kulaklar için) 
- Pamuk tampon 
- Bebe losyonu veya bebe yağı. 
 
b) İşlem öncesi hazırlık. 
1- Ellerinizi " el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkayın, 
2- Eldiven giyin,  
3- Oda ısısını 24-25 dereceye getirmeye çalışın, 
4- Suyun ısısını 37-38 derece olarak ayarlayın, 
5- Malzaemeleri yenidoğanın küvözünün yanında hazır bulundurun. 
6- Yenidoğanın kulaklarına su kaçmasını önlemek için pamuk tampon yerleştirin. 
7- Suyun sıcaklığını ön kolun iç yüzeyi ile kontrol edin. 
8- Odanın ısısını korumak için kapıları kapayıp, giriş- çıkışı önleyin. 
9- Küveti yarısına kadar su ile doldurun. 
10-Küvetteki suyun içine bebe şampuanı döküp köpürtün.  
 
c) İşlem 
1- Anneye ulaşılabilmişse yapılan işlemi adım adım anlatarak yapın. 
2- Yenidoğanı yatak bezi ile birlikte suyun içine sokun. 
3- Yenidoğanın başını su ile ıslatıp, şampuan uygulayın ve iyice durulayın. 
4- Aynı işlemi vücuduna da uygulayın. 
5- Yeni doğanın tüm vücudunu bol su ile iyice durulayın. 
6- Yenidoğanı havlusuna sarıp yatağına alın. 
7- Yenidoğanı hipotermiden korumak için işlemi hızlı yapın. 
8- Annenin soruları varsa yanıtlayın. 
 
d) İşlem sonrası 
1- Yenidoğan küvözde veya ısıtıcıda ise küvöz ısısını 1 -2 derece yükseltin. 
2- Islak havlu ya da yatak bezini uzaklaştırın. 
3- Kurulama işlemi sonrası bebek bezini bağlayın veya anneye yaptırın. 
4- Yenidoğanı bebe yağı  veya losyonu ile yağlayın veya anneye yaptırın. 
5- Burnunda pislik varsa pamuklu çubukla ilerletmeden alın. 
6- Kulağını pamuklu çubuk ile yine ilerletmeden kurulayın. 
7- Yenidoğanın saçını tarayın. 
8- Yenidoğanın ısısını kontrol ederek küvöz - ısıtıcı ayarını yapın ( Hipotermi- 
hipertermi) 
9- Malzemeleri yerleştirin, yapılan işlemleri kaydedin. 
10- Ellerinizi " el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkayın. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONU: YENİDOĞANLARDA OKSİJEN UYGULAMA PROTOKOLÜ 
 
AMAÇ: Yenidoğanın solunum yönünden doğal yaşama uyumunu sağlamak. 
 
A) TEMEL İLKELER 
  1) Bu protokol; yenidoğana küvöz içi ve oksijen başlığı (Hoodbox) ile O2 uygulamayı 
ve oksijenasyonuna göre O2' yi sonlandırmayı kapsar. 
  2) Acil durumlarda ve hekimin bulunmadığı durumlarda hemşire O2 uygulamasını    
      başlatabilir. 
  3) Yenidoğana O2 uygulamasının monitörden O2 SO2 izlemiyle uygun dozda ve 
uygun yolla  (Hoodbox veya küvöz ) içi kısa sürede verilmesi hemşirenin 
sorumluluğundadır. 
  4) O2 uygulamasında kullanılan malzemelerin enfeksiyon kontrol protokolüne uygun 
bir  şekilde dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu hemşirenin sorumluluğundadır. 
  5) Hemşirenin yaptığı tüm işlemler ve elde edilen veriler "Yenidoğanın günlük 
formu" na  kayıt edilir.  
  6) O2 uygulama sisteminin güvenliği kontrol edilir. 
  7) Yenidoğana merkezi sistemli O2 uygulanıyorsa; O2 panosundan kontrol edilir. 
  8) Yenidoğanın solunum yollarının açık olup olmadığı kontrol edilir, gerekiyorsa 
nazal / oral aspirasyon yapılır. 
  9) Flowmetrenin 1/3 'üne kadar veya maksimum seviyesine kadar steril distile su 
doldurulur. 
10) Yirmisekizinci gestasyon haftasından küçük ve 1500 gr' ın altındaki O2 alan 
yenidoğana ROP muayenesinin 4-6 hafta içinde mutlaka yapılması gerektiğinden 
hekim ile ROP muayenesi  için işbirliği yapılır.  
 
B) TANILAMA 
 
1) Yenidoğan servise kabul edildiğinde;  
    - Siyanoz 
    - Burun kanadı solunumu 
    - Hipoksi 
    - İnterkostal çekilme 
    - Apne  
    - Taşipne                           mevcut ise derhal O2 uygulaması başlatılır.     
 
2) Oksijen uygulamasının yenidoğana hangi yolla ve ne yoğunlukla verileceği 
belirlenir, buna yönelik hazırlık hızlı bir şekilde yapılır.  
3) Yenidoğanın O2 gereksinimi saptanınca hood box veya küvöz içi O2 
uygulamasına başlanır ve bu arada hekime haber verilir. 
4) Tanılama belirtileri ortadan kalktığında ve oksijenasyon sağlandığında O2 
uygulamasına  son verilir. 
 
C) UYGULAMA 
 1) Malzemeler: Küvöz içi O2 uygulaması için; 
- Küvöz (inkübatör) 
- O2 sistemi ( merkezi sistem O2 veya O2 tüpü ve monometresi) 
- O2 bağlantısı 
- Pulse-oximetre 
- Pulse- oximetre probu (sensoru) 



- Flowmetre (humudifer) 
- Steril distile su 
- Oksijen filtresi 
 
O2 başlığı ile O2 uygulaması için; 
 
- O2 başlığı (hood box) 
- Flowmetre 
- O2 filtresi 
- O2 bağlantısı 
- Steril distile su 
- Pulse oximetre 
- Pulse oximetre probu 
- Yenidoğana uygun yuva ( Yenidoğanın kaymasını önleyip, kendisini anne karnında  
    hissetmesini sağlayan rulo şeklinde yatak). 
 
İŞLEM ÖNCESİ 
1- Elleri " el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkayın. 
2- Malzemeler önceden tam olarak hazırlayın. 
3- Flowmetreye distile su koyun. 
 
İŞLEM 
1- Elleri "el yıkama protokolü" ne uygun olarak yıkayın. 
2- Yenidoğan için "ZAMAN" çok önemli olduğunu unutmayın. 
3- Protokole uygun yenidoğanın aspirasyonunu yapın. 
4- Pulse oximetre probunu yenidoğanın uygun extremitesine takın. 
5- Pulse oximetreyi ayarlayın. 
6- Küvözün baş tarafını 45 derece yükseltin. 
 
İŞLEM SONRASI 
1- Yenidoğanın O2 saturasyonu %95 ve%100 ise solunum yönünden izleyin. 
2- Eğer %95-100 ise verilen O2 miktarını azaltın ve hekime haber verin. 
3- Yenidoğanın ağız bakımını günde 4 kez yapın. 
4- Yapılan tüm işlemleri kayıt edin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRANSPORT SIRASINDA HEMŞİRELİK BAKIMI 
       Hemşirelik  bakımı, yaş ve gelişimsel farklılıklar, değişen tanılama ve girişim 
becerileri gerektirebilir. 
                  

Pediyatrik Hastalar 
 Hastanın güvenliği konusunda aile ile işbirliği yapılır;mümkün ise ailenin hasta 

ile kalmasına izin verilir. 
 Ailenin transport aracına binmesine izin verilmediği zaman, onların çocukla 

konuşarak ulaşım koşullarını anlatmaları sağlanır. 
 Çocuğun transportu sırasında varsa sevdiği bir objeyi taşımasına izin verilir. 
 Çocuklar, yüksek ve heyecanlı ses/hareket nedeniyle endişe ve korku 

yaşayabileceklerinden onlarla net ve yavaş yavaş konuşulur. 
 Bakım ile ilgili açıklamalarda dürüstlük ön plana alınır ve her işlem adım adım 

açıklanır. 
 Çocuğa, canını acıtacak bir şey yapmak için değil, yardım etmek için eşlik 

edildiği güvencesi verilir. 
 Özellikle okul çağı çocuklar ve adölesanlarda gizillik duygularına saygı 

gösterilir. 

Yaşlı Hastalar 
Görme, işitme, dokunma ve termoregülasyon konusunda kayıpları dikkate alınır; 
 Açık ve net bir görme çizgisinde direkt göz teması sağlanır. 
 Yüksek tonda, açık ve yavaş olarak konuşulur; basit sorular sorulur ve   
     tıbbi konuşmalardan kaçınılır. 
 Sözel iletişimi kuvvetlendirmek için hastaya nazik ancak hissedebileceği 

biçimde dokunulur. 
 Yaşlı insanların soğuğa karşı toleransının düşük olması nedeniyle hipotermiye 

karşı önlem alınır. 
Tanılama 
 Transport biçimine bağlı gürültü ve sarsıntı düzeyleri, dokunma ve gözlemin 

daha çok kullanımını gerektirir.                              
 Hava yolu ve solunumun göğüs duvarı ekspansiyonu ile simetrik olup olmadığı 

gözlenir ve elle muayene edilir. 
 Dolaşım: Nabız palpe edilir, kan basıncı belirlenir,cildin rengi gözlenir. 
 Kalp hızı ve ritmi izlenir. 
 İdrar atımı volüm ve renk açısından gözlenir. 
 Hastanın uyarıma cevabı ile bilinç düzeyinin ilişkisi gözlenir.  

Uygulama 
 Oksijen ya da mekanik ventilasyonla hava yolu ve ventilasyon desteği 

sürdürülür. 
 Volüm replasmanıyla kardiyak debi normal sınırlarda sürdürülür. 
 İlaçları, yazılı protokoller ya da hekim direktifine göre verilir. 
 Sıcak ortam, battaniye ve sıvılarla hipotermi önlenir. 
 Hastaya emniyet kemerleri takılarak güvenlik önlemleri alınır. 

 



Değerlendirme 
      Hasta yanıtları pozitif (iyileşme) ya da negatif (kötüye gidiş)belirtileri açısından 
izlenir ve transporta ilişkin kayıtlar doğru biçimde tutulur. 
      Hastanın gönderileceği kuruma varıldığında, daha önceden sözlü rapor ve kayıt 
listesi yapılmış ekip ile iletişim sağlanır; iletişim kurulabilmişse aile/yakınlarıyla 
konuşulur ve transport için kullanılan ekipman toplanır. Bu arada o kurumdaki 
sorumlu ekip ile yakın ilişki sağlanır. 
 

KONU: YÜKSEK ATEŞLİ HASTANIN BAKIM PROTOKOLÜ 
AMAÇ: Yüksek (Axiller-Oral 38.7°C, Rektal 39.1 °C ve üzeri)vücut ısısını hastanın 
tolere   edebileceği ısı derecesine düşürmek. 
A- TEMEL İLKELER 

1- Bu protokol; yüksek ateşin tanılanması, yüksek ateşli hastanın takibi ve 
bakımını içerir. 

2- Yüksek ateşli hastanın bakım ve tedavisi ekibin sorumluluğundadır. 
3- Sakin ve güvenli  bir ortam sağlanır. 
4- Bol sıvı alımı (günlük 1500-2000 ml’nin üstü) sağlanır. 
5- “Aldığı-Çıkardığı Sıvı Takip Protokolü” uygulanır. 
6- Oda ısısı l7-19 °C de tutulur. 
7- “Soğuk Uygulama Protokolü” uygulanır. 
8- Postoperatif  2. Günden sonra, atalektazi ve allerjik reaksiyonlar dışında kan 

kültürü, protokole uygun alınır. 
9- İlgili diğer bakım ve psikolojik yaklaşım protokolleri uygulanır. 

B-  TANILAMA 
1- Ateş Sebepleri 

- İnfeksiyon hastalıkları, 
- Kollagen hastalıklar, 
- Ailevi Akdeniz ateşi, 
- Hipofiz ve lll. Ventrikül bölgesi üzerine yapılan ameliyatlar, 
- Servikal medulla spinalis lezyonları, 
- Malign tümörler (Hipernefrom, karaciğer tümörleri), 
- Kolon kanseri, 
- Kan hastalıkları (Hemolitik ameni, lösemi v.s.), 
- Emboli, 
- Hipertiroidi, 
- Cerrahi girişimlerden sonra, 
- Kemikkırıkları, 
- Allerji, 
- İlaca bağlı ateş (sulfamid, iyodür, barbütürat, atropin v.s), 
- Dehidratasyon, 
- Psikojenik ateş, 
- Esansiyel oral ateş, 
- Ağır ve jenerilize iktiyoz, 

2- Hastanın genel durumu değerlendirilir: 
- Titreme                            +/- 
- Terleme                           +/- 
- Halsizlik                           +/- 
- Baş ağrısı                        +/- 



- Yaygın vücut ağrısı         +/- 
- Susuzluk hissi                 +/- 
- Ciltte kızarıklık                 +/- 
- Uç noktalarda soğuma    +/- 
- Bulantı                             +/- 
- Kusma                             +/- 
- İdrar miktarında azalma   +/- 
- İdrar renginde koyulaşma+/- 
- Deliryum                          +/- 
- Konvülziyon                     +/- 

3- Protokolüne uygun;  
- Özel Ağız Bakımı Protokolü’ne uygun oral kavite, 
- Bası Yarası Önleme Protokolü’ne uygun cilt, 
- Aldığı-Çıkardığı Takip Protokolü’ne uygun sıvı miktarı tanılanır. 

4- Ateş tipi değerlendirilir: 
a) Febris continua (devamlı ateş):    +/- 
    sabah akşam ısı farkı l °C den azdır, küçük varyasyonlar dışında dalgalanma    
    göstermeden günlerce ya da haftalarca sürer. (Şekil 1) Tifo, bruselloz, infektif    
    endokardit, tularemi, psittakoz, Kawasaki hastalığı, kızıl ve hipotalomik ateş    
    tablolarında gözlenir. 
b) Febris intermittent (aralıklı ateş) : +/- 
    Saban akşam ısı farkı  1 °C den fazladır ve arada ise normale  iner(Şekil 2). 
Sirkadiyen ritm abartılı birşekilde sürdürülür, eğer bu varyasyonlar  daha abartılı 
olarak ortaya çıkarsa hektik (septik) ateşten söz edilir. İnermittan ateş için en iyi 
örnek sıtmadır. 
c) Febris Remittent (bacaklı ateş): +/- 
    Sabah akşam ısı farkı  1 °C den fazladır. Ancak en düşük düzeyinde bile 
normale inmez. Tüberküloz, lejyoner ve falsiporum malarya’da gözlenir(şekil 3).  
 
ç) Febris Rekurrens (tekrarlayan ateş): +/- 
    Birdenbire çıkar, 3-5 günsürdükten sonra, yine birdenbire düşer. Bir süre 
normal seyreder, tekrar yükselir  ve bu şekilde nöbetler halinde sürer. En iyi 
örneği barrelia infeksiyonlarıdır (relapsing fever); bruselloz, sarı humma, fare 
ısırığı hastalığı ve kimi sıtma olgularında gözlenebilir(şekil 4). 
d) Febris undulens (dalgalı ateş): +/- 
    Ateş yavaş yükselir. Birkaç gün yüksek kaldıktan sonra yavaş yavaş iner. 
Birkaç gün normal kaldıktan sonra ısı yine yavaş olarak yükselmeye başlar, 5-6 
günde pikini yapar. Bu dalgalanma haftalarca sürebilir. En iyi örneği brusellozdur. 
Lodgin hastalığı seyrinde de omdlan tipte birateş gözlenir ki buna pel Ebsten ateşi 
adı verilir. 1-2 haftalık ateşli dönemler arasında 5-7 günlük ateşsiz dönemler 
vardır(şekil 5). 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
     e) Subfebril ateş: 

    37 °C-37.7. °C arasındaki ısılar için kullanılan bir terimdir. Tüberkülozda fokal    
    infeksiyonlarda ve kimi malignitelerde gözlenir(şekil 6). 
 
 
 

C –  UYGULAMA 
1-     Vücut ısısının takibini “Vücut Isısı Ölçümü Protokolü”ne uygun yapın, 
2-     Vital bulguların takibini protokole göre uygulayın, 
3-     “Terlemesi Olan Hastanın Bakım Protokolü”nü uygulayın, 
4-     “Soğuk (ıslak ve kuru) Uygulama Protokolü”nü uygulayın, 
5-     “Özel Ağız Bakımı Protokolü”nü uygulayın, 
6-     “Aldığı Çıkardığı Sıvı Takip Protokolü”nü uygulayın, 
7- “Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme Protokolü”nü uygulayın, 
8- “Bası Yarası Önleme Protokolü”nü uygulayın, 
9- Odayı havalandırın; oda ısısını 17-19 °C de olmasını sağlayın, odadaki 

ışığı azaltın, 
10- Bol sıvı alımını sağlayın, 
11- Az yağlı, protein, vitamin ve mineralden zengin diyetle beslemesini 

sağlayın, 
12- Düzenlenen tedaviyi uygulayın, 
13- Elde edilen sonuçları ekip elemanları ile paylaşarak kayıt edin. 


