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ÖNSÖZ
Sağlıklı/hasta bireyin sağlık bakımı gereksinimlerinin belirlenerek bireyselleştirilmiş
bakımın sunulmasında, alternatifi bulunmayan ve hemşireliğin bilimsel boyutunu destekleyen
araç hemşirelik sürecidir.
Bilimsel sorun çözümleme yönteminin, hemşirelik
terminolojisindeki karşılığı olan hemşirelik sürecinin ilk aşaması “Tanılama”dır. Bireyi bir
bütün olarak değerlendirmeyi sağlayacak temel verilere bu aşamadaki etkinlik ve beceriler ile
ulaşılır. Bu derste, genel durum tanılamasının yanı sıra ağırlıklı olarak tanılama etkinlikleri
arasında yer alan fiziksel muayeneye ilişkin bilgi ve beceriler üzerinde durulacaktır. Fiziksel
muayene ile öncelikle vücut sistemleri hakkında veri toplamak amaçlanırken, aynı zamanda,
gözlem ve görüşme sırasında elde edilen verilerin doğrulanması ve tamamlanması da
sağlanır. Böylece bireyin sağlık bakımı gereksinimleri / sorunları saptanarak, beklenen
sonuçlar doğrultusunda, yardım eylemleri planlanır, uygulanır ve değerlendirilir.
Sevgili öğrenciler, bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce, doğru ve etkin bir fiziksel
muayene yapabilmek için “Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar” dersindeki 11.Üniteyi
gözden geçirmeniz ve anatomi bilgilerinizi güncellemeniz, dersin içeriğindeki konuları
anlamanızı ve kavramanızı destekleyerek bu beceriyi öğrenmenize yardım edecektir.
Bununla birlikte, öğrendiğiniz bilgi ve becerileri çalışma alanınızda uygulamalarınıza
yansıtmanız, deneyim kazanmanız açısından önemlidir.
Sağlık Tanılaması dersi içeriğindeki ünitelerin hazırlanması ve yapılandırılarak sizlere
sunulmasında emeği geçen değerli öğretim üyelerine teşekkür eder, siz değerli öğrencilere
başarılar dilerim.
Editör
Prof.Dr. Rengin ACAROĞLU
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1. SAĞLIK TANILAMASI: FİZİKSEL MUAYENE ∗

∗

Bu bölüm, Yard.Doç.Dr.Nuray Turan tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Fiziksel Muayene
1.2. Fiziksel Muayeneye Hazırlık
1.3. Fiziksel Muayene Yöntemleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Fiziksel muayene nedir?

2)

Fiziksel muayenenin amaçları nelerdir?

3)

Fiziksel muayenenin hemşirelik açısından önemi nedir?

4)

Fiziksel muayeneye hazırlık aşamaları nelerdir?

5)

Fiziksel muayene yöntemleri nelerdir?

6)

Fiziksel muayene yöntemlerinde hemşirenin dikkat etmesi gereken ilkeler
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Fiziksel muayene

Fiziksel muayenenin önemini
ve amacını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Fiziksel muayene

Fiziksel muayene yöntemlerini
bilmek ve uygulayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Fiziksel muayene

Fiziksel muayene
yöntemlerinde dikkat edilmesi
gereken ilkeleri kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Fiziksel muayene

Fiziksel muayenenin hemşirelik Okuyarak/Araştırarak
açısından önemi açıklayabilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Tanılama

•

Fiziksel muayene

•

Fiziksel muayene yöntemleri

•

Palpasyon

•

Perküsyon

•

Oskültasyon

•

Olfaksiyon

•

Hemşirelik
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Giriş
Fiziksel muayene hemşirelik bilim ve sanatının birlikte kullanıldığı ve hemşirenin
bakım kalitesini etkileyen önemli bir süreçtir. Fiziksel muayene, birey hakkında objektif veri
sağlayan her vücut sisteminin baştan ayağa gözden geçirilmesidir.
Hemşireler tarafından yapılan fiziksel muayenenin amacı, sağlıklı/hasta bireyin
fizyolojik durumuna ilişkin kapsamlı ve objektif verileri toplayarak sağlık durumunun
değerlendirilmesi, sağlık sorunun belirlenmesi ve hemşirelik girişimleri için veri tabanı
oluşturmasıdır. Fiziksel muayene, sağlıklı/hasta bireyin sağlığındaki gözle görünen
değişimleri olduğu kadar hemen göze çarpmayan değişimleri de fark etmede hemşireye
yardımcı olmaktadır. Bu bilgiler, sağlıklı/hasta bireyin sağlık sorunlarını gidermede, yaşam
kalitesini arttırmada ve bireye özgü hemşirelik bakımını planlamada yardımcı olmaktadır.
Ancak fiziksel muayene yöntemlerini gerçekleştirebilmek için hemşirenin eleştirel düşünme
ve karar verme yeteneğine sahip olması aynı zamanda bu konuda yeterli bilgi, beceri ve
deneyime sahip olması gereklidir. Elde edilen veriler, hemşirelik bakımı için veri tabanı
oluşturarak hemşirelik bakımının kalitesini arttırmakta ve mesleğin gelişimine katkı
sağlamaktadır.
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1.1. Fiziksel Muayene
Fiziksel muayene, sağlıklı/hasta bireyin durumunun daha iyi tanımlanabilmesi amacı
ile objektif verilerin değerlendirilmesidir/incelenmedir. 1970’li yılların başından itibaren veri
toplama yöntemi olarak yararlanılmaya başlanmıştır. Fiziksel muayene hemşirelik öyküsü ve
görüşmeyi takibe yapılmaktadır. Aynı zamanda fiziksel muayene, hemşirelik öyküsü ile elde
edilen verileri doğrulayabilir veya yeni verilerin elde edilmesini sağlar.
Hekimler tarafından yapılan fiziksel muayene, sağlıklı/hasta bireyin patolojik
durumunun ve patolojik durumun belirtilerinin belirlenmesi amacı ile yapılırken, hemşireler
tarafından gerçekleştirilen fiziksel muayene öncelikli olarak sağlıklı/hasta bireyin fonksiyonel
yeterliliği üzerine odaklanmaktadır. Nörolojik bir defisit varlığında, hemşire bu sorunun
sağlıklı/hasta bireyin düşüncelerini ve algı-motor yeteneğini nasıl etkilediğini belirlemeye
çalışmaktadır. Örneğin sağlıklı/hasta birey serebrovasküler bir olay (beyin kanaması veya
inme) yaşadığında bireyin kavrama yeteneği, iletişim becerileri ve günlük yaşam aktivitelerini
sürdürebilme yeteneğinin sürdürebilme yeteneğinin belirlenmesi amacı ile fiziksel muayene
yapılır.
Hemşireler tarafından yapılan fiziksel muayenenin amacı, sağlıklı/hasta bireyin
fizyolojik durumuna ilişkin kapsamlı ve objektif verileri toplayarak bireyin sağlık durumunun
değerlendirilmesi, sağlık sorunun belirlenmesi ve hemşirelik girişimleri için veri tabanı
oluşturmasıdır. Hemşirelik bakımı için veri tabanı oluşturmada fiziksel muayene yöntemleri
kullanılmasının temel nedeni, “hemşirelik bakımının kalitesini arttırmaktır”. Çünkü fiziksel
muayene, tüm vücut sistemlerinin kapsamlı değerlendirilmesini gerektirir.
Farklı birimlerde çalışan hemşireler farklı amaçlarla farklı fiziksel muayene
yöntemlerini kullanabilirler. Koroner yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler daha
gelişmiş, ileri teknolojik tanılama yöntemlerini kullanırken, rehabilitasyon ünitelerinde
çalışan hemşireler hastalığa yanıt olarak sağlıklı/hasta bireyin fonksiyonel ve fonksiyonel
olmayan durumunu belirlemeye yönelik çok çeşitli fizik muayene yöntemlerini
kullanmaktadırlar.
Fiziksel muayene, bireyin bakım sürecinde sağlık durumunu gerçek ya da potansiyel
sağlık sorunlarını belirlemede oldukça önemlidir. Fiziksel muayenenin bir veri toplama
yöntemi olarak kullanılmasının, hemşirelik bakımına getireceği yararlar ise;
•

Sağlıklı/hasta bireyin sağlık durumu ile ilgili ilk verilerin toplanmasını,

•

Sağlıklı/hasta bireyin sağlığı ile ilgili sorunların belirlenmesini,

•

Hemşirenin kapsamlı bir veri tabanı oluşturulmasını,

•

Hemşirenin elde ettiği subjektif verilerin doğrulanmasını,

•

Hemşirenin bakım sorunlarının etkinliğinin değerlendirilmesini,

•

Sağlıklı/hasta bireyin değişen sağlık durumu ile ilişkili olarak bakım ve tedaviler
hakkında gerekli kararların verilmesini,

•

Hemşire ile sağlıklı/hasta birey arasındaki iletişimi geliştirerek, hemşirenin birey
hakkında doğru karar vermesini ve bakım sorunları ile daha kolay baş etmesini,
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•

Bakım ve tedavinin fizyolojik sonuçlarının değerlendirilmesini,

•

Sağlık ekibi içinde iletişimi ve işbirliğini sağlar.

1.2.Fiziksel Muayeneye Hazırlık
Hemşirenin fiziksel muayene yöntemlerini kullanabilmesi için aşağıdaki üç temel
alanda bilgi ve beceri geliştirmiş olması gereklidir.
• Fiziksel muayene ortamının hazırlanması
• Bireyin hazırlanması
• Malzemelerin hazırlanması

1.2.1.Fiziksel Muayene Ortamının Hazırlanması
Fiziksel muayene hastane odası, ayaktan tedavi merkezleri, revir, iş sağlığı ofisleri ve
sağlıklı/hasta bireyin evi gibi farklı fiziksel ortamlarda yapılabilmektedir. Bu ortamlarda
hemşire, fiziksel muayene için gerekli koşulları sağlamalıdır.
Fiziksel muayene yapılacak ortamın hazırlanması üzerinde önemle durulması gereken
konulardan biridir. Muayene sırasında sağlıklı/hasta bireyin gizliliğinin korunması
gerekmektedir. Bu nedenle işlemin, muayene odası olarak hazırlanmış ayrı bir odada
yapılması tercih edilmektedir. Ancak genellikle fiziksel muayene sağlıklı/hasta bireyin
odasında yapılır. Sağlıklı/hasta bireyin tek kişilik odada yattığı durumlarda, muayenenin
odasında yapılması, bireyin gizliliğinin korunması açısından sorun yaratmaz. Buna karşın
birden fazla bireyin aynı odayı paylaştığı durumlarda, bireyin gizliliğinin sağlayıcı önlemler
yeterli olmaz ise, fiziksel muayene işlemi bireyin utanma duygusu ve anksiyete yaşamasına
neden olabilir. Böyle durumlarda muayeneye başlamadan önce, bireyin yattığı yatağın
çevresine paravana, perde, vb. konularak hastanın gizliliği sağlanmaya çalışılmalıdır. Öte
yandan muayene yapılan odanın kapısı mutlaka kapatılmalı ve kapının açılmaması için kapıya
uyarıcı levha asılmalıdır.
Fiziksel muayenenin yapılacağı ortamda bazı özelliklere sahip olması gereklidir.
Muayene sırasında inspeksiyonun doğru bir biçimde yapılabilmesi için öncelikle oda
yeterince aydınlık olmalıdır. Ayrıca, muayene sırasında hastanın üşümesini önleyebilmek için
oda sıcaklığının ılık olması (ortalama 24̊C) ve ortamda hava akımı olmaması gereklidir.
Muayene yapılan ortamın gürültüsüz olması dikkat edilmesi gereken gereken bir diğer
özelliktir. Odada gürültüye neden olabilecek radyo, televizyon gibi araçlar varsa, mutlaka
muayeneye başlamadan önce kapatılması gerekmektedir.
Fiziksel muayenenin sağlıklı/hasta bireyin yatağı yerine, özel muayene masalarında
yapılması tercih edilmelidir. Çünkü bazı sistemlerin incelenmesi için bireyin yatağı uygun
değildir. Muayene masaları, normal yataklara göre daha yüksek yapılmıştır. Böylece muayene
sırasında bireye kolayca ulaşılabilir ve bu masalarda bireyin özel bazı muayene pozisyonlarını
alması, gerekse daha dar olmaları nedeni ile sağlıklı/hasta birey için tehlikeli olabilir.
Sağlıklı/hasta bireyin muayene masalarına iniş-çıkışları sırasında ya da bireyin pozisyon
değiştirirken çok dikkat edilmeli ve düşmesi önlenmelidir. Özellikle hareket kısıtlılığı, bilinç
bulanıklığı, uykuya eğilim vb. olan bireylerin çok iyi korunması ve bireyin muayene
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masasında iken odada yalnız bırakılmaması gereklidir. Diğer taraftan, muayene masalarının
zemini genellikle sert olduğundan birçok birey rahat yatamaz.
Fiziksel muayene sırasında kullanılan yatağın ya da muayene masasının başucu
zeminle yaklaşık 30̊’lik açı yapacak şekilde yükseltilir ve bireyin başının altına küçük bir
yastık verilebilir. Bunun yanı sıra yatağın ya da muayene masasının teknik özellikleri
yüksekliğin ayarlanmasına olanak sağlıyorsa, yatağın ya da muayene masasının yüksekliği
muayeneyi yapacak sağlık ekibi üyesinin, bireye kolayca ulaşmasını sağlayacak biçimde
ayarlanması oldukça önemlidir. Hemşire, fiziksel muayene sırasında kullanılan yatağın ya da
muayene masasının sağ tarafından uygulamalarını yapmalıdır. Çünkü hemşire muayenede
kullandığı tekniklerin çoğunu sağ eli ile gerçekleştirir.

1.2.2. Bireyin Hazırlanması
Doğru bir tanılamaya olanak sağlamak için hemşire, sağlıklı/hasta bireyi hem fiziksel
hem de psikolojik olarak hazırlamalıdır. Sağlıklı/hasta bireye öncelikle fiziksel muayene
hakkında (ne yapılacağı) bilgi verilmelidir. Bu bilgiler; fiziksel muayeneye neden gereksinim
duyulduğunu, muayeneyi kimin, nerede ne zaman ve nasıl yapacağını kapsamalıdır. Bu
açıklamalar sırasında bireyin soru sormasına olanak tanınmalı ve soruları mutlaka
yanıtlanmalıdır. Sağlıklı/hasta bireye açıklama yapılırken, onun anlayabileceği basit terimler
kullanılmalı ve bireyin açıklamaları anladığından emin olunmalıdır. Ayrıca bireyin muayene
sırasında mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
Sağlıklı/hasta birey fiziksel muayene sırasında genellikle stres yaşar. Çünkü, başka bir
taraftan muayene sırasında vücudunun açılması ile sıkılırken diğer taraftan muayenenin
sonucuna ilişkin anksiyete yaşayabilir. Bu nedenle bireyin mahremiyetinin sağlanmalıdır.
Eğer uygunsa perde/paravana kullanılmalı, kapı kapatılmalı veya perdeler çekilmelidir.
Utanma duygusu özellikle adölesan dönemindeki bireye, muayeneyi yapan kişinin karşı
cinsten olduğu durumlarda, rektal, genital bölge ya da kadınlarda meme muayenesinde daha
belirgin olarak yaşanır. Bu nedenle odada üçüncü bir sağlık ekibi üyesinin olması yararlı
olmaktadır. Muayene örtüsü, sadece fiziksel muayenenin yapıldığı alan açıkta kalacak şekilde
örtülmesi ve muayene biter bitmez örtü tekrar kapatılmalıdır. Ayrıca muayeneyi yapan kişinin
ses tonu, yüz ifadesi ve davranış biçimi bireyin kendisini duygusal olarak rahat hissetmesine
yardımcı olmaktadır. Açık, kabullenici ve profesyonel bir yaklaşım sergileyerek sağlıklı/hasta
bireyin endişe ve korkusu en aza indirilmelidir.
Fiziksel muayene sırasında sağlıklı/hasta bireyin yüz ifadesi, davranışları yakından
izlenerek rahatsız olup olmadığı belirlenmelidir. Muayene sırasında sağlıklı/hasta bireyin
anlayacağı biçimde açık ve anlaşılır konuşarak bilgi verilmeli ve rahatlaması sağlanmalıdır.
Sağlıklı/hasta bireyin fiziksel hazırlığı kapsamında ise, boşaltım gereksiniminin
karşılanması, giysilerinin muayeneye uygun şekilde düzenlenmesi, pozisyon verilmesi,
muayene örtüsünün verilmesini içermektedir. Fiziksel muayenede boşaltım aktivitesi,
uygulama sırasında bireyin rahatsız olmasına ve sonuçların değişmesine (özellikle abdominal
bölgeye) neden olacağı için mutlaka giderilmelidir.
Sağlıklı/hasta bireyin giysileri muayeneye uygun biçimde ayarlanmalıdır. Muayene
yapılacak alanlardaki giysiler çıkarılmalı ve muayene örtüsü sağlanmalıdır. Eğer tüm vücut
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değerlendirilmesi yapılacak ise muayene önlüğü verilmelidir. Sağlıklı/hasta bireyin hareket
aktivitesi değerlendirilerek kendi kendine giyinme durumu sorgulanmalıdır. Hareket kısıtlılığı
var ise giyinme aktivitesinde destek olunmalıdır. Ayrıca muayene sırasında bireyin
üşümemesi için, odadaki hava akımı engellenmeli, oda ısısı kontrol edilmeli ve ılık battaniye
/örtü sağlanmalıdır. Bu düzenlemeler yapıldıktan sonra sağlıklı/hasta bireyin muayene
masasına alınmalı ve uygun pozisyon verilmelidir. Muayenede, sağlıklı/hasta bireyin
pozisyon değişikliğini minimuma indirmek için birkaç vücut sistemi arka arkaya
gerçekleştirilmelidir. Muayene seri ve bireyi yormayacak şekilde yapılmalıdır. Pozisyon
değişimi sırasında sağlıklı/hasta bireyin hareket aktivitesi değerlendirilmelidir. Aynı zamanda
bireyin pozisyon değişimi sırasında düşmelere karşı korunmalı ve gerekli güvenlik önlemleri
alınmalıdır.
Sağlıklı/hasta bireye muayene pozisyonu verildikten sonra, birey en az açıkta kalacak
ve yapılacak muayeneyi engellemeyecek biçimde örtülmelidir. Muayene örtüsünün örtülmesi,
sağlıklı/hasta bireyin gizliliğini sağlamanın yanı sıra üşümesini önlemektedir. Muayene
pozisyonlarından dorsal rekümbent, litotomi ve diz-göğüs pozisyonu, bireyler için hem
fiziksel hem de duygusal olarak oldukça rahatsız edicidir. Özellikle kas-iskelet sistemine
yönelik sorunu olan hastaların bu pozisyonları alması oldukça zordur. Fizik muayenede
bireyin gizliliği korunmasına özen gösterilmeli ve muayene mümkün olan en kısa sürede
tamamlanmalıdır.

1.2.3. Malzemelerin Hazırlanması
Fiziksel muayene sırasında vücut sistemlerini değerlendirmek amacı için farklı araçgereçlere gereksinim vardır. Vücut mekaniğine uygun bir yatak veya muayene masasının
kullanılması muayene için önceliklidir. Fizik muayene sırasında malzemeleri yerleştirmek
üzere tepsi/ etajer sağlanmalıdır.
Muayeneye başlamadan önce kullanılacak araç-gereçler temiz ve kullanıma hazır
halde muayene masasında bulundurulmalıdır. Araç-gereçler, muayene odasında kolayca
ulaşılabilecek yere ve kullanım sırasına göre yerleştirilmelidir. Sağlıklı/hasta bireye temas
edecek araçlar ılık olmalıdır. Bunun için araçlar, özelliklerine göre ılık suda veya avuç içinde
bekletilmelidir.
Fizik muayene sırasında dikkat edilecek temel ilkeleri özetleyecek olursak;


Sağlıklı/hasta birey ve ailesinin bilgilendirilmesi,



Sağlıklı/hasta bireye rahat edebileceği bir pozisyon verilmesi,



Muayene edilen alan hariç diğer vücut bölgelerinin kapalı tutulması,



Muayene yapan bireyin sağlıklı/hasta bireyin sağında durması,



Fizik muayene sırasında sağlıklı/hasta birey ile konuşmaya devam edilmesi,



Muayene sırasında baştan ayağa ve dıştan-içe doğru sıra izlenmesi,



Öncelikle normal alanlar, daha sonra sağlıklı/hasta bireyin semptom belirttiği alanların
muayene edilmesi,



Rahatsızlık edecek herhangi bir manevra yapılacak ise açıklama yapılması.
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1.3. Fiziksel Muayene Yöntemleri
Hemşireler tarafından yapılan fiziksel muayene tüm vücut sistemlerini sistematik
olarak değerlendirilmesini içermektedir. Yaygın olarak baştan ayağa fiziksel muayene
yöntemi kullanılmaktadır. İnspeksiyon, palpasyon, perküsyon, oskültasyon ve olfaksiyon
sağlıklı/hasta birey hakkında kapsamlı fiziksel veri toplama olanağı sağlayan fiziksel
muayene yöntemleridir. Hemşirenin herhangi bir yaşam dönemindeki bireye bakım vermesi
gerekebilmektedir. Bu nedenle fiziksel muayene yöntemleri, sağlıklı/hasta bireyin yaşına ve
gelişim düzeyine göre uygulanmalıdır.

1.3.1. İnspeksiyon
İnspeksiyon, vücut bölümlerinin görsel muayene sürecidir. Fizik muayene
sağlıklı/hasta birey ile ilk karşılaşıldığı anda başlar, baştan ayağa inspeksiyon yapılarak
bireyin genel görünümü değerlendirilmeye başlar.
Deneyimli bir hemşire anormallikleri algılama yeteneğini geliştirirken gözlem
yapmayı da öğrenir. Bunun sırrı dikkati daima sağlıklı/hasta bireye yöneltmektir. Hemşire
görme duyusu ile öncelikle bir bütün olarak sağlıklı/hasta bireyi çevresiyle birlikte gözlemler
ve bu durumda genel olarak bireyin nasıl göründüğü oldukça önemlidir. İnspeksiyon, fiziksel
muayene sırasında her zaman ilk önce uygulanan bir yöntemdir, aktif bir süreçtir ve diğer
yöntemlerden önce uygulanmalıdır. Bunun amacı ise; özellikle palpasyonun ve perküsyonun
gözlenen alanın özelliklerini değiştirme olasılığı olmasıdır.
İnspeksiyon, vücut dış yüzeyinin ya da dış yüzeye açılan vücut boşluklarının normal
özelliklerinin ya da önemli fiziksel bulgularının belirlenmesini sağlar. İnspeksiyonun amaçlı
ve sistematik bir biçimde yapılması gereklidir. Ancak gözlenen alanın normal özelliklerinin,
bu özelliklerde yaş gruplarına göre oluşan farklılıkların ve nerede, neyin gözleneceğinin
bilinmesi gerekir. Aksi halde anormal bulguların ayırt edilmesi güçleşir ve hatalı
değerlendirmeler yapılır.
İnspeksiyon, kolay bir beceri olasına karşın yeterince kullanılmamaktadır. İnspeksiyon
sırasında tüm dikkat gözlenilen alana toplanmalı ve aşağıdaki ilkeler göz önüne alınmalıdır.
• İnspeksiyonun yapıldığı ortam aydınlık ve normal oda sıcaklığında olmalıdır,
• Gözlenen alan tam olarak görülebilecek bir pozisyonda olmalıdır,
• Gözlenen vücut bölgesi büyüklük, şekil, renk, simetri, pozisyon ve anormal özellikler
açısından değerlendirilmelidir,
• Gözlenen bölge, simetrik olan diğer bölge ile aynı anda karşılaştırılmalıdır. Örneğin
sağ el gözleniyorsa, gözlem sol el ile karşılaştırılmalıdır,
• Vücut boşlukları gözlenirken (örneğin ağız içi) el feneri, kalem, lamba gibi ek ışık
kaynakları kullanılmalıdır. Ayrıca bazı gözlemlerde ışıklı araçlardan yararlanılır.
Örneğin; dış kulak yolu ve timpanik membran otoskop adlı araç yardımı ile
gözlenebilir.
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Sağlıklı/hasta bireyin fiziksel muayenesi sırasında, inspeksiyon ile değerlendirilmesi
tamamlandıktan sonra genellikle palpasyon yöntemi uygulanmalıdır. Ancak palpasyon
uygulanırken de inspeksiyon devam etmelidir.

1.3.2. Palpasyon
Dokunma duyusunun kullanarak sağlıklı/hasta bireyin fiziksel durumuna ilişkin veri
toplanmasıdır. Bu amaçla eller, özellikle parmak uçları kullanılmaktadır. Eller ve
parmaklarda, çok miktarda sinir ucu bulunduğundan bu bölgelerde dokunma duyusu son
derece gelişmiştir. Özellikle el ayası ve parmak uçlarının iç yüzeyleri de dokunma ve
algılamaya hassas bölgelerdir. Palpasyon becerisi bir vücut bölgesinin, bir organın ya da doku
kütlesinin değerlendirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Palpasyon, sıklıkla inspeksiyon ile
birlikte veya inspeksiyon sırasında uygulanır. İnspeksiyon ile elde edilen veriler, palpasyon ile
doğrulanır.
Palpasyon ile dokunma duyusundan yararlanılarak vücut bölümlerinin yapısı, bazı
organların ya da kitlelerin pozisyonu, büyüklüğü gibi özelliklerinin ağrı ya da hassasiyetinin
belirlenmesi olanaklı hale gelir. Aynı zamanda palpasyonu kullanarak; rebound duyarlılığı,
distansiyon, kas spazmı saptanabilir. Nabız ve solunum sayıları, şiddet ve karakteri kontrol
edilebilir, şişlik ve ağrı alanları değerlendirilebilir. Palpasyon yöntemi ile hem derin yapı ve
organlar hakkında bilgi edinilir. Ayrıca derinin sıcaklığı, nemliliği, elastikiyeti ya da ödem,
kas spazmı, periferik nabızların değerlendirilmesi gibi muayeneler palpasyon yönteminin
kullanıldığı başlıca alanlardır. Ayrıca palpasyon ile dokular (sertlik/yumuşaklık), sıcaklık
(ılık/soğuk), nem (kuru/ıslak), hareket (sabit/hareket edebilir/hareketsiz/titreme), yoğunluk
(yumuşak/sert/sıvı dolgulu), büyüklük (küçük/orta/geniş), şekil (iyi tanımlanmış/düzensiz) ve
dayanıklılık derecesi gibi özellikler açısından değerlendirilir.
Palpasyonda parmak uçları, unlar/palmar yüzey, el sırtı olmak üzere elin üç farklı
bölümü kullanılmaktadır. Elin her bölümü, birbirinden farklı özelliklere sahiptir ve farklı
özelliklere duyarlıdır.
Parmak uçları palpasyonda en sık kullanılan alanlardır ve parmak uçlarının iç yüzeyi,
göze çarpmayan yapı, şekil, boyut, kıvam ve vücut bölümlerinin nabız atışındaki hassas
değişiklikleri algılar. Ayrıca lenf nodlarının yapısı ve şekli değerlendirilir. Avuç içi ya da
parmak uçları, ile vücut yapılarının pozisyonu, yapısı, büyüklüğü, düzgünlüğü, hareketi ve
sıvı ya da krepitasyon varlığı değerlendirilir. El ve parmakların ulnar yüzeyi vibrasyonlara
duyarlıdır. El sırtı ise, ısı değişikliklerine duyarlıdır.
Palpasyon uygulama öncesi ne yapıldığı ve niçin yapıldığı sağlıklı/hasta birey ve
ailesine açıklanır. Herhangi bir rahatsızlığı olursa söylemesi belirtilerek bireyin sıkıntısı ve
korkusu azaltılır. Palpasyon yöntemi uygulanırken, sağlıklı/hasta bireyin rahat bir pozisyonda
ve kaslarının gevşek olması gerekir. Çünkü palpasyon sırasında kasların gergin olması
palpasyon yönteminin uygulanmasına engel olur. Örneğin; abdominal muayene sırasında
karın kaslarının gergin olması, iç organların palpasyonunu imkansız hale getirir. Kasların
gevşemesini sağlamak amacı ile bireyin normal olarak soluk alıp vermesi sağlanmalıdır.
Palpasyon sırasında eğer hasta ağrı hissederse uygulama hemen sonlandırılır ve bireyden
ağrıyı tanımlaması ve lokalize etmesi istenir.
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Tüm abdominal organ transplantasyonlarında, abdominal aort anevrizmalarında,
polikistik böbrek hastalığında, apandisit gibi duyarlı organların varlığında palpasyon
uygulanmamalıdır.
Ayrıca bireyin üzerinin uygun biçimde örtülmesi, ağrılı/hassas alanların en son
muayene edilmesi, muayeneyi yapan kişinin ellerinin ılık olması sağlıklı/hasta bireyin
rahatlamasına ve kasların gevşemesine yardım eder. Palpasyon sırasında uygulayıcının
tırnaklarının kısa olması gereklidir. Aksi takdirde uzun tırnaklar muayene sırasında bireyin
yaralanmasına ve rahatsız olmasına neden olabilir ve ayrıca muayene bulgularını
değiştirebilir.
Palpasyon sırasında hemşirenin kullanacağı tek araç elleridir. Ellerin nasıl
kullanılacağı yapılacak değerlendirmeye göre değişiklik göstermektedir. Hemşire palpasyonu
kullandıkça yöntem daha iyi hale gelir ve parmak uçları, avuç içi parmak alt ucu, baş ve işaret
parmağı ve el sırtı palpasyona yardımcı organlardır.

1.3.2.1. Palpasyon Türleri
Tanılamada palpasyonun çeşitli türleri kullanılmaktadır. Hafif/yüzeyel, orta, derin ve
her iki el (bimanuel) palpasyon olmak üzere dörde ayrılır.

1.3.2.1.1. Hafif/Yüzeyel Palpasyon
Sağlıklı/hasta birey için en güvenilir ve en rahat olan palpasyon türüdür. Deriyi 1 cm. içeri
çökertecek şekilde basınç uygulanmasıdır. Hafif/yüzeye palpasyonda amaç hassasiyeti
belirlemek ve kas tonüsünü değerlendirmektir. Hafif/yüzeyel palpasyon ile vücut sıcaklığı,
derinin yapısı, kalınlığı ve nemine ait bilgiler, deri altı yapıların durumu, ulaşılabilen
organların büyüklüğü ve pozisyonu hakkında bilgi edinilir. Palpasyon uygulanmasına her
zaman hafif/yüzeyel palpasyon ile başlanmalıdır. Hafif palpasyon, derin palpasyondan önce
uygulanır. Derin palpasyondan sonra hafif/yüzeyel palpasyon uygulanmamalıdır.
Hemşire, bireyin durumunu, palpe edilen alanı ve palpasyon uygulama nedenini göz
önünde bulundurmalıdır. Palpasyon için hemşire yavaşça, yumuşak ve bilinçli bir şekilde,
uygulamalıdır. Hassas bölgeler, daha hafif ve aralıklı basınç uygulayarak muayene edilir.

Figür 1: Hafif/Yüzeyel Palpasyon Uygulaması
Weber, J.Kelley J.(2010). Health Assessment in Nursing.
Fourth Edition. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.

Hafif/yüzeyel palpasyon uygulamasında, muayeneyi yapan kişi aktif olarak kullandığı
elinin (örneğin sağ el) parmaklarını birbirine paralel olacak şekilde uzatarak muayene alanına
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derinin üzerine yerleştirilir. Parmaklarını dairevi hareketlerle aşağıya doğru kaydırırken, deri
yüzeyine hafifçe basınç uygular. Deri yüzeyine uygulanan basınç, deride yaklaşık 1cm.’lik
çökme oluşturur. Ancak parmak uçlarında dokunma duyusunun hassasiyetini azaltmamak için
basınç sürekli değil aralıklı olarak uygulanmalıdır. Özellikle yüzeyel bir kitle tanımlanmaya
çalışılıyorsa mutlaka aralıklı olarak hafif/ basınç uygulanmalıdır. Hafif/yüzeyel palpasyon,
derin palpasyondan önce uygulanır. Hemşire, bireyin durumunu, palpe edilen alanı ve
palpasyon uygulamasının nedenini göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin; hemşire, otomobil
kazasını takiben acil servise kabul edilen bireyin, yarasının çevresindeki faktörleri dikkate
almak ve kaburgaların etrafına palpasyon uygulamadan önce göğüs duvarını dikkatli bir
biçimde kontrol etmek zorundadır.

1.3.2.1.2. Orta Palpasyon
Deriyi 1-2 cm. içeri çökertecek şekilde basınç uygulanmasıdır. Dairesel hareketlerle
vücut organları ve kitleler kolaylıkla palpe edilebilir. Palpasyon yapılırken dokunun
hareketliliği, yoğunluğu ve büyüklüğü kayıt edilmelidir.

1.3.2.1.3. Derin Palpasyon
Tek el ya da iki el ile deriye 2.5- 5 cm arasında çökertecek şekilde basınç
uygulanmasıdır. Yüzeyel palpasyondan sonra, organların durumunu incelemek için derin
palpasyon uygulanır. Amaç; abdominal organları ve
yoğunluklarını saptamaktır. Palpe edilen yapının şekli,
büyüklüğü, sınırları, yoğunluğu, tonüsü ve yerleşimi
hakkında bilgiler toplanır. Karın içi organlar gibi daha
derindeki organlara ait bilgiler elde edilir. Palpasyon
sırasında kalp sesleri, kalp ve damara ait üfürümler,
perikard ve plevraya ait sürtünme sesleri de hissedilebilir.
Figür 2 : Derin palpasyon uygulaması
Weber, J.Kelley J.(2010). Health Assessment in Nursing.
Fourth Edition. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.

Derin palpasyon en sık abdominal muayene ile kadın ve erkek üreme organlarının
muayenesinde kullanılır. Derin palpasyon sırasında çok dikkatli olunmalıdır. Özellikle yeterli
deneyim kazanmamış kişiler tarafından uygulandığında, dışarıdan uzun süreli basınç
uygulama iç organlarda yaralanmalara neden olabilir. Derin palpasyon tek ya da iki elle de
yapılabilir. İşlem sırasında nazik ve yavaş hareket edilmeli, ellerin temiz, sıcak ve tırnakların
kısa olmasına ve bireyde rahatsızlık hissi yaratmamasına özen gösterilmelidir. Organ ve
sistemlerin palpasyon teknikleri kendine ait özellikler taşır ve özellikler göz önünde
bulundurularak muayene yapılmalıdır.
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1.3.2.1.4. Her İki El İle (Bimanuel) Palpasyon
İki elin her biri vücudun bir tarafına yerleştirilerek hissedilmesidir. İki el ile yapılan
palpasyonda, basınç uygulanırken bir el diğerinin üzerine yerleştirilir. Üstteki el aşağı doğru
basınç uygulanırken diğer el altta kalan organları ve kitlelerin
güç algılanan özelliklerini hisseder. Palpasyon yapılırken
dokunun hareketliliği, yoğunluğu ve büyüklüğü kayıt edilir.
Palpasyon bölgede herhangi anormal bir şişlik olup olmadığını
değerlendirmek amacı ile yapıldığından mutlaka bilateral
(simetrik) bir şekilde yapılmalıdır. Palpasyonda atlanması
gereken eğer muayene bölgesinde varsa lenf nodlarının
büyüklüklerinin normal olup olmadığının kontrol edilmesidir.
Figür 3 : Her İki El İle (Bimanuel) Palpasyon
Weber, J.Kelley J.(2010). Health Assessment in Nursing.
Fourth Edition. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.

Tablo 1: Vücut yapılarının palpasyonunda elde edilecek veriler
Vücut Yapıları

Elde Edilecek Veriler

Deri

Isı, yapı, turgor, kalınlık

Organlar

Büyüklük, şekil, simetri, derin seslerin titreşimi

Bezler

Büyümesi, simetrisi, hareketi

Kan damarları

Nabız büyüklüğü, ritmi

Kaslar

Büyüklük, şekil, renk, spazm varlığı

Kemikler

Büyüklük, şekil, renk, deformite

Bireye palpasyon uygulanırken mutlaka bireysel ve sosyokültürel özellikleri dikkate
alınmalıdır. Bazı kültürlerde dokunma bireyin özel alanına girme olarak algılandığından çok
dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Benzer şekilde bazı kültürlerde dokunma düşmanca bir
eylem olarak algılanabilmektedir.

1.3.3. Perküsyon
Doku ya da organların bazı bölümlerine küçük darbelerin vurulması şeklinde yapılan
bir muayene şeklidir. Perküsyon sesleri yaratmak ve hassasiyeti tespit etmek amacı ile
kullanılır. Organların büyüklüğü, sınırları ve kıvamını değerlendirmek ve vücut
boşluklarındaki sıvıları tanılamak için parmak uçları ile vücuda hafifçe vurmadır. Vurmakla
çıkan farklı seslerin kıyaslanması ve değerlendirilmesi esasına dayanır. Daha çok iç
organların durumu hakkında bilgi verir. Hem işitme hem de dokunma duyusu beraber
kullanılır.
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Elle yapılan darbelerle dokulardaki değişik yoğunlukların ortaya konma esasına
dayanır. Fizik muayenede perküsyon yönteminin kullanılması,
inspeksiyon ve palpasyon ile elde edilen bulguların doğrulanmasını
sağlar. Ayrıca perküsyon, alttaki dokuların yeri, boyutu, büyüklüğü,
pozisyonu ve yoğunluğunu ve vücut boşluklarında sıvı veya hava
varlığı saptanabilir.
Perküsyon özellikle batında ve toraksta
kullanılır. Perküsyon seslerinin sözel olarak tanımlanabilmesi
oldukça zordur. Perküsyon sesleri arasındaki farklılığı ayırt
edebilme yeteneğinin çok uygulama yapılarak kazanılması gerekir.
Perküsyon seslerinin tanımlanabilmesi, sesin gürlüğü, perdesi,
süresi ve niteliği gibi özelliklerine göre yapılır. Bu seslerin bilinmesi
seslerin ayrımını kolaylaştırır.
Figür 4 : Perküsyon Uygulaması
Weber, J.Kelley J.(2010). Health Assessment in Nursing.
Fourth Edition. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.

Perküsyon farklı tanılama türlerinde kullanılır;


Ağrıyı Ortaya Çıkarmak: Perküsyon dokunun altındaki inflamasyonu belirlemeye
yardım eder.



Yayılımı, Boyutunu ve Şeklini Belirlemek: Organın sınırları arasındaki değişiklikleri
ve komşu organların yeri, boyutu ve şekli hakkında bilgi sahibi olmayı sağlar.



Yoğunluğu Belirlenmek: Perküsyon cilt altı dokusunda hava, sıvı, sert bir kitle olup
olmadığının belirlenmesine yardımcı olur.



Anormal Kitleleri Belirlemek: Perküsyon ile yüzeysel anormal yapılar veya kitleler
saptanabilir.

1.3.3.1. Perküsyon Türleri
Tanılamada perküsyonun çeşitli türleri kullanılmaktadır. Bunlar; indirekt perküsyon,
direkt perküsyon ve künt perküsyondur.

1.3.3.1.1. İndirekt Perküsyon
Muayeneyi yapan bireyin baskın olmayan elinin orta parmağını vücut yüzeyine sağlam
bir şekilde yerleşmesi ile uygulanır. Avuç içi ve diğer parmaklar deriden uzaklaştırılır, baskın
elin orta parmağının ucu ile deri üzerindeki parmağın distal eklemi üzerine vurulur. Vurma
hareketi bilekten sağlanır, vurucu parmak oynatılmaz. Parmakla vurulur vurulmaz bilek
derhal geriye çekilir.
İndirekt perküsyonda amaç, iç organların normalde boş ya da dolu olan kısımlarını
test etmektir. İçi boş olan organlar ya da vücut kompartmanları timpanik ses (tiz) verirken,
dolu organlar ya da içi dolu olan vücut kompartmanları mat (bas) ses verir. Normalde boş
olması gereken bölgeden dolu ses alınıyorsa bu bir patoloji olduğunu gösterir (Örneğin,
karında asit birikmesi durumunda davul ses kaybolur veya sesin karakteri değişir (amfizemde
rezonans artar ve hiperrezonans veya hipersonorite sesi, pnömonide ise mat ses ile rezonans
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sesi kararkterde submat ses işitilir). Daha net bir ses duyulması için vurduktan sonra hemen
parmak kaldırılır.

1.3.3.1.2. Direkt Perküsyon
Bir veya iki parmakla doğrudan vücut yüzeyine vurmayı içerir. Yetişkinlerde
sinüslerin hassasiyetini değerlendirmede çocukların toraks seslerini saptamak amacı ile
kullanılır.

1.3.3.1.3. Künt Perküsyon
Yumruğun ulnar yüzeyinin kullanarak veya yumruğu diğer elin üzerine vurarak
yapılır. Böbrekler safra kesesi ya da karaciğer gibi organlar üzerine hassasiyeti saptamak için
kullanılır. Yaşlı hastaların toraksı üzerine uygulanmamalıdır.
Perküsyon sesleri alttaki, dokuya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Perküsyonla 5
aynı türde ses oluşturulur ve ayırt edilebilir. Bu seslere, rezonans, timpani, dullness,
hiperrezonans ve flatness gibi isimler verilir.
 Timpani, hava ile dolu mide ya da bağırsakların perküsyonu sonucu duyulan, davul sesi
gibi tınlayıcı müzikal bir sestir.
 Rezonans, normal akciğer dokusundan işitilir ve bir oyukta oluşan yankılanma sesine
benzer.
 Hiperrezonans, yetişkinlerde normalde işitilmez, genellikle akciğer alveollerinin amfizem
nedeniyle genişlemesi ve pnömotoraks gibi durumlarda işitilir. Hiperrezonans, timpaniye
göre daha az tınlayıcı ancak gürültülü bir sestir.
 Matilite (dullness), karaciğer, dalak, kalp gibi yoğun dokularda oluşan gümbürtülü ancak
sönük sestir.
 Flatness, kas, kemik gibi çok yoğun dokularda oluşan tamamen mat ve sönük sestir.
Tablo 2: Perküsyon seslerinin özelliği ve duyulduğu organlar
Ses

Niteliği

Yoğunluğu

Duyulduğu Ses

Timpani

Davul sesine benzer

Yüksek

Mide ve bağırsaklarda
gaza bağlı

Rezonans

İçi boş, temiz

Orta yüksek

Sağlıklı
dokusu

Hiperrezonans

Derinden gelen kuvvetli bir Çok yüksek
ses, gürleyen

Dullness/Matilite Güm diye ses çıkaran vuruş

Yumuşak

akciğer

Amfizem

Karaciğer,
kalp,
uterus, dolu mesane
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Flatness

Mat, donuk ve çok kısa bir ses

Çok yumuşak Kas, kemik

1.3.4.Oskültasyon
Organların çalışması sırasında oluşan seslerin dinlenmesi esasına dayanan bir
muayene yöntemidir. Bu nedenle muayeneyi yapan kişinin işitme duyusunun yeterli olması
gerekir. Oskültasyon sırasında dinlenecek sesler; akciğer sesleri, kalp sesleri, kan damarları ve
bağırsak sesleridir.

1.3.4.1.Oskültasyon Türleri
Oskültasyon, direkt ve indirekt olmak üzere iki yöntemle gerçekleştirilir.

1.3.4.1.1.Direkt Oskültasyon
Yardımcı işitme aracı kullanmaksızın, bireyin söz konusu bölgesinin kulağı dayayarak
direkt olarak dinlenmesidir. Örneğin, eklem hareketleri sırasında oluşan sesleri ya da hırıltılı
bir solunumu herhangi bir araç kullanmadan dinlemedir.

1.3.4.1.2.İndirekt Oskültasyon
Vücutta oluşan seslerin çoğu doğrudan işitilemez. Bu nedenle steteskop aracılığı ile
indirekt olarak dinlenir.
Steteskop, vücut içinde oluşan sesleri dinlemek için geliştirilmiş bir tıbbi cihazdır.
Hafif sesleri kuvvetlendirir, daha iyi duyulmasını sağlar ve dış çevreden gelebilecek parazit
sesleri önler. Steteskobun çan kısmı ile; S3-S4, kalp üfürümleri, brüitler diyafram kısmı ile
akciğer ve kalp sesleri, bazı üfürümler, frotman, bağırsak sesleri ve sürtünme sesleri duyulur.
Kullanılan steteskobun iletim borusu 25-30 cm. uzunluğunda, ortalama 0.3 cm. çapında
olmalıdır. Steteskop hem çan biçiminde hem de düz-dairesel diyaframlı olmalıdır. Çünkü
yüksek perdeli vücut sesleri (örneğin bağırsak sesleri) en iyi düz dairesel diyafram ile düşük
perdeli vücut seslerinin (örneğin; bazı kalp sesleri) ise en iyi çan kısmı ile iletilir.
Steteskobun etkin kullanımını sağlamak için, diyaframı kullanırken deri üzerine temas
ettiğinden emin olunmalıdır. Bireyin göğsü kıllı ise, su ya da suda çözünebilen yağlandırıcı
kullanarak teması artırılmalı ve dışarıdan gelen gürültü azaltılmalıdır. Çan kullanıldığı zaman
hafifçe temas ettirilmeli ve fazla bastırılmamalıdır. Çok zayıf birey ile karşılaşıldığında
pediatrik steteskop kullanılmalıdır.
Bunun yanı sıra steteskobun kulakları dinleyen kişinin kulağına uygun olmalı ve rahat
yerleşmelidir. Ayrıca oskültasyon sırasında steteskobun iletim boruları gergin olmamalı,
hareket etmemeli ve diyafram hastanın derisine tam olarak temas etmelidir. İletim borularının
hareket etmesi, gereksiz sesler oluşturur ve bu sesler organ sesleri ile karışarak yanlış
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değerlendirmelere yol açabilir. Oskültasyonda yanlış değerlendirmeye yol açan bir diğer etken
de gürültülü ortamdır. Bu nedenle uygulama gürültüsüz bir ortamda yapılmalı ve işlem
sırasında konuşulmamalıdır.
Oskültasyonda sağlıklı/hasta bireyin göğsü simetrik bir şekilde dinlenmelidir.
Steteskobun diyafram kısmı kullanılmalıdır. Hem inspirasyon hem de ekspirasyonda birey
dinlenmelidir. Anormal solunum sesleri (raller, wheezing, plevral sürtünme, vb.)
Yatak örtüleri, takılar ve bireyin giysileri gibi ses ileten birçok obje olabilir. Akustik
steteskop sadece sesleri iletir, sesi kuvvetlendirmez. Eğer sesler belirsiz ise, elektronik
steteskop kullanılır.
Oskültasyon sırasında işitilen sesler, sesin perdesine, gürlüğüne, süresine ve niteliğine
göre değerlendirilir. Sesin perdesi, sesin frekansı ile ilgilidir ve bir ses dalgasının frekansı 1
saniyedeki titreşim sayıdır. Srs frekansının beyinde yaratığı etliye de perde denir. Düşük
frekanslı seslerde (örneğin; bazı kalp sesleri) saniyedeki titreşim sayısı daha azdır ve dolayısı
ile ses, düşük perdelidir. Ses dalgasının genliği ise sesin gürlüğü olarak algılanır ve kuvvetli
ya da yumuşak olabilir. Örneğin; bronşial seslerin gürlüğü kuvvetlidir. Ses dalgasının genliği
arttıkça, sesin gürlüğü artar. Sesin süresi, en son ses titreşimleri duyulana kadar geçen süreyi
belirtir ve sesin süresi uzun, orta ya da kısa olabilir. Nitelik ise, sesin subjektif tanımıdır.
Sesin niteliği, tanımlayıcı terimlerle ifade edilir. Örneğin; üfleme sesi, ıslık sesi, çağıltı sesi,
çıtırtı sesi, vb.
Doğru oskültasyon hem ses varlığı hem de sesin özelliklerini işitmek için sessiz bir
ortamda yapılır.

1.3.5.Olfaksiyon
Olfaksiyon herhangi bir araçla tanınamayan anormallikleri ortaya çıkarmak için koku
duyusunun kullanılmasıdır. Vücut kokusunun değerlendirilmesi sağlıklı/hasta bireyin sağlık
durumu hakkında bilgi verebilir. Vücut işlevlerindeki bazı değişiklikler ve bazı bakteriler
kendine özgü kokular oluşturur. Bazen de hastalıklar vücuttan değişik kokuların yayılmasına
neden olur. Bu kokuların algılanması, diğer yöntemlerle belirlenmeyecek anormalliklerin
saptanmasına yardımcı olabilir. Örneğin travma sonrası ekstremitelerden birisi alçıya alınmış
bireyden yoğun bir küf kokusu gelmesi, alçı altında yara enfeksiyonunu düşündürür. Kötü
kokulu nefes, oral veya akciğer enfeksiyonuna işaret ederken, ağızda aseton kokusu diabetes
mellitüs gibi metabolik hastalıkları gösterebilmektedir. Vücut kokusu, ter ve yağ bezi
fonksiyonlarını gösterir ve bireyin genel temizliğini yansıtabilmektedir. Evsiz birey yaşam
koşulları ile ilişkili olarak ve banyo yapamamaktan dolayı kötü vücut kokusuna sahip olabilir.
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Tablo 3: Özel Kokuların Tanılanması
Koku
Alkol
Amonyak
Vücut kokusu

Bölge/Kaynak
Oral kavite/ağız boşluğu
İdrar
Deri
(örn:koltuk
altları,
memeler)

Feçes

Yara bölgesi
Kusma
Rektal bölge
Yenidoğanda kötü kokulu Dışkı
dışkı
Ağız kokusu/Halitozis
Oral kavite
Tatlı,
çürümüş
meyve Oral kavite
(aseton)
Bayat idrar
Deri
Tatlı, şiddetli, ağır koku
Yara drenajı
Küf kokusu
Kokuşmuş tatlı koku

Olası Nedenler
Alkol alımı, diyabet
Üriner yol enfeksiyonu
Kötü hijyen, aşırı terleme
(hiperhidrozis), kötü kokulu
ter (bromhidrozis)
Yara apseleri,
bağırsak tıkanıklığı, fekal
inkontinans
Malabsorbsiyon sendromu
Kötü diş veya ağız hijyeni,
dişeti hastalığı
Diyabetik Ketoadisoz

Üremik asidoz
Pseudömonas
(bakteriyel)
enfeksiyon
Alçılı vücut bölümleri
Alçı içinde enfeksiyon
Trakeostomi veya mukus/ Bronşial ağacın enfeksiyonu
balgam sekresyonu
(Pseudomonas bakteri)
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Acaroğlu, R.(2011). Sağlık Öyküsü ve Fiziksel Muayene. ed. T. Aştı, A.
Karadağ Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
Görgülü, S.(2014). Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri, İstanbul Tıp
Kitabevi, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1)

Fiziksel muayenenin amacını açıklayınız.

2)

Fiziksel muayenenin hemşirelik açısından önemini irdeleyeniz.

3)

Fiziksel muayene türlerini açıklayınız.

4)

Fiziksel muayene sırasında dikkat edilmesi gereken etik ilkeleri tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bireylere, sağlık bakımı aldığı sürece belirli bir düzen içinde periyodik ve sistematik
olarak fiziksel tanılama yapılır. Hemşireler hangi çalışma alanı içinde olursa olsun
sağlıklı/hasta bireyin durumundaki değişiklikleri ilk fark eden sağlık ekibi üyeleridir. Bu
nedenle hemşirelerin eleştirel düşünme ve bireyin davranışsal ve/veya fizyolojik değişimlerini
yorumlama yeteneği oldukça önemlidir. Fiziksel tanılama beceriler, sağlıklı/hasta bireyin
sağlığındaki gözle görünen değişimleri olduğu kadar hemen göze çarpmayan değişimleri de
fark etmede güçlü araçlardır.
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Bölüm Soruları
1)

Amfizemde “perküsyon” ile duyulan ses aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Timpani

b)

Rezonans

c)

Hiperrezonans

d)

Dullness

e)

Flatness

2)

Palpasyonda elin hangi bölümü ısı değişikliğine duyarlıdır?

a)

Parmak uçlarının iç yüzeyi

b)

Avuç içi

c)

El/parmakların unlar yüzeyi

d)

El sırtı

e)

Parmak uçları

3)
hangisidir?

Sağlıklı/hasta birey için en güvenilir palpasyon türü aşağıdakilerden

a)

Hafif palpasyon

b)

Orta palpasyon

c)

Derin palpasyon

d)

Bimauel palpasyon

e)

Sert palpasyon

4)
Aşağıdakilerden
noktalardan biri değildir?

hangisi

“inspeksiyon”

uygulanırken

a)

Vücut bölümlerinin diğer vücut bölümleri ile karşılaştırılması

b)

Her bölgenin boyut, şekil ve renk açısından incelenmesi

c)

Bireyin genel durumu ve fizik yapısının incelenmesi

d)

Simetrik vücut bölgelerinin aynı anda karşılaştırılması

dikkat

edilecek
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e)

Ağrılı ve hassas/duyarlı bölgelerin en son dokunulması

5)
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir araçla tanınamayan anormallikleri ortaya
çıkarmak için koku duyusunun kullanılmasıdır?
a)

İnspeksiyon

b)

Palpasyon

c)

Oskültasyon

d)

Perküsyon

e)

Olfaksiyon
6) Fiziksel muayeneye hazırlık aşamalarını açıklayınız.
7) Fiziksel muayenede hemşirenin dikkat etmesi gereken noktaları yazınız.
8) Perküsyonun yapılma amaçlarını kısaca açıklayınız.
9) Fiziksel muayene yapılmasının hemşirelik bakımına sağlayacağı yararları

irdeleyeniz.
10)

Fiziksel muayenede bireyin hazırlanmasında dikkat dilecek noktaları

açıklayınız.

Cevaplar: 1) c 2) d 3) a 4) e 5) e
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2. FİZİKSEL MUAYENE ARAÇ-GEREÇLERİ VE
POZİSYONLARI 1

1

Bu bölüm, Doç.Dr.Funda Büyükyılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Fiziksel muayene araçları
2.2. Fiziksel muayene pozisyonları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Fiziksel muayenede gerekli araçlar nelerdir? Düşününüz.

2)

Fiziksel muayenede bireye uygun pozisyon verme gerekliliğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Fiziksel muayene araçları

Fiziksel muayene araçlarını
Okuyarak/Araştırarak
tanımak, muayene türüne uygun
aracı seçebilmek

Fiziksel muayene
pozisyonları

Fiziksel muayenede sıklıkla
kullanılan pozisyonları bilmek,
muayene türüne göre bireye
uygun pozisyonu verebilmek

Okuyarak/Araştırarak

42

Anahtar Kavramlar
•

Fiziksel muayene araçları

•

Fiziksel muayene pozisyonları
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Giriş
Fiziksel
tanılamada
duyularımız
ile
elde
ettiğimiz
bulguları
yorumlamada/değerlendirmede kullandığımız birçok önemli araç vardır. Gözlerimiz ile
inspeksiyon yaptığımızda, hem hastadaki fiziksel değişiklikleri hem de nonverbal/sözsüz
ipuçlarını gözleriz. Kulaklarımız ile dinlediğimizde, çeşitli vücut bölümlerinden çıkan sesleri
olduğu kadar hastanın söylediklerini işitiriz. Kokul almak için burnumuzu kullandığımızda
anormal kokuları tanılarız. Ellerimiz yardımıyla da hastadaki fiziksel değişiklikleri ve
dokunma hissine olan yanıtını değerlendiririz.
Fiziksel muayene başlamadan önce kullanılacak araç-gereçler temiz ve kullanıma
hazır halde muayene odasında bulundurulmalıdır. Bu araçlar muayene odasında kolayca
ulaşılabilecek bir yere ve kullanım sırasına göre yerleştirilmelidir. Ayrıca hastaya temas
ettirilmeden önce ılık suda ya da avuç içinde ısıtılarak ılık hale getirilmelidir. Fiziksel
tanılamada tanılama becerimizi gerçekleştirebilmek için çeşitli araçlar kullanırız. Hangi
tanılama aracını kullanırsak kullanalım düzenli olarak kontrol/bakım ve kalibrasyonunu
yapmalı/yaptırmalıyız.
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2.1. Fiziksel Muayene Araç-Gereçleri
Fiziksel muayenede sıklıkla tercih edilen araçlar ve kullanım özellikleri aşağıda
belirtildiği şekildedir.
• Termometre: Sıklıkla vücut sıcaklığını ölçmede kullanılır. Oral, rektal, temporal,
timpanik, aksillar ve deri üzerinde ölçüm yapılabilmektedir. Rektal ölçüm “core/iç ısıyı”
değerlendirmeye duyarlı iken; deri ve yüzeyinden yapılan ölçümler daha az duyarlıdır.
Termometreler ölçümü Fahrenheit (oF) ve Centigrade/celsius (oC) olarak yaparlar.
Sıklıkla kullanılan termometre türleri ve kullanımda dikkat edilecek özellikler aşağıda
açıklanmaktadır.
Civalı cam termometreler: oral, rektal ve aksillar vücut sıcaklığını ölçümünde
kullanılır.Ancak civa toksik bir kimyasal olduğundan kullanımı önerilmemektedir.
Elektronik dijital termometreler: oral, rektal ve aksillar vücut sıcaklığını ölçümünde
kullanılır.Elektronik termometreler civalı termometrelere göre daha kısa sürede ölçüm
yaparlar.
Timpanik membran termometreleri: yaydığı infrared ışınlarla timpanik membran
sıcaklığının ölçümünü sağlar.Timpanik membran termometresi kullanımında yetişkin
bireylerde kulak kepçesi yukarı ve geriye çekilir. 3 yaş altı çocuklarda ise; kulak kepçesi aşağı
ve geriye doğru çekilir. Timpanik membran termometresi sıklıkla çocukta kullanılmasına
rağmen, çalışmalarda yenidoğan ve 6 yaş altındaki çocuklar için kullanımı konusunda fikir
ayrılığı vardır.
Isıya duyarlı disposabl stripler: oral ve deri ve üzerindeki sıcaklığı değerlendirmede
kullanılır. Temporal arter termometresi kullanıldığında ise; prob kaşların arası ve saç
çizgisinin orta noktasındaki alın bölgesine yerleştirilir. Sıcaklığı ölçmek için ise; termometre
probu alından saç çizgisine doğru kaydırılır.
• Steteskop: Steteskop, çeşitli vücut bölümlerinden elde edilen seslerinin (solunum,
barsak, kalp sesleri, kan basıncı, damar sesleri vb.) değerlendirilmesinde (oskültasyon)
kullanılır. Yüksek ve düşük perdeli seslere hassastır. Bazı stetoskoplarda ayrıca çan denilen
ve alçak perdeden sesleri yükseltmeye yarayan bir kısım da bulunur. Diyafram, stetoskobun
tüp kısmının ucunda bulunan ve dinlenmek istenen bölgeye değdirilen yassı koni şeklinde bir
parçadır. Bu parçanın içinde ortamdan yalıtılmış bir zar vardır. Yüzeydeki sesle titreyen zar
konik parça içindeki havaya basınç uygular ve bu basınç tüp içinden kulaklığa kadar ulaşır ve
uygun yapıdaki kulaklık parçaları, sesi kulak içine yayar. Basit bir mantıkla çalışan stetoskop,
bir nevi mekanik yükselticidir. Steskobun ortalama uzunluğu 55-68 cm. (22-27 inches)’dur.
Diyafram ise, ortalama 5 cm. (13/4inches) çapındadır.
Steteskop kullnaımında kulaklıklar dış kulak yoluna yerleştirilir. Seslerin etkili bir
şekilde duyulması için kulaklıklar dış kulak yoluna rahat yerleşmeli ve uygun olmalıdır.
Kulaklıklar çift taraflı- hareketli metal tüp ve kauçuk ya da plastik tüp ile bağlantılıdır. Bu
metal tüplerin 30 cm. (12 inches)’den fazla olması önerilmez. Her iki kulağa yerleştirilen
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kulaklıkların açısı kemik yolu ile iletimi arttırmak için buruna doğru olmalıdır. Çift katlı tüp
seslerin geçişinde daha etkilidir/duyarlıdır. Stetoskobun çan kısmı kullanıldığında basınç
uygulanmamalıdır. Diyafram kısmında ise; bir miktar basınç uygulanabilir. Hasta cildine
temas ettirilmeden önce diyafram ve çan kısmı avuç içinde ısıtılmalıdır.Yenidoğan ve
bebeklik dönemi için küçük boyları tercih edilir.
Sıklıkla kullanılan steteskop türleri aşağıda açıklanmaktadır.
Çanlı steteskop: çan steteskobun çanak şeklindeki kısmıdır. 3. ve 4. Kalp sesleri, bazı
üfürüm-murmurlar ve korotkoff, damar sesleri gibi düşük perdeli seslere duyarlıdır.
Diyafram ise çanın önündeki düz kısımdır. Solunum, bazı kalp sesleri (1. ve 2.), barsak
sesleri gibi yüksek perdeli seslere duyarlıdır.
Basınca duyarlı tek başlıklı steteskop: yüksek ve düşük perdeli seslere duyarlıdır.
Diyaframa bir miktar basınç uygulandığında yüksek perdeli sesler, hafifçe tutulduğunda/
basınç uygulanmadığında düşük perdeli sesler duyulur.
Elektronik steteskop: yüksek ve düşük perdeli seslere duyarlıdır. Aynı zamanda ses
kuvvetini duymaya da yaradığından ideal bir steteskoptur.
Fetoskop: fetal kalp seslerinin dinlenmesinde kullanılır.
• Sfingomanometre: Sfingomanometre kan basıncı ölçümünde kullanılır.
Sfingomanometre havanın doldurulduğu manşon, basıncın ölçüldüğü ve gösterildiği
manometre ve bu ikisini birbirine bağlayan lastik borulardan oluşur. Bireyin ekstremite
kalınlığına uygun büyüklükte manşon/cuff tercih edilmelidir. Manşon genişliği bireyin
ekstremitesinin %40’ını kaplayacak, %80’ini saracak şekilde olmalıdır. Manşon genişliğinin
uygun olamaması yanlış değerlendirmeye neden olur. Fakat civanın toksisitesinden dolayı
birçok sağlık bakımı çalışanı anaroid tipi tercih eder. Sıklıkla tercih edilen sfingomanometre
türleri; civalı manometreler, anaroid manometreler ve elektronik/digital manometrelerdir.
Civalı manometreler anaroid türlerden daha kullanışlıdır ve daha az bakım gerektirir. Bu
ürünler hasta ünitesine monte ya da taşınabilir olabilirler.
• Snellen tablosu: Snellen tablosu yakın ve uzak görme keskinliğini değerlendirmede
kullanılır. Tablo görme keskinliğinin değerlendirilmesinde yetişkinler için 20, çocuklar için
ise 10 adım uzağa konulur. Yakın görmenin değerlendirilmesinde ise; bu tablo 35 cm (14
inches) uzaklıktan kullanılır. Snellen kartının üzerindeki kırmızı ve yeşil çizgiler de görme
körlüğünün değerlendirilmesinde kullanılır.
Sıklıkla kullanılan Snellen tablo türleri aşağıda açıklanmaktadır.
Snellen tablosu: “E” harfinin farklı yönlerini içeren bu tablo, 6 yaşından küçük
çocuklar, okuma-yazma bilmeyen hastalarda kullanılır. Harf kartı ise, okul çocuklarında ve
okuma-yazma bilen yetişkinlerde kullanılır.
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Stycar tablosu: X ve O gibi işaretleri içerir. 2-2,5 yaş üzeri çocuklar ve okuma-yazma
bilmeyen yetişkinlerde kullanılır.
Allen kartları: araba, ev, at gibi farklı görselleri içerir. 2 yaş altı çocuklar için kullanımı
uygundur.
Cep kartları ya da yazılı materyaller: yakın görmenin değerlendirilmesinde kullanılır.
• Işık kalemi: Gözler, ağız, burun, boğaz gibi organların inspeksiyonunda kullanılır. Sık
aralıklarla piller kontrol edilmelidir.
• Oftalmoskop: Gözdeki internal yapıların değerlendirilmesinde kullanılır.
Oftalmaskop daima karanlık bir odada kullanılmalıdır. Hastanın sağ gözü değerlendirildiğinde
uygulayıcı da sağ gözünü kullanmalıdır. Işık ve lens olmak üzere iki çark içerir.
Işık çarkları:
- Küçük beyaz ışık undilate pupil değerlendirilmesinde kullanılır.
- Geniş beyaz ışık: dilate pupilin değerlendirilmesinde kullanılır.
- Mavi ışık lezyonların değerlendirilmesinde kullanılır.
- Hareketli disk: farklı yapı ve lezyon varlığı/yokluğunun değerlendirilmesinde
kullanılır.
- İnce/zayıf ışık: lezyonun şeklinin belirlenmesinde kullanılır.
Lens çarkları:
- Kırmızı lens: uzak odaklanma/ıraksak merceğin değerlendirilmesinde
kullanılır.
- Siyah lens: yakın odaklanma/yakınsak merceğin değerlendirilmesinde
kullanılır.
Sıklıkla kullanılan oftalmoskop türleri aşağıda açıklanmaktadır.
Oftalmoskop türleri:
- Pilli oftalmaskop
- Işık kalemi şeklinde ya da oto/oftalmoskop
- Taşınabilir ya da hasta ünitesine monte oftalmoskop
• Otoskop: Otoskop dış kulak yolu ve timpanik membranın aydınlatılarak
görüntülenmesini sağlar. Tek kullanımlık 3,4,5mm.’lik 1-1,5 cm. (1/2 inch) kalınlığında
speculum içerir. Speculum seçiminde hastanın dış kulak yolunu en geniş şekilde kaplayacak
olan tercih edilmelidir. Küçük speculum seçimi temporal kemik üzerindeki kulak kanalınının
hasas olması nedeniyle travma riskine neden olabilir. Yetişkinler için speculum 1-1,5 cm. (1/2
inch), çocuklar için ise 0,5-1 cm. (1/4 inch) içeriye yerleştirilir. Birçok otoskop timpanik
membran hareketinin de gözlenmesine yarayan pneumotic tüp de içerir. Bu araç özellikle
çocukların dış kulak yolunu değerlendirmede kullanılır.
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Sıklıkla kullanılan otoskop türleri aşağıda açıklanmaktadır.
Otoskop türleri:
-

Pilli otoskop
Işık kalemi şeklinde ya da oto/oftalmoskop
Taşınabilir ya da hasta ünitesine monte oftalmoskop

Diyapozon: Diyapozon işitme ve titreşimi hissetme duygusunun değerlendirilmesinde
kullanılır. Diyapozana titreşim verdikten sonra tekrar ayaklarına dokunmamaya özen
gösterilmelidir. Sıklıkla kullanılan diyapozon türleri aşağıda açıklanmaktadır.
Diyapozon türleri:
- düşük frekans (256 Hz): nörolojik tanılamada titreşim hissinin değerlendirilmesinde
kullanılır.
- Yüksek frekans (512 Hz): işitme duygusunun değerlendirilmesinde kullanılır.
Nazoskop: Nazoskop burun deliklerinin gözlemlenmesinde kullanılır. Sıklıkla
kullanılan nazoskop türleri aşağıda açıklanmaktadır.
Nazoskop türleri:
- Metal nazal spekulum: ışık kaynağı ile birlikte burun deliklerinin değerlendirilmesinde
kullanılır.
- Oto/optalmoskop: nazal bölge için yerleştirilen özel adaptörü ile burun deliklerinin
gözlenmesini sağlar.
• Transilluminator: Sinuslerdeki sıvı miktarını, yenidoğanın fontanel açıklığını ve
erkeklerde scrotum değerlendirilmesinde kullanılır. Beden yüzeylerinde baskı/doluluk
olduğunda kırmızı ışık belirginleşir. Daha sonrasında o bölgede hava, sıvı ya da doku
olup/olmadığı belirlenmelidir.Transilluminator uygulaması karanlık odada yapılmalıdır.
• Mezura: Mezura ekstemitelerin çevresini, uzunluğunu ve abdominal büyümenin
ölçümünde kullanılır. Gebelik döneminde fundus yüksekliğinin ölçülmesinde kullanılır.
Yenidoğan döneminde ise; baş, göğüs, abdominal çevrenin ve uzunluk ölçümünde kullanılır.
Duvara monte olan çocukların boy uzunluğunun ölçülmesi için daha kullanışlı ve uygundur.
Mezura ve cetvellerin santimetre olarak kalibrasyonu sağlanmış olmalıdır.
• Cetvel (cep boy): Cetveller karaciğer büyüklüğünü, solunumdaki farklılıkları, jugular
ven basıncını ve muayene sırasında göze çarpan bir farklılığın belirlenmesinde kullanılır.
• Açıölçer: Açıölçerler, kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesinde kalça ekleminin
range-of-motion (ROM) yapabilme düzeyinin belirlenmesinde kullanılır. Bu açıölçerin biri
sabit biri hareketli iki ucu vardır. Açıölçerin merkezi (0 noktası) eklem bölgesine yerleştirilir.
Eklem hareket ettiğinde açıölçerin hareketli ucu ile eklemin ROM derecesi ölçülür.
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• Çap pergeli (cilt kalınlığı için): Vücuttaki yağ miktarının ölçümünde kullanılır.
Subkütan dokunun kalınlığının ölçümü milimetre olarak belirlenir.

• İşaretleme kalemi: Yapılan ölçümlerin işaretlenmesinde kullanılır. Karaciğer
büyüklüğü ve diyafram üzerindeki farklılıkların belirlenmesinde kullanılır.İşaretleme kalemi
toksik madde içermemeli ve su ile temizlenebilmelidir.
• Tartı: Vücut ağırlığının kilogram ve gram olarak ölçümünde kullanılır. Tartının
kalibrasyonuna ve dengesine dikkate edilmelidir. Günlük takiplerde aynı zaman diliminde
aynı tartı ile ölçüm yapılmalıdır. Ağırlık için de hastanın kıyafetlerinin kiloyu etkileyeceği
göz önünde bulundurulmalıdır. Düşmeleri önlemek için mutlaka bireyin yanında durulmalıdır.
Sıklıkla kullanılan tartı türleri aşağıda açıklanmaktadır.
Tartı türleri:
- Boy cetvelini de içeren platform tartı: çocuk ve yetişkin için kullanımı uygundur. Boy
ölçüm cetveli yetişkin için uygundur; ancak çocuklar için duvara monte olanlar
kullanılmalıdır.
- Taşınabilir tartı: hem yetişkin hem de çocuklar için uygundur.
- Yatak tartısı: yatağa bağımlı olan hastalarda kullanılır.
- Bebek tartısı: yenidoğan ve bebeklik dönemi için uygundur.
• Abeslang: Farenksin daha iyi gözlenmesini sağlar. Öğürme refklesi, 5. kranial sinir
(trigeminal) ve çiğneme kasının gücünün değerlendirilmesinde kullanılır.Kullandıktan sonra
atılmalıdır.
• Pamuk tampon: Sıklıkla nörolojik muayenede kullanılır (dokunma hissi, kornea
refleksi gibi).
• Test tüpleri: Sıklıkla nörolojik muayenede kullanılır (sıcak/soğuk hissi gibi).Test
tüpleri olmadığında steteskobun metal kısmı soğuk hissinin değerlendirilmesinde
kullanılabilir. Ayrıca muayene sırasında alınan örneklerin muhafaza edilmesinde kullanılır.
• Kahve: Keskin kokusundan dolayı koku alma hissinin kullanımında kullanılır.
• Şeker ve limon: Tad alma duyusunun belirlenmesinde kullanılır.
• 1 bardak su: Hastanın yutma durumu ve troidin muayenesinde kullanılır.
• Ataç: Nörolojik muayenede farklı objelerin tanınabilmesinde (bireyin gözleri kapalı
iken) kullanılır.
• Çengelli iğne: Çengelli iğne ya da diğer kesici aletler nörolojik muayenede dokunma
hissi ve ağrı duyusunun tanılanmasında kullanılır.Kullandıktan sonra güvenli şekilde
muhafaza edilmeli/atılmalıdır. Çengelli iğne yerine batma riski daha az olduğundan kürdan da
kullanılabilir.
• Eldiven: Ağız muayenesi, genital organların ya da rektumun muayenesi gibi beden ve
beden sıvıları ile temas edileceği zaman kullanılmalıdır.Gerek olduğunda değiştirilmelidir.
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• Serviks fırçası: Pap-smear testi sırasında serviks salgısının alınmasında
kullanılır.Alınan örneğin laboratuar değerlendirilmesi için yeterli olduğundan emin
olunmalıdır.
• Kazıma aleti, lam-lamel, fikastativ
Bu araçlar bireyin durumuna göre ve tanılama türüne göre değişebilir/eklenebilir.
Örneğin işitme engeli olan bir bireyin tanılamasında yazılı araç-gereçler de, iletişimi
kolaylaştırma adına eklenmelidir.

2.2. Fiziksel Muayene Pozisyonları
Fiziksel muayene sırasında kullanılan çok çeşitli pozisyonlar vardır. Sıklıkla kullanılan
pozisyonlar aşağıda açıklanmaktadır.
• Supine (Sırt üstü): Kol ve bacakların uzatılarak muayene masası/yatağa yatma (düz
yatış) şeklidir. İnce bir yastık ile başının altı desteklenebilir. Solunum, kalp ve göğüs
muayenesinde kullanılır. Periferal nabız ve ekstremite muayenesinde de kullanılır.Hasta bu
pozisyonda solunum sıkıntısı çekiyorsa semi-fawler pozisyon tercih edilmelidir. Zorlanan
hastalar için başın altına yastık konulabilir.
• Oturur: Hasta yüzü muayene eden kişiye dönük olacak şekilde muayene
masası/sedyeye oturtulur. Hastanın durumuna göre sedye yerine sandalye ya da yatağa da
oturtulabilir.
Akciğerlerin
ekspansiyonu
ve
üst
ekstremitenin
simetrisinin
değerlendirilmesinde kullanılır. Baş ve boyun muayenesinde kullanılır. Solunum, kalp, göğüs
değerlendirilmesinde kullanılır. Yaşam bulguları ve üst ekstremite değerlendirilmesinde
kullanılır.Gözlem için uygun bir pozisyondur. Zayıf ya da paralizisi olan hastalar oturma
pozisyonunda zorlanabilir ya da yardım gereksinimleri olabilir. Hasta bu pozisyonda solunum
sıkıntısı çekiyorsa supine ya da semi-fawler pozisyon tercih edilmelidir. Zorlanan hastalar için
başın altına yastık konulabilir.
• Dorsal rekümbent: Hastanın muayene masası/yatağına dizleri bükük olacak, ayak
tabanlarının yatağa temas edecek şekilde ve kolları ayrı-yukarıya doğru kaldırarak uzanma
biçimidir. Abdominal kasların gevşemesi için supine pozisyonuna benzer; ancak dizlerin hafif
bükülmüş/felksiyon halidir. Litotomi ve sims poziyonunun uygun olmadığı kadın hastalarda
pelvik bölgenin muayenesinde tercih edilir. Litotomi kadın hastaların pelvik ve rektal
bölgelerinin değerlendirilmesi için en uygun poziyondur; ancak bacak ve ayakların “U”
şeklinde kıvrılması ile dorsal rekümbet de kullanılabilir. Abdominal bölgede ağrı olan
hastanın dizlerinin fleksiyonu sağlanmalıdır. Yaşlı hastalar litotomi pozisyonunda
zorlanabilirler.
• Sims: Sağ/sol yan yatışta önde kalan kolun dirsekten fleksiyonu, arkada kalan kolun
vücuda paralel uzanmış şeklidir. Üste kalan dizde ön kola doğru dizden hafif fleksiyonda
olmalıdır. Pelvik ve rektal bölge (kadın): litotomi pozisyonunun uygulanamadığı durumlarda
tercih edilir. Eklem artriti olan hastalar sims pozisyonunda zorlanabilirler.Total kalça protezi
ameliyatı olan hastaya sims poziyonu verilmemelidir.
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• Prone (Yüzüstü): Hastanın yüzüstü, ellerini başının altına koyarak başını bir tarafa
çevirip yatmasıdır. Kas-iskelet sisteminin değerlendirilmesinde (özellikle kalça ekleminin)
kullanılır. Solunum sistemi hastalığı olan hastalar bu pozisyonda zorlanabilir.
• Sol lateral rekümbent: Göğüs bölgesinden S3, S4 ve bazı murmur seslerinin
duyulması için kardiyak oskültasyon adına en uygun pozisyondur.Solunum sistemi hastalığı
olan hastalar bu pozisyonda zorlanabilir.
• Diz-göğüs: Hastanın dizlerinin üzerinde ve göğüs-dizlerin aynı hizada olduğu secde
pozisyonudur. Vücut ile kalça eklemi 900’lik açı yapmalıdır. Hastanın başının altı ince bir
yastık ile desteklenebilir. Rektal ve prostat bölgesi (erkek): bu muayeneler için en uygun
pozisyondur. Bu pozisyonu almakta zorlanan hastalar için bir masa üzerine eğilme
kullanılabilir.
• Ayakta durma: Bireyin rahat ettiği normal, rahat duruş biçiminde ayakta durması
istenir. Omurga ve ROM tanılanmasında; yürüyüş ve serebeller fonksiyonların
değerlendirildiği kas-iskelet ve nörolojik sistem muayenelerinde tercih edilir. Erkek genital
organlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Zayıf, güçsüz, paralizisi olan hastalar bu
pozisyonda zorlanabilir/yardıma gereksinimleri olabilir.
• Litotomi: Hastanın muayene masasına/yatağında ayak tabanlarının desteklendiği
kalça ekleminin geriye doğru durduğu pozisyondur. Genital bölge muayenesi, üreme yolları
(kadın) ve rektum muayenesinde kullanılır. Hastaya bu pozisyonu verirken yardım
edilmelidir. Yaşlı hastalar bu pozisyonda uzun süre kalamayabilirler/kalamazlar. Muayene
sırasında hastanın mahremiyetine özen gösterilmesi gerekir ve işlem kısa sürede
sonlandırılmalıdır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

•
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Karadağ, A. (Ed.). Klinik Uygulama Yöntemleri ve Becerileri. Nobel Tıp Kitapevi, Adana,
539-609.
•
Görgülü, R. S. (2014). Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul
Tıp Kitabevi, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1)
Sağlıklı/hasta bireyi tanılamada kullanacağınız araçları seçerken göz önünde
bulundurduğunuz unsurları düşününüz.
2)
Tanılamada sağlıklı/hasta
bulundurduğunuz unsurları düşününüz.

bireye

pozisyon

verirken

göz

önünde
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fiziksel
tanılamada
duyularımız
ile
elde
ettiğimiz
bulguları
yorumlamada/değerlendirmede kullandığımız birçok önemli araç ve bireye verdiğimiz
özellikli pozisyonlar vardır.
Fiziksel muayene başlamadan önce kullanılacak araç-gereçler temiz ve kullanıma
hazır halde muayene odasında bulundurulmalıdır. Hangi tanılama aracını kullanırsak
kullanalım düzenli olarak kontrol/bakım ve kalibrasyonunu yapmalı/yaptırmalıyız.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi yaşam bulguları ölçümünde kullanılan
malzemelerin tümünü içerir?
a)

Termometre, saniyeli saat

b)

Termometre, saniyeli saat, steteskop

c)

Termometre ve ucu, saniyeli saat, steteskop

d)

Termometre ve ucu, saniyeli saat, steteskop, sfingomanometre

e)

Termometre ve ucu, saniyeli saat, steteskop, sfingomanometre, kayıt formu

2)

Aşağıdakilerden hangisi bireyin ekstremitesine yerleştirilen manşonun genişlik

ölçüsünü belirten seçenektir?
a)

Ekstremitenin %40’ını kaplayacak, %80’ini saracak

b)

Ekstremitenin %50’ını kaplayacak, %50’ini saracak

c)

Ekstremitenin %20’ını kaplayacak, %80’ini saracak

d)

Ekstremitenin %40’ını kaplayacak, %50’ini saracak

e)

Ekstremitenin %80’ını kaplayacak, %40’ini saracak

3)

Aşağıdakilerden hangisi steteskobun ortalama uzunluğunu belirten seçenektir?

a)

45-50 cm

b)

55-68 cm

c)

75-80 cm

d)

85-100 cm

e)

105-120 cm
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4)
Aşağıdakilerden hangisi yakın görme keskinliğinin değerlendirilmesinde
kullanılan araçtır?
a)

Snellen tablosu

b)

Stycar tablosu

c)

Allen kartları

d)

Yazılı materyaller

e)

Oftalmoskop

5)
Vücut çizgisinin değerlendirilmesinde aşağıdaki pozisyonlardan hangisi tercih
edilmemelidir?
a)

Supine

b)

Prone

c)

Dorsal rekümbent

d)

Sağ lateral

e)

Sol lateral

6)
Fiziksel muayenede kullanılacak araç-gerecin seçiminde dikkat edilecek
ilkeleri açıklayınız.
7)
Fiziksel muayene öncesi sağlıklı/hasta bireye pozisyon verirken dikkat edilecek
ilkeleri açıklayınız.
8)

Litotomi pozisyonunda göz önünde bulundurulması gereken durumları yazınız.

9)
Sağlıklı bireyin genel
pozisyonları açıklayarak yazınız.

durumunun

tanılanmasında

tercih

edeceğiniz

10)
Kardiyo-vasküler sistem ve periferal damarların oskültasyonunda tercih
edeceğiniz steteskop türünü yazınız.
Cevaplar: 1) e 2) a 3) b 4) d 5) c
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3. FİZİKSEL TANILAMADA GÖRÜŞME BECERİLERİ∗

∗

Bu bölüm, Yard. Doç. Dr. Sevil Yılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Görüşme Kavramı ve Hemşirenin Rolü

3.2.

Görüşmenin Evreleri

3.3.

Görüşme Türleri

3.4.

Görüşmeyi Etkileyen Faktörler

3.5.

Görüşme Becerileri

3.6.

Veri Toplamayı Etkileyen İletişim Teknikleri

3.7.

Görüşme Esnasındaki Zor Durumları Yönetme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Görüşmenin yapıldığı fiziksel ortam nasıl olmalıdır?

2)

Hemşirenin sahip olması gereken görüşme becerileri nelerdir tartışınız.

3)

Terapötik iletişim tekniklerini tartışınız

4)
Görüşmede açık-uçlu ve kapalı-uçlu soruları ne zamanlar kullanırız,
karşılaştırınız.
5)
6)
edersiniz?

Görüşmede ağlayan hastaya nasıl yaklaşırsınız?
Farklı kültürden ve farklı dil konuşan bireyle görüşmede nelere dikkat
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Fiziksel Tanılamada
Görüşme Becerileri

Görüşmeyi başlatabilme,
etkili şekilde tartışma ortamı
yaratabilme ve görüşmeyi
sonlandırma ile ilgili bilgi
kazanabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Fiziksel Tanılamada
Görüşme Becerileri

Görüşmeyi etkileyen
faktörleri kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Fiziksel Tanılamada
Görüşme Becerileri

Görüşmeyi olumlu veya
olumsuz etkileyen iletişim
tekniklerini kavrayabilmek,
etkili iletişim becerilerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulama
yaparak

Fiziksel Tanılamada
Görüşme Becerileri

Görüşmede
karşılaşılabilebecek zor
durumların yönetimini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak//Uygulama
yaparak
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Anahtar Kavramlar
•

Sözlü İletişim

•

Sözsüz iletişim

•

Terapötik iletişim

•

Aktif dinleme

•

Açıklığa kavuşturma

•

Yansıtma

•

Algıları konrol etme

•

Yüzleştirme

•

Yorumlama
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Giriş
Sağlık tanılamasının iki ana bileşeni, sağlık öyküsü alma ve fiziksel muayenedir.
Sağlık öyküsü, hasta ve hemşire arasındaki görüşme yoluyla elde edilir. Sağlık öyküsünün
amacı hastadan subjektif (öznel) veriler elde etmektir. Tanılama verilerinin toplanmasında ilk
basamak, hastayla görüşmek ve bu arada gözlem yapmaktır.
Görüşme, belli bir amaç için başlatılmış ve belirli bir içerik alanına odaklanmış bir
iletişim modelidir. Hemşirelikte görüşmenin temel amacı; bireyin fiziksel, gelişimsel,
emosyonel, entelektüel, sosyal ve spritüel (manevi) durumunu değerlendirmektir. Görüşme
sırasında, hemşirenin rolü sorular sormak ve iletişimi kolaylaştıran tartışma ortamını
yaratmak, verileri toplamak ve kaydetmektir. Bu bölümün hazırlanmasındaki amaç,
hemşirelerin tanılama yaparken etkili görüşme ve iletişim becerileri konularındaki bilgi ve
becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır.
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3.1. Görüşme Kavramı ve Hemşirenin Rolü
Sağlık öyküsü, hasta ve hemşire arasındaki görüşme yoluyla elde edilir. Görüşme, iki
veya daha fazla kişinin sözel ve sözel olmayan iletişim araç ve tekniklerini kullanarak, belli
bir amaç için başlattıkları ve belirli bir içerik alanına odaklanmış iletişim modelidir.
Görüşme, “Subjektif verileri elde etmeye yönelik ve çoğunlukla yapılandırılmış
iletişimdir” biçiminde de tanımlanmaktadır. Hemşirelikte görüşmenin temel amacı, bireyin
fiziksel, gelişimsel, emosyonel, entelektüel, sosyal ve spritüel (manevi) durumunu
değerlendirmektir. Görüşme sırasında, hemşirenin rolü verileri toplamak için iletişimi
kolaylaştıran tartışma ortamını yaratmak ve sorular sormak, toplanan verileri kaydetmektir.
Hemşire hastanın sağlıkla ilgili endişelerini, sağlık ve hastalığa yanıtını etkileyen
sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri öğrenmelidir. Görüşmeden elde edilen veriler, her
birey için kişisel ve etkin sağlık bakımı için temel (veri tabanı) sağlar.
Hemşire görüşme sırasında, soru sormaya ve kısa notlar almaya yönelik bir taslak
kullanabilir. Birçok sağlık kuruluşunda, hastalara kapsamlı sağlık öyküsünü almak için
standart formlar uygulanmaktadır. Bu formlar genellikle “evet/ hayır” şeklinde cevaplanan
belirli semptomlarla ilgili bir seri soruyu içermektedir. Sağlık öyküsünü almada anketler iyi
bir araç olmasına rağmen, ancak ek bilgi almada kullanılmalı; asla bir görüşmenin yerini
almamalıdır.

3.2. Görüşmenin Evreleri
Görüşme tipik olarak üç evreden oluşmaktadır: giriş, tartışma ve özet.
Giriş evresi; hastayı görüşmeye ısındırma ve hasta ile işbirliği oluşturma evresidir. İyi
bir işbirliği kurmak basit bir iş değildir. Bunun için öncelikle hastaya empatik yaklaşabilmek
yani kendimizi hastanın yerine koyarak nasıl hissettiğini anlamaya çalışmak önemlidir. Bunun
yanında hastayı dikkatli ve ilgili bir şekilde dinlemek, hastanın tarafında olduğumuzu, onunla
işbirliği içinde olduğumuzu hissettirebilmek, hemşirenin uzmanlığı konusunda güven
aşılayabilmek de giriş evresinde önemli olan faktörlerdendir.
Görüşmede ilk izlenim çok önemlidir. Nasıl başlarsanız öyle devam etme olasılığınız
fazladır. İlk karşılaşmanın sıcak ve olumlu geçmesi için başlatıcı olmak durumunda olan kişi
sağlık çalışanıdır. Giriş evresine başlarken hastayla selamlaşın (merhaba vb.), kendinizi
tanıtın ve onun bakımındaki rolünüzü anlatın. Çoğunlukla içten bir gülümseme ve tokalaşma
davranışı karşısında hastanın hemşireye karşı olumlu tepkiler vermesi beklenir. Aslında
hastaya elimizi uzatmak yerine gülümseyen bir ifade ile baş selamı vermek daha uygun
olabilir. Hastaya ilk görüşmede mutlaka bay, bayan gibi hitaplar ve soyadıyla hitap edin.
Daha sonra hastanıza kendisine nasıl hitap edilmesini istediğini sorun. Hastanın izni olmadan
ona adıyla hitap etmeyin; hastalarınız çocuk veya ergense bu durum değişebilir. Aynı
zamanda hastanıza “amca, teyze, dede” gibi rolleriyle seslenmeyin.
Giriş evresinde hemşire hastaya görüşmenin ne kadar süreceği ve görüşmeden ne
beklediğini açıklaması gerekir. Hemşire, görüşmenin amacını açıkça ifade etmelidir.
Görüşmedeki temel amacımız hastanın sorununu anlamak ve yardım etmek için en iyi yolu
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bulabilmektir. Kendinizi tanıttıktan ve görüşmenin amacı konusunda fikir birliğine vardıktan,
hastanıza nereden başlayacağını seçmesine izin verecek şekilde genel ve açık uçlu bir soru
sorun.
“Bugün sizi buraya getiren şey nedir?” veya
Size neyin sorun olduğunu anlatabilir misiniz? Sorusu ile başlayabilirsiniz.
Eğer hasta görüşmenin başlangıcında çok gergin görünüyorsa ve açık uçlu sorulara
yanıt vermede güçlük çekiyorsa, hastanın kendisini daha rahat hissetmesi için ona zaman
kazandırmak üzere yaşını, medeni durumunu, yaşam koşullarını ilgilendiren bazı nötral
sorular sorabilirsiniz.
Hemşire, sözlü sözsüz iletişim yoluyla hastaya, onunla ilgi olduğunu ve varlığına
saygı duyduğunu belirtecek biçimde davranmalıdır. Hastalar kendilerine ilgili ve içten
davranan sağlık çalışanlarına karşı olumlu tepkiler verirler. Çünkü hastalar ilgi ve desteğe
karşı o sırada oldukça duyarlıdırlar.
Giriş evresinde hasta mutlaka ortam veya sağlık kurumu hakkında, görüşmecinin
sıfatı ve uzmanlığı hakkında, gizlilik-mahremiyet ile ilgili kurallar ve size anlattıkları bilgilere
ne olacağı hakkında bilgilendirilmeli ki hasta bilgilerini paylaşmada kendini rahat
hissedebilsin.
Daha sonra görüşme tartışma evresine doğru ilerler. Bu evrede, hastanın sağlığının
çeşitli yönleri hakkında tartışma ortamı sağlanarak sağlık öyküsü alınır. Hemşirenin rolü,
konuşmanın yönlendirilmesini sağlamak olmasına rağmen, ideal olanı konuşmanın
merkezinin, hasta olmasıdır. Konuşmaya genellikle açık uçlu bir soruyla başlayın daha sonra
dinleyin. Sık düşülen bir tuzak çabucak söz kesmektir. Yani hasta endişelerini, inançlarını ve
değerlerini kendi kelimeleriyle rahatlıkla anlatabilmelidir. Tartışma evresinde, veri toplama ve
konuşmayı genişletmek için çeşitli iletişim teknikleri kullanılır. Tartışma evresinde aynı
zamanda hastaya bazı bilgiler de verilebilir.
Özetleme evresi konuşmanın sonlandırıldığı zamandır. Sağlığın geliştirilmesi,
hastalıkların önlenmesi ve sağlık sorunlarının çözülmesi için, üstü kapalı kalan verilerin
vurgulanması ve önemli noktaların hasta ile birlikte özetlenmesidir. Özetleme, verilerin
açıklığa kavuşturulmasını ve hastanın sağlıkla ilgili konuları, sorunlarının ve endişelerinin
doğru anlaşılıp anlaşılmadığını hastayla birlikte konuşularak emin olunmasını, geçerliğinin
tartışılmasını sağlar. Bunun sonucunda kesin olmayan bir hemşirelik tanısı belirlenir ve
başlangıç bir bakım planı formüle edilir ve hasta ile paylaşılır. Görüşmenin sonuna doğru
hastaya bazı sorular ve yorumlar için zaman bırakılır çünkü hastalar genellikle kritik bilgileri
ve önemli endişelerini görüşmenin sonuna saklar. Görüşmenin bitmekte olduğu ‘kalan
dakikalar içinde eklemek istediğiniz var mı?’ ya da ‘bilmem gerektiğini düşündüğünüz
herhangi bir şey var mı?’ gibi sorularla ifade edilir. Ayrıca bu aşama, duygusal etkileşimden
gerilen hastayı rahatlatma ve yardım etme aşamasıdır. Çünkü hasta kendiyle ilgili mahrem
konuları anlatmaktan ya da kendisini duygusal anlamda etkileyen sorununu paylaşırken
gerilmiş olabilir. Görüşmenin evreleri ve kısaca hemşirenin rolleri Tablo. 3.1’de verilmiştir:
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Tablo. 3.1 Görüşmenin Evreleri
Görüşme Evreleri
Giriş evresi
-Hemşire kendini tanıtır
-Hemşire görüşmenin amacını açıklar
-Görüşme sürecini anlatır (hasta görüşmenin ne kadar süreceğini ve görüşmeden ne
bekleyeceğini bilir)
Tartışma evresi
-Hemşire tartışmayı kolaylaştıran bir ortam yaratır
-Tartışma hasta merkezlidir
-Hemşire veri toplamak için çeşitli iletişim teknikleri kullanır
Özetleme evresi
-Veriler özetlenir
-Veriler netleştirilir
-Hemşire tanımladığı sorunun doğruluğunu hasta ile tartışır
-Duygusal olarak gerilen hasta rahatlatılır.

3.3. Görüşme Türleri
Görüşmeler yönlendirici olarak veya yönlendirici olmadan yapılabilir:

3.3.1. Yönlendirici görüşmeler:
Spesifik sorularla yapılandırılmıştır ve hemşire tarafından kontrol edilir. Bu
görüşmeler kısa zaman gerektirir ve gerçeğe dayalı eksiksiz veri elde etmede etkilidir.

3.3.2. Yönlendirici olmayan görüşmeler:
Yönlendirici olmayan görüşmelerde (her ne kadar hemşire verileri açıklığa
kavuşturma ve özetleme yapmak için araya girse de) hasta tarafından kontrol edilir. Bu
görüşmeler, yönlendirici görüşmelerden daha fazla zaman gerektirir ancak hastanın algıları ve
duygularıyla ilgili veri toplamada çok etkilidir. Yönlendirici olmayan görüşmeler, size hasta
için neyin önemli olduğunu anlamanızda yardımcı olur.
Görüşme sürecinde yer ve zaman uygun olduğu oranda hastayı rahat bırakarak
konuşturmak ve görüşmenin kendiliğinden, serbest bir hava içinde yürümesini sağlamak,
önceden tasarlanmış soru cevap şeklindeki basmakalıp görüşmelerden daha iyi sonuçlar
vermektedir. Soru cevap biçiminde kalıplaşmış bir görüşme ile belki görüşmeci istediği
bilgileri kolayca elde edebilecektir. Ama bu, hastanın sorunlarını anlamak, hasta ile yapıcı bir
ilişki kurabilmek bakımından verimli bir yol sayılmamaktadır.

3.4. Görüşmeyi Etkileyen Faktörler
Görüşmeyi ve terapötik iletişim sürecini etkileyen birçok faktör vardır, fiziksel ortam,
hemşirenin davranışları, sorduğu soruların tipi, soruları nasıl sorduğu gibi. Ayrıca hastanın
kişiliği ve davranışları, görüşme sırasında kendini nasıl hissettiği gibi hastaya ilişkin
değişkenler, tartışılan bilginin veya yüzleşilen sorunun doğası görüşmeyi etkileyebilir.
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3.4.1. Fiziksel ortam
Görüşmeyi yürütmeden önce, hasta ve hemşire arasındaki bilgi alışverişini
etkileyebileceği için fiziksel ortam dikkate alınmalı ve düzenlenmelidir (uygun ortam
ayarlamak). İdeal olan görüşmenin sessiz, çevresel faktörler tarafından kesintiye uğramayan,
gizliliği (mahremiyeti) dikkate alan rahat bir odada yapılmasıdır. Çok özel, kişisel konular
tartışılırken “gizlilik-mahremiyet” özellikle önem taşır. Hastalar hassas konuları-bilgileri
işitilmekten korktukları ortamlarda veya aile ve arkadaşlarının yanında paylaşmak
istemeyebilirler, zorlanabilirler. Örneğin aile üyelerinin yanında hastaya cinsel aktivitesiyle
veya alkol-madde kullanımı ile ilgili sorular sorulmamalıdır. Aynı zamanda kişiye özel
(mahrem) cinsel konulara geçiş, hasta ile rahat, güvenli bir ilişki kurulduktan sonra yavaş
yavaş yapılmalıdır. Paylaşılan bilgilerin ve görüşmenin gizliliğini sağlamada çok
kullanılmayan bir oda, muayene odaları veya özel hazırlanmış görüşme odaları kullanılabilir.
Ne yazık ki birçok kurumda bu şartları-ortamları bulmak güç olduğundan hemşire gizliliği
sağlamada mümkün olan tüm önlemleri almalıdır.
Hasta görüşme sırasında fiziksel olarak rahat olmalıdır. Mümkünse görüşme sırasında
hastanızın normal kıyafetleriyle oturmasına izin verin daha sonra fiziksel muayene için
gerekli kıyafetleri giydirirsiniz / hastayı hazırlayabilirsiniz. Hasta ve hemşire birbirlerine rahat
bilgi aktarabilecekleri bir mesafede oturmalıdırlar. Hastanın rahatlık düzeyi, kişisel alanıyla
ilgilidir ki bu alan kişinin bedeninin etrafıdır. Kişinin hangi mesafede kendini iyi hissedeceği
kişiden kişiye, farklı kültürlere göre ve kişinin benzer durumlardaki deneyimlerine göre
değişebilir, bunlardan etkilenir. Hastanın rahat olup olmadığını dikkatlice gözlemek; emin
değilsek, ortamda rahat olup olmadığını sorgulamak gerekir. Ayrıca odanın ısısının uygun
olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Son olarak konuşmanın kesilmemesi için sessiz ortamda
yapılması, diğer bireylerin konuşmayı kesmemesine dikkat etmek gerekir. Gereksiz araçgereç-eşyalar ortamdan uzaklaştırılabilir veya mümkünse üzeri kapatılabilir. Gürültü elimine
edilmeli, görüşme sürerken acil durumlar hariç telefonun çalmasından veya çağrılardan
kaçınmak gereklidir. Sürenin ayarlanması da son derece önemlidir. Hiçbir hastanın muayenesi
birkaç dakika içinde yapılamaz.

3.4.2. Hemşirenin Profesyonel Tutum ve Davranışları
İlişkilerde ilk izlenim çok önemlidir. Siz hastanızla ilk kez karşılaştığınızda
görünümünüzle bir izlenim yaratırsınız. Olumlu izlenim yaratmada giyiminiz, temizliğiniz ve
düzeniniz önemlidir. Sade, gösterişsiz elbiseler, temiz tırnaklar ve düzenli, derli toplu saçlar
büyük önem taşır. Kıyafetlerinizde aşırılıklara kaçmak hastanızın rahat iletişim kurmasını
etkileyebilir.
Hemşirenin kişilerarası becerileri başarılı bir görüşme için araçtır. Bir profesyonel
olarak sıcak bir tavır iletmeniz gerekir. Görüşmede sert, resmi bir tutum iletişimi baskılarken,
çok rahat olmak veya üstünkörü tutum sergilemek güven oluşturmada başarısızlığa yol
açabilir. Hastanızı aktif-etkin bir şekilde dinleyin. Onunla ve söyledikleriyle gerçekten,
samimi olarak ilgilendiğinizi ona iletin-yansıtın. Hasta anlaşılma gereksinimi içindedir,
hastanızın bakış açısını anlamak için çabalamanız gereklidir. İletişim kurmak onlara saygı
duyulduğunu ve kabul edildiklerini ileterek kendilerini iyi hissettirir. Bunlar olmadığında
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hastanızdan bilgi alma aksayabilir. Hemşire, kelimelerini dikkatli bir şekilde seçerek
konuşmalı; her aklına geleni süzgeçten geçirmeden hastaya söylememeli, ağzından çıkacak
kelimeleri düşünmelidir. Masum gibi görünen yorumlar hasta tarafından farklı algılanabilir.
Bundan daha da önemlisi sözsüz davranışlarımızın en az sözcüklerimiz kadar önemli
olduğunu unutmamız gerekir. İletişimde aşırı tepkilerden (kahkaha atmak, şaşırmak, korkmak
vb.) kaçınmak gerekir. Bu süreç boyunca sizin nasıl bir hemşire olduğunuzu, size ne kadar bir
şey anlatabileceğini ve güvenilir olup olmadığınızı tartan hasta tarafından gözlem
altındasınızdır. İlk izlenimin önemini hafife almayın, profesyonel görünmek ve davranmak
insanlara öyle olduğunuz konusunda güvence verir.

3.4.3. Hastayla ilişkili değişkenler
Hasta olan kişi yardım bekleyen bir kişi olarak görüşmeye gelirken, kafasında yalnız
kendi sorunları ve rahatsızlığı değil kendine bakacak muayene edecek kişiler hakkında da
birçok endişeleri ve korkuları vardır. Kendisini nasıl karşılayacaklar? Nasıl kişiler? Derdini
anlayabilecekler mi, Onların karşısında rahatça konuşabilecek midir? Konuştukları şeyler
gizli kalacak mıdır? gibi sorular hastanın kafasını kurcalamaktadır. Bundan başka hastanın
küçüklükten beri geliştirdiği kişilik özellikleri de görüşmeciye karşı olan davranışlarına biçim
verecektir. Görüşme yaparken hastanın yaşı, fiziksel, mental ve duygusal durumunu dikkate
almak gerekir. İdeal olan hastanın mental olarak tetikte olmaması ve fiziksel veya duygusal
rahatsızlığının olmamasıdır. Fiziksel veya duygusal sıkıntısı olan bir hastayla görüşme
yapmak zordur.

3.4.4. Sorunun /Hastalığın Doğası
Tartışılan bilginin veya yüzleşilen sorunun doğası görüşmeyi etkileyebilir.

3.4.5. Soru Sorma
Hastalardan bilgi edinmek ve onlardan gelecek yanıtları dikkatlice dinleme sanatı
hemşirelerde olması gereken bir yeterliktir. Sorduğunuz sorular açık bir dille sorulmalı ve
hasta tarafından anlaşılmalıdır. Hastanın anlamadığı kelimeleri açıklayın, tanımlayın ancak
teknik terimler kullanmayın; bunlar hastanızın kafasını daha çok karıştırabilir. Mümkünse
hastanın kullandığına benzer terimler kullanın (halk diliyle konuşun). Bazı durumları
tanımlamak için gerekirse jargon, argo kelimeler kullanılabilir. Soruları hastanın seviyesine
ve anlayacağı şekle uyarlamak gerekir.
Hastalar çoğu zaman sorunları ya da olayları genel anlatımlarla, belirlilikten uzak
(müphem) bir biçimde anlatabilirler. Olayları duygu ve düşünceleri, yaşantıları özgül
örneklerle anlatmak çok güç olabilir. Bunun için hastanın bu yaşantıları açıklayabilmesine
yardım edilebilir. Örneğin: “Kocam beni anlamıyor” deyimi kapalı, genel, özgül olmayan bir
deyimdir. Bundan hastanın neyi anlatmak istediğini bilmek için hastaya, kocasının ne
bakımlardan kendisini anlamadığını günlük yaşamdan örnekler vererek açıklaması istenebilir.
Değişik yaşantıların örneklerini anlatması istenerek çok önemli bilgiler sağlanabilir. Bir başka
örnek de hastanıza “Günde kaç bardak su içiyorsunuz?” diye sorduğunuzda “Eh işte, epey
içiyorum” diyen hastaya: “Epey ne demek? İki bardak mı, üç bardak mı, beş bardak mı?
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şeklindeki yaklaşım hastanın verdiği yanıtı daha belirgin hale getirir ve epey teriminin hasta
tarafından yorumlanmasını sağlar.
Hastaya bir soru sorduğunuzda cevap verene kadar bekleyin, başka bir soru sormayın.
Aynı anda birkaç soruyu sorduğunuzda hasta neyi yanıtlayacağını şaşırabilir, kafası karışabilir
veya unutabilir. Aynı zamanda sizin de yanıt konusunda kafanız karışabilir. Örneğin “hepatit
B, tetanoz ve grip aşılarınız var mı?” sorunuza “evet” yanıtı aldığınızda üçü için mi aşılarının
olduğu, yoksa sadece biri için mi olduğu konusunda kafanız karışabilir. Eğer hastanızın
söylediği bir şeyi tam anlamamışsanız mutlaka açıklığa kavuşturmanız gerekir. Açıklama kafa
karışıklığını ortadan kaldırabilir veya hastanın yanlış anladığı, yanlış öğrendiği bilgiler olup
olmadığını anlamamızı sağlar veya hastanın bizi anlamasını etkileyen duygusal faktörler olup
olmadığını anlamamızı sağlar.
Hastanızın bazı sorulara yanıt verirken gösterdiği duygusal tepkilere de dikkat edin.
Bu konular ileride üzerinde durulması gereken başka bir sorunun varlığına işaret etmektedir
ve ek bilgi toplamanız gerekecektir. Örneğin annesinin göğüs kanserinden öldüğünü
söylerken ağlamaya başlayan bir hastanızın ilerde baş etme becerilerini ve uyum yöntemlerini
tartışmanız gerekebilir.
Bazı konularla ilgili (aile içi şiddet, cinsellik, alkol, madde kullanımı) soru sorarken
daha hassas olmanız gerekir. Her hastanın bu tip konulardaki hassasiyetinin farklılık
gösterdiğini unutmamak gerekir. Hastanıza bu konularla ilgili soru soracağınız zaman “Şimdi
size izniniz olursa kişisel ve özel konularla ilgili birkaç soru soracağım.” diye açıklama
yapmak ve onun izniyle konuya giriş yapıldığını yansıtan bir teknik kullanmak yararlı olabilir.
Örneğin, “Birçok insanın hayatlarında bir iki defa, yasal olmayan maddeleri denediğini
biliyoruz, siz hiç bu tarz madde kullandınız mı? “Birçok gencin sizin yaşınızda cinsellikle
ilgili öğrenmek istediği sorular vardır, senin bu konuyla ilgili bir sorun veya endişen var mı?”
gibi. Hemşirenin bu konuların gizliliği ve alınan bilgilerin güvenilir bir şekilde gizli
tutulacağını hastaya iletmesi gereklidir.
Görüşme sırasında hastanızın da soracağı sorular olacaktır. Onların anladığı terimlerle
sorularını yanıtlayın. Hastanızı bunaltacak kadar derinlemesine veya onların gereksiniminden
fazla bilgi vermeyin. Hasta size geniş bir soru sorduğunda, o an yanıt vermeye hazır
değilseniz ya da durum hakkında ek bir bilgiye ihtiyacınız olduğunda: “Bu konu hakkında ne
düşündüğünüzü bana biraz daha açıklar mısınız?” “Bu konunun yaşamınıza yön vereceğini
düşünüyorsunuz- sizin için önemli olduğunu görüyorum” diyerek ne istediğini tam
anlayabilmek ve uygun cevap verebilmek için zaman kazanabiliriz. Eğer cevap veremiyorsak
uygun bir kaynağa yönlendirmek gerek.

3.4.5.1. Görüşmede Kullanılan Soru Tipleri
Görüşmede kullanılan soru tipleri şöyledir: Sorular açık uçlu ve kapalı uçlu olarak
ikiye ayrılmaktadır.
Görüşmeye başlarken açık uçlu sorularla başlamak gerekir “Kendinizi nasıl
hissediyorsunuz” “Hastaneye gelme sebebiniz neydi? gibi. Hastanın algılarını öğrenmede açık
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uçlu sorulardan yararlanılır. Bu tip sorular için daha fazla zamana ihtiyaç vardır ve genellikle
yönlendirici olmayan görüşmelerde bu tip sorular kullanılır. Açık uçlu soruların amacı,
hastadan sorulan soruyla ilgili tek bir kelime veya cümleden daha fazla bilgi almaktır. Açık
uçlu soru tipi hastayı özgür şekilde bilgi aktarma konusunda cesaretlendirir. Hasta bu tarz bir
soruya, tamamen kendi kelimelerini kullanarak ve kendi hızında; yakınmalarının (belirti ve
bulguların) başlangıcından bu güne kadar olanları anlatmaya başlayarak yanıt verir. Açık uçlu
sorular, hastanın sağlığı üzerine odaklanmalıdır. Bu tarz soruların sakıncaları, sorduğunuz
sorular çok geniş olabilir. Hastanın öyküsünü anlatması çok vaktinizi alabilir ya da hasta bir
türlü asıl konuya odaklanamaz. Bununla beraber bu tip sorular kullanırken esnek olmanız
gerekir çünkü hastanın (çağrışımları önemli olabilir) anlattığı diğer konular asıl konuyla
bağlantılı olabilir. Hastanıza bu konuda izin vermeniz gerekir. Hastanızın konuşmak istediği
diğer konuları da görüşmenin sonunda tartışmayı unutmayın.
Kapalı uçlu sorular genellikle evet veya hayır şeklinde cevaplanan sorulardır.
Örneğin “ağrınız var mı?”. Bu tip sorular kısa zaman gerektirir ve gerçek veri elde etmede
çok etkindir. Yönlendirici görüşmelerde sıklıkla kapalı uçlu sorular kullanılır. Daha kesin
ayrıntılar almak için de kapalı uçlu sorulardan yararlanılır. Kapalı uçlu sorular bir veya iki
kelimeyle yanıtlanan sorulardır. Örneğin “Kısa kısa nefes almaya mı başladınız?” “Sık sık
yaralanır mısınız?. Sık çürükleriniz olur mu?”. Bu soruları sormadaki diğer bir neden ise
hastaya yanıt verirken seçenek sunmasıdır. “Midenizdeki ağrı zonklama tarzında mı, batıcı mı
yoksa baskı tarzında mı?”. Bu tip sorular veri toplamada değerlidir ancak açık uçlu sorularla
birlikte kullanılmalıdır. Çünkü hastanın sağlığıyla ilgili bilgileri kendi sözcükleriyle
anlatmasını engeller ve bizi yanlış bir sonuca götürebilir.
Ayrıca bir konuyu daha ayrıntılı olarak incelemek gerektiğinde ve belirli bir konuda
belirli yanıtlara gereksinim olduğunda doğrudan soru sorulabilir. Bunun dışındaki
durumlarda; “doğrudan sorular”, yönlendirici sorular olduklarından kişiyi belli bir tavra
yönlendirir. Hemşire bu soruları hastaya yöneltirken kendi düşünce ve beklentilerini
yansıtmaktadır. Örneğin; “Eşinden ayrılmayı hiç mi düşünmedin?”, “Hastaneye yatmak seni
çok mu üzdü?” gibi sorular birey adına karar vermeyi içeren sorulardır. Ancak hastalıkla ilgili
bazı soruların doğrudan sorulması gerekir. Örneğin; “Ne zamandan beri ağrılarınız var?”,
“Daha önce bu rahatsızlığınızla ilgili tedavi gördünüz mü?” gibi.
Doğrudan sorulardan oluşan bir görüşme, sorgulamaya dönüşebilir ve bu durum
hastanın kendini sorguda gibi hissetmesine yol açabilir Doğrudan sorular, hastanın esas
anlatmak istediği detaylı ve doğru bilgiye ulaşmak için uy

3.5. Görüşme Becerileri
Görüşmenin başarılı olabilmesi için en önemli şeylerden birisi kişilerarası iletişim
becerilerine sahip olmaktır. Hastayla kuracağınız ilişki, doğrudan veri toplamanızı
etkileyecektir. Görüşmede terapötik bir ilişki kurulabilmesi için sevgi, saygı, güven, ilgi,
empatik olma, dostça yaklaşımda bulunma ve ılımlı olma gibi duygu ve davranışlar gereklidir.
Hastaya yardım etmek için kişilerarası becerilerin sağlıklı bir biçimde kullanılması
“benliğin terapötik kullanımı” olarak bilinir. Empati yapabilme, kabullenici yaklaşım, tanıma
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ve onaylama benliğin terapötik kullanımını geliştiren üç tekniktir. Empatik olmak,
diğerlerinin duygularını anlayabilmektir. Doğal, yargılayıcı olmayan bir pozisyon, hastanın
sözlü ve sözsüz iletişimini kabul ettiğinizi gösterme güvene dayalı ilişkinin gelişimi için
şarttır. Hastanızın sözlü ve sözsüz iletişimini kabul etmek-onaylamak onunla gerçekten
ilgilendiğiniz mesajını verir ve daha fazla iletişim kurması için hastanızı cesaretlendirir.
Hastaya saygılı olmak bir başka önemli tekniktir. Saygı; bireyin bir değer olduğunun ve ona
güvenildiğinin ifadesidir. Bireyin benlik değerinin yükseltilmesi ve onun varlığından haberdar
olunmasıdır. Saygı çeşitli yollarla ifade edilebilir; kişiye ismiyle hitap etmek, özel yaşantısına
özen göstermek, hassas, özel konularla ilgili bir şey soracağı zaman izin istemek vb.
Görüşmeye gelen hasta, değişik sosyal çevre, inanç, kültür ve düşünceden olabilir.
Toplumun değer yargılarına ters düşen tavır ve davranışlar gösterebilir. (Transseksüel, madde
bağımlısı, ajite vb. ) Bu gibi durumlarda hastanın değer yargılarını, inançlarını, düşünme ve
yaşam biçimini olduğu gibi kabul ederek saygı duymak gerekir. Bu nedenle görüşmeyi
engelleyebilecek hatalardan kaçınmak için kendi değer ve inançlarımızı da tanımaya
çalışmalıyız.
Terapötik iletişim becerilerinin kullanımı ile hemşire, hastada güven oluşturur.
Hastanın kişisel bilgilerini paylaşabilmesi için güvenini kazanmak gereklidir. Hasta hastaneye
yatması nedeniyle korkmuş veya endişelenmiş olabilir. Kendini güvende hissetmeyebilir.
Kendini güvende hisseden hastayla iletişim kurma ve sürdürme daha kolay olur.
Bilindiği gibi iletişim, gönderilen ve alınan mesajların anlamını paylaşma sürecidir.
Mesajlar hem sözlü (verbal) hem sössüz (nonverbal) yollarla iletilebilir. İletişimde mesajların
sözcüklerle kodlanmasına sözel iletişim denirken, bireyin duygularını, düşüncelerini ve
isteklerini çeşitli araçlarla karşısındakine bilinçli ya da bilinç dışı olarak iletmesine ise sözsüz
iletişim denir. Sözsüz iletişimi, “beden dili” olarak da ifade edebiliriz. Beden duruşu, el, kol
ve yüzdeki jest ve mimiklerin yanı sıra iletişim halinde bulunulan kişiyle aradaki mesafe,
iletişim sürecinin gerçekleştiği ortamlar ve kişinin fiziksel görünümü bile sözsüz mesajların
iletimi açısından önemli araçlardır.
Etkili iletişim kurabilmek, büyük oranda görüşme yapan hemşirenin sözsüz iletişim
becerilerine bağlıdır. Bu yüzden iletişimi olumsuz etkileyen beden mesajlarımızı fark edip
bedenimizle iletişimi kontrol altına almamız, ses tonumuzu düzenlememiz terapötik iletişim
kurabilmede önemlidir. Ayrıca kendi değerlerimiz ve inançlarımızın farkında olarak bunların
sözlü ve sözsüz mesajlarımızı etkilemesine izin verilmemesi önemlidir.
Verilerin toplanmasında hastanın ilettiği sözsüz mesajlar da önemli bir kaynaktır.
İletişimde neyin söylendiğinden daha önemlisi, nasıl söylendiğidir. Genellikle sözsüz
iletilenler, bireyin gizli duygu ve düşüncelerini söylenen sözcüklerden daha iyi açıklar. Ses
tonu ve davranışlar, sözler kadar kolay kontrol edilemediğinden duygu ve düşünceleri gerçeğe
daha uygun ortaya koyarlar. Bu nedenle hem sizin hem hastanızın sözsüz mesajları, sözlü
mesajlara göre gerçeği daha çok yansıtır.
Etkili görüşme becerilerinden bir başkası da sessiz, dikkatli ve nazik olabilmektir.
Nonverbal iletişimimiz örneğin hafifçe hastaya doğru yönelmek ve anladığımızda başımızı
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sallamak onunla ilgilendiğimizi, önemsediğimizi ve dikkatimizi gösterir. Hemşirenin
görüşmede “Sizi dinliyorum”, “Devam edin” gibi cesaretlendirici sözcükleri, hastayı soru
bombardımanına tutmadan bilgi alabilmesini sağlayacaktır. Bu tutum hastaya güven verir ve
hemşirenin kendisine değer verdiğini hissettirir. Görüşmenin ilk dakikalarında hastanın
başvurmasına sebep olan temel yakınması hakkında konuşmasına izin vermek, hastanın
kendisini açması için çoğunlukla etkili bir stratejidir. Görüşme sırasında konuyla ilgili önemli
duyguların ve konuşma içeriğinin özetlenmesi ve açımlayarak dinlenmesi hastaya hemşirenin
söylenilenleri anladığını gösterir. Hemşire iletişimde açık olmayan konular hakkında, hemen
bir sonuca varmaktan kaçınmak için bazı sorular sormaya gerek duyabilir. Böyle zamanlarda
nazik geçiş cümlelerinden yararlanılabilir. Örneğin “Bana anlattığınız şeyler önemli, ancak
daha önemli bir şey var ki o da, bu konuyu hala tartışmaya ihtiyacımız olduğu”. Bu şekilde bir
iletişimde hasta incitilmeden konu üzerinde görüşmeye devam edilir.
Görüşmenin etkili olabilmesi için bir dans gibi olması gerekir. Hastayı hem
yönlendirir hem de ona yanıt verirsiniz. İyi zamanlama anahtardı: sözü ne zaman hastaya
bırakacaksınız, ne zaman araya gireceksiniz, ne zaman hassas bir şey soracaksınız ve hasta
duymaya hazır değilse ne zaman sessiz kalacaksınız. Görüşme becerilerine ilişkin bazı
teknikler tablo 3.2’de verilmiştir:
Tablo 3.2 Görüşme becerileri teknikleri
Empatik yaklaşım
Aktif dinleme
Güven verme
Saygı
İlgi
İşbirliği yapma

3.6.

Kabul etme-onaylama
Sözsüz iletişim
Özetleme
Nazik bir şekilde konuya geçiş yapmak
Soru teknikleri
Terapötik iletişim teknikleri

Veri Toplamayı Etkileyen İletişim Teknikleri

3.6.1. Veri Toplamayı olumlu etkileyen iletişim teknikleri
Başarılı bir görüşmede veri toplamayı olumlu etkileyen ve hasta hemşire arasında
terapötik bir ilişki kurulmasına yarayan iletişim tekniklerinden bazıları şunlardır:
Aktif –Etkin dinleme: Aktif dinleme konuşulan kelimeleri amaçlı dinlemeyi
içerir.Aktif dinleme, tüm dikkatinizi hastanın ne söylediğine ve iletilen mesajın altında yatan
anlama vererek yapılır. Hastanın gereksinimlerine ve sorunlarına karşı ilgili olduğunuzu
gösterir. Tüm dikkatinizi sizin biraz sonra soracağınız cümleyi düşünmeye değil, hastanın
söylediklerine vermeniz gerekir. Eğer dikkatinizi hastaya ne cevap vereceğinize
yoğunlaştırırsanız hastanın size verdiği bilgileri yeteri kadar anlayamazsınız. Yine, hastanın
sizin sorunuza nasıl cevap vereceğini tahmin etmeye çalışmaktan kaçınmalısınız. Eğer
hastanın ne cevap vereceği konusunda tahmin ve önermelerde bulunursanız hastaya bu
önermeler üzerinden ne cevap vereceğinizi düşünmeye başlarsınız. Dolayısıyla soracağınız
sorularınızı da yanlış tahmin üzerine oluşturur ve mantıksız sorular sorabilirsiniz.
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Konuşmayı isteklendirme: Konuşmayı isteklendirme; hastanın konuşmaya devam
etmesini cesaretlendirici cümlelerin kullanılmasıdır. Buna yönelik sözlü mesajlar “Devam
edin lütfen.”, ”Sizi dinliyorum” “ Daha sonra..” gibi kelimelerdir; sözsüz mesajlar ise
kafamızı sallamak, hastaya doğru hafif eğilerek dikkatle onu dinlemek gibi hareketlerle
hastanın konuşması için cesaretlendirmektir.
Konuşmayı isteklendirme; “bana her şeyi anlatmalısın, bana güvenmelisin” gibi bir
yaklaşım ile olamaz. Hastanın konuşmasını isteklendirme, görüşme yapanın ilgisi,
kabullenmesi ve her şeyden önemlisi hastayı dinlemesi ile olur. Dinlemek kolay gibi görünen
bir eylemdir. Yapılan gözlemlerde öğrenci hemşirelerin en büyük güçlüklerinden birisinin
hastayı dinleyebilme konusunda olduğu görülmüştür. Hasta konuşamadığı zamanlarda,
hastanın neden konuşmadığı araştırılmalıdır. Hasta bir konuda konuşamadığında, “Konuş
bana anlat” demekle hastayı güç durumda bırakabiliriz. “Bu konuda konuşmak size zor
geliyor. Acaba neden?” gibi hem empatik, hem araştırıcı bir soru sormak, hastanın kendi
duygularını anlatabilmesi için olanak sağlar.
Açıklığa Kavuşturma: Hastanın belirsiz, çelişkili veya birden çok anlama gelenelastiki ifadeleri hakkında daha fazla bilgi almak için kullanılan yöntemdir. Örneğin
“Neredeyse kaybettim” derken ne demek istedin? veya “İşe dönmeden önce ne yapmayı
düşünüyorsun?” gibi.
Algıları Kontrol Etme: Hastanın söylediklerini farklı kelimeler kullanarak tekrar
edilmesinden oluşur; hastanın söylediklerinin anlaşılıp anlaşılmadığını doğrulamaya,
onaylamaya yarar. Örneğin “Ne söylediğinizi doğru anlamış mıyım lütfen bana yardımcı
olun”. Midenizdeki ağrı yemeklerden önce oluşmakta ve yemek yedikten sonra geçmektedir,
doğru mu?”
Yansıtma: Yansıtma hastanın ne söylediğini tam olarak aynısını tekrar etmektir. Bu
hastanızı ayrıntıya girmesi-daha detaylı bilgi verme konusunda cesaretlendirir ve sizin daha
fazla bilgi alma konusundaki ilginizi belirtir.
Hasta: Yataktan kalktım çünkü gerçekten rahat hissetmiyorum.
Hemşire: Rahat hissetmiyorsunuz?
Hasta: Başım döndü ve kendimi iyi hissedene kadar geri oturmak zorunda kaldım.
Yüzleştirme-Karşılaştırma: Yüzleştirme, hastanızın söyledikleri ile sizin
gözlemleriniz veya diğer veriler arasında tutarsızlık fark ettiğinizde kullanılır. Örn. “Şu an
biraz aklım karıştı. Diyetinize devam ettiğinizi ve haftada üç kez egzersiz yaptığınızı
söylüyorsunuz. Ancak son görüşmemizden bu yana kilonuz artmış. Bu konuyu anlamama
yardımcı olur musunuz?” Yüzleştirme kullanırken ses tonunuz önemli, kafanızın karıştığı
veya anlamadığınızı gösteren bir ses tonu kullanın, sinirli veya suçlayıcı bir ton kullanmayın.
Yorumlama: Hastadan aldığınız bilgilerden çıkardığınız sonuçları, hastayla
paylaşmak istediğinizde kullanılacak tekniktir. Hasta sizin yorumlarınızı işittikten sonra sizin
söylediklerinizi onaylayabilir, inkar edebilir veya düzeltebilir. Örneğin, “Şimdi sizin
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anlattıklarınız hakkında düşündüklerimi paylaşmak istiyorum. Bu hafta iş dışında egzersiz
yaptığınızı ve kaslarınızda herhangi bir kasılma hissetmediğinizi, kendiniz rahatlamış
hissettiğinizi ve iyi uyuduğunuzu söylediniz. Anlattıklarınızdan iş ortamınızın, anksiyetenizi
arttırdığını düşünüyorum.
Özetleme: Görüşme sırasında elde edilen verilerin düzenli olarak sıralanması ve
yoğunlaştırılarak ifade edilmesidir. Özellikle bu teknik hasta çok dağınık, oradan buradan ya
da sıralamaya dikkat etmeden konuşuyorsa yararlıdır.
Sessizliği kullanma: Hemşire ara ara sessiz kalarak mola verir; böylece hastanın
yaşananlara nasıl tepki verdiği öğrenilir. Bir başka deyişle gözlem yapmaya yardımcı olur ve
hastaya düşüncelerini düzenlemesini ve görüşmeciye tam bilgi vermesini sağlar.
Bilgi verme: Bilgi verme, görüşmeciye tedavileri açıklama, sağlık eğitimini başlatma
ve yanlış algılamaları belirleme ve düzeltme olanağı verir.

3.6.2.Veri Toplamayı Olumsuz Etkileyen İletişim Teknikleri
Aşağıda bahsedilecek iletişim teknikleri görüşmeyi kesintiye uğratabilir, veri
toplamayı engelleyebilir ve hasta-hemşire ilişkisini bozabilir. Bu yüzden görüşme sırasında bu
tekniklerden uzak durmaya çalışmak, hastanın bakış açısını anlamaya çalışarak ve kendinizi
onun yerine koyarak görüşme yapmaya çalışın. “Örneğin görüşmenin nasıl geçmesini
isterdiniz? Görüşmede ne söylemek isterdiniz?
Tıbbi Terminoloji Kullanmak: Konuşmada dil, hastanın toplumsal konumuna, zeka
ve yaş düzeyine uygun biçimde ayarlanmalıdır. Bir delikanlı ile konuşma biçimi, yaşlı bir
adamla konuşma biçiminden farklı olacaktır. Sorular ve açıklamalar kısa, açık ve kolay
anlaşılır olmalıdır. Konuşmada tıp terimleri kullanmamaya özen göstermeliyiz.
Konuşmalarımız sırasında tıbbi terimler kullanmak yerine halk dilinde kullanılan karşılıklarını
kullanmaya dikkat etmek gerekir. Örneğin miyokart enfarktüsü yerine kalp krizi,
hipertansiyon yerine yüksek tansiyon demek. Çünkü tıbbi terimler hastanın aklını
karıştırabilir. Hasta sorumuzu anlamayabilir ve sormaya utanabilir. Böyle bir durumda
hemşire tarafından doğru veri toplanamaz veya hatalı olur.
Değer Yargılarımızı Söylemek: Hastayı yargılamadan, önyargılara kapılmadan ele
alabilmek önemlidir. Değer yargılarını içeren sorular hasta açısından utandırıcı, suçlayıcı ya
da yargılayıcı olabilir. Örneğin; “İlişki sırasında korunuyor musunuz, yoksa kullanmıyor
musunuz? demek yerine “Eğer kullanıyorsanız, ilişki sırasında ne tür bir korunma yöntemi
kullanıyorsunuz? şeklinde sormalısınız. Çünkü bir sonraki sorunuzda hasta utandığı için veya
kendini suçlu hissettiği için savunmaya geçerek sizin değer yargılarınıza göre yanıt vermesi
konusunda zorlamış oluruz. Örneğin, hasta bir alkolik ya da eşcinsel olabilir. İler derecede
alaycı, saldırgan, taşkın olabilir. Bu durumlarda hastalığı yargılayan, önyargılarının etkisinden
kurtulamayan hemşire hastasını kabulleniyor sayılamaz ve hastaya yararı olabileceği
beklenemez. Burada önemli olan hemşirenin kendi yargılarını tanıması, hasta üzerinde
bunların nasıl etki yapabileceğini bilmesidir. Yargılarından kurtulamıyorsa imkanlar dahilinde
hastayı başka birine yönlendirebilmelidir. Örneğin eşcinsel bir deneme geçirmiş bir hastaya
“peki bundan utanç duyuyor musunuz?” gibi bir soru, hem yüklü hem de yargılayan bir
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sorudur. Hastanın utanç duyması gerektiğini, böylece de görüşmecinin yargılayıcı tutumunu
belli eder. Oysaki hastaya “peki bu olay hakkında ne gibi duygular duyuyorsunuz ya da
duydunuz?” gibi bir soru sormakla görüşmeci, kendi yönünden herhangi bir yargı değil, ancak
anlamak istediğini belirtmiş olacak.
Hastanın konuşmasının kesilmesi: Hastanın cümlesini bitirmesine izin verin.
Sabırsız olmayın veya onun adına cümleyi tamamlamayın. Kesilme nedeniyle son tartışılan
konu hakkında hastadan bilgi alamadan konu değişir. Zaman baskısı hissedebilirsiniz ve diğer
konulara geçmek isteyebilirsiniz ancak hastaya düşüncelerini tamamlayabilmesi için fırsat
tanıyın.
Otoriter ve paternalistik (ebeveyn tutumu) olma: Hastaya karşı olan amirce,
annece, babaca vb. olan tutumların bir yararı yoktur. “Ben sizin için iyi olanı bilirim ve
söylediklerimi yapmalısınız” şeklindeki bir yaklaşım hastanızı uzaklaştırabilir. Hastanız için
en iyisi olduğunu bilmenize rağmen unutmamanız gereken şey, hastalarınızın sağlıkları
onların sorumluluğundadır (kendileriyle ilgili kararları almak onların sorumluluğudur). Sizin
öğrettiklerinizi veya tavsiyelerinizi kabul edebilirler veya önemsemeyebilir-göz ardı
edebilirler.
“Niçin?” ve “Neden?” ile Başlayan Sorular ve Yönlendirici Sorular: Niçin’li
sorular hastalar tarafından bir tehdit olarak algılanabilir ve savunmaya geçmelerine sebep
olabilir. “Niçin tüm antibiyotiklerinizi içmediniz?” sorusu yerine “Haplarınızın hepsi
bitmeden antibiyotik almayı bıraktığınızı fark ettim” demek ve hastanın açıklama yapıp
yapmayacağını biraz beklemek daha uygun olabilir. Eğer bir açıklama yapmıyorsa, “Tüm
antibiyotiklerinizi içmeme konusundaki nedeninizi merak ediyorum.” diye devam edilebilir.
Yönlendirici sorular da kapalı uçlu sorular gibi konuşmayı durdururlar, bu yüzden
görümede bu tip sorulardan kaçınmak gerekir. Yönlendirici sorular hastanın o andaki
duygularını bildiğinizi ima eder. Örn. Erkek kardeşini henüz kaybetmiş adam örneğinde tipik
bir yönlendirici soru:
“Erkek kardeşiniz öldüğünde üzüntü hissettiniz mi?” Bu soru hastadan üzgün olmasını
beklediğiniz mesajını gönderir. Gerçekte hasta kardeşinden nefret ediyor olabilir. Bu durumda
ya sizin beklentinize karşı durmak ya da gerçek duygularını gizlemek arasında bir seçim
yapmayla karşı karşıya gelir. Yukarıda verilen örnekte yönlendirme yapılmadan soru şöyle
sorulabilirdi:
“Erkek kardeşiniz öldüğünde kendinizi nasıl hissetmiştiniz?”
Bu yüzden hastanın olaylara karşı sizin verdiğiniz şekilde tepki vereceği yolunda bir
tahminde bulunmayın.

3.7. Görüşme Esnasında Zor Anları Yönetmek
3.7.1. Kişisel Sorular Sorulması
Hastalar zaman ilerledikçe sizi ve sizin yaşamınızı merak edebilirler ve bununla ilgili
soru sorabilirler. Çoğunlukla kısa, doğrudan yanıtlar onların bu merakını giderir. Siz hastayı
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destekleyen bazı deneyimlerinizi paylaşmada kendinizi rahat hissedebilirsiniz örneğin
ebeveynlikle ilgili deneyimleriniz ya da strese nasıl yaklaştığınız konusunda. Bu karşılıklı
paylaşım yaşantısı, hastalarla olan ilişkinizi geliştirebilir, güvenirliğinizi, inanılırlığınızı
arttırır. Ancak bu tür paylaşımların sadece hastanın yararına olacağını düşündüğümüz
zamanlar yapılması gerekir.

3.7.2. Sessizlik
Sessizlik, görüşmede zor olabilir. Sessizliği sorularınız veya önerileriniz ile bozmak
isteyebilirsiniz. Ancak hastanızın cesaretini yeniden toplayabilmesi ve düşünmek için
zamana/sessizliğe ihtiyacı olabileceğini hiçbir zaman unutmayın. Bazı konuları konuşmaktartışmak çok acı vericidir, zordur bu yüzden sessizlik gereklidir ve kabul edilmelidir.
Sessizlik, hastanızın bu konuyu şu anda tartışmak için hazır olmadığını veya sizin
yaklaşımınızı bir kez daha değerlendirmeniz gerektiğini de gösterebilir. Sonuç olarak sessizlik
yararlıdır ve siz gerektiğinde bu konuda kendinizi rahat hissedin ve sessizliğe izin verin.

3.7.3. Duyguların İfade Edilmesi
Ağlamak doğal bir duygudur ve imkan verilmelidir. Ağlamayın demek terapötik bir
yaklaşım değildir. Bunun yerine hastaya bir kağıt peçete, mendil uzatabilir ve “Duygularını
ifade edebilmen için zamanımız var, rahat ol” gibi yanıt verebiliriz. Böylece hasta ağlamaya
hakkı olduğunu ve kabul edileceğini hissettiğinden bu daha doğru bir yaklaşım olabilir. Hasta
hazır olana kadar diğer sorularınızı sormayın. Ağlayan bir hastaya ilgili, şefkatli yaklaşım
onunla ilgilendiğimizi hissettirir ve terapötik ilişkiyi geliştirir.
Hastanın öfkeli olması da bazen bizi rahatsız edebilir. En terapötik yaklaşım, doğrudan
öfkenin kaynağını araştırmaya yönelik bir yaklaşımdır. Şöyle söyleyebilirsiniz “Öfkeli
görünüyorsunuz, böyle hissetmenizin nedenini bana söyleyebilir misiniz?”. Eğer hasta bu
konuda konuşursa öfkesinin başka birine mi yoksa size yönelik mi olduğunu da
tanımlayabilir. Eğer başkasına yönelikse öfkelenme nedeni hakkında o kişilerle konuşması
konusunda hasta ile konuşulabilir. Öfkesi size yönelikse, duygularını ifade etmesi konusunda
hastanızı cesaretlendirin. Duygularını dinleyin, kabul edin ve gerekirse özür dileyin. Öfke
duygusunu ifade ettikten sonra bu hastayla çalışmaya devam edebilirsiniz. Eğer hasta başka
bir hemşireyle görüşmek isterse onun bu isteğini saygıyla karşılayın. Sonuç ne olursa olsun,
siz hastanız için öfkeyi sağlıklı ve uygun şekilde yönetmede bir modelsiniz.

3.7.4. Çok Konuşan Hastayı Yönetebilmek
Bazen görüşmede sizi zorlayan hastalarla karşılaşabilirsiniz örneğin çok konuşan
hastalar. Bazı hastalar hastalıkları ve öyküleri hakkında tüm detayları anlatmak gereksinimi
hisseder ve öykülerini anlatırken dikkatleri dağılabilir. Bazı hastalar da şu anki durumuyla
doğrudan ilgisi olmayan, geçmişteki dolaylı olaylar üzerine saplanıp kalır. Yine bazı hastalar
kendileriyle ilişkili olmayan, diğer insanlar ve dünya olayları hakkında konuşmak isteyebilir.
Bu gibi durumlarda onları gerçekten rahatsız eden şeyin ne olduğunu tanımlamak güç olabilir.
Hasta açısından her durum önemli olsa da ideal olan nazikçe konuşmayı başka yöne doğru
yönlendirebilmektir. Böyle durumlarda kapalı uçlu sorular sormak, konuşmayı yönlendirmede
yardımcı olabilir.
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3.7.5. Odada Başka Kişilerin Bulunması
Hastalar genellikle bir sağlık kuruluşuna gelirken yakınları, arkadaşları veya
ebeveynleri de onlara eşlik eder. Hastaya eşlik eden kişilerin arasındaki ilişki hakkında
tahminde bulunmayın veya çok dikkatli olun, en iyisi doğrudan sormaktır “ İlişkiniz
nasıldır?” diye. Çocuğun ailesi veya vasisi genelde görüşmede sorulan soruları çocuk adına
yanıtlar. Yetişkin bir bireyle görüşmede, ancak kendileriyle ilgili soruları
yanıtlayamayacakları zaman, görüşmeye yardımcı olması için diğer kişiler gerekli olabilir.
Bununla beraber tüm hastalar, fiziksel ve mental durumları elverdiğince görüşmede
bulunmalıdır. Mahremiyeti, güvenliği sağlanmış ortamlarda yetişkin ve ergen hastalarınıza
kendileriyle ilgili soruları doğrudan sorabilirsiniz. Ancak ortamda hala diğer kişiler varsa
soruları onlardan izin alarak sormak gerekir. Bazen hastaya eşlik eden kişiler görüşmeyi
bölebilir ve soruları hasta adına yanıtlayabilir. Bu kişiler çoğunlukla yardım etmeye
çalışmaktadırlar ancak baskın bir kişiliğe sahip olabilirler. Bu durumlar doğru veri
toplamanızı olumsuz etkileyebilir ve bilginin doğru olup olmadığını hastanıza sorarak teyit
etmelisiniz. Eğer yakınlar soruları cevaplamayı sürdürürlerse soruları cevaplaması için
hastaya izin vermeleri istenebilir veya görüşme bitene kadar dışarıda beklemeleri istenebilir.
Odada hareketli bir çocuğu olan anneyle görüşmeye çalışmak da görüşmeyi bozan bir
durumdur. Eğer çocuklar görüşme odasında görüşmeyi beklemek için çok küçükse gelişim
düzeyine uygun aktiviteler bulmalarını sağlamalısınız.

3.7.6. Dil Engelleri
Hastanız hemşireden farklı bir dil kullanıyorsa doğru iletişim kurulması için bir
çevirmene (tercüman) gerek olabilir. Hastayla aynı cinsiyette olan objektif bir gözlemci, aile
üyesinden daha iyi bir çevirmen olabilir çünkü aile üyesi söylenenlerin anlamını değiştirebilir
ve hastanın gizliliğini ihlal edebilir. Çevirmen kullanarak yaptığınız görüşmede daima akılda
tutulması gereken şey normal görüşmeden daha fazla vakit alacağıdır çünkü her konuştuğunuz
şeyi bir kez daha tekrar etmeniz gereklidir. Bu yüzden zamanı iyi kullanmak ve en önemli
verileri toplamaya odaklanmak önemlidir.

3.7.7. Kültürel Farklılıklar
Hemşireler çok farklı kültürel geçmişe sahip hastalarla çalışır. Kişi hasta olduğunda
sağlık ve hastalıkla ilgili davranışlarını (nasıl davrandığı konusunda etkili olan) etkileyebilen
kültürel faktörleri tanımlayabilmesi için hemşirenin yeterliğini geliştirmesi gerekir. Hemşire
kendi orijinal kültürünün dışındaki insanlarla ilişki ve iletişim kurabilme becerisini
gösterebilmelidir. Kültürel yeterliğe dayalı bir bakım sunabilmesi için hemşirenin her bir
bireyle “kendine has, tek, biricik” olarak etkileşime girmesi gerekir. İnsanı biricik kılan
özellikleri onun geçmiş deneyimleri, bir nesilden diğerine aktarılan değer ve inançlarıdır; o
yüzden bunlar her bireyde farklılık gösterebilir. Ancak kültürel gruplara ait tüm bireylerin
aynı şekilde davranacağını ve düşünmeyeceğini unutmamak ve farklı kültür ve etnik gruplara
yönelik basmakalıp davranmaktan kaçınmak gerekir. Kültürel gruplar arasında olduğu kadar
aynı kültürel gruplar içinde de birçok farklılık olabilir. Hastaya kültürel deneyimlerinin ne
anlam ifade ettiği hakkında soru sormak hem daha iyi anlamamızı hem de onunla
ilgilendiğimizi göstermesi açısından önemlidir. Kimse dünyadaki tüm kültürler hakkında
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uzman olmanızı sizden beklemez ama bilgisizliğinizin farkında olmanız ve kültürel açıdan
yanlı varsayımlarda bulunmaktan kaçınmak için sorular sormanız gerekir.
Görüşme sırasında yardımcı olacak ve sorun yaratabilecek diğer noktalar Tablo 3.3’de
verilmiştir:
Tablo 3.3 Görüşmedeki Yardımcılar ve Tuzaklar
Görüşme sırasında yardımcı olacak
noktalar
Kendinizi ve görevinizi tanıtın.

Acele etmeyin, telaşlanmayın. Görüşme için
yeterli zaman ayırın
Konuşmanın bölünmesinden kaçının.
Göz teması kurun.
Etkin dinleme kullanın
Görüşmede alınan bilgilerin gizli tutulacağı
konusunda açıklama yapın.
Hastanızla aynı seviyede durmaya özen
gösterin. Bir sandalye çekerek hastanıza
yakın bir yere oturun.
Hastanın kişisel alanına girmeyin. Birçok
hasta için 60-120 cm arası (ortalama 1 m)
mesafe rahat bir mesafedir.
Neyi niçin yaptığınızı açıklayın
Eğer hasta bir sorunundan bahsediyorsa
onun hakkında sorular sormaya başlayın

Hastayla görüşmedeki tuzaklar
Hastayı yönlendirmek: İnsanlar size işitmek
istediklerinizi söyleyeceklerdir. O yüzden
hastanızı yönlendirmeyin. Neler olduğunu
kendi sözcükleriyle hastanın kendisinin
tanımlaması daha yararlıdır.
Önyargılı hareket etmek: önyargılarınızı
kontrol edemezseniz değerlendirme sırasında
nesnelliğiniz sınırlanır.
Aynı anda birden çok (iki-üç soru) soru
sormak
Hastaya yanıt vermesi için yeterli zaman
vermeme
Tıbbi terimler kullanma
Açıklığa kavuşturma veya geçerliğini
sağlamadan zan üzerine (varsayımlarla)
hareket etmek,
Hastanın tepkilerini üzerine alınmak (kendi
kişiliğine yönelik düşünmek)

Kişisel olarak rahatsız hissetme: Daha çok
acemiyken ve öğrenciyken bu şekilde
hissedilir, tecrübe arttıkça azalır.
Yanlış güvence vermek
Israrlı sorular sormak-deşici sorular sormak:
bu hastayı rahatsız eder. Hastanın soruları
cevaplamama hakkı olduğunu unutmayın.
Hassas ve özel olmayan konularla Konuyu
değiştirmek:
bazı
hemşireler
görüşmeye başlayın, hassas konuları görüşmede
belli
konularda
rahatsız
görüşmenin sonlarına bırakın
hissettiklerinde konuyu değiştirir başka
konuya geçer. Bu hasta için yardımcı değildir.
Yaptığınızın hastanın gereksinimine yönelik
değil,
kendi
gereksiniminize
yönelik
olduğunu unutmayın.
Hastanın kültürel özelliklerini, geçmişini Klişeler kullanmak: görüşmeciler yanıt
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göz önünde bulundurun. Bunun görüşmenizi veremediklerinde ve kendilerini rahatsız
nasıl etkilediğini ve sizin verileri hissettiklerinde sık sık klişeler kullanırlar.
yorumlamanızı nasıl etkilediğini düşünün.
Oysaki kimse sizden her şeyin cevabını
vermenizi beklemez. Cevabı bilmiyorsanız,
hastaya yanıtını bulmaya çalışacağınızı ve
sonra
hastaya
geri
döneceğinizi
söyleyebilirsiniz.
“sabah
daha
iyi
hissedeceksiniz”
hastanızın
duygularını
önemsemediğinizi gösterir.
Verileri not almak/yazmakla meşgul Literatür gibi konuşmak
olmayın çünkü bu hastanıza formların
doldurulmasının kendisinden daha önemli
olduğu mesajını iletebilir.
Yargılayıcı olmayın.
Öğüt vermek
“Niçin” “neden”le başlayan ya da yüklü, Hemen sonuç çıkarmak
yanlı sorulardan kaçının. Çünkü hastanızı
savunmaya
iter
kendini
suçlanmış,
yargılanmış hissedebilir.
Sözsüz davranışlar sözlü mesajlardan daha
doğrudur. O yüzden kendi davranışlarınıza
bir göz atın. “Hastanıza ne diyor?”
Şimdi hastanızın sözsüz davranışlarına göz
atın, size söyledikleri ile davranışları(sözsüz ifadeleri) tutarlı mı?
Tekrar hastanızın sözsüz davranışlarına
farklı bir gözle bakın, sağlıkla ilgili sorunları
gösteriyor mu?
Öğrenme fırsatını asla pas geçmeyin.
Dürüst olun, doğruyu söyleyin
Güven ve cesaret verin
Saygılı olun
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Uygulama Soruları
Bireyin ruhsal durumunu etkileyen ve çevreyle etkileşiminde güçlü yanlarını
ve yeteneklerini belirlemeye yardım eden psikososyal kriterleri ve stresörleri tartışınız.

1)

Mental durum tanılamasının yapılacağı ortamı ve tanılama yapan hemşirenin
ne gibi becerilere sahip olması gerektiği hakkında tartışınız.

2)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Görüşme, belli bir amaç için başlatılmış ve belirli bir içerik alanına odaklanmış bir
iletişim modelidir. Hemşirelikte görüşmenin temel amacı; bireyin fiziksel, gelişimsel,
emosyonel, entelektüel, sosyal ve spritüel (manevi) durumunu değerlendirmektir. Görüşme
sırasında, hemşirenin rolü verileri toplamak, kaydetmek için sorular sormak ve iletişimi
kolaylaştıran tartışma ortamını yaratmaktır. Görüşmeden elde edilen veriler, her birey için
kişisel ve etkin sağlık bakımı için temel (veri tabanı) sağlar.
Görüşme tipik olarak giriş, tartışma ve özetleme olarak üç evreden oluşmaktadır. Giriş
evresi; hastayı görüşmeye ısındırma ve hasta ile işbirliği oluşturma evresidir. İyi bir işbirliği
kurmak basit bir iş değildir. Tartışma evresinde, hastanın sağlığının çeşitli yönleri hakkında
tartışma ortamı sağlanarak sağlık öyküsü alınır. Özetleme evresi konuşmanın sonlandırıldığı
zamandır. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlık sorunlarının çözülmesi
için, üstü kapalı kalan verilerin vurgulanması ve önemli noktaların hasta ile birlikte
özetlenmesidir.
Görüşmeyi daha çok kapalı uçlu sorular sorarak ve hastayı yönlendirici bir görüşme
yaparak ya da tamamen hastayı kendi duygu ve düşüncelerini anlatmasına izin verdiğimiz
yönlendirici olmayan biçimde yürütebiliriz.
Görüşmenin etkili olabilmesi ve amacına hizmet edebilmesi için görüşmeyi etkileyen
faktörler (fiziksel ve duygusal ortam, hemşirenin profesyonel tutumu ve davranışı, hastanın
sahip olduğu sorunun/hastalığın doğası, soru sorma teknikleri ve yöntemleri, hastaya ait
değişkenler) hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.
Görüşmenin başarılı olabilmesi için en önemli şeylerden birisi kişilerarası iletişim
becerilerine sahip olmaktır. Hastayla kuracağınız ilişki, doğrudan veri toplamanızı
etkileyecektir. Görüşmede terapötik bir ilişki kurulabilmesi için sevgi, saygı, kabul etme,
onaylama, güven, ilgi, empatik olma, dostça yaklaşımda bulunma ve ılımlı olma gibi duygu
ve davranışlar gereklidir. Görüşmede veri toplamayı kolaylaştıran ve olumlu etkileyen iletişim
teknikleri (aktif dinleme, sessizlik, konuşmayı cesaretlendirme, algıları açıklığa kavuşturma,
yorumlama, özetleme)
Özetle bu bölümde, etkili bir görüşme yapabilmek için gereken bilgi ve teknikler hakkında
bilgimizi gözden geçirdik ve yeni bilgiler edindik.
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Bölüm Soruları
1)

Görüşme sırasında bireye sorulan sorulardan hangisi açık uçlu bir sorudur?

a)

Bu ağrıyı daha önceden hiç yaşamış mıydınız?

b)

Evde size yardımcı olabilecek birileri var mı?

c)

Bu ilacı günde kaç defa içiyorsunuz?

d)

Son zamanlarda kilo kaybı yaşadınız mı?

e)

Ağrı hissettiğiniz zaman ne yaparsınız?

2)
tekniğidir?

Aşağıdakilerden hangisi görüşmede veri toplamayı olumlu etkileyen iletişim

a)

Neden ile başlayan sorular sormak

b)

Tıbbi terminoloji kullanmak

c)

Yansıtma yapmak

d)

Önerilerde bulunmak

e)

Değer yargılarımızı belirtmek

3)
Aşağıdakilerden hangisi görüşmede veri toplamayı olumlu etkileyen iletişim
tekniklerinden değildir?
a)

Etkin dinleme

b)

Algıları kontrol etme

c)

Sessizliği kullanma

d)

Önerilerde bulunmak

e)

Bilgi verme

4)

Görüşme becerileriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Sorularımı yanıtlarken hastanın beden diline de dikkat ederim.

b)

Görüşmede hastamın kültürel özelliklerini dikkate alırım.

c)

Hastam sorduğum soruya geç yanıt verirse beklemeden diğer soruya geçerim.

d)

Görüşmeyi sonlandırırken anlaşılmayan noktalar var mı diye bir özet yaparım

e)

Görüşmede hastam ile iyi bir ilişki kurulabilmem güvenin gelişmesine bağlıdır
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5)
Görüşmede kapsamlı ve sağlıklı verilerin toplanabilmesi için hasta-hemşire
ilişkisinde olması gereken niteliklerden değildir?
a)

İlgi

b)

Sempati

c)

Dikkat

d)

İçtenlik

e)

Empati

6)
Herhangi bir iletişim problemi olmayan kadın bir hasta ile görüşme yapıılıyor.
Görüşme sırasında kadının kocası da ortamda bulunuyor. Kadın hastanın konuşmasına fırsat
vermeden hastaya sorulan soruların çoğunu o yanıtlıyor. Böyle bir durumda hastanın bakış
açısıyla sağlık öyküsünü almada en uygun hemşirelik yaklaşımı aşağıdakileren hangisidir?
a)

Görüşmeye aynı şekilde devam etmek

b)

Kocasından odanın dışında oturmasını istemek

c)

Kadından kendi adına konuşmasını istemek

d)

Başka bir hemşireden görüşmeyi sürdürmesini istemek

e)

Görüşmeyi başka bir zamana ertelemek

7)
Hastanın görüşmeye ısındırıldığı ve işbirliği oluşturulduğu görüşme evresi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Tartışma evresi

b)

Giriş evresi

c)

Özetleme evresi

d)

Gelişme evresi

e)

Değerlendirme evresi
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8)

Görüşmenin özetleme evresine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)

Hastanın sağlığının çeşitli yönleri hakkında kapsamlı veri toplanır

b)

Hastanın görüşmeye ısındırıldığı ve işbirliğinin oluştuğu evredir

c)

Bu evrede görüşmenin amacı açıklanır

d)

Görüşmede duygusal olarak gerilen hastanın rahatlatıldığı evredir

e)
yararlanılır

Bu evrede konuşmayı genişletmek için çeşitli iletişim tekniklerinden

9)
Aşağıdakilerden hangisi görüşmenin etkili yapılabilmesi için uygun fiziksel
ortamın özelliklerinden biri değildir?
a)

Havalandırılmış bir ortam

b)

Gürültüsüz bir ortam

c)

Gösterişli ve bol eşyalı bir ortam

d)

Uygun ısısı olan bir ortam

e)

Mahremiyeti olan bir ortam

10)
açıklayınız.

Görüşmede sessiz kalan hastaya yaklaşım ve iletişim nasıl olmalıdır,

11)
Hemşireden farklı bir dil (lisan) ile konuşan hasta ile görüşmede dikkat
edilecek teknikler nelerdir?
12)

Görüşmenin evrelerini yazarak kısaca açıklayın.

13)

Görüşme tiplerini yazarak kısaca açıklayın.

Cevaplar: 1) e 2) c 3) d 4) c 5) b 6) b 7) b 8) d 9) c
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4. GENEL DURUM TANILAMASI I:YAŞAM BULGULARI, AĞRI
TANILAMASI 2

2

Bu bölüm, Doç.Dr.Funda Büyükyılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Genel Durum Tanılaması: Yaşam Bulguları, Ağrı Tanılaması
4.1. Genel Görünüm
4.2. Yaşam Bulgularının Tanılanması
4.3. Boy-Kilo Ölçümü
4.4. Ağrı Tanılaması
4.5. Baştan-Ayağa İzlem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Genel durum tanılaması yapmanının gerekliliğini tartışınız.

2)
Bireyin genel durumunu değerlendirirken hangi parametreler göz önünde
bulundurulur? Düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genel GörünümTanılaması

Genel
görünümün Okuyarak/Araştırarak
değerlendirilemsinde
dikkat
edilecek parametrelerikavramak

Yaşam Bulgularının
Tanılanması

Yaşam bulguları
kavramak

Boy-Kilo Ölçümü

Yaşam süresine göre boy-kilo Okuyarak/Araştırarak
ölçümünü kavramak

Ağrı Tanılaması

Yaşam süresine göre
tanılamasını kavramak

Baştan-Ayağa İzlem

Baştan-Ayağa izlemde dikkat Okuyarak/Araştırarak
edilecek
parametreleri
kavramak

ölçümünü Okuyarak/Araştırarak

ağrı Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Genel görünüm tanılaması

•

Yaşam bulguları tanılaması

•

Boy-kilo ölçümü

•

Ağrı tanılaması

•

Baştan-ayağa izlem
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Giriş
Sistem tanılaması yapmadan önce, genel sağlık tanılaması yapılmalı, yaşam bulguları ve boykilo ölçümü gerçekleştirilmelidir. Sağlık öyküsü alımı sırasında hastada varolan problemler (subjektif
veriler) ve bu sorunların diğer sistemlere olan etkileri göz önünde bulundurulmalıdır. Genel durum
tanılamasından sonra, her bir alan/sisteme özgü odaklanmış tanılama gerçekleştirilmelidir.
Fiziksel muayene daima genel durum tanılaması ile başlamalıdır. Genel durum tanılaması,
hasta ile ilk karşılaşıldığı anda başlar. Duyularımızı ve görsel becerilerimizi kullanarak sağlıklı/hasta
bireyi görürüz, dinleriz ve normal dışı olan kokulara ilişkin gerekli notları alırız. Genel durum
tanılaması ilk olarak hastanın adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti ve ırkının sorgulanması ile başlamalıdır.
Sonrasında varolan/olası sorunlara ilişkin ipuçları alınmalıdır. Bireyin büyüdüğü-yaşadığı bölge,
kültürel alışkınları varolan sorunlara yaklaşımını etkileyeceğinden mutlaka sorgulanmalıdır. Ayrıca
mental duruma ilişkin veriler de genel durum tanılamasında alınmalıdır.
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4.1. Genel Görünüm Tanılaması
Sıklıkla genel durum tanılamasında; hastada stres yaratan bir durum varlığı/yokluğu,
yüz ifadesi, vücut tipi, postürü, hareket durumu, konuşma biçimi, giyimi ve öz bakımı
değerlendirilir.
•

Strese ilişkin veriler:

Bireyin yaşadığı stres ve bu duruma ilişkin verdiği yanıtlar değerlendirilmelidir.
Örneğin, bireyde “strese/gerginliğe neden olan bir durum var mı/yaşıyor mu? Bu durum
karşısında herhangi bir sorun deneyimliyor mu? (örn. Solunum problemleri gibi)”
değerlendirilmelidir. Eğer bireyin deneyimlediği akut bir stres varsa, fiziksel tanılama bu
sorun üzerine odaklanmalıdır.
•

Yüz ifadesi:

Bireyin yüz ifadesi, cildinin görünümü, simetrisi, kullandığı mimikler vb.
değerlendirilmelidir. Örneğin “hastanın yüz ifadesi size ne ifade ediyor/söylüyor?” “Ağrı,
korku ya da anksiyete yaşıyormuş gibi gözüküyor mu?” “Göz teması kuruyor mu?” Yüz
ifadesi mutlu ya da üzüntülü mü?” değerlendirilmelidir. Yüz ifadesi bazı hastalıkların altta
yatan nedeni olabilir (örn. Parkinson hastalığında maske yüz görünümü). Bireyin yüz hattına
bakılmalıdır. Simetrik mi? Pitozis bazı nörolojik hastalıkların habercisi olabilir, yüzün bir
kısmının düşmesi iskemik atak ya da strok, egzoftalmik gözler de hipertroidi habercisi
olabilir. Bireyin cilt durumu da değerlendirilmelidir. Hasta kendi yaşını gösteriyor mu?
hastanın kendi yaşından daha yaşlı görünmesi bazı hastalıkların habercisi olabilir.

•

Vücut tipi, postürü, yürüyüş biçimi:

Bu bölümde bireyin genel yaşam tarzı (aktif/sedanter), vücut tipi, yapısı, postürü,
harekette zorlanma durumu, bağımsız hareket etme durumu, hareket ederken vücut
mekaniğine dikkat edip/etmediği, hareket etmesini engelleyen herhangi bir fiziksel/mental
engeli olup/olmadığı, genel bir yorgunluk hali varlığı/yokluğu, yardımcı araç kullanma
durumu vb. konulara yer verilmelidir.
Bireyin vücut tipi ve yapısının cinsiyetine ve yaşına uygun olup/olmadığı
değerlendirmelidir. Birey tıknaz, ince yapılı ya da yapılı bir vücuda mı sahip? Obez ya da
kaşektik görünümde mi? Vücut orantısı nasıl? Morbidobesiyete işaret eden anormal yağlanma
durumu var mı? Ya da Cushingsendromu işareti olan buffalo tipi kamburluğu var mı? Ayrıca
hasta ile tokalaşılarak; kas gücü, cildin hidrasyonu, sıcaklığı ve yapısı da değerlendirilmelidir.
Sonrasında hastanın elleri yakından gözlemlenmelidir. Herhangi bir ödem, deformite ya da
çomak parmak durumu var mı?
Birey muayene odası/hasta odasına girişi sırasında gözlenmelidir. Hareketleri sakin ve
uyumlu olup/olmadığı, herhangi bir yürüme ve denge sorunu yaşayıp/yaşamadığı
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değerlendirilmelidir. Herhangi bir yürüme yardımcısı kullanıyor mu? Kas-iskelet ve nörolojik
sorunlara işaret edebilecek bir yürüme sorunu var mı? Srebral paralizi ya da multipl skleroz
durumuna işaret edebilecek spastik ya da uyumsuz hareketleri var mı? Parkinson hastalığında
olduğu gibi ayaklarını sürükleyerek mi yürüyor? Dengesini sağlamak için geniş ya da kısa
taban desteği kullanıyor?
Yatakta yatan bir hastanın ise, yatak içerisindeki hareketleri (dönme-oturma-pozisyon
değiştirme vb.) gözlenmelidir. Hareket edebilmek için aldığı yardımın derecesi gözlenmelidir.
Genel durum tanılamasında göze çarpan bulgular ayrıntılı fiziksel değerlendirme ile
doğrulanmalıdır.
Bireyin postürü genel sağlık durumu hakkında ipucu vereceğinden gözlenmelidir. Dik
ya da kambur durma, supine pozisyonunda durabilme durumu, anksiyete, depresyon bulgusu
oluşturabilecek özel pozisyon alma isteği vb. durumlar değerlendirilmelidir. Örneğin
kardiyopulmoner hastalığı olan bireyler supine pozisyonunu tolere edemezler. Bu hastalar
rahat nefes alacakları oturur ya da ortopne poziyonunu tercih ederler. Benzer şekilde
abdominal ağrısı olan hastada supine pozisyonunda zorlanabilirler ve sıklıkla ayakların karına
doğru çekildiği yan yatış pozisyonunu tercih ederler.
•

Konuşma biçimi:

Bu bölümde bireyin genel yapısı (içe/dışa dönük, mutlu/mutsuz vb.), kullandığı dil,
konuşma biçimi, konuşmayı engelleyecek bir sorun varlığı/yokluğu, sorulara verilen
yanıtların uygunluğu, bireyin yakınları ve sağlık bakımı profesyonelleri ile olan iletişimi
değerlendirilmelidir.
Genel durum tanılamasında bireyin konuşma biçimi ve hızı da dikkate alınmalıdır.
Konuşma biçimi özellikle mental durum hakkında fikir verir. Konuşma sürecine uygun cevap
verme durumu, konuşma hızı, psikiyatrik hastalıklarda görülebilen mantıksız ya da tutarsız
konuşma durumu değerlendirilmelidir. Örneğin yüksek sesle konuşma hipertroidi de
görülebilen bir durumdur. Ayrıca bireyin ses tonu da değerlendirilmelidir. Bu da kişinin
sinirli/gergin ya da mutlu/mutsuz olma durumu hakkında bize fikir verir. Bireyin ses
kalitesinin değişme surumu IX (glossopharyngeal) ve X (vagus) sinirlerinden
kaynaklanabilecek bir nörolojik sistem bozukluğunun habercisi olabilir. Aynı zamanda
bireyin kullandığı kelimeler ve cümleler, kişinin eğitim durumu ile de ilişkilidir.
•

Giyim, kuşam ve öz bakım:

Bireyin giyimi ve öz bakımı onun fiziksel ve psikososyal sağlık durumu hakkında
genel bir fikir verebilir. Temiz ya da dağınık mı görünüyor? Kendisi ile ilgilenmemsi
depresyon ya da düşük benlik saygısı ile ilişkili bir durumu düşündürmelidir. Kötü hijyen ya
da dağınık görünüm aynı zamanda kişinin yetersizliği/güçsüzlüğü ile ilişkili bir durum da
olabilir.
Aynı zamanda mevsime uygun giyinme durumu da değerlendirilmelidir. Örneğin
hipertroidi de sıcağa karşı tahammülsüzlük görülebilir. Yıpranmış kıyafetler bireyin maddi
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durumu hakkında fikir verebilir. Ayrıca alkol, idrar gibi farklı koku varlığı/yokluğu da dikkate
alınmalıdır.
•

Mental durum:

Bireyin kişiye, zamana ve yere karşı farkında olma durumu, dikkati ve oryantasyonu,
laterji durumu değerlendirilmelidir. Size verdiği yanıtlar uygun mu? Tuhaf/garip cevaplar bazı
psikiyatrik hastalıklarda görülebilir. Birçok durum bireyin bilinç durumunu etkileyebilir.
Böylesi bir durum varlığında ileri tanılama ile bilinç düzeyi belirlenmelidir.
•

Kültürel durum:

Bireyin taşıdığı kültürün özellikleri; bireyin kullandığı, dili, lehçesini, özbakım
alışkanlıklarını, ağrıya yaklaşımını etkileyeceğinden değerlendirilmelidir. Aynı zamanda
sözlü ve sözsüz yanıtlar da taşınan kültürün özelliklerinden etkileneceğinden
değerlendirilmelidir. Örneğin; Asya kökenli Amerikalılar batı kökenlilere göre daha kısa
konuşurlar. Avrupalı ve Afrika kökenli Amerikalılar yüksek sesle konuşurlarken, Çin kökenli
olanlar daha yumuşak ses tonu ile konuşurlar. Bizim ülkemiz açısından bakıldığında, her
coğrafi bölgenin kendine özgü bir şivesi olduğu bilinmektedir.
•

Yaşam Süresi:

Çocukluk dönemi:
-

Çocukluk dönemine özgü davranışlar gelişimsel düzey hakkında fikir verir.

-

Hastalık durumunda çocuklar davranışsal olarak gerileme eğilimindedir.

-

Çocuğun ailesi ile olan iletişimi de dikkatle izlenmelidir.

Gebelik dönemi:
-

Genel görünüm gestasyonel dönem hakkında fikir verebilir.

Gebelik döneminde vücut pozisyonunu korumaya yönelik bir takım
değişiklikler (lordoz gibi) görülebilir.
-

Şişkinlik, ödem vb. bulgular dikkatle izlenmelidir.

-

Gebeliğin bireye etkileri kayıt edilmelidir.

Yaşlılık:
-

Yaşlılık ile ilgili fizyolojik değişiklikler değerlendirilmelidir.

Yaşlılık döneminde giyim, kuşam ile ilgili sorunlar fiziksel yetersizlikten
kaynaklanabilir.
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-

Özellikle depresyon belirtileri gözlenmelidir.

Konfüzyon, ilaç alımını unutma, beslenme ve sıvı alımı gibi mental durumla
ilişkili sorunlar kayıt edilmelidir.
Genel durum tanılamasının kayıt edilmesi:
Genel durum tanılaması ile ilgili yapılan kayıt, hasta hakkında genel bir izlenim
verecek şekilde düzenlenmelidir. Yaşı (gerçek ve görünümüne ilişkin), cinsiyeti, ırkı, bilinç
durumu, giyim özelliği, konuşma biçimi, herhangi bir akut bulgu varlığı/yokluğu kayıt
edilmelidir.
Örnek:
50 yaşındaki Bayan Ayşe Özcan yaşından daha genç görünmekte, zamana, yere ve
kişiye karşı oryantasyonu tam ve olayların farkındadır. Özcan, temiz giyimli ve bakımlı bir
bayandır. İletişimde konuşması düzgün, verdiği yanıtlar uygun ve mutlu gözükmektedir. Göze
çarpan herhangi bir akut sorun/bulgu bulunmamaktadır.

4.2. Yaşam Bulgularının Tanılanması
Yaşam bulgularının değerlendirilmesi; vücut sıcaklığı, nabız, solunum ve kan basıncı
ölçümünü içerir. Kardiyovasküler sistem ve tüm vücut fonksiyonları yansıttığından sıklıkla
değerlendirilen hemşirelik girişimlerindendir.
Yaşam bulgularının değerlendirilmesinin amacı;
-

Hasta hakkında bir bilgi temeli oluşturmak,

-

Hastanın durumunu izlemek,

-

Hastanın tedaviye yanıtlarını değerlendirmek ve

-

Sorunları belirlemektir.

Yaşam bulgularının ilk değerlendirilmesi hasta hakkında genel bir fikir oluşturur.
Sonrasında hastanın durumuna göre hangi sıklıkla (bir kez ya da sık aralıklarla takip vb.)
yaşam bulgularını değerlendirileceği belirlenmelidir. Örneğin, muayene saatine geç kaldığı
için telaşlanan bir hastanın kan basıncının 150/95 mmHg. ölçülmesi ve bu sonucun genel
durum değerlendirmesini yansıtmayacağı gibi… Ayrıca sadece tek bir bulguyu değil, ona
eşlik eden/katkıda bulunan diğer faktörlerin de belirtilmesi gerekir. Örneğin, vücut sıcaklığı
38.90C olan hastanın cildinin sıcak ve kızarık olması gibi…
•

Vücut sıcaklığı:

Vücut sıcaklığı ısı üretimi ve ısı kaybı arasındaki farktır. Vücut sıcaklığının
kontrolünden beyinin hipotalamus bölgesi sorumludur. Bu bölge, ısı üretim (metabolizma,
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titreme, kas kontraksiyonu, egzersiz ve troid aktivitesi…) ve ısı kaybı (radyasyon,
konveksiyon, kondüksiyon ve evaporasyon) dengeyi sağlar. Bu dengelerin bozulması
durumunda; ısı üretim fonksiyonu arttığında ateş/hipertermi, ısı kaybı arttığında ise hipotermi
durumu gelişir.
Hipertermi, vücudun enflamasyona karşı verdiği yanıt durumunda gelişebilir. Ayrıca
troid aktivitesinin bozulduğu durumlar gibi bazı metabolizma hastalıklarında da
görülebileceği gibi, ısı merkezinin etkilendiği durumlarda da (strok gibi) hipertermi durumu
görülebilir.
Vücut sıcaklığı Fahrenheit (0F) ya da Centigrade (Celsius) (0C) olarak ölçülür. Oral
yoldan yapılan ölçüm için normal değer 370C’dir. Ayrıca iç ısıyı (core) yansıtan rektal,
temporal arter ve timpanik yoldan da ölçüm yapılabilmektedir ve bu yollardan elde edilen
değer, oral ısıdan yaklaşık 10C daha yüksektir. Cilt yüzeyi ısısını yansıtan aksillar bölge
ölçümünde ise, oral yolda 10C daha düşük değer elde edilir.
Bölgelerine göre vücut sıcaklığı ölçümünde dikkat edilmesi gereken noktalar
aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
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Vücut sıcaklığı ölçümü
Ölçüm bölgeleri
Oral (Normal değer 370C)

Avantajlar
Dezavantajlar
-kolay, hızlı ve güvenilir ölçüm -bilinci kapalı, konfüze, nöbet geçirme
sağlanır.
eğilimi olan,oral bölge ameliyatı
geçiren ve 6 yaş altında olan hastalarda
tercih edilmemelidir.
-beslenme
sonrası
15-20dk.
beklenmelidir.
0
Rektal (Normal değer 37,5 C)
-iç (core) ısıya duyarlıdır.
-rektal kanama, hemoroid, diyare ya da
-hızlı ölçüm yapılır.
rektal
bölge
ameliyatı
geçiren
hastalarda tercih edilmemelidir.
-kardiyak hastalarda vagus sinirinin
uyarılmasına
ve
nabız
hızında
azalmaya neden olması sebebiyle tercih
edilmemelidir.
-anüs
perforasyonuna
neden
olabileceğinden yenidoğan döneminde
tercih edilmemelidir.
0
Timpanik (Normal değer 37,5 C)
-iç (core) ısıya duyarlıdır.
-güvenirliği hakkında fikir ayrılıkları
-çocuklar için güvenli sonuç vardır.
verir.
0
Aksillar (Normal değer 36,5 C)
-yenidoğan ve çocuklar için -dış ısıdan kolaylıkla etkilenen deri
güvenli sonuç verir.
yüzeyinin sonucunu verir.
0
Alın (Normal değer 34,4 C)
-kolay ve güvenli bir yoldur.
-güvenirliği hakkında fikir ayrılıkları
vardır.
-dış ısıdan kolaylıkla etkilenen deri
yüzeyinin sonucunu verir.
Temporal arter (Normal değer ≈ -yenidoğan ve çocuklar için
rektal ısı 37,50C, oral ısıdan 0,50C güvenli sonuç verir.
yüksek, aksillar ısıdan 10C yüksek)
Vücut sıcaklığını etkileyen birçok faktör vardır:
-

Biyofizyolojik faktörler:

Yaş: yenidoğançevredeki ısı değişikliklerine karşı çok duyarlı olduğundan
vücut sıcaklıkları kolaylıkla değişebilmektedir ve özellikle hipotermi eğilimleri vardır. 3 yaş
altı çocukların ise vücut sıcaklıkları yetişkinlere göre bir miktar yüksek olabilir. Yaşlılık
döneminde de termoregülasyon bozulduğundan, ısı değişikliklerinden çok çabuk etkilenirler.
Yaşlıların vücut sıcaklığında azalma eğilimleri vardır.
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Cinsiyet: Kadınlar hormanal değişikliklerden dolayı erkeklere göre vücut
sıcaklığında dalgalanmalar yaşarlar. Örneğin, ovulasyon dönemindeki progesteron artışı
nedeniyle vücut sıcaklığı 0,50C yüksek ölçülebilir.
Sirkadianritm: Vücut sıcaklığı gün içinde farklı değerler gösterebilir.
Genellikle sabahın erken saatlerinde en düşük, akşam saatlerinde de en yüksek değere
sahiptir. Vücut sıcaklığı gün içinde 0,5-10C’lik dalgalanmalar gösterebilir.
Egzersiz: Egzersiz, epinefrin ve norepinefrin salgısını artırarak metabolizmayı
hızlandırdığından vücut sıcaklığı da buna bağlı olarak artar.
-

Psikolojik faktörler:

Stres: Stres, epinefrin ve norepinefrin salgısını artırarak metabolizmayı
hızlandırdığından vücut sıcaklığı da buna bağlı olarak artar.
Çevresel faktörler: aşırı soğuğa maruz kalma hipotermiye, tersi ise
hipertermiye neden olur.
•

Nabız:

Nabız hızı kalbin kasılma gücünü yansıtır. Sistematik dolaşım boyunca kanın damar
duvarındaki basıncının hissedilmesidir. Kalbin her bir kasılmasında çıkan kan miktarı olan
strokevolümü yansıtır.
Bireyin nabzı; hız ve ritim yönünden değerlendirilmelidir. Yaşam bulguları içinde
sıklıkla radyal nabız değerlendirilmesi kullanılır. Yeni doğanda dakikada 125, 4 yaşında
dakikada 100, yetişkin için ise dakikada 60-100 atım normal kabul edilir.
Kardiyak output ise; strokvolüm ile kalp hızının çarpımından oluşur. Dolayısıyla nabız
hızındaki artış kardiyak outuputa artırır. Nabız hızının 60’ın altında olması bradikardi, 100’ün
üzerinde olması taşikardi olarak ifade edilir.
Hastanın radyal nabzının bulunmasında zorluk yaşandığında, karotid ya da femoral
arter gibi daha merkezi nabız yerleri değerlendirilmelidir. Ayrıca nabız ritminde düzensizlik
tespit edildiğinde; 1 dakika süreli apikal nabız oskülte edilmelidir. Yenidoğan ve küçük
çocuklarda apikal nabız değerlendirilmelidir.
•

Solunum:

Solunum; hız, ritim ve derinlik olarak değerlendirilmelidir. Solunum
değerlendirilmesi; inspirasyon (oksijenin akciğerlere alınması) ve ekspirasyonu
(karbondioksitin akciğerlerden atılması) kapsamaktadır. Kardiyovasküler, kas-iskelet ve
nörolojik sistemler solunumu direk etkilerler. Solunum hızı, inspirasyon ve ekspirasyonun 1
solunum olarak 1 dakikadaki değeridir.
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Normal solunum hızı yaş dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Yenidoğanın
solunumu hızlı ve dakikada 40 iken; yetişkinlik döneminde dakikada 16-20’dir. Solunum
hızının normal değerinde olması eupnea, normalden fazla solunum taşipne, az solunum
bradipne ve zorlu solunum ise dispne olarak ifade edilir.
Çocuk ve yetişkinlerin solunumları düzenlidir. Yenidoğan döneminde 15 sn.’den kısa
süren apne atakları da olan düzensiz solunum normal kabul edilir. Ancak 15 sn.’den uzun
süren apne dönemlerinin değerlendirilmesi ileri tanılama becerisi gerektirir. Düzensiz
solunum nörolojik hastalıkların da habercisi olabilir.
Solunum derinliği de değerlendirilmesi gereken bir unsurdur. Tidalvolüm, solunum
derinliğini yansıtır. Yetişkinler için normal tidalvolüm değeri 300-500ml.’dir.
Metabolikasidoz ya da anksiyete nedeniyle derin ve hızlı solunum (hiperventilasyon),
seadasyon ya da ağrı nedeniyle (yüzeyel ve yavaş solunum) hipoventilasyon durumu
görülebilir.
Solunum da ayrıca siyanoz gibi vücuttaki renk değişiklikleri ve solunumla eşlik eden
göğüs duvarında çekilmelerin (retraksiyon) varlığı/yokluğu da değerlendirilmelidir. Aynı
zamanda solunum sesleri de dinlenerek anormal seslerin (wheezing vb.) varlığı/yokluğu da
kayıt edilmelidir.
•

Kan basıncı:

Kan basıncı, kalbin kasılması (sistol) ve gevşemesi (diastol) sırasındaki basıncın
ölçülmesidir. Kan basıncı bireyin kardiyovasküler sistemini durumu hakkında fikir verir. Kan
basıncı yaşa göre farklılık göstermektedir. Ayrıca kan basıncı; stres, genetik yatkınlık,
kullanılan ilaçlar, egzersiz ve kilo nedeniyle de değişebilmektedir.
Normal kan basıncı yetişkinler için; 100-120 mmHg. (sistolik), 60-80 mmHg.
(diastolik) olmalıdır. Çocuk ve yenidoğan döneminde normal değerler, yetişkinlere göre daha
düşüktür.
Kan basıncı takibi düzenli, sık aralıklarla ve farklı pozisyonlarda (oturur, düz yatış,
ayakta durma vb.) değerlendirilmelidir. Ölçüme başlamadan önce hastanın dinlenmiş
olduğundan, egzersiz, beslenme gibi aktivitelerden sonra 30 dk. beklenildiğinden emin
olunmalıdır. Sistolik basınçtaki değişiklikler dışsal uyaranlardan etkilenirken; diastolik basınç
daha değişmezdir.
Sistolik ve diastolik basınç arasındaki fark nabız basıncı olarak ifade edilir. Bunun
normal değeri yetişkinler için 40 mmHg’dir. Arterial duvardaki genişlemeye bağlı olarak
yaşlılarda nabız basıncı değeri yüksektir. Hipovolemik şok ya da kalp yetmezliği gibi
durumlarda nabız basıncı değeri azalır.
Yaş dönemlerine göre yaşam bulgularının normal değer aralıkları aşağıdaki tabloda
belirtilmektedir.
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Yaş
Yenidoğan

Vücut sıcaklığı (0C)
37-37,7

Nabız hızı (dk.)
120-160

Solunum hızı (dk.)
30-80

3 yaş

36,9-37,5

80-125

20-30

10 yaş

36,3-37

70-110

16-22

16 yaş

36,4-37,1

55-100

15-20

36-37,5

60-100

12-20

35,9-36,3

60-100

15-25

Yetişkin
Yaşlı

Kan basıncı (mmHg.)
Sistolik: 50-52
Diastolik: 25-30
Ortalama: 35-40
Sistolik: 78-114
Diastolik: 46-78
Sistolik: 90-132
Diastolik: 50-86
Sistolik: 104-108
Diastolik: 60-92
Sistolik≤ 120
Diastolik≤ 80
Sistolik≤ 120
Diastolik≤ 80

Yaşam Bulgularının Ölçümü:
TimpanikMembrandan Beden Sıcaklığının Ölçümü
─

Elleri yıkama,

─
Bireyin, başı hemşireden uzak tarafa dönük şekilde rahat pozisyon almasına
yardım etme,
─

Düğmesine basmadan termometreyi şarj ünitesinden çıkarma,

─

Timpanik termometrenin ucuna tek kullanımlık probu takma,

─
Bireyin kulak yolunu düz hale getirme (Yetişkinlerde kulak kepçesini yukarı ve
geri çekme; çocuklarda aşağı-geriye çekme),
─
Timpanik termometreyi, bireyin kulağına sapı çeneyi gösterecek şekilde
yerleştirme, kulağı serbest bırakma, probu kulak kanalında sabit tutma,
─
Başlat düğmesine basma, sinyal sesi işitilinceye kadar termometreyi yerinde
tutma (genellikle 2 saniye),
─

Kulak kanalından probu çıkarma ve aletin göstergesinden ısı değerini okuma,

─
Tek kullanımlık probu termometreden çıkarmak için düğmesine basma ve atık
kutusuna atma,
─

Timpanik termometreyi şarja koyma,
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─

Bireyin rahat pozisyona gelmesine yardımcı olma,

─

Elleri yıkama.

Solunum ve Radyal Arterden Nabzın Değerlendirilmesi
─

Elleri yıkama,

─
Bireye rahat edebileceği, göğüs hareketlerinin görülebileceği rahat bir pozisyon
(yatar ya da oturur) verme,
─
Birey sırt üstü yatıyorsa, kolunu bileği bükmeden, avuç içi yere bakacak
şekilde gövdeye paralel olarak vücudun yanına ya da göğüs üzerine çapraz yerleştirme,
─
Birey oturuyorsa, kolunu bir desteğin (örn.; koltuğun kolu) üzerine koyma.
Kolu dirsekten 90º’lik açı yapacak biçimde bükme ve el bileği düz duracak, avuç içi yere
bakacak biçimde eli yerleştirme,
─
İşaret, orta ve yüzük parmağı radyal arter (baş parmak hizasında radius
çukurunda) üzerine yerleştirme,
─
Baş parmak bileğin üst yüzünde olacak şekilde, radyal arter üzerine
yerleştirilen parmaklar ile artere hafifçe basınç uygulayarak nabzı palpe etme,
─
Nabzı net olarak hissettiğinde atımları saymaya başlama, ritm ve volümünü
değerlendirme,
─
Düzenli nabız atımnda 30 sn. sayma ve bulunan sayıyı 2 ile çarparak 1
dakikadaki nabız sayısını hesaplama,
─
ile çarpma,

Ardından solunum sayısını saymaya başlama, 30 sn. sayma ve bulunan sayıyı 2

─

Bireyin rahat pozisyona dönmesine yardımcı olma,

─

Elleri yıkama.

Arteriyal Kan Basıncının Ölçümü
Oskültasyon Yöntemi: Üst Ekstremiteler
─

Elleri yıkama,

─
Bireyin üst kolunu sıkan giysiler varsa çıkarma, giysiler genişse işlem
yapılacak bölge tamamen açıkta kalacak biçimde yukarı toplama,
─
Bireyin koluna kalp hizasında ve avuç içi yukarı bakacak şekilde destekleyerek
pozisyon verme,
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─

Brakial arteri dirsek önü çukurundan palpe etme,

─
Birey için uygun büyüklükteki manşeti, palpe edilen brakial arterin 2.5 cm ya
da dirseğin 3 cm üstünde olacak biçimde üst kola birbirinin üzerine dolayarak düzgünce
sarma,
─
Manşeti sararken manşonun tamamen boş olmasına ve manşonun tam orta
noktasının palpe edilen arterin üzerine gelmesine dikkat etme,
─
Manometreyi göz hizasına yerleştirme. Eğer civalı manometre kullanılıyorsa
manometreyi dik olarak göz hizasına yerleştirme,
─
yerleştirme,

Steteskopun kulaklıklarını alkollü/dezenfektanlı gaz bezi ile silerek kulağa

─
koyma,

Brakial arteri palpe etme ve steteskopun diyaframını tam olarak üzerine

─
Puvarı avuç içine yerleştirme, baş ve işaret parmağını kullanarak hava ayar
düğmesini kendine doğru çevirme ve sıkıca kapatma,
─
Bir elle steteskopubrakial arter üzerinde tutarken, diğer elle avuç içindeki puarı
düzenli ve hızlı bir biçimde şişirme,
─
şişirme,

Bireyin daha önceki sistolik basıncından 30 mmHg daha fazla manşonu

─
Puvarı kendinden uzak tarafa çevirerek açma ve manşonun havasının yavaş ve
düzenli bir biçimde boşalmasını sağlama. Manşonun havasının boşalma hızını manometrede
2-3 mmHg/saniye düşme olacak şekilde düzenleme,
─
Manşonun havası boşalırken ilk sesi duyduğun anda manometredeki civa ve
ibrenin en yakın olduğu değeri saptama,
─
Manşodaki havayı boşaltmaya devam etme, seslerin kaybolduğu anda
manometredeki civa ve ibrenin en yakın olduğu değeri belirleme,
─

Steteskopu kulaklardan çıkarma,

─

Manşetteki havayı hızlıca boşaltma ve bireyin kolundan çıkarma,

─

Bireyin rahat pozisyona dönmesine yardımcı olma,

─
temizleme,
─

Alkollü / dezenfektanlı gaz bezi ile steteskopun diyaframını ve kulaklarını
Elleri yıkama.
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Yaşam Bulgularının Kayıt Edilmesi:
Yaşam bulguları sıklıkla klinik prosedürüne göre hazırlanmış olan grafik formlara
kayıt edilir. Bu form, hastanın durumunu izlemede kolaylık sağlar. Ayrıca yaşam bulguları
hemşirelik notu kısmına da tükenmez kalem ile kayıt edilmelidir. Örn: A:36,70C; N: 88/dk.
(düzenli); S:16/dk. (rahat, düzenli ve derin); KB: 120/80 mmHg (düz yatış), 118/80 mmHg
(oturur), 118/80 mmHg (ayakta durma). Kayıt eden kişi paraf/imzasını yazmayı
unutmamalıdır.

4.3. Boy-Kilo Ölçümü:
Antropometrik ölçümler, bireyin büyüme-gelişme, beslenme ve genel sağlık durumu
hakkında fikir verirler. Boy-kilo ölçümü ayrıca bireyin kullandığı ilaç dozunun
ayarlanmasında da kullanılır. Özellikle çocuklarda ilaç dozlarının ayarlanması kilo durumuna
göre yapılır. Yetişkinlerde ise; kemoterapotik ajanlar ve anestezi ilaçlarının dozları kiloya
göre hesaplanır. Ayrıca IV sıvı, infüzyon ve beslenme tedavilerinin de etkinliğini
değerlendirmede kilo ölçümünden yararlanılır. Örneğin. Beslenme tedavisi sonunda hasta …
kg. aldı gibi.
Yetişkin bireyler için boy-kilo ölçümünde platform tartıdan yararlanılır. Ölçüm öncesi
tartının dengesinin sağlandığından emin olunmalıdır. Ölçüm sırasında bireyin hafif giysiler
giymesine ve ayakkabılarına çıkarmasına özen gösterilmelidir. Ayakta duramayan hastaların
ölçümü yatakta gerçekleştirilmelidir. Çocuklar için de platform tartılar kullanılabilir.
Yenidoğan için masa üstü tartılar kullanılmalıdır. Yenidoğanda boy ölçümünde de, baştan
ayak tabanına kadar olacak şekilde sabit ölçüm cetveli ya da mezura/kağıt cetvel
kullanılabilir. Boy ve kilonun kayıt edilmesinde boy için cm., kilo için ise kg. birimleri
kullanılmalıdır. Özellikle boy-kilo değeri, bebeklik ve çocukluk döneminde büyüme-gelişme
de önemli bir gösterge olarak kullanıldığından çizelgeye de işaretlenmelidir.

4.4. Ağrı Tanılaması:
Ağrı; yalnızca deneyimleyen birey tarafından tanımlanabilen, yoğunluğu ve özelliğine
göre değişiklik gösteren biyo-fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel değişkenlerden etkilenen
soyut bir kavramdır.Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği Taksonomi Komitesi (1992)’ne
göre ağrı ise; vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya
olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleri ile de ilgili, hoş olmayan emosyonelbir duyumdur,
davranış şeklidir.

4.4.1. Süresine göre ağrı sınıflaması:
•
Akut ağrı: Genel olarak 6 aydan daha kısa süreli ağrılar akut ağrı olarak
değerlendirilmektedir. Akut ağrının başlangıcı ani ve şiddetli olup, irreversıbl bir tahribat
yoksa yavaş yavaş azalarak kaybolur. Postoperatif ağrı, renal kolik, miyokardinfarktüsü veya
pankreatit gibi akut ağrılı durumlarda doku hasarı başlar ve yara iyileşmesi süresince giderek
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azalır. Neden olan lezyon ile ağrı arasında yer, zaman ve şiddet açısından yakın bir ilişki
vardır.
•
Kronik ağrı: Kronik ağrı yaklaşık 6 ay ve daha uzun süren ağrı olup, kişinin
duygu durumunu ve kişiliğini, hatta işlevsel yeteneklerini olumsuz etkileyerek yaşam
kalitesini etkilemektedir. Kronik ağrıya depresyon, anksiyete, sosyal ve ekonomik problemler
de eşlik edebilmektedir.

4.4.2. Mekanizmalarına göre ağrı sınıflaması:
•
Nosiseptif ağrı;fizyopatolojik olayların, ağrı algılayıcıları olan nosiseptörleri
uyarmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Birçok somatik ve visseral ağrı nosiseptif ağrıya örnek
olarak verilebilir. Bu ağrı, dokunma ya da parmakların açılıp kapatılması gibi masum
uyarılarla tetiklenebilmektedir.
•
Nöropatik ağrı; periferik sinirlerde travma veya metabolik bir hastalık sonucu
nosiseptörlerin uyarılmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Disk hernisine bağlı ağrılar ya da
diyabetik nöropati sırasında ortaya çıkan ağrılar nöropatik ağrıya örnek olarak verilebilir.
•
Diferentasyon ağrısı; periferal ya da santral sinir sisteminin bir bölümünde
oluşan hasarla ilgili ağrıdır. Nevralji, kozalji ve fantom ağrısı, santral ağrı örnekleridir.
•
Reaktif ağrı; motor ya da sempatik afferentlerin refleks aktivasyonları sonucu
nosiseptörlerin uyarılmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Myofasyal ağrılar örnek olarak
verilebilir.
•
Psikosomatik ağrı; psişik ve psikososyal sorunların arttığı durumlarda, ağrı
olarak tanımlanan somatizasyon ve hipokondriazis gibi duygulardır.
4.4.3.Kaynaklandığı bölgeye göre ağrı sınıflaması:

•
Somatik ağrı; somatik sinirlerden kaynaklanan ağrı ani başlar. Bu yapılar
yüzeysel ve derin olarak daha çok sınıflandırılmıştır. Sinir uçlarının tahribi ya da uyarısı ile
oluşan yüzeysel ağrı lokalizedir ve genellikle keskin, yanıcı olarak tanımlanır. Analjezik
ilaçlara iyi yanıt verir. Derin somatik ağrı, lokalize değildir, “zonklama, bıçak batar gibi
basınç hissi” tanımlanır. Kesi, basınç, ısı ve iskemi gibi uyarılarla ortaya çıkar. Derin ağrı
otonomik sinir sistemine cevap üretir; bulantı, nabız ve kan basıncı değişikleri, terlemeyi
içerir.
•
Sempatik ağrı; sempatik sinir sisteminin aktivasyonuna bağlı olarak ortaya
çıkan, yanma tarzındaki ağrıdır. Damarsal kökenli ağrılar, refleks sempatik distrofi ve
kozaljiler, sempatik kökenli ağrılara örnek olarak verilebilir. Hasta ağrıyan bölgede soğukluk
ve üşümeden yakınır.
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•
Visseral ağrı; organlardaki sinir uçları daha az olduğu için visseral ağrının
lokalizasyonu güçtür. Distansiyon, iskemi, spazm ve kimyasal irritanların uyarısı ile ortaya
çıkan bu ağrı keskin, zonklayıcı ve kramp şeklinde tanımlanır.
Etkili ağrı kontrolü; bireye özgü bütüncül bir yaklaşım ve multidisipliner ekip
anlayışıyla gerçekleştirilebilir.Bu ekibin bir üyesi olarak hemşire; ağrının tanılanmasında ve
kontrol altına alınmasında etkin rol oynar.Hemşirenin, bu rolü gerçekleştirirken
“HEMŞİRELİK SÜRECİ” yaklaşımını benimsemesi bireyin bakımını bireyselleştirecek ve
etkili ağrı yönetimini sağlayacaktır. Bu sürecin yönetiminde “ağrı tanılaması” yapmak
anahtardır.
Tanılama sırasında ağrının tamamen subjektif bir deneyim olması ve doğası gereği;
ancak deneyimleyen bireyin en iyi değerlendirmeyi yapabileceği unutulmamalı ve hastalar
ağrı tanılama sürecine aktif olarak katılmaları konusunda desteklenmelidirler.
Subjektif olarak ifade edilen ağrı deneyiminde, postoperatif ağrı kontrolünü
gerçekleştirmek isteyen hemşire; öncelikli olarak odaklanmış tanılama yapmalıdır.
Odaklanmış tanılama, belirlenen bir sorunla ilgili verilerin toplanmasıdır. Hemşire, bu
aşamada ağrı deneyimine etki eden faktörleri göz önünde bulundurarak, uygun ölçme aracı
kullanarak tanılamayı gerçekleştirmelidir.
Ağrı ölçümünde kullanılan tek boyutlu yöntemler, ağrının şiddetinin ölçülmesinde ve
daha çok erken postoperatif dönemdeki (1.-3. günler) ağrı değerlendirilmesinde kullanılan
yöntemlerdendir. Günümüzde bu yöntemler, ağrı şiddetinin yanında ağrının azalışı, hasta
memnuniyeti ve bulantı gibi subjektif verilerin de ölçümünde kullanılmaktadır.Bu ölçüm
araçlarının başlıcaları;Görsel Kıyaslama Ölçeği /Vizüel Analog Skala (VAS), Kategori
Derecelendirme Skalaları (sözel tanımlayıcı skalalar, resim skalaları) ve Sayısal
Derecelendirme Skalaları’ndan (numericratingscale) oluşur. Bu ölçme araçları sıklıkla akut
ağrının tanılanmasında kullanılır. Akut ağrının başlangıcı ani ve şiddetli olup, taşikardi,
vazokonstrüksiyon, hipertansiyon, terleme gibi bulguları vardır ve iyileşme sürecine bağlı
olarak yavaş yavaş azalarak kaybolur. Travma / ameliyat sırasında salgılanan kimyasal
maddelerin sinir uçlarını uyarması, basınç, kas spazmı ve ödem gibi doku kanlanmasının
bozulmasına bağlı olarak gelişen iskemi nedeniyle oluşur. Kırıklar, dislokasyonlar, travmatik
yaralanmalar, kalça/diz protezi ameliyatı gibi durumların sonrasında akut ağrı
deneyimlenebilir.
Sadece ağrı şiddetini ölçmeye yarayan tek boyutlu skalaların en önemli dezavantajları,
ağrının çok boyutluluğu ile ilgili verileri yansıtmamalarıdır. Bu açıdan çok boyutlu skalalar
ağrının yeri, niteliği, ağrıyı etkileyen faktörler, ağrının şiddeti gibi ağrının diğer boyutlarını da
değerlendirmektedir. Bu ölçüm araçlarının başlıcaları;McGillMelzack Ağrı Soru Formu
(MASF), Dartmouth Ağrı Soru Formu, West Haven Yale Soru Formu, Kısa Ağrı Formu ve
Memorial Ağrı Değerlendirme Kartı’dır.Bu ölçme araçları sıklıkla kronik ağrının
tanılanmasında kullanılır. Kronik ağrı yaklaşık 6 ay ve daha uzun süren ağrıdır.Kronik ağrıya
SSS değişikliklerinin yanı sıra; depresyon, anksiyete, sosyal ve ekonomik problemler de eşlik
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edebilmektedir.Uzun süreli bel ağrısı, osteoartrit, romatoidartrit gibi durumlar kronik ağrıya
neden olabilmektedir.
Ağrının değerlendirilmesinde yaşam süresine göre fiziksel ve davranışsal göstergeler
de göz önünde bulundurulmalıdır.
•

Yenidoğan:

-Yenidoğanın ağrı tanılamasında fiziksel ve davranışsal göstergeler temel alınır.
Fiziksel göstergeler:
-deri ile ilgili: solgun ya da kızarık, terleyen bir cilt yapısı,
-kardiyovasküler sistem ile ilgili: nabız ve kan basıncında artış,
-solunum sistemi ile ilgili: hızlı ve derin solunum, arteriyal oksijen satürasyonunda
artış,
-kas-iskelet sistemi ile ilgili: kas tonüsünde artış,
Davranışsal göstergeler:
-ses: yoğun, sürekli ağlama, sızlanma ve inleme sesi,
-yüz ifadesi: Göz sıkılmış, kaşlar şişkin, dil gergin, çene titreme, yüzü buruşturma,
-beden hareketleri: ekstremitelerde çekilme, rijidite, elleri yumruk yaparak kenetleme,
-uyku/uyanıklık döngüsü: uyanıklık ve irritibilitede artış,
-beslenme: iştah kaybı, bulantı-kusma, emme isteğinde azalma,
-hareket: harekette azalma/artma.
•

Çocukluk:

Çocuğun yaş dönemine göre ağrı tanılama ölçütleri de değişir.
-onun anlayacağı dilde iletişim kurmak (agu-gugu vb.), oyuncağını ağrıyan bölgesi
üzerinde tutabilir,
-Çocukluk dönemine uygun ağrı tanılama ölçeği kullanılır,
-davranışsal ve fiziksel göstergeleri değerlendirilmelidir,
-aile ile iletişim kurulmalıdır (geçmiş ağrı deneyimleri, yanıtları, ağrı ile baş etme
biçimleri vb.),
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-altta yatan patofizyolojik durum varlığı/yokluğu araştırılmalıdır,
-elde edilen veriler organize edilmelidir.
•

Yaşlılık:

Yaşlı bireylerin akut ve kronik ağrıyı deneyimleyebilecekleri unutulmamalıdır. Ancak
yaşlı bireyler sıklıkla kronik ağrı deneyimler. Bu durumda tanılamada yer verilmesi gereken
sorular, yaşam kalitesini değerlendirmeye yönelik de olmalıdır.
Bilişsel yetersizliği olan bir yaşlının tanılanmasında; yetersizliğin dercesine uygun ağrı
tanılama ölçekleri tercih edilmelidir. Sorular basit, anlaşılır ve o ana yönelik olmalıdır.
Konuşma yetersizliği olan bireyler içinde nabız değeri, kan basıncında, solunum hızında
artma gibi fiziksel göstergeler ile; ajitasyon, huzursuzluk, yüz ifadesi buruşturma, sesli
yakınma (inleme) vb. gibi davranışsal ifadeler değerlendirilmelidir.

4.5. Baştan Ayağa İzlem:
Tüm tanılama işlemi bittiğinde; tüm sistemlerin birbirleri ile olan ilişkisi de göz
önünde bulundurulmalıdır. Fiziksel tanılama sırasında karşılaşılan bir sorunun diğer
sistemlere olan etkileri de göz önünde bulundurulmalı, hasta bütüncül olarak
değerlendirilmelidir. Herhangi bir sistem ile ilgili anormal bir bulgu varlığında ileri fiziksel
değerlendirme becerisi gerektiren odaklanmış tanılamaya gidilmelidir. Örneğin
kardiyovasküler sistem değerlendirmesinde;
-deri ile ilgili: deride renk değişikliği, solukluk, ödem varlığı/yokluğu, saçlı derideki
değişiklikler
-baş, göz, kulak, burun ve boğaz ile ilgili: periorbital bölgede ödem varlığı/yokluğu
-solunum ile ilgili: zorlu solunum ve siyanoz varlığı/yokluğu. Solunum seslerinde
farklı seslerin olması (çıtırtı vb.)
-meme ile ilgili: meme dokusunda farklılık (digoxin türevi ilaçlar erkeklerde meme
dokusunda büyümeye neden olabilir)
-karın ile ilgili: hepatomegali, asit varlığı/yokluğu,
-kas-iskelet ile ilgili: zayıflık, atrofi varlığı/yokluğu
-nörolojik durum ile ilgili: bilinç değişiklikleri değerlendirilmelidir.
FİZİKSEL DEĞERLENDİRME BULGULARININ KAYIT EDİLMESİ:
Fiziksel değerlendirme tamamlandığında sonuçların kayıt edilmesi gerekir. Veriler
uygun, geçerli ve güvenilir tanımlayıcılar kullanılarak kayıt edilmelidir. “normal” gibi genel
ifadelerden kaçınılmalıdır. Hastadan alınan subjektif veriler ile fiziksel değerlendirme
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sonucunda elde edilen objektif veriler organize edilerek, bu sorun/lara hemşirelik tanısı
belirlenmeli ve gerekli hemşirelik bakımı planlanmalıdır.

Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
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•
Acaroğlu, R. (2011). SağlıkÖyküsüveFizikselMuayene. AtabekAştı, T.
Karadağ, A. (Ed.). KlinikUygulamaYöntemleriveBecerileri. Nobel Tıp Kitapevi, Adana, 539609.
•
Görgülü, R. S. (2014). Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul
Tıp Kitabevi, İstanbul.
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Uygulama Soruları
5)
Sağlıklı/hasta bireyin genel durumunu değerlendirirken dikkat edilmesi
gereken unsurları düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Fiziksel değerlendirme; görmek, işitmek, koklamak, hissetmek ile objektif verilerin elde
edilmesine odaklanır.Veri toplama sürecinde uygun araç-gerecin seçimi büyük önem
taşır.Fiziksel değerlendirmede; inspeksiyon, palpasyon, perpüsyon ve oskültasyon becerileri
kullanılır. Fiziksel değerlendirme; bireyin sağlık öyküsünden elde edilen subjektif verilerin
geçerliliğine/doğrulanmasına yardımcı olur.Fiziksel değerlendirme daima genel durum
değerlendirmesi, yaşam bulguları ve boy-kilo ölçümünü içermelidir.Odaklanmış tanılamada
da varolan sorunun diğer sistemlere olan etkileri baştan-ayağa hızlı gözlem ile
değerlendirilmelidir.Fiziksel değerlendirme; davranışsal, psiko-motor, kişilerarası ilişki
becerilerini ve etik ilkelere saygıyı içermelidir.Elde edilen tüm veriler uygun şekilde kayıt
edilerek, hemşirelik bakım planına yansıtılmalıdır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sağlıklı/hasta bireyin genel durumunun
tanılamasında yer verilmez?
f)

Genel görünüm

g)

Yaşam bulguları

h)

Gastro-intestinal sistem

i)

Ağrı

j)

Boy-kilo ölçümü

2)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sağlıklı/hasta bireyin yaşam bulgularının
tanılamasında yer verilmez?
f)

Vücut sıcaklığı

g)

Ekstra kalp atımı

h)

Nabız

i)

Solunum

j)

Kan basıncı

3)

Aşağıdakilerden hangisi “6 aydan kısa süreli deneyimlenen” ağrının tanımıdır?

f)

Kronik ağrı

g)

Nosiseptif ağrı

h)

Viseral ağrı

i)

Akut ağrı

j)

Psikosomatik ağrı
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4)
Aşağıdakilerden hangisi ağrısı olan bireyin bakımında hemşirenin öncelikli
sorumluluğudur?
f)

Tanılama yapma

g)

İlaç istemini uygulama

h)

Kullanılan ilaçların yan etkilerini inceleme

i)

Radyolojik değerlendirme

j)

Laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi

5)
önerilmez?

Vücut sıcaklığı ölçümünde aşağıda belirtilen araçlardan hangisinin kullanımı

f)

Timpanik termometre

g)

Tek kullanımlık termometre

h)

Digital termometre

i)

Temporal arter termometresi

j)

Civalı termometre

6)

Baştan-ayağa izlemde dikkat edilmesi gereken noktaları yazınız.

7)

Sağlıklı/hasta bireyin genel durum tanılamasının amaçlarını yazınız.

8)
Sağlıklı/hasta bireyin genel durumunun tanılanamasında değerlendirilmesi
gereken ana unsurları yazınız.
9)

Yenidoğanın tanılanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları yazınız.

10)

Yaşlı bireyin tanılanmasında dikkat edilmesi gereken noktaları yazınız.

Cevaplar: 1) c 2) b 3) d 4) a 5) e
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5. GENEL DURUM TANILAMASI II:PSİKOSOSYAL VE
MENTAL DURUMUN TANILAMASI ∗

∗

Bu bölüm, Yard. Doç. Dr. Sevil Yılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kavramsal Olarak Ruh Sağlığı ve Psikososyal ve
Mental Durum Tanılaması
5.2.

Psikososyal ve Mental Durumun Tanılanması

5.2.1. Öykü Alma
5.2.2. Psikososyal Tanılama
5.2.3. Mental Durum Tanılaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ruhsal olarak sağlıklı olmak ne demektir?

2)

Biyopsikososyal ve mental durum tanılaması nedir?

3)

Bireyin psikososyal yönden tanılanmasının önemini değerlendiriniz.

4)

Psikososyal gelişim evreleri nelerdir?

5)

Mental durum tanılamasının bileşenleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genel Durum Tanılaması:
Psikososyal ve Mental
Durumun Tanılanması

Ruhsal sağlık kavramını
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Genel Durum Tanılaması:
Psikososyal ve Mental
Durumun Tanılanması

Psikososyal ve mental durum
tanılamasının amacı ve önemini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulama yaparak

Genel Durum Tanılaması:
Psikososyal ve Mental
Durumun Tanılanması

Psikososyal tanılama
bileşenlerini kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Genel Durum Tanılaması:
Psikososyal ve Mental
Durumun Tanılanması

Mental tanılama bileşenlerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Genel Durum Tanılaması:
Psikososyal ve Mental
Durumun Tanılanması

Psikososyal ve mental durumu
tanılamada uygun sorusorma
tekniğini öğrenebilmek

Okuyarak/Uygulama
yaparak

Psikososyal ve mental durum
Okuyarak/Uygulama
tanılamasında saptanan normal / yaparak
anormal bulguları öğrenebilme
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Anahtar Kavramlar
•

Ruh sağlığı

•

Psikososyal gelişim

•

Mental durum

•

Duygudurum

•

Bellek /hafıza

•

Düşünce süreci

•

Algı

•

Bilinç

•

Oryantasyon

•

Yargılama /muhakeme

•

İçgörü
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Giriş
Ruhsal sağlık, duygusal ve psikolojik iyilik halidir.Bu tanım, bireyin bilişsel ve
duygusal kapasitesini kullanabilmesi, toplumda işlevsel olabilmesi ve günlük yaşamın
gereklerini yerine getirebilmesi gibi özellikleri içerir.Mental durum ise, kişinin konuşmasını,
görünüşünü, düşünce ve davranış paternini yansıtır. Mental durumun tanılanmasında, bireyin
biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğu unutulmaksızın biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleriyle
bir bütünlük içinde gözden geçirilmesi gereklidir.Burada dikkat çekilmek istenen şey, bireyin
tüm yönleriyle ele alınıp iyi bir fizik ve mental durum değerlendirilmesi, gerekli laboratuar
tetkiklerinin yapılması ve sosyal yönlerinin tanılanmasını kapsayan biyo-psiko-sosyal model
olduğudur.Mental sağlığının tanılanması için gereken verilerin birçoğu birey ile konuşularak
toplandığı için hemşire biyopsikososyalöykü alma sırasında mental durum hakkında önemli
veriler toplamış olur. Bireyin psikososyal ve mental durumunun tanılanmasında hiyerarşik bir
sıranın izlenmesi önemlidir. Ilk adım bireyden iyi ve kapsamlı bir öykü almadır.
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5.1. Kavramsal Olarak Ruh Sağlığı ve Psikososyal ve Mental Durum
Tanılaması
Ruhsal sağlık, duygusal ve psikolojik iyilik halidir.Bu tanım, bireyin bilişsel ve
duygusal kapasitesini kullanabilmesi, toplumda işlevsel olabilmesi ve günlük yaşamın
gereklerini yerine getirebilmesi gibi özellikleri içerir. Aynı zamanda ruh sağlığı kişinin
günlük streslerle kabul edilebilir yollarla başa çıkabilmesi veya uyum sağlayabilmesidir.
Göreceli bir kavram olmasına karşın “ruhsal olarak sağlıklı kişi”, bunları yapabilen kişidir
diyebiliriz.
Mental durum (Ruhsal durum) kişinin entelektüel, duygusal, psikolojik ve kişiliğin
işlevselliğinde gösterdiği yeterlik derecesidir.Mental durum kişinin konuşmasını, görünüşünü
ve düşünce paternini yansıtır. Kişinin yaşamındaki değişiklikler ruh sağlığını
etkileyebileceğinden, hatta saatten saate mental durum farklılık gösterebileceğinden periyodik
olarak tanılanması gerekir.
Mental durumun tanılanmasında, bireyin biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğu
unutulmaksızın biyolojik, psikolojik ve sosyal yönleriyle bir bütünlük içinde gözden
geçirilmesi gereklidir.Bu öğelerden herhangi birinin ihmali gerek tanı gerekse tedavi
açısından yanlış stratejiler izlenmesine, dolayısıyla sonucun başarısız olmasına neden
olabilir.Örneğin,nörolojik sistemin yapı ve fonksiyonu kişinin mental ve psikolojik durumunu
etkiler.Serebralanormallikler kişinin entelektüel becerisini, iletişim yeteneğini ve duygusal
davranışlarını bozar.Bu yüzden bireyin kapsamlı bir tanılamasının yapılabilmesi için mental
durumunun olduğu kadar fiziksel durumunun ve psikososyal tanılamasının da yapılması
gerekir. Mental durumun tanılanmasına öykü alınması ile başlanır. Biyopsikososyal öykü,
kişinin yaşam boyunca biyolojik, psikolojik ve sosyal işlevselliği hakkında kapsamlı
tanılamadır.Burada dikkat çekilmek istenen şey, bireyin tüm yönleriyle ele alınıp iyi bir fizik
ve mental durum değerlendirilmesi, gerekli laboratuar tetkiklerinin yapılması ve sosyal
yönlerinin tanılanmasını kapsayan biyo-psiko-sosyal model olduğudur.

5.2.Psikososyal ve Mental Durumun Tanılanması
Psikososyal ve mental durum tanılaması, öykü alma, psikososyal durum ve mental
durum tanılaması ile baştan ayağa tüm sistemlerin tanılanmasından oluşur. Sistemlerin
tanılanması kitabın diğer bölümlerinde anlatıldığından burada ele alınmayacaktır.Bireyin
psikososyal ve mental durumunun tanılanmasında hiyerarşik bir sıranın izlenmesi önemlidir.
Ilk adım bireyden iyi ve kapsamlı bir öykü almadır.

5.2.1.Öykü Alma
Bireyin öyküsünü almadan ve mental vepsikososyal durumu tanılamaya başlamadan
önce, kişiye tanılamanın amacı açıklanmalıdır. Durumunu değerlendirmek için sorulan bazı
soruların konuyla ilgisiz ya da garip gelebileceği bireye açıklanmalı ve cevaplamak istemediği
bir soru olduğunda bu soruyu cevaplamak zorunda olmadığı açıklanmalıdır. Herşeyden
önemlisi, bireyin sizinle bilgilerini paylaşabilmesi için güven ve saygı ortamı
oluşturulmalıdır.
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Birey ile ilk karşılaşma ve etkileşimde, kişinin mental ve psikososyal durumu
hakkında ipuçlarını alırız. Mental sağlığının tanılanması için gereken verilerin birçoğu birey
ile konuşularak toplandığı için hemşire biyopsikososyalöykü alma sırasında mental durum
hakkında önemli veriler toplamış olur. Sağlık öyküsünü alırken aşağıda belirtilen sıralama ve
bileşenler kullanılabilir.

5.2.1.1.Kimlik Bilgileri
Öykünün yazılmasına bireyin yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, etnik kökeni, dini,
eğitim durumu, mesleği ve şu an yaşadığı yer gibi demografik verilerin özetlenmesiyle
başlanır.

5.2.1.2.Genel Sağlık Öyküsü
Hemşire, kişinin geçirdiği önemli dahili ve cerrahi hastalıkları, hastaneye yatmayı
gerektirecek kadar önemli yaralanmaları, travmaları ve aldığı tedavileri, alerjileri, ilaç yan
etkilerini değerlendirmelidir. Hemşire, hastanın menstrüel siklusunu, hamilelik, menopoz ve
hormonal değişikliklerini sorgulamalı çünkü bunlar bireyin ruhsal sağlığını önemli derecede
etkiler. Düşme yönünden risk olup olmadığı, deride yaralanma, morarma olup olmadığı
değerlendirilmeli; yardımcı aletlere (işitme cihazı, gözlük, protez, koltuk değneği vb)
gereksinimi olup olmadığını gözlemelidir. Kafa travması, nörolojik hastalıklar, tümörler ve
epilepsi psikiyatrik öykü ile yakından ilgilidir. İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (Human
Immunodeficiency Virus-HIV) için test yapılmış olması ve Edinsel Bağışıklık Yetmezliği
Sendromu (Acquired Immune Deficiency Syndrome - AIDS) olması da önemlidir.
Psikosomatik bozukluklar açısından sorgulanırken saman nezlesi romatoid artrit, ülseratif
kolit, astım, hipertiroidizm, gastrointestinal sorunlar ve cilt sorunları araştırılmalıdır.
Bireyin genel sağlık öyküsünü alırken aşağıda verilen tarzda tanılama sorularından
yararlanılabilir:
-“Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Günlük hayatınızda yaşadığınız sorunlara
yönelikduygularınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sorununuz varsa, sorununuzun geçici /
iyileşebilir olduğunu düşünüyor musunuz?” (Bu sorular, duygularını ifade etmesi ve
tartışması için bireyi cesaretlendirir.Depresyon, stres, öfke vb. sorunlarınıtanımlamasına
yardım edebilir).
-“Herhangi bir tıbbi sorununuz var mı?” (Bazı tıbbi sorunlar duygu veya
davranışlarda değişikliğe neden olabilir (endokrin bozukluklar-hipotiroidizm vb.)
-“Aldığınız ilaç var mı?” (Bazı ilaçların yan etkisi de duygu veya davranışlarda
değişikliğe neden olabilir.Hemşire aynı zamanda bireyin ruhsal bozukluğa yönelik bir ilaç
kullanıp kullanmadığını bilmelidir).
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5.2.1.3. Yaşam Biçimi ve Sağlık Uygulamaları
Nörolojik ve ruhsal hastalıklar günlük yaşam biçimini ve aktivitelerini
gerçekleştirmeyi değiştirebilir.Sedanter yaşam biçimi olanlarda depresyongörülebilir.
Anksiyeteli hastalar hiç yerinde duramazken, depresyonda olanlar sürekli yorgun olabilir.
Yeme bozukluğu olan hastalar kilo vermek için olağandan fazla egzersiz yapabilir.
- “Günlük yaşam aktivitelerini normal bir şekilde yapabiliyor musunuz? Tipik bir
gününüzü anlatınız. Enerji düzeyinizi tanımlayınız.”gibi sorularla yaşam biçimi hakkında
bilgi alınabilir.
Bireyin normal yeme, uyku, boşaltım, cinsel yaşam, fiziksel aktivite alışkanlığında
değişiklik olup olmadığının tanılanması gerekir. Çünkü depresyonda ve madde kullanımında
iştahta azalma görülür. Yeme bozukluklarında, iştahta azalma veya artma görülebilir. Yine
uykusuzluk (İnsomnia) depresyonda, anksiyete bozukluklarında, bipolar ve madde kullanımda
sık görülür. Ruhsal sorunlarda kişinin boşaltım alışkanlıkları da etkilenir. Rahatsız bağırsak
sendromu (İritabl Kolon Sendromu) ya da peptik ülser, psikolojik bozukluklarla bağlantılı
olabilir. Ruhsal bozukluklarda (Depresyon vb.) cinsel yaşantıda bir takım sorunlar yaşanabilir.
Depresyonda cinsel istekte (libido) azalma görülürken manik bozuklukta artma görülebilir.
Riskli/korunmasız cinsel yaşantılar madde kullanımıyla ilişkili olabilir. Aşırı egzersiz yapma
yeme bozukluklarıyla ilişkilidir. Aktivitelerde azalma/yapmama ise depresyonla ilişkili
olabilir. Yine bu alanı tanılarken, kişinin kan basıncı, nabzı, solunumu ve göz hareketleri
değerlendirilir.
-“Dün (ya da herhangi bir gün) neler yediğinizi sayabilir misiniz?
-“Son zamanlarda boşaltımınızda herhangi bir değişiklik yaşadınız mı?”
- “Uykuya dalmada / sürdürmede zorluk yaşar mısınız? Uyumaya yardımcı olması için
bir şey yapmaya veya bir şey almaya ihtiyaç duyar mısınız?”
- “Cinsel yaşamınızla ilgili bir bir değişiklik yaşıyor musunuz? Bu konuyla ilgili bir
endişeniz var mı? Varsa neler? Güvenli cinsel yaşama önem verir misiniz?”
-“Düzenli egzersiz yapar mısınız? Neler?”Gibi bir soruyla tanılanabilir.
Hastanın solunum hızı ve solunum örüntüleri yönünden gözlenmesi ve kaydedilmesi
gerekir. Yetişkinde solunum hızı dakikada 12-20 defa olmalıdır. Nefes alma yavaş, düzenli ve
sakin olmalıdır. Ritmini veya nefes alma örüntüsünü değerlendir. Göğüs duvarı simetrik
olarak yükselir ve genişler, sonra da rahatlar. Eforsuz ve kolayca olmalı. Anksiyeteli
hastalarda solunum hızı, sempatik uyarı etkisiyle artabilir. Hasta dispneik görünebilir.
Depresyonda solunum hızı azalabilir ve solunum örüntüsünde, sık ve derin iç çekmeler
olabilir.

121

Hastanın kan basıncı ve nabzını ölçmek ve kaydetmek gerekir.Anksiyete, özellikle
şiddetli anksiyete veya panikte sempatik uyarı etkisiyle kan basıncı yükselebilir, nabız
artabilir.

5.2.1.4. Başvuru nedeni- Başlıca şikayeti:
Bireyin başlıca şikayeti, bir başka deyişle sağlık sistemine başvurma nedenidir. Bunu
yazarken tamamen hastanın kendi ifadelerine yer verilmelidir.Bireyhastalığının doğası gereği,
ailesinin veya görüşmecinin durumu değerlendirmesinden çok farklı bir ifadeyle durumu
tanımlayabilir. Açıklaması her ne kadar uygunsuz ve garip olsa da olduğu gibi
kaydedilmelidir. Örneğin, hastanede yatan bir hasta uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve şu
anda tıbbi bir check-up için orada bulunduğu konusunda ısrar edebilir. Hastanın başlıca
şikayeti bize hastalığı hakkında değerli veriler sağlar.Bilgi kaynağı olarak bulunan diğer
kişilerden de onların bakış açısındangeliş öyküsü alınarak bu bölüme eklenir.

5.2.1.5.Şimdiki hastalık öyküsü:
Şimdiki hastalık öyküsünde, kişinin sağlık profesyonelleriyle temasa geçmesine yol
açan olayların kronolojik öyküsü verilir.Bireyin semptomlarının başlangıcı, süreci ve zaman
içinde semptomlardaki değişimi tanımlar. Hastanın şu an var olan psikolojik sıkıntısını
arttıran ve azaltan faktörler ve şimdiki epizodu tetikleyen faktörler açıkça tanımlanmalıdır.
Bireyi etkileyen stresli olaylar olumlu (işte terfi alma) veya olumsuz (işini kaybetme) olabilir.
Aynı zamanda eşlik eden somatik değişiklikler de (uyku örüntüsü, iştah durumu, bilişsel
yetenekleri ve cinsel işlevleri) not edilmelidir. Fiziksel ve psikolojik semptomlar arasında
ilişki varsa kaydedilmelidir. Buraya kadar olan değerlendirme gerek tıbbi hastalığı olan
gerekse psikiyatrik hastalığı olan bireyler için benzerdir.

5.2.1.6.GeçmişPsikiyatrik Öykü:
Bireyin geçmişte psikiyatrik hastalığı olup olmadığı hakkında alınan bilgi mevcut
epizodu anlamak için önemlidir. Hastanın semptomları, daha önce başvurulan hastaneler, her
bir hastalığın süresi, işlev kaybının boyutları, daha önceki tedaviler ve bu tedavilere uyumu
araştırılmalı ve kronolojik olarak kaydedilmelidir.
Ruh sağlığıyla ilgili geçmişteki sorunlarını tanımlamak, bir veri tabanı oluşturmayı
sağlar. Önceki baş etme yöntemleri işe yarıyorsa şimdi de işe yarayabilir. Eğer işe
yaramıyorsa diğer yöntemler önerilebilir.
-“Geçmişte, ruh sağlığı sorunu olduğunu düşündüren herhangi bir durum yaşadınız
mı? Varsa, neler yaşadığınızı anlatabilir misiniz? Bu bozuklukla geçmişte nasıl baş ettiniz?
Bu başa çıkma yöntemleri hala işe yarıyor mu?”

5.2.1.7.Aile öyküsü:
Bazı ruhsal hastalıklar (anksiyete, depresyon, şizofreni vb.) genetik geçişi olabilir.
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-“Ruhsal sorun olduğunu gösteren davranışı olan akrabanız ( kan bağı olan) var mı?
Eğer varsa nasıl bir davranışı olmuştu, tanımlar mısınız?”

5.2.2. Psikososyal Tanılama
Psikososyal gelişim terimi hemşirelikte sık kullanılır.Psikososyal durum, bireyin
psikososyal gelişim sürecinden sürekli etkilenir.Bu açıdan Erik H. Erikson’un Psikososyal
Gelişim Kuramı’nda bahsettiği 8 gelişim evresini ve bu evrelerinin özelliklerini anlamak
kişiyi psikososyal yönden değerlendirmede önemlidir. Doğumdan ölüme yaşam dönemlerinde
karşılaşılaşılan ve çözülen sorunların da kişiliğin olgunlaşmasında, sağlıklı ya da sağlıksız
uyum yapılmasında önemi vardır. Erikson, “İnsanın Sekiz Evresi”ni benlik gelişiminin
aşamaları olarak tanımlamıştır. Her evrede benlik (ego), belli bir takım gelişmeleri
tamamlamakta; sorunları çözmekte ve evreye özgü bir psikososyal dönemeci (psikososyal
kriz) atlatmaktadır.Erikson, her evrede benliğin karşılaştığı bir olumlu benlik öğesi, bir de
bunun karşıtını belirtmiştir. Örneğin temel güvenin karşıtı güvensizliktir. Bu dönemdeki
psikososyal dönemeç, temel güven ve güvensizlik arasında bir dengeni kurulabilmesi ile
ilgilidir. Her dönemdeki gelişme, en son noktada ulaşılacak benlik bütünlüğü için kritik bir
öneme sahiptir.
Aşağıda Erikson’un psikososyal gelişim evreleri ve görevleri verilmiştir:
Tablo 5.1: Erikson’un Psikososyal Gelişim Evreleri
0-1 yaş

Temel güven /Güvensizlik

Bebek kendine bakan kişiye güven bağları
kurmalıdır. Yoksa güvensizlik gelişir.

2-3 yaş

Bağımsızlık / Utanç ve şüphe

Çocuk bağımsızlık peşindedir. Tuvalet
eğitimi iyi becerilemezse utanma duygusu
yerleşir.

4-5 yaş

Girişim / Suçluluk Duygusu

Çocuk daha kendine güvenli ve saldırgan
olur; aynı cinsiyetten ana babayla çatışma
suçluluk duygusuna yol açabilir.

6-12 yaş

Üreticilik / Aşağılık duygusu

Çocuk kültürün gerektirdiği bütün becerileri
(okuma yazma, bisiklete binme vb.)
kazanmak zorundadır; aksi halde aşağılık
duygusu gelişir.

13-18 yaş

Benlik özdeşleşmesi / Rol
bunalımı

Genç kişi cinsel ve mesleksel benlik
özdeşimini gerçekleştirmeli ve yeni değerler
aramalıdır.

19-25 yaş

Yakınlık /Yalnızlık

Yetişkin birey gerçekten yakın ve mahrem
olan ilişkiler geliştirme durumundadır; aksi
halde kendini soyutlanmış ve yalnız hisseder.
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26-40 yaş

40 yaş
üzeri

Üreticilik/ Verimsizlik

Yetişkin
“meşaleyi
gelecek
nesillere
aktaracak” biçiminde, çocuk yetiştirme,
yaratıcı davranışlarda bulunma, başkalarına
yardım gibi bazı faaliyetlere girmelidir. Aksi
halde kendini verimsiz ve değersiz hisseder.

Benlik kaynaşımı /
Çökkünlük ve bezginlik

Yetişkin,
daha
önceki
aşamaları
kaynaştırarak, kendisinin gelişerek nasıl bir
insan haline geldiğini kabul etmelidir. Aksi
halde çökkün ve iç barışı, huzuru olmayan bir
insan haline gelir.

Psikososyal tanılama yaparken, kişinin gelişim öyküsünü, benlik kavramını,
kişilerarası ilişkilerini,rol gelişimini, stresle baş etme becerisini, alışkanlıklarını ve
maneviyatını, inanç sistemini ele almak gerekir. Tüm bunlar, ruh sağlığı ve ruhsal hastalıklar
üzerinde etkisi olan faktörlerdir. Bir başka deyişle psikososyaltanılama, bireyin çevreyle
etkileşiminde güçlü yanlarını ve yeteneklerini belirlemeye yardım eden psikososyal kriterleri
ve stresörleri tanımlamaya odaklıdır. Psikososyal durum tanılamasının bileşenleri aşağıda
verilmiştir:

5.2.2.1. Gelişim Öyküsü:
Bebeklik ve ilk çocukluk dönemi, delikanlılık dönemi, yetişkinlik dönemi, yaşlılık
dönemi ve bu dönemlerdeki gelişimsel roller, yaşanılan krizler, uyum düzeyi sorulur.
Bebeklik ve ilk çocukluk dönemi: Doğum şekli, doğum esnasında veya sonrasında
yaşanan sorunlar, nasıl bir çocuk olduğu, istenen bir bebek olup olmadığı, adını kimin
koyduğu, fiziksel, sosyal, bilişsel gelişim ile ilgili bir gerilik olup olmadığı, geçirdiği önemli
hastalıklar, anneden ayrı kalma, kötüye kullanım öyküsü olup olmadığı vb. sorgulanır.
Delikanlılık dönemi: okul yaşamı/başarı/başarısızlık durumu, arkadaşlarıyla geçimi,
okuldan kaçma, kavgacılık, çekingenlik, oyun alışkanlıkları vb. sorulur. Ayrıca bu dönemde
cinsellikle ilgili anılar, bilgisi, kızlarda ilk menarj yaşı sorgulanır.
Yetişkinlik ve orta yaş dönemi: Evlilik öyküsü, erkeklerde askerlik yaşamı, iş yaşamı,
ne gibi işlerde çalışmış, hiçbir işte çalışmamışsa nedenleri, işiyle ilgili kaygıları var mı?
Yaşlılık ve ileri yaşlılık dönemi: bedeninde meyadana gelen değişimlere uyum sağlayabilmiş
mi, emeklilikten sonra meşdul olacağı alternatif uğraşıları var mı? Kendi yaşındaki diğer
kişilerle ilişkisi nasıl?, Evi ve kendisinin dışındaki şeylere ilgisi nasıl? Yaşam felsefesini ve
dini inançlarını kendini ve yaşamı anlamak ve rahatlık düzeyini arttırmak için bütünleştirmiş
mi? Bu evrenin özelliği olan benlik bütünlüğü, olumlu olumsuz, acı, tatlı yönleri ile bütünbir
yaşamın olduğu gibi kabul edilişidir. Yoksa geleceğe (ölüme) dair korku ve kaygılar var mı?
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5.2.2.2. Benlik kavramı:
Olumlu benlik saygısı istenen bir durumdur ve ruhsağlığına olumlu katkıda
bulunur.Düşük benlik saygısına sahip olan kişiler depresif olabilir ya da yeme bozukluğu,
madde kullanımı gibi problemlere sahip olabilir. Ruh sağlığı sorunlarıda çoğunlukla kişinin
beden imajını ve benlik kavramını olumsuz bir şekilde etkiler. Bireyin kendi fiziksel
özelliklerini tanımlamada kullandığı sözcükler de benlik kavramının bir parçası olan beden
imajı hakkında hemşireye veri sağlar. Aşağıdaki gibi sorular kişinin kendisini nasıl
algıladığını tanımlar:
-“Kendinizi başkalarına nasıl tanıtırsınız? Sizi en iyi anlatan özelliğiniz hangisi?
Kendinizle ilgili nelerden hoşlanırsınız-neyi seviyorsunuz? Değiştirmek istediğinizbir
tarafınız veya özelliğiniz var mı”

5.2.2.3.Kişilerarası ilişkiler:
Kişilerarası ilişkilerden doyum sağlamak ruh sağlığı açısından gereklidir.Bu alanı
değerlendirirken bireyin yaşamındaki diğer kişiler, değer verdiği kişiler, özel arkadaş
(partner), kişinin aile içindeki rolleri vekişilerarası ilişkilerinden doyumu, arkadaşlarıyla
sosyal etkileşimi, iş, okul ve toplumsal veya dini organizasyonlara/toplantılara katılım
durumu sorulmalıdır. Katılımları sınırlı ise bu kişinin tercihi olabilir ya da altta yatan bir
soruna işaret ediyor olabilir.Birkaç tane veya hiç arkadaşı olmayan kişilerde depresyon veya
gerçeği değerlendirme yetisini bozan bir durum düşünebiliriz.Sosyal destek kişilerarası
ilişkilerde önemlidir.Yine aile içi şiddet konuları konusunda hassas olunmalıdır. Kişiler arası
ilişkilerini tanılamada aşağıdaki gibisorulardan yararlanılabilir:
-“Çevrenizdeki insanlar ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz hakkında ne düşünüyorsunuz?
Duygularınız veya sorunlarınız hakkında konuşabileceğiniz kişiler var mı? Kişilerarası
ilişkilerinizden memnun musunuz?”

5.2.2.4. Aile ve Rol İlişkileri:
Ruh sağlığı problemleri ailedeki ve ilişkilerdeki rolleri sıklıkla engeller. Karşılıklı
olarak stresli ilişkiler ya da roller de kişinin ruh sağlığını etkileyebilir.Aile tipi, rol dağılımı,
rol yetersizliği, rol çatışması, rol yüklemesi olup olmadığı sorulabilir.Aile içi etkileşimin ve
ailenin bireye ve bireyin hastalığına karşı tutumları gözlenmelidir.Aile ilişkilerinin kişiler
tarafından nasıl ifade ettiği araştırılmalıdır.
-“Ailenizde ve ilişkilerinizdeki rolünüzü nasıl tanımlarsınız?”

5.2.2.5. Stres ve Stresle Baş Etme:
Günlük yaşamda stresle baş etme ruh sağlığını sürdürme için gereklidir.Yakın ilişkiler,
para,günlük yaşamında stres yaratıcı değişiklikler (aile üyelerinden veya arkadaşlarından
birinin ölümü, boşanma, yeni bir bebek sahibi olma, yeni bir iş), hastalık, iş sorunları gibi
stresörleri araştırın. Kişinin stresli durumlarla bireysel başa çıkma yöntemleri ve bunların
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etkili olup olmadığı sorulmalı, aynı zamanda geçmişte bununla ilgili aldığı destekler olup
olmadığı sorulmalıdır. Aşağıdaki soruların yanıtları bireyin stresörlerini ve bunu nasıl
yönettiğini anlamamıza yardım eder:
-“Yaşamınızda son zamanlarda herhangi bir değişiklik oldu mu? Bu değişiklikler stres
düzeyinizi nasıl etkiledi? Yaşamınızda şu an en önemli stres yaratan şey nedir? Stresle nasıl
başaçıkarsınız? Stresi azaltmak için kullandığınız yöntem şuan etkili mi?”

5.2.2.6. Hobi ve Eğlence Aktiviteleri:
Ruh sağlığının korunması açısından hobi ve eğlence aktivitelerinin önemli bir rolü
vardır. Stresle baş etmede hobiler yararlı kaynaklardır. Depresyonda hobi ve aktivitelere
hastanın ilgisi azalabilir.
-‘’Hobileriniz nedir? Sizi ne eğlendirir? Evcil hayvanınız var mı?’’

5.2.2.7. Maneviyat, değer ve inançlar:
Bireyde doyum sağlayan bir değer-inanç sisteminin varlığı, ahlaki doğrular, değerler,
dini/ ahlaksal özelliklerini (Dini algılayış biçimi) içerir. Maneviyat, dini inançlar hastanın
sorunlarla pozitif veya negatif tutumlarla baş etmesini etkiler.
-“Dinle ilgili eğitim, yetiştirilme geçmişiniz nasıldır? Dini inaçlarınızın sağlıkla ilgili
algılamalarınızı nasıl etkiler?”

5.2.2.8. Alışkanlıkları:
Her yetişkin ve ergen bireyesigara-tütün kullanımı, alkol kullanımı veya keyif verici
uyuşturucu
ilaç-madde
kullanımı
sorulmalıdır.Kullanıyorsahangi
maddeleri
kullanıyor,kullanım miktarı, ne sıklıkta kullanıyor,alışkanlığın ne kadar devam ettiği,madde
kullanımı nedeniyle herhangi bir sorun yaşıyor mu diyesorulmalıdır.
Çalışmalar alkol-madde kullanımı ile ruhsal hastalıkların yüksek oranda birlikte
görüldüğü (eş tanı aldıkları) göstermiştir. Nedenselliği ayırt etmek güçtür, çünkü alkol-madde
kötüye kullanımı ruhsal hastalığı tetikleyebilir veya ruhsal hastalıkla baş etmede kullanılan bir
araç olabilir.Hemşire hastanın kafein ve nikotin kullanım öyküsünü de mutlaka
almalıdır.Kafein deprese veya şizofrenik hastalara enerji verir, aynı zamanda kafein kullanımı
ve kafein yoksunluğu kişide ajitasyon (motor (hareketlerdehuzursuzluk ile birlikte bulunan
şiddetli bunaltı durumu) yapabilir.Nikotin kullanımı şizofrenisi olan hastalarda dikkat süresi
ve hafızayı arttırabilir ancak nöroleptiklerin etkisini azaltır.Nikotin yoksunluğu ajitasyon ve
depresyona yol açabilir.
-“Sigara kullanıyor musunuz?Günde kaç paket? Alkol kullanıyor musunuz? Ne kadar?
Şimdiye kadar hiç keyif verici uyuşturucu ilaç-madde kullandınız mı? Kahve içiyorsanız
günde kaç fincan?”Ne zamandan beri kullanıyorsunuz? vb. sorular sorulabilir.
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5.2.3. Mental Durum Tanılaması
Mental durumun tanılanması, fiziksel tanılamanın psikolojik
değerlendirmedir. Kısaca tanılama yapan kişinin, görüşme sırasında
edindiği izlenimlerin toplamı şeklinde tanımlanabilir. Mental durum
görüşme sırasındaki görünümünün, konuşmasının, hareketlerinin
tanımlanmasıdır.

karşılığı olan bir
gözlemledikleri ve
tanılaması, bireyin
ve düşüncelerinin

Hastadan öykü alınırken mental durum tanılaması da büyük ölçüde yapılmış olur.
Ancak konuşma ve gözlemi yapabilmek için bireyle olumlu bir iletişim ve ilişki kurmak
gerektiği de unutulmamalıdır. Hemşire iyi bir gözlemci ise görüşme sırasında hastanın
duygulanımı, düşünceleri ve davranışları yani mental durumunu tanımlamaya yarayacak
birçok bilgiyi elde eder. Hatta birey konuşmuyorsa bile dikkatli bir gözlemle pek çok bilgi
elde edilebilir. Daha sonra soracağı ek sorularla mental durum tanılaması tamamlanmaya
çalışılır. Mental durum tanılamasında hemşire hastanın görünüşü, davranışları ve bilişsel
işlevleriyle ilgili verileri, sağlıklı kişilik karakteriyle karşılaştırarak toplar.Hemşire hastayı ilk
gördüğü zaman mental durumla ilgili verileri toplamayabaşlar. Hasta mevsime uygun
giyinmiş midir?, Duygudurumu uygun görünüyor mu?, Duygulanımı uygun mu?, Hastanın
postürü, beden duruşu nasıl?, Hastanın sesinin tonu nasıl?, Hastanızın konuşması monoton,
duygusuz mu? Ses tonu nasıl? gibi.
Mental Durum Tanılamasının bileşenleri Tablo 5.2.’de verilmiştir:
Tablo. 5.2.Mental Durum Tanılamasının Bileşenleri
Mental Durum Tanılamasının Bileşenleri
A. Genel görünüm, davranış ve tutum
B. Konuşma
C. Duygudurum ve duygulanım
D. Düşünce
E. Bilişsel ve Duyusal (Sensorium) Alan
-Bilinç
-Yönelim /Oryantasyon
-Bellek
-Algı
-Dikkat ve konsantrasyon
-Yargılama
-İçgörü
-Entelektüel fonksiyonlar, soyut düşünme becerisi
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5.2.3.1.Genel Görünüm, Davranış ve Tutum:
Genel görünüm, hastalık hakkında önemli ipuçları verir. Bu başlık altında bireyin
genel görünüşü, kendine bakımı, temizliği, yaşında gösterip göstermediği, yüz ifadesi, göz
kontağı, konuşması, ses tonu, görünür fiziksel yapısı ve postürü, davranışı, aktiviteleri ve
muayene eden kişiye yönelik tutumları incelenir.
Bireyin dış görünümü çoğu zaman tanıyla ilgili ipuçları verir. Canlı, parlak renkli
giysileri olan, başında gülünç bir şapka bulunan ya da alışılagelmedik biçimde makyaj yapmış
bir kişi duygu durum bozukluğu (İki uçlu bozukluk-mani dönemi) yaşıyor olabilir.Özenli,
düzgün, temiz giyim tek başına bir gösterge olmamakla beraber obsesif kişilerin simetri,
hatasızlık gibi içsel yaşantıların giyinişlerine yansıması olarak görülebilir. Şizofrenik
hastaların giyim kuşamları çoğu zaman çok kötüdür, kirli olabilirler. Depresif hastalar da ne
giydikleriyle pek ilgili değildirler.
Davranış ve psikomotor aktivite, bireyin motor aktivitesinin kalitatif ve kantitatif
yönüdür. Hemşire, tanılarken tikler, jestler, hiperaktivite, ajitasyon, kavgacılık eğilimi,
rijidite, manyerizm (yapmacıklık), huzursuzluk, yerinde duramama, psikomotor retardasyon
(Hareketlerde genel bir yavaşlama) olup olmadığını gözlemeli ve not etmelidir. Amaçsız
hareketler tanımlanmalıdır.
Görüşme yapan kişiye yönelik tutumlarda ise “uyumlu-işbirlikçi”, arkadaşça,
savunmacı, düşmancıl, nazik, baştan savmacı (kaçamak), baştan çıkarıcı gibi terimler
kullanılır. Birey ile kurulan ilişkinin düzeyi de mutlaka kaydedilmelidir.

5.2.3.2. Konuşma:
Konuşmanın düzeni, açıklığı, sesin tonu, yöresel şive özellikleri, sorulan sorulara
verilen yanıtların uygunluğu, ayrıntıcılık, gevezelik, konu-dışı konuşmalar, duraksamalar.
Konuşmanın aşırı hızlanması, aşırı yavaşlaması, hiç konuşmama (mutizm), ses tonunun çok
yüksek bağırarak ya da çok alçak, fısıltı gibi oluşu hemşirenin anormal belirti yönünden
dikkat etmesi gereken özelliklerdir. Konuşma, bireyin duygusal durumu hakkında çok önemli
ipuçları verir.
Konuşmada düzensizlik, dağınıklık, konuşma tikleri, kekemelik, çocuksuluk, nörolojik
kaynaklı konuşma bozuklukları (dizartri, afazi) gibi konuşmanın motor yanı ile ilgili belirtiler
gözlenmelidir.
Dizartri: serebellar (beyincik) fonksiyon bozukluğu ya da primer motor disfonksiyona
bağlı konuşma bozukluğudur. Hasta uyanık ve farkında olduğu halde söyletilmek istenen
sözcükleri farklı telaffuz eder.
Afazi: anlamanın korunduğu ancak konuşma yetisini ileri derecede bozan konuşma
bozukluğu) Bunun yanında bireyin konuşarak ilişki kurma becerisiyle ilgili gözlem ve
izlenimlerimiz burada belirtilmelidir.
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5.2.3.3. Duygudurum (Mood) ve Duygulanım (Affect):
Duygudurum (mood, mizaç) belli duyguların uzunca bir süre (saatler, günler,
aylar)baskın olarak yaşanması durumudur. Örneğin çökkünlüklerdeki uzun süren üzüntü,
sıkıntı, karamsarlık durumu çökkün duygudurum (deprese / low mood); manideki aşırı neşeli
ya da öfkeli çoşkularla dolu durum taşkın duygudurum (elasyon /high mood) olarak
belirtilir.Normal duygudurum (ötimi) belli sınırlar içinde kişinin bulunduğu duruma göre
dalgalanmalar gösterir. Örneğin bir piknikte çoğu insanın neşeli olması, bir başsağlığı
buluşmasında üzüntülü olması gibi. Duygudurumu tanımlamak için sıfatlar; çökkün, ümitsiz,
irritabl (kolayca öfkelenen), anksiyöz, öfkeli, öforik (kendinen güven ve memnuniyet halinde
belirgin artışı olan) suçlu, korkulu gibi ifadeler kullanılabilir.
Duygulanım (afekt) içten ve dıştan gelen uyaranlara duygularla tepki verebilme
yetisidir.Dıştan gelen uyaranları, yani çevrede olup bitenleri ve içten gelen uyaranları (anılar,
istekler) algılayıp değerlendirirken hoşlanma, sevinme, üzülme, bunaltı (anksiyete)
öfkelenme, korkma, tiksinme, suçlanma gibi yalın ya da karmaşık duygularımız olur.Bunların
hepsi birden bizim duygusal tepkilerle dolu yaşamımızı, yani afektif durumumuzu
oluşturur.Özetle duygulanım kişinin yüz ifadesi ve davranışlarından yola çıkarak saptanan
tanılama anındaki duygusal cevap verme biçimi olarak tanımlanabilir. Duygulanım normal
sınırlarda, kısıtlı veya künt olarak tanımlanabilir:
Duygulanımda azalma:Antisosyal kişilik bozukluğu, şizoid kişilik, şizofreni, ağır
çökkünlükler ve bunamalarda görülebilen ağır duygu noksanlığı, ilişki kurulmasını
güçleştiren soğukluk, duygu küntlüğü, apati (ilgisizlik) gibi belirtiler.
Duygulanımda artma:Görüşme sırasında ortada bir neden yokken hasta sürekli
konuşuyor, konuştuklarına kahkaha atıyorsa ya da sık sık öfkelenip bağırıyorsa ve bu
durumun dışarıda da böyle olduğunu öğrenirsek, hastada “taşkın” duygudurum olduğunu
görerek bir mani nöbeti olup olmadığı incelenir. Hasta aşırı üzüntü, karamsarlık, suçluluk
duyguları, bunaltı içinde ise ve bunlar bir süregenlik gösteriyorsa depresyon; hastada bunaltı,
endişe, telaş korku, panik duyguları “kaygılı-anksiyöz duygudurum” varsa anksiyete
bozukluğu düşünülebilir.
Duygulanımda uygunsuzluk: Bireyin içinde bulunduğu duruma uymayan duygusal
tepkiler göstermesidir. Üzücü bir durumu anlatırken gülme gibi örneğin annesinin geçen yıl
vefat ettiğini anlatırken gülerek anlatması.En çok şizofreni ve bunamalarda görülebilir.
İkili duygulanım (ambivalans): aynı zamanda hem sevgi hem nefret gibi birbirine
karşıt duyguların bir arada bulunması durumudur; şizofrenide görülebilir.
Duygularını tanımlayamama, duygularını anlatacak sözcük bulamama (aleksitimi)
gözlenebilir.
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5.2.3.4. Düşünce:
Düşünce süreci ile ilgili:Düşünce süreci hakkında en önemli sorun bireyin sorulan
sorulara yanıt verme durumudur. Bireyin hedefe yönelik düşünce kapasitesi nedir? Yanıtları
soruyla ilgili ve tutarlı mı? Bireyin açıklamalarında neden ve sonuç ilişkisi var mı? İfade
edilen fikirlerde bir bağlantısızlık ve ilişkili olmayan bir şeyler (Bağlantı kopukluğu) var mı?
Düşüncenin devamlılığında bozulmalar olabilir; teğet düşünme, ayrıntıcılık, boş konuşma,
konudan konuya atlayan veya kaçamak yanıtlar gibi.Konuşmadaki duraklamalar (düşünce
blokajı) ne söyleyeceğini bilememe ya da hatırlayamama nedeniyle olabildiği gibi hastanın
düşüncelerini bölen halüsinasyonlar nedeniyle de olabilir.
Düşünce içeriği ile ilgili:Düşünce içeriği ile ilgili bozukluklar sanrılar (tersinin geçerli
olduğuna ilişkin açık ve tartışmasız kanıtlar olmasına karşın değiştirilmeyen, dış gerçeklikten
doğru olmayan anlamlar çıkartmaya dayalıyanlış inanç), obsesyonlar (inatçı, sürekli ve karşı
konulamaz düşünceler, duygular ve uyaranlar) ve suisid (İntihar, özkıyım) veya homisid
(başkasını öldürme) hakkında tekrarlayıcı düşünceler. Suisid veya şiddete yönelik,saldırgan
davranışların tanılanması, mental durum tanılamasınındaima bir parçası olmalıdır.

5.2.3.5.Bilişsel (Zihinsel ) ve Duyusal Alan:
Bilişsel terimi; bilinç, yönelim (oryantasyon), dikkat, algı, bellek, yargılama, zeka,
gerçeği değerlendirme ve düşünme yetilerini içerir.
Bilinç Durumu: Bireyin kendisinden ve çevresinden haberdar olması, farkında olması
durumudur. Bireynormalde, görüşme ve fiziksel muayene sırasında neler olduğunun farkında,
oryante ve uyanıktır, dikkatlidir, gözü açıktır ve görüşmeciye bakar. Bireygün ve zamanın,yer
ve kişilerinfarkındadır ve sorulan sorulara uygun yanıtlar verir. Yaşlı hastaların yanıt verme
süreleri biraz uzun-yavaş olabilir ancak doğru cevaplar verirler ve uyanıktırlar.
Bilinç düzeyi uyaranlar verilerek kontrol edilebilir. Değerlendirme hastanın uyaranlar
karşısında verdiği motor ve sözel cevaplara göre yapılır.Uyaranların verilme sırası önce
görsel, sonra sözel cevap yoksa ağrılı uyaran verme şeklinde olmalıdır.Ağrılı uyaran verme
işlemi, tırnak yatağına, trapezeus kasına, sternum üzerine bası şeklinde yapılmalıdır.
Bilinç durumundaki bozukluklar genellikle organik beyin bozukluklarına (Delirium,
Demans gibi) işaret eder. Organik ruhsal bozukluklarda uyanıklıktan komaya kadar değişen
derecelerde bilinç bozuklukları görülebilir. Bilinç düzeyinde değişiklik olan hastanın, çoğu
zaman yönelim de bozulur.
Uykudaki insanın bilinci fizyolojik olarak kapalıdır, fakat, bu deliryum, stupor ve
komadaki kapanışa benzemez.Uykuda bilinç geçici bir süre kapalı gibidir.Bilinç, daha çok
toksik, organik etkenlerle değişik derecelerde bozulmalar gösterebilir.Ağır zorlanma
koşullarında toksik-organik bir neden olmaksızın, kişide şaşkınlık, bilinç bulanıklığı, ya da
uyuklama durumu görülebilir.
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Hasta komaya girdiği takdirde artık mental durumun tanılanması söz konusu değildir.
Komadaki hastanın tanılanması nörolojik ve iç hastalıkları yönlerinden olacaktır
Hastalarda görülebilecek farklı bilinç düzeylerinden bir kaçı aşağıda tanımlanmıştır:
Bilinç açık: Dış uyaranlara kaliteli ve zamanında cevap veriyor, kişi, yer ve zaman
oryantasyonu mevcut.
Letarji: Uykuya eğilim demektir. Bulanıklık veya uyku durumunda artma vardır, hasta
kolaylıkla uyandırılabilir ve uygun cevap verebilir; hızla tekrar uykuya döner (Dülgerler,
2014).
Konfüzyon: Uyaranlara uygun cevap veremiyor, dikkat ve hafıza eksikliği mevcut,
basit emirlere reaksiyon var.Hastanın kendisine ve çevresine karşı bütün uyumunun ve
oryantasyonunun bozulmasıdır. Hastanın bilinç alanı karanlık ve karışıktır ve dış olayları
yanlış yorumlayabilir. En çok akut ve kronik beyin bozukluklarında görülen bir tablodur.
Deliryum: Konfüzyon, algılamada bozukluk ve dikkatte azalma, motor ve duyusal
heyecan; uyaranlara uygunsuz cevap verme; endişenin belirginleşmesi.Deliryum
durumlarında gün boyu dalgalanmalar gösteren bilinç sislenmesi olur.
Koma: Koma bilinç düzeyinin ileri derecede bozulduğu, dış uyaranlarla
uyandırılamama durumudur. Konfüzyondan derin yanıtsızlığa kadar değişen mental durum
değişikliği olarak tanımlanmaktadır.
Evre I (stupor): bilinç yokluğu veya azlığı. Görsel, sözel, veya ağrılı uyaranlara basit
motor veya sözel cevap verme, cevap vermede yavaşlık, korneal ve pupiller reflekslerde
bozulma, derin tendon ve yüzeyel refleksler etkilenmemiştir, patolojik refleksler olabilir.
Evre II (hafif koma):Ağrılı uyaranlara basit motor veya sözel (mırıldanma) cevap, kas
yığın hareketleri veya fleksiyon (kaçınma) cevap.
Evre III (derin koma):Ağrılı uyaranlara deserebre duruş
Evre IV:Kaslarda gevşeklik, pupilla cevabı yok, apneik, ventilatöre bağlı, süperfisyal
veya derin tendon refleksleri olabilir.
Beyin Ölümü:İki elektroensefalografi (EEG) trasesinde 24 saat boyunca hiçbir beyin
dalgası alınamaması; 24 saat süreyle serebrum fonksiyonlarının olmaması, serebral
perfüzyonun bozulması, uzmanlar tarafından hipotermi veya ilaç entoksikasyonu olmadığının
onayı.
Komadaki hastanın bilinç düzeyini değerlendirmek için Glasgow Koma Skalası
kullanılabilir. Glasgow Koma Skalası ve değerlendirme kriterleri Tablo 5.3.’de verilmiştir.
Tablo. 5.3:Glaskow Koma Skalası
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GLASGOW KOMA SKALASI
GÖZ YANITI

SÖZLÜ YANIT

MOTOR YANIT

Amaçlı ve kendiliğinden açık

4

Sözlü uyarı ile

3

Ağrılı uyarı ile

2

Yanıt yok

1

Oryantasyon tam (yer, kişi, zaman)

5

Oryantasyon bozuk, düzensiz konuşma

4

Tutarsız, anlamsız sözler

3

Anlaşılmaz, anlamsız sesler

2

Yanıt yok

1

Sözlü uyaranlara uygun

6

Ağrıya lokalize

5

Ağrılı uyarandan kaçınma(normal fleksör yanıt) 4
Ağrılı uyarana anormal fleksör yanıt (Dekortike 3
postür)
Ağrılı uyarana anormal ekstansiyon yanıt 2
(deserbre postür)
Yanıt yok

1

(En yüksek puan 15; en düşük puan 3): 10’un altındaki puanlar acil duruma işaret eder, 7
puandan daha az almış ise koma kabul edilir.
Kaynak:Weber ve Kelley, 2010, Health Assessment in Nursing, pp:64 kaynağından alınmıştır
Yönelim (oryantasyon): Kişinin bulunduğu yeri, çevresini, ilişkilerini, zamanının ve
kendisiyle ilgili durumları gerçeğe uygun bir biçimde değerlendirme ve konumunu
belirleyebilme yeteneğidir. Yönelimi normal bir insan o anda nerede bulunduğunu, kabaca
saati, günü, haftayı, ayı, mevsimi, yılı ve kendisinin ne durumda olduğunu belirtebilir.
Yönelim yetisi üç bölümde incelenir. Bunlar “zaman, yer ve kimlikle” ilgili
yönelimdir. Zaman yöneliminin değerlendirilmesi saatle başlar, gün, hafta, ay ve yıla doğru
uzanır. Yer yönelimi kişinin o anda bulunduğu yerin adı, adresi vb. sorularla incelenir.
Kimlikle ilgili yönelimi ise hastanın ismi, akrabalarının ismi, hastayla ilgilenen sağlık
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personelinin isimleri ve onlarla olan ilişkilerinin doğruluğu sorularak tespit edilebilir.Yönelim
bozuklukları deliryum, demans gibi organik rahatsızlıklarda daha sık görülür. Sırasıyla
zamana, daha sonra yere karşı yönelim bozulur.Kişiye yönelimin bozulması nadir olup ağır
olgularda ortaya çıkar.
Dikkat-Konsantrasyon: bir bireyin yaşantısının belirli bölümlerine, bir konu ya da
nesneye karşı zihinsel süreçlerini yoğunlaştırabilme ve bunu sürdürebilme becerisidir. Bireyin
durumundaki değişiklikler, dikkatini bozabilir. Anksiyete, depresyon, işitsel varsanılar, aşırı
heyecansal durumlar, zihinsel ve bedensel yorgunluklar, keder, sıkıntı, öfke gibi durumlarda
dikkat azalır. Manik hastalarda spontan (istemli) dikkat önemli ölçüde artar.Bazen de manik
hastalarda daha sık görülen, dikkatin küçük, önemsiz bir dış uyaranla dağılması
(distraktibilite) durumu da görülebilir.
Hemşire, yedişer yedişer 100’e kadar saymasını isteyerek kişinin dikkatini test
edebilir. Bu işlem hem dikkat hem de bilişsel kapasite hakkında bilgi verir. Değişik sayılarla
bu test tekrarlanabilir. Dikkat, kişiye bir sözcük verilerek bunun harflerini tersten başlayarak
saymasını isteyerek de değerlendirilebilir.
Algı:Algılama, duyusal uyaranların bilinç düzeyinde farkında olma sürecidir.Algılama
duyusal sistemle (işitsel, görsel, dokunsal, koku almaya yönelik, tat almaya yönelik) ilgilidir
ve tanılamada algıların içeriği de ( görsel, işitsel vb.) tanılanmalıdır. Halüsinasyonlar
(Herhangi bir dış uyaran olmadan duyusal algılamalar) ve illüzyonlar (dış uyaranların yanlış
algılanması) psikozda en yaygın görülen iki algılama bozukluğudur.Diğer algı bozuklukları
ise depersonalizasyon (Kişinin benliğinden aşırı şekilde kopması, yabancılaşması) ve
derealizasyon (Çevreden aşırı olarak kopması)’dur.
Bellek (Hafıza): Dikkat ve algılama gibi zihinsel eylemlerinin yardımıyla çeşitli
bilgilerin kazanılmasına, saklanmasına gerektiğinde bilinç alanına getirilerek kullanılmasına
ve geçmişle bağlantı kurulmasına yarayan dinamik bir süreçtir.Bellek işlevleri geleneksel
olarak dört alana ayrılır ve aşağıdaki kriterlere göre tanılanır:
Anlık Bellek: Hastaya üç obje söylendikten sonra tekrar etmesi istenir; beş dakika
sonra bunları tekrar ettirerek yakın hafıza değerlendirilir.
Çok Yakın bellek: Bu kriter hastanın birkaç gün öncesine dair ne hatırladığını test
etmeyi içerir. Hastaya “bu sabah yediği”, “hastanede ne kadar zamandır kaldığı” sorulabilir.
Yakın bellek: Bu kriter, bir kaç ay önceki olayları hatırlamayı içerir. Hastaya güncel
konular hakkında soru sorulur (örn: Başbakanımız kim? vb).
Uzak bellek:Hastanın çocukluğu ve gençliğinde olan önemli tarihi olaylar hakkında
soru sorularak tespit edilir.
Yargılama ve içgörü: Hemşire, görüşme sırasında genellikle hastanın karar verme,
akıl yürütmesiyle ilgili bilgiler edinir.Ancak hemşire bunları tam olarak değerlendirememiş
ise, hastaya varsayımlara dayalı bazı senaryolar verir ve hastanın ne yapacağını sorar.
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Örneğin: “Yerde para buldunuz, ne yaparsınız?” “Yolda bir zarf buldunuz, ağzı kapalı,
üzerinde bir adres yazılı, bir de pul yapıştırılmış; ne yaparsınız ?” ya da “Sinemada
oturuyorsunuz; yanınızdaki boş koltukta küçük bir ateşin yandığını gördünüz ve kimse bunun
farkında değil. Bu durumda ne yaparsınız?” gibi sorular sorup yanıtlarını değerlendirmek
gerekir. Yargılama bozuksa birey yanıt veremeyebilir ya da soruyla ilgisi olmayan bir yanıt
verebilir.
İçgörü, bireyin davranışlarının ve tutumlarının mekanizmalarını, doğasını ve
başlangıcını anlamasını içerir.İçgörü derecesi psikiyatrik görüşme sırasında genellikle
belirlenir.Durumlarının farkında olmayan ya da durumlarıhakkında başkalarını suçlayan,
sorumluluğu başkalarına yükleyen, hasta olduklarını kabul etmeyen kişilerin genellikle
içgörüleri yoktur ya da zayıftır. Örneğin bireyin “ben hasta değilim, asıl hasta beni buraya
getiren ailemdir” demesinde olduğu gibi.
Entellektüel işlevler ve soyut düşünce:Hemşire bireyin kültürel ve eğitimsel
geçmişini, kullandığı kelimeleri ve bilgisini dikkate alarak entellektüel işlevlerini
ölçebilir.Bilgi hazinesi ve kelime dağarcığı zeka için iyi bir göstergedir çünkü en şiddetli
psikiyatrik bozuklukta bile bu ikisi (görece) etkilenmez.Yetişkinlerde mental retardasyon ile
hafif ya da orta düzeydeki demansı ayırt etmede yardımcı olur.Şöyleki mental retardasyonda
demansa göre bilgi hazinesi ve kelime dağarcığı daha kötüdür.Hemşire ilk görüşmede
genellikle bunu değerlendirebilir. Eğer şüphesi varsa görüşmeci bireye geçmiş
cumhurbaşkanlarının ismini ya da en büyük beş ilimizi sayması, bir düzinede kaç kalem
olduğu veya haftanın kaç günü olduğunu sorabilir. Hemşire kelime dağarcığı testi yaparken
bir seri sözcük verip bunların anlamlarını sorabilir ya da bunları bir cümle içinde kullanmasını
isteyebilir.Bu kelimeler kolaydan zora doğru gitmelidir.
Soyut düşünce, bireye “Elma, armut, erik arasındaki ortak nokta nedir?” veya “Güzel
ile doğru arasındaki benzerlikler nelerdir? gibi sorular sorularak bu kavramları anlama
yeteneğini yani bilişsel işlevlere yönelik bilgi edinmeyi sağlar. Bir diğer yöntem de
atasözlerinin anlamını açıklayabiliyor mu? Örneğin “Ağaç yaş iken eğilir” “Çocuk küçükken
eğitilir” derse, bu iyi ve soyut bir yorumdur; fakat “Ağaç yaşsa eğilip bükülebilir, ama yaş
değilse eğmek istediğimizde kırılır” derse, bu somut yorumdur. Şizofreni gibi bazı
hastalıklarda soyut düşünce yetisi kaybolur yerini somut düşünce alır.
Kapsamlı bir mental durum tanılaması çok uzun sürebilir. Eğer zaman kısıtlıysa
kişinin mental durumunu tanılamada kolay uygulanan ve kısa sürede tamamlanan Mini
Mental Durum Muayenesi (MMDM) kullanılabilir. MMDM, yönelimi, belleği, dikkati, görsel
ve motor becerileri ve dil kullanımını sınar. Tablo 5.4’te Mini Mental Durum Muayenesi
verilmiştir.
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5.4. Mini Mental Durum Muayenesi

Mini Mental Durum Muayenesi
BÖLÜM 1
1. Hastaya hangi yılda, hangi mevsimde olduğumuzu, ayın kaçı olduğunu, günlerden ne
olduğunu ve hangi ayda olduğumuzu sorun. (5 puan) (Yönelim/frontal)
2. Hastaya hani kentte, hangi ilçede, hangi bölgede (semtte), hangi hastanede, kaçıncı katta
olduğunu sorun. (5 puan) (Yönelim/frontal)
3. Adlarını kendinizin vereceği birbirleriyle ilişkisiz üç nesnenin adını yinelemesini isteyin.
Bunları hastaya söyledikten hemen sonra yinelemesini isteyin ve her üçünün adını bir seferde
öğrenemezse öğrenene dek yinelemesini isteyin. (3 puan) (Anlık Bellek/frontal)
4. Hastanın 100’den 7 çıkarmasını, bulduğu sonuçtan yine 7 çıkarmasını isteyin ve beş kez
çıkarma yapınca durmasını isteyin. Bunun yerine “dünya” sözcüğünün harflerini sondan başa
doğru söylemesini isteyebilirsiniz. (5 puan) (Dikkat ve konsantrasyon/frontal)
5. Hastadan, daha önce kendisine söylenen üç nesnenin adını söylemesini isteyin. (3 puan)
(Yakın bellek/Dominant hippokampal)
BÖLÜM 2

1. Hastaya bir kol saati gösterin ve bunun ne olduğunu sorun. Aynı işlemi bir kalem için
yineleyin. (2 puan) (Adlandırma/Dominant temporoparyetal)
2. Hastadan şu deyişi yinelemesini isteyin: “Sevgiye, kıskançlığa ya da nefrete yer yok” (1 puan)
(Konuşma/ Dominant frontal)
3. Hastadan üç aşamalı bir konutu yapmasını isteyin, “kağıdı sağ elinize alın, ikiye katlayın ve
yere koyun “ gibi. (3 puan) (Üç aşamalı komut/ Frontal)
4. Boş bir kağıdın üzerine “gözlerinizi kapatın” cümlesini yazın. Hastadan bunu okumasını ve
yazılanı yapmasını isteyin. (1 puan) (Okuma/Dominant temporoparyetal)
5. Hastaya boş bir kağıt verin ve bir cümle yazmasını isteyin. Bu kendiliğinden yapılmalıdır. Bu
cümlenin öznesi ve yüklemi varsa ve anlamlı ise puan verin. (1 puan) (Yazma/Dominant
temporoparyetal)
6. Bir kağıt üzerine onun için çizdiğiniz bir şekli (iç içe geçmiş beşgenler gibi) kopya etmesini
isteyin. (1 puan) (Yapılandırma/NonDominant paryetal)
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Puanlama
Demans ya da deliryumun belirlenmesi için MMDM’nin kesim puanı 23/24 olarak alınmakta ve 23
puan ve altı kognitif bir bozukluğu gösterir demektir.
NOT: MMDM, organik ve fonksiyonel bozuklukları ayırt etmek için olduğu gibi demansı depresyon,
şizofreni ve nörotik bozukluklardan ayırt etmek için de güvenilir bir testtir.
Kaynak: Güleç, C., Köroğlu, E. (1997). Psikiyatri temel kitabı. cilt 1.’den alınmıştır.
Kapsamlı bir psikososyal ve mental durum tanılaması hakkında anlatılanlar şematize
edilerek Tablo 5.5’te verilmiştir. Bu tabloda tanılamaya ilişkin sorulabilecek sorular, normal
ve anormal bulgular yer almaktadır.
Tablo. 5.5. Psikososyal ve Mental Durumun Tanılanması
Demografik Veri
Soru

Mantıksal Gerekçe

Adın, adresin ve telefon numaranız nedir?

Bu soru hastanın bilinç, hafıza, konuşma paterni,
tonu ya da konuşma kusurlarının düzeyini
belirlemede temel veriyi oluşturur. Bu soruya
cevap verme yetersizliği kongnitif/nörolojik
kusurları belirler.

Kaç yaşındasınız?

Bu bilgi hastanın psikososyal gelişim düzeyinin
saptanmasına
ve
yaşla
görünümün
karşılaştırılmasına olanak sağlar. Yaşa göre
stresörlere cevabı farklılık gösterir. Olası
gelişimsel kriz olup olmadığını tanımlamaya
yardımcı olur. Kadınlarda depresyon ve anksiyete,
erkeklerde ise madde kullanımı ve psikososyal
rahatsızlıklar daha sıktır. Erkekler kadınlardan
daha agresif olabilir ve kendine zarar verici
davranışlar gösterebilir.

Hastanın cinsiyetini not alın.

Medeni durumunuz nedir?

Evli olanlar boşanmış ve bekarlara oranla daha az
stres yaşarlar.

Eğitim ve sosyoekonomik düzey:

Düşük gelir ve eğitim düzeyinde olanlarda
psikososyal problemler daha sık görülür. Yüksek
eğitimli ve sosyo-ekonomik düzeye sahip olanların
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Eğitim durumunuz nedir?

daha sağlıklı yaşam tarzları vardır, depresyon
sıklığı daha düşüktür.
Eğitim
düzeyi
yüksek
duyduklarında ruh sağlığı
fazlakullanıyor.

olanlar
ihtiyaç
hizmetlerini daha

Öykü Alma
Başvuru nedeni/ Başlıca şikayeti
Mantıksal Gerekçe

Soru

Şuan ki en acil sağlık şikayetiniz nedir? Başvuru Bu bilgi hastanın açısından durumunu belirlemeye
sebebiniz nedir? Ne şikayet ile başvurdunuz?
yardımcı olur ve şuan ki sağlık durumu ile
bağlantılı gerçek semptomları öncelikle anlamaya
yardımcı olur.
Geçmiş sağlık öyküsü
Mantıksal Gerekçe

Soru

Daha önce hiç sağlık sorunu için tıbbi bir tedavi Bazı hastalar ruh sağlığı kliniklerinde olumsuz
gördünüz mü / yardım aldınız mı? Açıklayınız.
geçmiş deneyimlere sahip olabilir.
Daha önce hiç kafa travması, menenjit, ensafalit Bu durum hastanın gelişimsel düzeyini ve ruhsal
(beyin iltihabı) ya da inme tarzı bir şey durumunu etkileyebilir.
geçirdiniz mi? Geçirdiyseniz sağlığınızla ilgili
ne gibi değişiklikler oldu?
Baş ağrılarınız oluyor mu? Tarif ediniz.

Gerilime bağlı baş ağrıları hastanın yaşadığı stresli
durumdan kaynaklı olabilir.

Orduda aktif bir görev yaptınız mı? Açıklayınız.

Askeri komandolarda travmatik durumlar, post
travma sendromu olabilir.

Solunumunuzda ya da kalp atışlarınızda bir Hiperventilasyon ve çarpıntı anksiyeteye işaret
sorun olduğu mu?
edebilir.
Aile hikayesi
Soru

Mantıksal Gerekçe

Ailenizde hiç ruhsal bozukluğu olan ya da Anksiyete, depresyon, bipolar, şizofreni ya da
Alzheimer hastalığı olan var mı?
Alzheimer gibi hastalıklar genetik ya da aile
bağlantılı olabilir.
Günlük Yaşam Biçimi ve Sağlık Uygulamaları
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Günlük yaşam aktivitelerini normal bir şekilde Nörolojik ve ruhsal hastalıklar günlük yaşam
yapabiliyor musunuz? Tipik bir gününüzü aktivitelerini
gerçekleştirmeyi
değiştirebilir.
anlatınız. Enerji seviyenizi tanımlayınız.
Depresyonda sürekli evde kalma gibi yaşam
aktiviteleri görülebilir. Anksiyeteli hastalar hiç
yerinde duramazken, depresyonda olanlar sürekli
yorgun olabilir. Yeme bozukluğu olan hastalar
olağandan fazla egzersiz yapabilir.
Normal yeme alışkanlığını tanıla.
Dün neler yediğinizi sayabilir misiniz?

İştah azlığı depresyonda, yeme bozukluğunda ve
madde kullanımında görülür.

Günlük boşaltım sistemini tanıla.

Rahatsız bağırsak sendromu ya da peptik ülser
psikolojik bozukluklarla bağlantılı olabilir.

Uyku düzenini tanıla.

Uykusuzluk (İnsomnia) depresyonda, anksiyete
bozukluklarında, bipolar ve madde kullanımda sık
görülür.

Kaç saat uyursunuz?
Uykuya dalmada / sürdürmede zorluk yaşar
mısınız?
Uyumaya yardımcı olması için bir şey yapmaya
veya bir şey almaya ihtiyaç duyar mısınız?
Aktivite ve egzersiz uygulamalarını tanıla.
Düzenli egzersiz yapar mısınız? Neler?

Aşırı egzersiz yapma yeme bozukluklarıyla
ilişkilidir. Aktivitelerde azalma/yapmama ise
depresyonla ilişkili olabilir.

Cinsel yaşamınızla ilgili bir bir değişiklik Ruhsal bozukluklarda (Depresyon vb.) cinsel
yaşıyor musunuz? Bu konuyla ilgili bir yaşantı yaşanabilir. Riskli/korunmasız cinsel
endişeniz var mı? Varsa neler? Güvenli cinsel yaşantılar madde kullanımıyla ilişkili olabilir.
yaşama önem verir misiniz?
Kan basıncını ölç

Anksiyete, özellikle şiddetli anksiyete veya
panikte sempatik uyarı etkisiyle kan basıncı
yükselebilir.

Radyal nabzı ölç.

Sempatik uyarı etkisiyle anksiyeteli hastalarda
artabilir.

Normal atım hızı: 60 -100 /dk

örüntüleri Anksiyeteli hastalarda solunum hızı, sempatik
uyarı
etkisiyle
artabilir.
Hasta dispneik
görünebilir.solunum hızı depresyonda azalabilir ve
Solunum hızını kaydet. Nefes alma yavaş, solunum paterni (nefes alma) sık ve derin iç
düzenli ve sakin olmalı. Yetişkinde solunum hızı çekmeleri içerebilir.
dakikada 12-20 defa olmalıdır. Ritmini veya
Solunum hızı ve solunum
yönünden gözle ve ölç.
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nefes alma örüntüsünü değerlendir. Göğüs
duvarı simetrik olarak yükselir ve genişler, sonra
da rahatlar. Eforsuz ve kolayca olmalı.
Göz hareketlerini gözle ve pupil genişliğini Pupillaların çapı, şekil ve ışık yanıtlarının normal
olması beyin sapının (özellikle-mezensefalonölç.
pons) bütünlüğünü koruduğunu gösterir. Normal
İlaç entoksikasyonundan şüpheleniyorsan Hızlı koşullarda pupillaların çapı kişinin bulunduğu
Göz Testini yap.
ortamın ışık yoğunluğuna göre 3- 5 mm. arasında
değişir, ışık tutulduğunda daralırlar, şekilleri
dairesel ve kenarları yuvarlaktır. Ayrıca göz
kürelerinin hareketleri normaldir, göz kapaklarına
ait bir asimetri/düşüklük de yoktur
Psikososyal Tanılama
Ruh sağlığı açısından destek sistemlerini
tanımlamak
önemlidir.
Rollerini
yerine
Aile /arkadaş /partner ile ilişkilerinizden getirememe, rol yüklenmesi, rol çatışması ruh
bahseder misiniz? (İlişkilerini ve çeşitli rollerini sağlığını etkileyebilir veya ruhsal bozukluklar
tanımlaması istenir)
rollerimizi etkileyebilir.Ruh sağlığı problemleri
Ailenizde ve ilişkilerinizdeki rolünüzü nasıl ailedeki ve ilişkilerdeki rolleri sıklıkla engeller.
Stresli ilişkiler ya da roller kişinin ruh sağlığını
algılarsınız?
etkileyebilir.
Rol ve ilişkiler:

Olumlu benlik algısı ruh sağlığı açısından
önemlidir. Düşük benlik saygısına sahip olan
Kendini nasıl görüyorsun/ tanımlarsın?
hastalar depresif olabilir ya da yeme bozukluğu,
Kendiniz hakkında ve diğer kişilerle olan madde kullanımı gibi problemlere sahip olabilir.
Psikolojik problemlere sahip olan hastaların
ilişkileriniz hakkında nasıl hissediyorsunuz?
diğerleri ile olan ilişkilerinde bozulma ve zorluklar
yaşanabilir.
Benlik kavramı:

Hobi ve eğlence aktiviteleri:
Hobileriniz nedir? Sizi ne eğlendirir? Evcil
hayvanınız var mı?

Depresyonda hobi ve aktivitelere hastanın ilgisi
azalabilir.

Ruh sağlığını ve baş etmesini olumlu veya
olumsuz olarak etkileyebilir. Ruh sağlığı
Din ile ilgili bilgileri nereden /kimden /hastalıklarına yönelik etkisini tanımla.
öğrendiniz? Dini uygulamalarınız nelerdir? Dini
inançlarınızın sağlık durumunuza veya sağlık
uygulamalarına etkisi var mı? nasıl?
Maneviyat ve inanç sistemi:

Alışkanlıkları:

Bu maddeler bilinç seviyesine, cevap verme
zamanında azalmaya ve duygu durumunda ve
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Herhangi bir reçeteli ya da reçetesiz mizacında değişimlere sebep olabilir.
kullandığınız ilaç var mı? Ne kadar alkol
alıyorsunuz? Esrar, kokain gibi uyuşturucu
alışkanlığınız var mı?
Stres ve Baş etme yöntemleri

Mevcut baş etme becerilerini tanımlar.

Stresle nasıl baş ediyorsunuz?

Baş etme becerilerinin etkili olup olmadığını
tanımlar.

Üzgün olduğunuzda ne yaparsınız?

Ruhsal Durum Tanılaması
Normal Bulgular

Anormal Bulgular

Hastanın Postürü ve Hareketlerini Gözle

Gergin kaslar, yerinde rahat oturamama,
huzursuzluk, kıpırdanma, adımlama anksiyeteyi
gösterebilir. Çökkün bir postür ve yavaş hareketler
depresyonu gösterebilir.

Postür dik ve beden rahat, gevşek görünmeli

Hastanın garip, yırtık, pis bir kıyafet giymesi
şizofreni olduğunu; tuhaf bir makyaj yapması, aşırı
Mevsime, yaşına ve ortama uygun giyinir. renkli giyinmesi hastanın bipolar bozukluğun
Giysileri temiz ve özenlidir.
manik evresinde olduğunu düşündürebilir.
Uygun giyim ve hijyeni gözle

Göz kontağı
Göz kontağı kurar

Zayıf göz kontağı kurmak, depresyonla ilişkili
olabilir

Hastanın konuşmasında ses tonu, konuşma Ses tonu ve konuşma hızındaki değişmeler,
hızındaki değişiklikler, terleme, titreme ve bedenin titremesi, kas gerginliğinin artması,
terleme ve avuç içlerinin terlemesi, anksiyetenin
gerginlik olup olmadığını gözle.
fiziksel işaretleridir
Konuşma sakin ve düzgün, doğru ve
zorlanmadan olmalı. Konuşma, görüşme açık,
kendiliğinden (spontan), anlaşılır ve tartışılan
konunun içeriğine uygun olmalı.
Bilinç düzeyindeki anormal durumlar:
Hastanın bilinç durumu gözle. (İnspeksiyon) Laterji: (uyuklama, uyuşukluk). Hasta gözlerini
Bilinci değerlendirilirken hastanın adı, adresi ve açar, sorulara cevap verir hemen arkasından
telefon numarasını sor.
uykuya dalar.
Hasta normalde görüşme ve fiziksel muayene
sırasında neler olduğunun farkında, oryante ve
uyanıktır-dikkatlidir,
gözü
açıktır
ve
görüşmeciye bakar. Hasta kişi, yer, gün ve

Deliryum: Konfüzyon, algılamada bozukluk ve
dikkatte azalma, motor ve duyusal heyecan;
uyaranlara uygunsuz cevap verme; endişenin
belirginleşmesi. Deliryum durumlarında gün boyu
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zamanın farkındadır ve sorulan sorulara uygun dalgalanmalar gösteren bilinç sislenmesi olur.
yanıtlar verir. Yaşlı hastaların yanıt verme
Stupor: Görsel, sözel, veya ağrılı uyaranlara basit
süreleri biraz uzun-yavaş olabilir ancak doğru
motor veya sözel cevap verme, cevap vermede
yavaşlık, korneal ve pupiller reflekslerde bozulma,
derin tendon ve yüzeyel refleksler etkilenmemiştir,
patolojik refleksler olabilir.
Koma:Koma bilinç düzeyinin ileri derecede
bozulduğu, dış uyaranlarla uyandırılamama
durumudur. Konfüzyondan derin yanıtsızlığa
kadar değişen mental durum değişikliği olarak
tanımlanmaktadır.
Oryantasyon
Hastaya hangi yılda ve nerede olduğunu ve adını
sor. Kişinin bazen tarihi ve günleri
hatırlayamaması normaldir ancak bu konuda
hatırlatma yapıldıktan az sonra sorulduğunda
bilmesi gerekir.

Zamana, yere ve kişiye oryantasyonun bozulması
anormal bir bulgudur. Tarih ve zaman
oryantasyonda ilk bozulmaya başlayan kısımdır.
Yere oryantasyon ikinci olarak bozulur. Hasta
oryante edildikten sonra yeri, içinde bulunduğu
şehri ve ülkeyi hatırlaması beklenir. Kişiye
oryantasyon en son bozulur.

cevaplar verirler ve uyanıktırlar.
Hafıza-Bellek
Hastaya birbiriyle ilgisi olmayan üç nesnenin
isimleri söylenir, örneğin bulut, köpek, elma.
(Tek heceli veya üçten fazla heceli olmamalı)
Kısa süreli bellek ve öğrenme becerisi’ni kabaca
muayene etmek için şu yöntem izlenebilir:
Hastaya, “şimdi size 3 tane kelime
söyleyeceğim. Bunları öğrenmenizi ve aklınızda
tutmanızı istiyorum. İyice aklınızda tutun, çünkü
daha sonra, aradan zaman geçtikten sonra belki
yine sorarım” denir. (Bu sonuncu cümle, ilerde
hastanın uzun süreli belleğini muayene
edebilmek için eklenmelidir). “Hazır mısınız?
Söylüyorum” dedikten sonra, her kelime
arasında 1 saniye durarak ve ses tonunu
değiştirmeden, 3 kelime söylenir. Bu kelimeler
arasında çağrışım bağı olmamalıdır, bir tanesinin
soyut bir kavram olması doğru olur.

Hasta bu üç kelimeyi hatırlayamaz veya zorluk
çeker.

Alzheimer tipi demanslarda ilk gözlenebilir
bozulma, genellikle soyutlama becerisinde ve
bellekte
ortaya
çıkar.
Normal
basınçlı
hidrosefalide ise, ön plandaki bulgu, dikkat ve
bellek bozukluklarıdır.
Öğrenme ve bellekte bozulma, Alzheimer tipi
demansta başlangıçta anlık bellek tamamen sağlam
kaldığı halde, kısa süreli belleğe ait bazı süreçler
bozulmuştur; hasta kayıt yapamaz, verilen
malzemeyi kısa süreli belleğine alamaz ve bu
durum verilen malzemenin uzunluğu ve
karmaşıklığı ölçüsünde artar. Üç kelimenin bir
dinleyişte tekrarı, demans başlangıcının sınırında
yer alır, diyebiliriz. Hafif derecedeki bir
demansiyel sendromda, bazı hastalar3 kelimeyi
birinci keresinde tekrarlayabilirler.
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Örnek: İnek-Yardım-Perde
Hasta kelimelerin hepsini ve doğru sırada
tekrarlayamamışsa, kelimeler kendisine bir daha
okunur. Bu şekilde 5 deneme yapılabilir.
Buna karşılık normal bir insan bir anlık dalgınlık
nedeniyle ilk seferinde başarısız olabilir;
tekrarlanması isteği ile kelimeleri hastaya
söylerken odaya birisinin girmesi, bir yerde ani
bir gürültünün olması gibi bir dış uyaran
hastanın dikkatini çekmişse, bu noktayı da göz
önüne alarak karar vermek gerekir.
Hasta yanıt veremeyebilir ya da soruyla ilgisi
Yargılama ve muhakeme
olmayan bir yanı verebilir.
Muhakeme
fonksiyonunun
muayenesinde
hastaya:
-“Yolda, annesini-babasını kaybetmiş, üç
yaşında bir çocuk görseniz ne yaparsınız?”
-“Yolda bir zarf buldunuz; ağzı kapalı, üzerinde
bir adres yazılı, bir de pul yapıştırılmış; ne
yaparsınız ?”
-“Ormanda dolaşırken kaybolsanız, yolunuzu
nasıl bulursunuz?” gibi sorular sorup cevaplarını
değerlendirmek gerekir.
Hesap yapabilme-Aritmetik beceri

Hasta hesaplamayı yapamaz veya yanlış cevap
verir. Hafif – orta derecede bir demansta hasta bu
Örneğin 100 TL paranız var, bir dükkâna işlemleri yapmakta güçlük çekebilir.
gittiniz, 2 kilo elmaya 3TL ve bir pastaya 20TL
verdiniz. Ne kadar harcadınız? Ya da Elinizde Muhakeme ve aritmetik muayenesi bulgularını
ne kadar kaldı? veya basit toplama veya değerlendirirken hastanın eğitim düzeyini,
çıkarmaları yapması istenebilir.
mesleğini ve hastalık öncesi kapasitesini gözden
kaçırmamak, bu konuda aileden iyi bilgi almak
gerekir.

Hastanın Aritmetik Becerisini ölçmek için
kendisine:
-5 kere 13 kaç eder?
-65’ten 7 çıkarsa kaç kalır?
-58’i 2’ye bölersek kaç çıkar?
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-11 ile 29’u toplarsak ne eder?
Bir gazetecinin 6 tane müşterisi var;
müşterilerinin her birinden 25’er lira kazansa,
toplam kazancı ne kadar olur?”
Soyut Düşünme yetisi (soyutlama becerisi)
Bunun için hastaya bir atasözü verilerek bunun
anlamı sorulur. Burada hastanın atasözünü
kelime anlamıyla somut olarak mı, yoksa soyut
olarak mı yorumladığına bakılır.
“Ağaç yaş iken eğilir”.

Soyutlama fonksiyonu için “Benzerlikler” testi
de iyi bir testtir. Hastanın, iki şeyin benzerliğini
yorumlaması ve yorumlarının kalitesi, bir
soyutlama testi olarak kullanılabilir. Hastaya,
“Şimdi size iki şeyin ismini söyleyeceğim; siz
de bana bu iki şey arasında nasıl bir benzerlik
var, onu bulup söyleyeceksiniz” denir. Hastaya
şu çiftler verilebilir:
Portakal-Muz
Aslan-Köpek
Göz-Kulak

“Çocuk küçükken eğitilir” derse, bu iyi ve soyut
bir yorumdur; fakat “Ağaç yaşsa eğilip bükülebilir,
ama yaş değilse eğmek istediğimizde kırılır” derse,
bu somut yorumdur. Şizofreni gibi bazı
hastalıklarda soyut düşünce yetisi kaybolur yerini
somut düşünce alır.
Örnek olarak, (Portakal-Muz) benzerliğinin uygun
soyut yorumu “İkisi de meyve” cevabıdır.
“Renkleri benzer”, “İkisi de vitaminlidir”, İkisinin
de kabuğu var” cevapları birer benzerlik söyler,
ama bunlar soyut olmayan niteliksiz yorumlardır.
Soyutlama-soyut ve karmaşık kavramlaştırma
becerisi’nin bozulması demansiyel sürecin en
erken göstergelerinden biridir.
Demansta, “Biri yuvarlak, biri uzun” diye aradaki
farkı söyler. İlerlemiş demanslarda ise hasta
“Benzemez” der. Hasta böyle cevap verdiğinde,
“Ben farkı değil, benzerliği istiyorum” demek ve
uygun soyut yorumu hastaya söylemek, bunun
ardından bir sonraki çifte geçerek oradaki
benzerliğin ne olduğu sorusunu tekrarlamak uygun
olur.

Weber ve Kelley, 2010, Health Assessment in Nursing, pp:56-67 kaynağından
yararlanılmıştır
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Uygulama Soruları
1)
Bireyin ruhsal durumunu etkileyen ve çevreyle etkileşiminde güçlü yanlarını
ve yeteneklerini belirlemeye yardım eden psikososyal kriterleri ve stresörleri tartışınız.
2)
Mental durum tanılamasının yapılacağı ortamı ve tanılama yapan hemşirenin
ne gibi becerilere sahip olması gerektiği hakkında tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bireyin biyo-psiko-sosyal bir varlık olduğu unutulmaksızın biyolojik, psikolojik ve
sosyal yönleriyle bir bütünlük içinde gözden geçirilmesi gereklidir. Bu öğelerden herhangi
birinin ihmali gerek tanı gerekse tedavi açısından yanlış stratejiler izlenmesine neden olabilir.
Bu yüzden bireyin fiziksel tanılamasının yanında psikososyal ve mental durumunun da
tanılanması önemlidir.Bu kapsamda, genel durum tanılamasının bir boyutu olan mental durum
ve psikososyal tanılama nedir, bileşenleri nedir ve tanılamada nasıl sorular sorulur ve bunların
kişinin ruhsal durumuyla ilişkileri hakkında bilgimizi gözden geçirdik ve yeni bilgiler
edindik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi psikososyal tanılamanın bileşenlerinden değildir?

a.

Benlik kavramı

b.

Algılama

c.

Başetme becerisi

d.

Rol gelişimi

e.

Kişilerarası ilişkiler

2)

Aşağıdakilerden hangisi yönelimde en son bozulan kısımdır?

a)

Hangi ülkede olduğu

b)

Hangi şehirde oturduğu

c)

Hangi ayda olduğu

d)

Hangi mevsimde olduğu

e)

Kişilerin kim olduğu

3)

Bilinç düzeyini değerlendirmede hastaya öncelikle hangi uyaran verilmelidir?

a)

Sözel uyaran

b)

Dokunsal uyaran

c)

Görsel uyaran

d)

Ağrılı uyaran

e)

Sanal uyaran

4)

Aşağıdakilerden bölgelerden hangisinden ağrılı uyaran verilir?

a)

Meme uçları

b)

Tırnak yatağı

c)

Gluteus kası

d)

Omurga üstü

e)

Göz kapakları
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5)
Mental durum tanılaması yaparken bireyin genel görünümünü ve tutumunu
tanılamada aşağıdakilerden hangisi değerlendirilmez?
a)

Mimikleri

b)

Hijyeni

c)

Göz teması

d)

Konuşması

e)

Soyut düşünce

6)
Aşağıdakilerden hangisi “Bilinç durumunda bulanıklık ve uyku durumunda
artmayla birlikte uyandırılabilir olma ancak hemen uykuya dönme” durumunu tanımlayan
kavramdır?
a)

Letarji

b)

Senkop

c)

Koma

d)

Konfüzyon

e)

Stupor

7)
yaparsınız?

Bireyin dikkat ve konsantrasyonunu tanılarken aşağıdakilerden hangisini

a)

Nerede ve kimlerle yaşadığını sorarım

b)

Bir atasözü vererek, anlamını sorarım.

c)

Kendini nasıl hissettiğini sorarım

d)

Kalem sözcüğünün harflerini tersten sıralar mısın diye sorarım

e)

Kendine zarar vermeyi düşündüğün oldu mu diye sorarım.

8)
Aşağıdakilerden hangisi mental durum tanılamasındaki bilişsel ve entelektüel
alanın bir bileşeni değildir?
a)

Konsantrasyon

b)

Hafıza

c)

Duygudurum
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d)

Oryantasyon

e)

Soyut düşünce

9)
Psikososyal tanılamada bireyin benlik kavramının değerlendirilmesinin
önemini ruh sağlığı açısından değerlendiriniz.

10)

Bireyin kişilerarası ilişkilerini tanılamada hangi sorular sorulabilir?

Cevaplar: 1) b 2) e 3) c 4) b 5) e 6) a 7)d 8) c
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6. DERİ, SAÇ VE TIRNAKLARIN TANILANMASI ∗

∗

Bu bölüm, Yard.Doç.Dr.Serap Balcı tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Derinin Bölümleri
6.2. Derinin Fiziksel Tanılanması ve Değerlendirilmesi (Renk, Nem, Isı, Hareketlilik ve
Turgor, Ödem, Lezyonlar)
6.3. Saç, Kıl ve Tırnakların Tanılanması ve Değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Hastanın deri muayenesine hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

2)

Deriyi "renk ve ısı" özellikleri açısından değerlendiriniz.

3)

Primer deri lezyonları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Deri, Saç ve Tırnakların

Derinin görevlerini ve bölümlerini Okuyarak/Araştırarak
öğrenebilmek

Tanılanması
Deri, Saç ve Tırnakların
Tanılanması
Deri, Saç ve Tırnakların
Tanılanması

Deri, Saç ve Tırnakların
Tanılanması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hastanın
deri
muayenesine Okuyarak/Araştırarak
hazırlanmasında dikkat edilecek
noktaları öğrenebilmek
Deriyi renk, yapı, ısı, nemlilik,
ödem, turgor, lezyonlar ve
döküntüler açısından
değerlendirmeyi öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Tırnak ve kılların özelliklerini ve
onlarla ilişkili sorunları
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Hemşirelik

•

Deri

•

Saç

•

Kıl

•

Tırnak

•

Lezyonlar
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Giriş
Deri, tüm vücudu örtü gibi saran en büyük organdır ve birçok fonksiyonu vardır.
Bunlar; vücudun ilk savunma hattıdır ve dokuları mikroorganizmalardan, zararlı maddelerden
ve radyasyondan korur. Epidermisten sıvı geçişini düzenleyerek sıvı kaybını veya aşırı sıvı
birikimini önler, vücut sıvılarını vücut sınırları içinde tutar. D vitaminini sentezler. Vücut
ısısının ayarlanmasını sağlar. Ter, üre ve laktik asit salgılar.Önemli bir duyu organıdır, bireyin
duygularını yansıtır.
Birçok organ ve sistemik hastalıkların seyrinde bazı deri belirti ve bulguları olabilir
ve bunların saptanması tanıya ışık tutar. Ayrıca derinin bütünlüğünün korunması ve
sürdürülmesi çok önemlidir, eğer bu bütünlük bozulursa, kişidetehlikeli ve yaşamı tehdit edici
durumlara neden olabilir. Bu nedenle hemşire, derinin fizik muayenesini yapabilmeli, olası
olumsuz durumları belirleyebilmeli, deri bütünlüğünün korunmasıve sürdürülmesinde
hastaya uygun bakımı verebilmelidir.
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6.1. Derinin Bölümleri
Deri üç tabakadan oluşmuştur; en üstte epidermis, ortada dermis ve altta subkutan
doku yer almaktadır.
•
Epidermis: Derinin en üst tabakasıdır. Kan damarları ve sinirleri içermez.Ter
bezlerinin kanalları ve kıl folikülleri epidermisten geçer. Kendi içinde iki tabakaya ayrılır:
Üstteki tabaka, keratinize, ölü keratinize hücrelerden meydana gelir. Alttaki tabaka ise
hücresel canlı hücrelerden oluşur ve melanin ile keratin sentezi yapar.
•
Dermis: Bol miktarda kan damarı içeren elastik ve dayanıklı bir dokudur.
Epidermisin beslenmesini sağlar, destek oluşturur. Dermiste, yağ bezleri ve kıl folikülleri
bulunur. Makrofajlar ve mast hücreleri de vardır. Altında yer alan subkutan dokuya bağlıdır.
•
Subkutan: Epidermis ve dermis tabakaları için esnek bir taban desteği sağlar.
Gevşek bağ dokusundan oluşmuştur. Yağ ve ter bezleri ile kıl foliküllerinin geri kalan kısmı
bulunur. Yağ içeriği şişmanlarda fazladır. Bu tabaka enerji için yağ hücrelerini depolar,
sıcaklığı korur.
Kıl, tırnak, yağ ve ter bezleri derinin diğer elemanlarıdır.

6.2. Derinin Fiziksel Tanılaması Ve Değerlendirilmesi
Hemşire deriyi bir organ olarak kabul ederek tam bir muayeneden geçirmelidir. Deri
hastayı etkileyen durumları saptamada hemşire için bir penceredir. Oksijenlenme,
sirkülasyon, beslenme ve hidrasyondaki değişiklikler, lokal doku hasarı, hijyen vb. durumlar
hakkında bilgi verir.
Deri muayenesi ya diğer vücut sistemlerinin muayenesine başlamadan önce tepeden
tırnağa tüm vücut yüzeyini kapsayacak biçimde yapılır ya da vücut sistemlerinin muayenesi
sırasında ilgili vücut yüzeylerindeki deri değerlendirilerek gerçekleştirilir.
Deri; inspeksiyon, olfaksiyon ve palpasyon yoluyla değerlendirilir.İnspeksiyonda
cildin rengi, nemliliği, ısısı, yapısı ve turgoru varsa primer ya da sekonder deri lezyonları
değerlendirilir. Vasküler değişiklikler, ödem ve lezyonlar kaydedilir. Palpasyon ile deri
turgoru, sıcaklığı, soğukluğu, esnekliği, hidratasyon durumu, deri altı amfizemi, lezyonların
özellikleri araştırılır. Olfaksiyon, vücut kokularını değerlendirme de kullanılır ve genellikle
inspeksiyon sırasında gerçekleştirilir. Özellikle deri kıvrımları ya da aksilla gibi kapalı
alanlarda hoş olmayan koku olup olmadığına dikkat edilir. Bu kokular özellikle yetersiz
hijyen uygulanmasına, aşırı terlemeye bağlıdır. Güçlü ter kokusu veya kötü koku, ter
bezlerindeki bozuklukları gösterebilir ya da hijyen yetersizliğinin de bir göstergesi olabilir. .
Ayrıca aseton kokusu diyabetik ketoasidozu; fare kokusu Fenilketonüriyi; Amonyak kokusu
ise üreminin belirtisi olabilir.
Hastanın Muayeneye Hazırlanmasında şunlara dikkat edilmelidir:
•
Muayene için gerekli malzemeler hazırlanmalıdır. Bunlar; muayene ışığı,
kalem ışık, ayna, büyüteç, mezura, eldiven, muayene elbisesi,basınç yarası skalaları (Braden
Bası Yarası Skalası) vb'dir.
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•
Muayeneden önce bireyin sağlık öyküsü (geçmiş sağlık öyküsü, aile öyküsü,
yaşam şekli, risk faktörleri gibi) alınmalıdır.
•
Odanın kapısı kapalı tutulmalı ya da muayene sırasında bir paravan (perde)
çekilmelidir.
•

Hastaya yapılacak işlem açıklanmalı, soruları cevaplanmalıdır.

•

Hastanın elbiseleri, takıları, peruk, yapay tırnak, ojeleri varsa çıkarılmalıdır.

•

Eğer varsa hastaya muayene elbisesi giydirilebilir.

•

Oda ısısı uygun sıcaklıkta olmalıdır.

•
Muayene için hasta oturur pozisyonda olabilir. Ancak kalça ve bacakların
muayenesi için hasta yatar pozisyonda, yan veya sırt üstü yatabilir.
•
Deriyi incelerken ışığın yeterli olmasına dikkat edilmeli, mümkünse gün
ışığında, değilse kuvvetli bir ışık kaynağı altında hasta muayene edilmelidir.
•

Parlak ışık hasta üzerine odaklanmalıdır.

•
İnspeksiyon sırasında özellikle çıplak gözle gözlenmesi güç olan durumlarda
(örneğin, lezyonlar) el büyüteci kullanılması yararlı olur.
•
Deri palpasyonu sırasında hemşirenin elleri ılık olmalı ve deri de akıntılı bir
yara vb. varsa palpasyon sırasında tek kullanımlık eldiven giyilmelidir
•

Muayene sırasında hastanın kültürel yapısı, inançları da önemlidir.

•

Muayenede bölgenin simetrisi ile karşılaştırılarak değerlendirme yapılmalıdır.

•

Yapılan tüm değerlendirmeler mutlaka hemşirelik notuna kaydedilmelidir.

Deri renk, yapı, ısı, nemlilik, ödem, turgor, lezyonlar ve döküntüler
açısından değerlendirilir.

6.2.1. Renk
Derinin rengi, ırklar ve kişiler arasında farklılık gösterir, hatta aynı bireyde güneş
ışığına maruz kalan alanlarla, diğer vücut yüzeyleri arasında da renk farkı olabilir. Derinin
rengi, vücudun güneş görmeyen alanları esas alınarak değerlendirilmelidir. Çünkü yüz, kollar
gibi güneş ışığına maruz kalan alanlarda derinin rengi daha koyudur. Normal deri
pigmentasyonu; fildişi renginden, koyu kahverengine ya da kırmızımsı pembeden, açık
pembeye kadar değişik tonlarda olabilir. Bazı kişilerde bronz ten, çil, beyaz lekeler
görülebilir.
Derinin normal rengi 4 pigmente bağlıdır. Melanin, Karoten, Oksihemoglobin,
Deoksihemoglobindir. Melanin: deriye kahverengini veren pigmenttir, miktarı genetik
olarak belirlenmiştir. Ancak güneş ışığı ile artar. Bazı alanlarda melanin miktarındaki
farklılıklardan dolayı değişiklikler görülebilir. Örneğin esmer kişilerde avuç içleri, ayak
tabanları, tırnak yatakları ve dudaklar daha açık renkli olabilir. Beyaz tenli kişilerde ise göğüs
çevresi, dudak ve genital bölge daha koyu renkte olabilir.
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Vücut yüzeyinde pigmentasyon artışı (kahverengilik) veya kaybı, kırmızılık, solukluk,
siyanoz ve sarılık olup olmadığı değerlendirilir. Melanin pigmentinin azalması plaklar
şeklinde yerel olarak vitiligo, yaygın olarak da albinizmde görülür. Albinizmde deri ile
birlikte saç, kaş, kirpikler de pigmentten yoksundur. Örneğin; Acanthosis Nigricans (Deri
Sertleşmesi): Deride lokalize kalınlaşma ve koyulaşma ile karakterizedir. Genellikle boynun
arkasında görülür. Diyabet, deri kanserleri, aşırı kiloluk, kullanılan ilaçlar neden olabilir.

Resim 1: Acanthosis Nigricans

Resim 2: Vitiligo
(Weber J, Kellay J 2010:173-209)

Karoten; subkutan yağ dokusunda ve aşırı keratinize dokularda (ayak tabanı ve avuç
içi gibi) yer alan, sarı renkli bir pigmenttir. Ayrıca karoten seviyesinin çok yüksek olduğu
durumlarda (karotenemi) deride oluşacak sarı rengi incelemek için ayak tabanı, avuç içi ve
yüz incelenmelidir. Karotenemi, ciltte sararma yapar. Ancak bu durumda skleralarda sarılık
yoktur.
Sarılık, yaşamın 3–8. günleri arasında yenidoğan bebeklerin birçoğunda fizyolojik
olarak oluşur. Yenidoğanda 24. saatten önce oluşan erken sarılık ve uzayan sarılıklar her
zaman önemli bir patolojiye işaret eder. Sarılık, konjunktiva, dudaklar, sert damak, dilin altı
yüzü ve deride görülebilir. Sarılık, karaciğer hastalıklarını veya eritrositlerin aşırı yıkımını
akla getirir. Ağır hemolitik sarılıkta deri rengi sarı-turuncu, ağır mekanik ikterde ise sarı-yeşil
bir görünüm alır.

Resim 3: Sarılık
(Weber J, Kellay J 2010:173-209)
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Kırmızı kan hücreleri içinde yer alan ve kandaki oksijenin çok önemli bir bölümünü
taşıyan Hemoglobin Oksihemoglobin ve Deoksihemoglobin olmak üzere 2 formda bulunur.
Oksihemoglobin: arterlerde ve kapillerde yer alan açık kırmızı renkli pigmenttir. Kan
akımının artması derinin kırmızılaşmasına, kanlanmanın azalması ise solukluğa yol açar.
Oksihemoglobinin deriye verdiği kırmızılık veya azaldığında deride görülen solukluk,
parmak uçları, dudaklar, kulak memeleri, konjunktiva ve ağız içinde değerlendirilir.Koyu
tenlilerde ayak tabanı ve avuç içine bakılır. Solukluk, anemide ve arteriyel yetmezlik gibi kan
akımının azaldığı durumlarda görülür.
Deoksihemoglobin: Kan kapiller yataktan geçerken oksihemoglobinin bir kısmı,
oksijeni dokulara bırakarak deoksihemoglobin haline döner (dokuya oksijen taşıma sonucu
oksijen kaybetmiş hemoglobin). Bu daha koyu ve mavimsi bir pigmenttir. Deoksihemoglobin
konsantrasyonunun artması, deriye daha mavi bir görünüm verir ve bu siyanoz olarak
adlandırılır.
Siyanoz Santral ve periferik olmak üzere 2’ye ayrılır. Akciğerden kalbe gelen kanda
oksijen azalmış ise siyanoz santraldır. Siyanoz dudaklar, ağız mukozası ve dilde ise santral
siyanozdan bahsedilir. Santral siyanozun nedenleri: ileri derecede akciğer hastalığı, konjenital
kalp hastalıkları ve hemoglobin anormallikleri . Sadece el ve ayak tırnaklarında görülen
siyanoz, periferik kaynaklı olabilir. Anksiyeteye veya soğuğa bağlı olarak da oluşabilir.

Resim 4: Periferik Siyanoz
(Weber J, Kellay J 2010:173-209)

6.2.2. Nem
Derinin nemliliği; ıslaklığını ve yağlılık durumunu ifade eder. Bu nedenle derinin
nemliliği, bireyin sıvı alma düzeyi ve derideki yağ miktarı ile yakın ilişkilidir.Derinin ve
müköz membranların hidrasyonu vücut sıvı dengesi, ciltteki değişiklikler, vücut ısısı
regülasyonundaki sorunların belirlenmesinde yardımcıdır.Derinin nemliliği vücut bölgelerine
göre değişiklik gösterir. Derinin nemini değerlendirmede genellikle deri kıvrımlarının altları,
açıkta olmayan alanlar kontrol edilmelidir. Hemşire, parmak uçları ve elin dorsal (sırt)
yüzüyle cildi palpe ederek nemli olup olmadığını anlayabilir. Cilt yüzeyi yavaşça
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ovulduğunda kepek gibi pul pul dökülmeler görünebilir. Ciltte kepeklenme, pullanma olması
anormal cilt kurumasının işaretidir.
Deride nemi incelerken; kuruluk, terleme ve yağlanma olup olmadığı
değerlendirilmelidir. Eğer deride bir lezyon varsa derinin kalınlığını belirlemek için eldiven
giyilmeli ve parmaklar arasında lezyon palpe edilmelidir. Hipotiroidide kuruluk, aknede ise
yağlanma görülür. Obez hastalarda kuru ve kaşıntılı bir cilt olabilir. Çok ince deri, steroid
tedavisi alan veya arterial yetersizliği olan hastalarda görülür. Nemde artma veya terleme
hipertiroidizmde veya ateş gibi durumlarda, nemde azalma ise hipotirodizm veya
dehidratasyon gibi durumlarda görülebilir. Deride aşırı yağlanma adolesan döneminde
gelişebilir. Daha yaşlı bireylerde gençlere nazaran deri daha kuru hissedilebilir. Çünkü sebum
üretimi yaşla birlikte azalmaktadır.

6.2.3. Isı
Deri ısısı; periferik damarlardaki dolaşıma bağlıdır. Periferik dolaşım, bireyin
kardiyovasküler durumunu yansıtır ve deri sıcaklığındaki azalma ya da artma, deriye olan kan
akımının arttığını ya da azaldığını gösterir. Derinin ısısını değerlendirmek için parmakların
sırt kısmı kullanılmalıdır.
Deride ısı artışını gösteren lokal, kırmızı alanlar olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Hipertiroidizmde ve ateşli hastalıklarda ısı artarken hipotiroidizmde, şokta ısı azalır. Lokal
sıcaklık artışı ise inflamasyonda görülür. Derinin sıcaklığı, periferik damarlardaki dolaşıma
bağlıdır. Periferik dolaşım, bireyin kardiyovasküler durumunu yansıtır ve deri sıcaklığındaki
artma ya da azalma, deriye olan kan akımının arttığını ya da azaldığını gösterir. Vücudun bir
bölgesinde daha düşük ya da yüksek farklı bir ısı algılandığında, bunun simetrik bölge ile
karşılaştırılarak değerlendirilir. Vücudun simetrik bölgelerinde deri sıcaklığı hemen hemen
aynıdır. Özellikle dolaşım bozukluğu açısından risk altında olan hastalarda (örneğin; alçı ya
da bandaj uygulanması) son derece önemlidir.Ekstremitelerde akut olarak bir arteriyel
embolizm gelişirse, embolizmin altında kalan bölge soğuk, soluk ve ağrılıdır. Bir bölgenin
soğuk olması; o bölgede kan dolaşımının yavaşladığının, şok ve hipotansiyonun belirtisi
olabilir, sıcak olması ise enfeksiyonu düşündürür.

6.2.4.Hareketlilik ve Turgor
Turgor, derinin elastikiyetini gösterir ve yaş ilerledikçe deri elastikiyeti azalır. Baş
parmak ve işaret parmağı ile deri tutulup kaldırılır ve derinin hareketine ve önceki konumuna
dönme hızına dikkat edilir. Deri turgoru zayıfsa, deri bırakıldığında önceki konumuna yavaş
yavaş döner ve hatta bir süre öyle durur. Derinin hareketliliği, derinin alttaki yapılar üzerinde
serbestçe ileri geri hareket etmesini ifade eder. Derinin kolay hareket edip etmediği (mobilite)
ve eski haline ne kadar sürede döndüğü (turgoru) izlenmelidir. Turgorun azalması, deri
bütünlüğünün kolayca bozulmasına zemin hazırlar. Hareket yeteneğinin azalması, ödem ya da
malign lezyonların varlığını gösterir. Turgor bozukluğu, beslenme sorunları ve
dehidratasyonun en iyi göstergelerindendir. Kas hastalıkları ile diğer bazı kronik hastalıklara
da eşlik edebilir. Devamlı kusma, ishal, aşırı ter kaybı, çok idrara çıkma ve su alamama gibi
durumlar dehidratasyona yol açar.
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6.2.5. Ödem
Hücrelerarası boşlukta sıvı toplanmasıdır. Ödemin başlıca nedenleri, venöz
dönüşümün bozulması (ayaklar, ayak bileği, sakrum) ya da travmadır. Venöz dönüşümün
bozulması genellikle ayaklarda ödemin gelişmesine neden olur. Ödemli bölgenin rengi,
ödemin yerleşimi gözlenmeli, bölgenin sıcaklığı değerlendirilmelidir. Ödemli bölgede deri
gergindir, parlak bir görünümü vardır ve ödem oluşumu deri yüzeyinin deri altı dokulardan
uzaklaşmasına neden olduğu için deri rengi maskelenir. Deri parmakla palpe edilir.
Palpasyonla 5 sn. süre ile basınç uygulanır. Parmak kaldırıldığında bir çukur oluşturmasına
gode bırakan ödem denir. Ödemli oluşan bu çukurluğun derinliğine göre ödemin şiddeti
belirlenir. Tablo 1'de ödemin şiddetine göre değerlendirilmesi verilmiştir.
Tablo 1. Ödemin Şiddetine Göre Değerlendirilmesi
GODE

ŞİDDETİ

1-2 mm

Hafif (hemen kaybolma)

+

3-4 mm

Orta (10-15 sn.yok olur)

++

5-6 mm

İleri (1-2 dak. kaybolur)

+++

7-8 mm

Şiddetli (2-5 dak. kaybolur)

++++

GÖSTERGE

6.2.6. Lezyonlar
Deride bulunan her türlü lezyon (makül, papül, vezikül gibi) incelenerek özellikleri
belirtilmelidir. Lezyonların anatomik lokalizasyonu ve dağılım özellikleri incelenmelidir
(generalize mi, lokalize mi?, deri kıvrımlarının olduğu alanlarda mı?, yüzük, kolye gibi
maddelerin bulunduğu alanlarda mı?).Örneğin; aknede özellikle yüz, göğsün üst kısmı ve sırt
etkilenir. Kandida enfeksiyonlarında derinin kıvrım yerleri daha çok etkilenir. Mümkünse
muayene için “kaşınarak veya diğer başka nedenlerle travmatize edilmemiş lezyonlar”
bulunarak incelenmelidir.
Deri lezyonları yer, şekil, renk, yayılım yönünden değerlendirilir. Deride görülen
lezyonlar primer ve sekonder olarak sınıflandırılır.
Primer deri lezyonlar: normal ya da sağlam deri üzerinde, daha önce bir bozukluk
olmadan ortaya çıkan ilk belirtilerdir. Belirli bir nedene bağlı olarak ortaya çıkarlar.
Makül /Patch-yama: Makül, deri yüzeyinde ayrı ayrı duran, düz, deride
kabarıklık yapmayanküçük nokta şeklindeki lekelerdir. Örneğin: çil, peteşi, kızamık
döküntüsü. Patch/ Leke (yama tarzında) ise makülün büyüğüdür. Örneğin; Vitiligo
Papül: 0,5 cm’den küçük, sert, tabanı yuvarlak, deriden kabarık oluşumlardır,
palpe edilirler, serttirler. Sivilce, nevüs (benler) örnek olarak verilebilir.
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Plak: Genellikle papüllerin birleşmesi ile meydana gelen, 0,5 cm’den büyük,
deriden kabarık, düzgün kitlelerdir.
Nodül: Dermis altında veya derialtı tabakalarına yerleşen, 0,5 cm’den büyük,
genellikle papülden daha derin vedaha sert, deriden kabarık lezyonlardır. Örnek olarak
siğiller, abseler veya enjeksiyonlardan sonra görülen steril abseler, tümörler verilebilir.
Vezikül: İçi seröz sıvı ile dolu, deriden kabarık ve çapı 0.5cm'den küçük
lezyonlardır. Suçiçeği, herpes simpleks ve herpes zosterdeki lezyonlar veziküle örnek olarak
verilebilir. Bül: İçi seröz sıvı ile dolu, deriden kabarık ve çapı 0.5cm'den büyük lezyonlardır.
Yanıklar da görülür.
-

Püstül: Püy ile dolu lezyonlardır. Örneğin; akne vulgaris, impetigo gibi.

Sekonder deri lezyonları: Primer lezyonda oluşan değişiklikler sunucu gelişirler.
Erozyon: Yüzeyel epidermis kaybıdır, nedbe bırakmadan iyileşir. Yüzey
nemlidir, ancak kanama yoktur. Örnek; suçiçeğinde, vezikül rüptüründen sonra açığa çıkan
nemli deri yüzeyidir.
Ülser: Erozyondan daha derin deri kaybıdır. Kanama olabilir ve skarlaşır.
Venöz yetersizlikte oluşan ülserler, sifilitik şankr örnek olarak verilebilir.
-

Fissür : Deride meydana gelen lineer yarıklar,çiziklerdir. Örnek: atlet ayağı

-

Kabuk: Kurumuş serum, püy veya kan artıklarıdır. Örnek: İmpetigo

Pullanma: İnce bir epidermis tabakasının parça parça (pul pul) soyulmasıdır.
Örneğin; saçta kepeklenme, kuru deri, psöriazis (sedef hastalığı)
Çeşitli lezyonlar
Likeinifikasyon: Deride kalınlaşma, pürüzlenmedir. Normal deri kırışıklıkları
daha fazla görünür hale gelir. Örnek: atopik dermatit
Atrofi: Normal deri kırışıklıklarının kaybolması ile birlikte derinin
incelmesidir. Deri normalden daha parlak ve daha şeffaftır. Arteriyel yetmezlikte görülebilir.
Ekskoryasyon (sıyrık): Abrazyon veya kaşıma izidir.Lineer olabilir ya da
böceğin soktuğu alanların kaşınması sonrasında yuvarlak şekilli olabilir.
Skar: Yaralanmış dokunun bağ dokusu ile tamiridir. Kalın ve pembe
(hipertrofik) olabileceği gibi ince ve beyazda (atrofik) olabilir. Ancak yara, hattından dışarıya
taşmaz.
Uyuz tünelleri : Epidermiste bulunur ve deri yüzeyinde hafif bir kabarıklığa
neden olur. En sık parmakların yan kenarlarında ve parmak aralarında yerleşir. Kısa (5-15
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mm), lineer veya kıvrımlı, gri renkli yapılardır ve sonlandıkları yerde ufak bir vezikül
bulunabilir.
Vasküler deri lezyonları
Peteşi /purpura:Çeşitli sebeplerden dolayı damar dışına çıkan eritrositlerin
deri içinde toplanması purpura adı verilen deri lezyonlarına neden olur. Koyu kırmızı veya
kırmızımsı pembe renktedir, zamanla rengi açılır. Peteşi 1-3 mm, purpura daha büyüktür.
Pıhtılaşma bozukluğunu gösterir.
Ekimoz: Deri içi ve deri altı kanamasına ekimoz denir, mor veya mavi-mor,
zamanla yeşil, sarı ve kahverengiye dönüşür. Peteşi ve purpuradan daha büyüktür,
değişkendir. Genellikle travmaya veya kanama bozukluklarına bağlıdır.
Spider ven: Mavimsi renktedir. Boyutları değişkendir. Şekli değişken olup,
örümcek gibi ve düzensizdir. Gövdesine basmakla solmaz. Örnek: varisleşmiş venler
Spider anjioma: Ateş kırmızısı rengindedir. Çok küçüktür. Gövdesine
basmakla solar. Karaciğer hastalıklarında, gebelerde, B vitamini eksikliğinde görülür.
Telenjektazi:Deride veya mukozalarda kırmızı lekeler şeklinde görülen kılcal,
arteriol ve venüllerin genişlemesinden oluşan lezyonlardır.

6.2.7. Tırnaklar
Tırnaklar el ve ayak parmaklarının uç kısımlarını korurlar. Tırnak, üzerinde bulunduğu
tırnak yatağına sıkı bir şekilde bağlıdır. Kanlanması çok iyi olan tırnak yatağından dolayı
pembe renkli görülür. Normalde tırnak yüzeyi dış bükey (tümsekli) bir yapıdır. Tırnak yüzeyi
ile tırnak kökü arasında yaklaşık 160 derecelik bir açı vardır.Tırnağın dörtte birlik kısmı
(tırnak kökü), proksimal tırnak kıvrımı ile kaplı haldedir. Kütikül bu kıvrımın bir uzantısıdır
ve proksimal tırnak kıvrımı ile tırnak arasında kalan alanı nemden korur.Sadece tırnağın
serbest kenarı ve tırnağın proksimalinde yer alan ay şekilli yapı-lunula- beyaz renklidir. El
parmağı tırnakları günde 0,1 mm uzarken, ayak parmağı tırnakları daha yavaş uzar.
Tırnaklar bireyin sağlık durumunu, beslenme düzeyini, işini, hatta duygusal durumunu
yansıtır.Tırnak muayenesinde tırnak yatağının rengi, tırnağın kalınlığı ile biçimi, yapısı, tırnak
yüzeyi ve tırnak kökü arasındaki açı, tırnak çevresindeki deri kıvrımlarının durumu
inspeksiyon ve palpasyonla değerlendirilir. Vitamin, protein, elektrolit dengesizlikleri tırnak
yatağında çeşitli çizgilerin ya da şeritlerin oluşumuna neden olur. Hastalıklarda tırnakta renk
değişikliği olur. Tırnakların rengi, kanın oksijenlenme düzeyinin bir göstergesidir. Tırnak
yatağı siyanoz durumunda mavimsi ya da morumsu bir renk alır. Anemide ise tırnak yatağı
soluk, beyazdır Ayrıca tırnak çevresindeki kütikül de gözlenmelidir. Genellikle anksiyeteli
bireyler bu deri kıvrımlarını ve tırnakları ısırarak koparırlar. Deri kıvrımlarının ısırılması;
inflamasyona, deride kuruluğa neden olabilir. Kütikülde kızarıklık, şişme, kabuklanma olup
olmadığı değerlendirilmelidir. Kütikülün inflamasyonlu, şişmiş, sert veya kurudur. Tırnak
değişiklikleri birçok hastalığın tanısına yardımcı olur. Tırnaktaki değişiklikler sistemik bir
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hastalığın ipucu olabilir. Karaciğer, böbrek, kan, kalp ve akciğer hastalıklarında bazı tırnak
değişiklikleri ortaya çıkar.
Tırnaklarda görülebilecek bazı sorunlar şöyle sıralanabilir:
Beaus çizgisi: Tırnak üzerindeki transvers çökmelerdir. Ateşli hastalıklarda,
kardiyolojik hastalıklarda, diyabet gibi metabolik hastalıklarda, beslenme bozukluklarında,
bazı ilaçlarda (antineoplastik), gebelikte görülebilir. Hastalıklardan birkaç hafta sonra ortaya
çıkabilir.

Resim 5: Beaus çizgisi
(Weber J, Kellay J 2010:173-209)

Çomaklaşma: Kronik oksijen yetersizliği, kalp, akciğer hastalıklarında görülür. Tırnak
yüzeyi ile kökü arasında açı düzleşir 180 derece olur.

Resim 6:Çomak parmak
(Weber J, Kellay J 2010:173-209)

Koilonişya (kaşık tırnak): Tırnağın yukarı doğru konkav kıvrım göstermesidir.
Demir eksikliği anemisi, koroner hastalıklar, hormonal hastalıklar, mantar enfeksiyonlarında,
kimyasal maddelerle temas, sürekli klavye kullanımı gibi durumlarda görülebilir.Çamur ve
ıslak ortamlarda çalışanlarda, cerrahlar ve diş hekimlerinde cerrahi alet kullanımına bağlı
gelişmektedir.
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Resim 7: Koilonişya
(Weber J, Kellay J 2010:173-209)

Paronikya (dolama): Tırnağın çevresindeki kütikülün iltihaplanmasıdır. Kütikülde
şişlik, kızarıklık ve hassasiyet vardır. Lokal enfeksiyon ve travmalara bağlı gelişir
Nail Fragility (Kolay tırnak kırılması): Ellerini sık yıkayan yada su teması fazla
olanlarda; örneğin sağlık personeli, ev hanımı ve kuaförlerde görülmektedir.
Tırnak plağında abrazyon ve erozyon: Gitar sanatçılarında, tırnak fırçası ile sert el
ve tırnak yıkaması yapanlarda görülmektedir.
Lunula kaybı: Lunulanın renk değiştirip pembeleşmesine lunula kaybı denir.
Hipoproteinemiye yol açan birçok hastalıkta, kronik böbrek hastalıklarında da lunula kaybı
sık görülmektedir.
Tırnakta renk değişiklikleri: Böcek ilaçları, tekstil boyaları ile tırnakların teması ile
oluşur.

6.2.8. Kıllar
Erişkinlerde velluslar ve terminal olmak üzere iki tip kıl bulunur. Velluslar; kısa, ince
ve depigmente olan gözle fark edilemeyen kıllardır.Terminal kıllar; daha kalın, çıplak gözle
görülebilen, pigmente kıllardır. Saçlar ve kaşlar terminal kıl sınıfına dahildir.Değerlendirme
yapılırken bireyin cinsiyeti, yaşı dolayısıyla içinde bulunduğu gelişimsel dönem ve hijyen
alışkanlıkları göz önüne alınmalıdır. Saç ve vücut tüyleri yapısı, yağlılığı, kalınlığı ve dağılımı
açısından incelenir. Hemşire, saçlı deriyi incelerken renk, dağılımı, miktar, matlık, yapı ve
temizlik yönünden değerlendirir, karakterini gözler ve kaydeder.
Saç ve vücut kılları, iyi bir ışık altında değerlendirilir. Bireyin yaşı, cinsiyeti gibi
gelişim özellikleri önemlidir. Yapısı, yağlılığı, kalınlığı ve dağılımı incelenir. Normalde belli
bir esnekliğe sahip olup, kafa derisinde düzgünce dağılmıştır. Hastalıklara göre özelliği
değişir. Saçlar hipotiroidide mat ve kurudur, hipertiroidizmde ise parlak ve yağlıdır.
Kwahiorkor; saç rengi açık, telleri kalınlaşır, kurur. Hirşutizmde kalın koyu renkli tüy çıkar.
Yaşlanmayla arterial dolaşım yetersizliği gibi nedenler özellikle alt ekstremitelerde vücut
tüylerinin azalmasına neden olur.Çeşitli hastalıklar ya da yapılan tedaviler saçların
özelliklerini değiştirebilir Deri enfeksiyonları, sistemik patolojiler, bazı kemoterapötik ajanlar
alopesiye neden olur. Alopesi ya da saçın zayıflaması genellikle genetik eğilime ve diyabet,
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hatta menapoz gibi endokrin rahatsızlıklara bağlıdır. Ateşli hastalıklar veya saçlı deri
hastalıkları gibi sıkıntılar saç kaybına neden olur. Tiroid gibi hastalıklar saçın yapısını
değiştirir, kolayca kırılabilir hale getirir.

Resim 8: Miksödem-Hipotiroidi
(Weber J, Kellay J 2010:173-209)

Yenidoğanlarda özellikle pretermlerde, ince yumuşak olgunlaşmamış tüyler lanugo
olarak bilinirler. Sıklıkla kafa derisini yüzü ve kaşları kapsar. Lanugo tüyleri term bebeklerde
vellus tüyleriyle yer değiştirir. Bazı durumlarda tüylerin lumbosakral bölgede yoğunlaşması
spina bifida okkülta gibi altta yatan bir problemin varlığını da gösterebilir.

6.2.9.Yağ ve Ter Bezleri
Yağ bezleri, deri yüzeyine kıl kökleri aracılığı ile açılan kanallar içerirler ve deriyi
koruyan yumuşaklığını ve direncini arttıran yağlı bir madde salgılarlar.Yağ bezleri, ayak
tabanı ve avuç içi haricindeki tüm deride bulunurlar. Ter bezleri ise iki tiptir. Bunlar: ekrin ve
apokrin ter bezleridir.Ekrin ter bezleri; vücutta yaygın olarak bulunan geniş kanallarla direkt
deri yüzeyine açılan bezlerdir ve ürettikleri ter ile vücut ısısının kontrolüne yardımcı olurlar.
Apokrin bezler ise sadece aksiller ve genital bölgede yer alan genellikle kıl folikülleri
aracılığıyla deriye açılan ve stres durumunda salgı yapan bezlerdir. Apokrin bezlerin ürettiği
salgının, deri florasında yer alan bakteriler tarafından parçalanması ile erişkinlerin vücut
kokusu oluşur.
İnsan sağlığının aynası olan derinin inspeksiyon, palpasyon, olfaksiyon yöntemleri
kullanılarak rengi, ısısı, nemi ve dokusu, deri bütünlüğü, ödemi, turgoru, lezyonları ile vücut
kılları, saçın durumu (kayıp, farklı büyüme), tırnak yataklarının durumunun ayrıntılı
değerlendirilmesi, bir çok hastalığın tanısında önemli ipuçlarına ulaşmamızı sağlar.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Görgülü, R.F. (2014). Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. (1.Baskı),
İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul
Kuyurtar, F. (2013). Klinisyen/Öğrenci, Hemşire ve Ebeler İçin Fizik
Muayene. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul.
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Uygulama Soruları
1)
açıklayınız.
2)

Hastanın deri muayenesine hazırlanmasında dikkat edilecek noktaları
Deriyi renk, ısı ve ödem açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Deri, vücudumuzun en büyük organıdır. Vücudu dış etkenlere karşı korur. Vücut
sıcaklığını düzenler, ağrı, ısı ve dokunma için bir duyu organı gibi işlev görür. Hastanın derisi
inspeksiyon, olfaksiyon ve palpasyon yöntemleri ile değerlendirilir. Muayeneden önce bireyin
sağlık öyküsü (geçmiş sağlık öyküsü, aile öyküsü, yaşam şekli, risk faktörleri gibi)
alınmalıdır. Deriyi incelerken ışığın yeterli olmasına dikkat edilmeli, mümkünse gün ışığında,
değilse kuvvetli bir ışık kaynağı altında hasta muayene edilmelidir. İnspeksiyon sırasında
özellikle çıplak gözle gözlenmesi güç olan durumlarda (örneğin, lezyonlar) el büyüteci
kullanılması yararlı olur.Deri palpasyonu sırasında hemşirenin elleri ılık olmalı ve deri de
akıntılı bir yara vb. varsa palpasyon sırasında tek kullanımlık eldiven giyilmelidir. Muayenede
bölgenin simetrisi ile karşılaştırılarak değerlendirme yapılmalıdır. Yapılan tüm
değerlendirmeler mutlaka hemşirelik notuna kaydedilmelidir.
Deri; inspeksiyon, olfaksiyon ve palpasyon yoluyla değerlendirilir.İnspeksiyonda
cildin rengi, nemliliği, ısısı, yapısı ve turgoru varsa primer ya da sekonder deri lezyonları
değerlendirilir. Vasküler değişiklikler, ödem ve lezyonlar kaydedilir. Palpasyon ile deri
turgoru, sıcaklığı, soğukluğu, esnekliği, hidratasyon durumu, deri altı amfizemi, lezyonların
özellikleri araştırılır. Olfaksiyon, vücut kokularını değerlendirme de kullanılır ve genellikle
inspeksiyon sırasında gerçekleştirilir. Özellikle deri kıvrımları ya da aksilla gibi kapalı
alanlarda hoş olmayan koku olup olmadığına dikkat edilir. Bu kokular özellikle yetersiz
hijyen uygulanmasına, aşırı terlemeye bağlı olabildiği gibi önemli bir hastalığın da bulgusu
olabilir. Örneğin; aseton kokusu diyabetik ketoasidozda; fare kokusu fenilketonüride;
amonyak kokusu ise üremi de alınabilir.
Bu nedenle deri hastayı etkileyen durumları saptamada hemşire için bir penceredir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi vasküler deri lezyonlarından değildir?

a) Peteşi /purpura
b)

Ekimoz

c)

Spider anjioma

d)

Telenjektazi

e)

Erozyon

2.

Aşağıdakilerden hangisi deride "turgora" ait hatalı bir bilgidir?

a)

Turgor bozukluğu, dehidratasyonun en iyi göstergelerindendir.

b)

Baş parmak ve işaret parmağı ile deri tutulup kaldırılır.

c)

Yaş ilerledikçe deri elastikiyeti artar.

d)

Deri turgoru zayıfsa, deri önceki konumuna yavaşça döner.

e)

Turgor, derinin elastikiyetini gösterir.

3.

Kronik oksijen yetersizliği, kalp ve akciğer hastalıklarında görülen, tırnak

yüzeyi ile kökü arasındaki açının 180 derece olduğu tırnak sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Çomak parmak

b)

Koilonişya

c)

Beaus çizgisi

d)

Paronikya (dolama)

e)

Tırnak plağında abrazyon
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4.

Aşağıdakilerden hangisi Ekrin ter bezlerine ait doğru bilgidir?

a)

Sadece aksiller ve genital bölgede yer alırlar

b)

Vücut ısısının kontrolüne yardımcı olurlar.

c)

Genellikle kıl folikülleri aracılığıyla deriye açılırlar.

d)

Stres durumunda salgı yapan bezlerdir.

e)

Ürettikleri salgı ile bireyin vücut kokusunu oluştururlar.

5.

Aşağıdakilerden hangisi kıllara ait verilen doğru bir bilgidir?

a)

Yenidoğanlarda lanugo denilen ince, olgunlaşmamış tüyler vardır.

b)

Velluslar daha kalın, çıplak gözle görülebilen, pigmente kıllardır.

c)

Terminal kıllar kısa, ince ve depigmente olan kıllardır.

d)

Hirşutizmde saç rengi açık ve incelmiştir.

e)

Saçlar hipertiroidizmde mat ve kurudur.

6.

Hastanın deri rengi gözlenirken sadece el ve ayak tırnaklarında siyanoz olduğu

görülmektedir. Bu tip siyanoza ne denir? Genellikle hangi nedenle oluşur?
7.

Primer deri lezyonlarından 2'sini yazınız.

8.

Lunula kaybı nedir? Hangi durumlarda oluşur?

9.

Yaşlılarda özellikle alt ekstremitelerde vücut tüylerinin azalmasının nedeni

10.

Püstül nedir? Örnek veriniz.

nedir?

Cevaplar: 1) e 2) c 3) a 4) b 5) a
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7. BAŞ- BOYUN, BURUN VE AĞIZ TANILAMASI ∗

∗

Bu bölüm, Doç. Dr. Duygu Gözen tarafından hazırlanmıştır.

172

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Baş ve Boynun Fiziksel Değerlendirmesi
7.1. Başın ve Boynun İnspeksiyonu
7.1.1. Başın İnspeksiyonu
7.1.2. Boynun İnspeksiyonu
7.2. Başın ve Boynun Palpasyonu
7.2.1. Başın Palpasyonu
7.1.2. Boynun Palpasyonu
7.3. Baş ve Boynun Fiziksel Değerlendirmesine İlişkin Öykü Alma
7.4. Burunun fiziksel değerlendirmesi
7.5. Ağızın fiziksel değerlendirmesi
7.5.1. Dudakların değerlendirmesi
7.5.2. Dişlerin değerlendirmesi
7.5.3. Diş etleri ve ağız içi mukozanın değerlendirmesi
7.5.4. Dilin değerlendirmesi
7.5.5. Farenks ve tonsillerin değerlendirmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Başın ve boynun inspeksiyonunda inceleyeceğiniz özellikler nelerdir?

2)

Başın ve boynun palpasyonunda inceleyeceğiniz özellikler nelerdir?

3)

Baş ve boyuna ilişkin öyküde sorulabilecek sorular nelerdir? Düşününüz.

4)

Burun değerlendirmesinde dikkat etmeniz gereken özellikler nelerdir?

5)

Ağız değerlendirmesinde dikkat etmeniz gereken özellikler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Baş ve boyun tanılaması

Baş ve boynun fiziksel
tanılamasını yapabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Başın inspeksiyonu

Başın inspeksiyonunu
öğrenmek
Boynun inspeksiyonunu
öğrenmek
Başın palpasyonunu öğrenmek

Okuyarak/Araştırarak

Boynun palpasyonunu
öğrenmek
Baş ve boynun
değerlendirmesine ilişkin öykü
alabilmeyi öğrenmek
Burunda değerlendirilecek
özellikleri öğrenmek
Ağızda değerlendirilecek
özellikleri öğrenmek

Okuyarak/Araştırarak

Boynun inspeksiyonu
Başın palpasyonu
Boynun palpasyonu
Baş ve boynun fiziksel
değerlendirmesine ilişkin
öykü
Burunun değerlendirmesi
Ağızın değerlendirmesi

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Baş

•

Boyun

•

İnspeksiyon

•

Palpasyon

•

Öykü

•

Burun

•

Ağız
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Giriş
Sağlık bakım yönetiminin kaliteli gerçekleştirilmesinde ilk adım kapsamlı ve bütüncül
tanılama yapabilmektir. Hemşirelikte sağlık tanılamasında bireyin yaşına özgü değerlendirme
yapılması bütüncül yaklaşım açısından önemlidir. Fiziksel değerlendirme sonucu
geliştirilecek hemşirelik tanıları, girişimlerin planlanmasına yardımcı olacaktır.
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7. Baş ve Boynun Fiziksel Değerlendirmesi
Hemşirenin bireyin sağlığını koruma ve geliştirmesi kapsamında gerçekleştireceği baş
ve boyun tanılaması; inspekiyon, palpasyon ve ayrıntılı öykü alma uygulamalarından oluşur.
Baş ve boyun bölgesi kompleks, bir çok yapıyı birarada inceleyeceğimiz anatomik yapılardan
oluşmaktadır. Baş ve boyunun fiziksel değerlendirmesinde yüz, burun, ağız, kulaklar, gözler,
farenks ve tonsiller incelenir. Bu ünitede baş, boyun, burun ve ağızın fiziksel özellikleri
incelenecek, 8. ünitede ise kulak ve gözlerin fiziksel değerlendirmesine yer verilecektir. Başın
fiziksel değerlendirmesi birey oturur pozisyondayken gerçekleştirilir. Fiziksel
tanılamada öncelikle baş- boyunun inspeksiyonu ve palpasyonu yapılır. Bu nu takiben
burun ve ağız değerlendirilir.

7.1. Başın ve Boynun İnspeksiyonu
7.1.1. Başın İnspeksiyonu
Başın büyüklük ve biçimi incelenir. İnspeksiyonda başın boyut ve biçiminin yanısıra
hareketliliği, simetrisi de gözlemlenmelidir. Saçlar ve saçlı deri hijyen, lezyon, renk
değişiklikleri, inflamasyon ve şekil değişikliği yönünden değerlendirilir. Genel görünüş,
yüzdeki kıl dağılımı, yüz ifadesi, kitle, ödem, bebeklerde başını tutabilme ve başın duruşu
incelenmelidir. Hidrosefalisi olan bebeklerde gözlerde batan güneş manzarası görülmektedir.
Yenidoğanlarda doğum travmaları ve doğum sırasında kullanılan yöntemlere (forseps, vakum
vb) bağlı olarak şekil bozuklukları görülebilir.
Normalde kafatası yuvarlak ve vücudun yapısına uygun büyüklüktedir. Yuvarlak
yapıya sahip baş üzerinde önde frontal kemik, arkada ise oksipital kemik daha çıkıntılı
gözlemlenir. Kulakların hemen arkasında mastoid kemik çıkıntısı belirgindir. Bebeklerde baş
üzerinde konjenital şekil bozuklukları ya da doğum travmalarına ilişkin lezyonlar
gözlenebilir. Daha büyük çocuklarda ise raşitizme bağlı özellikle frontal kemikte öne doğru
çıkıntı bulgusu dikkat çekebilir.
Saçların dağılımı, yapısı, saçlı derinin lezyon ve nodüller açısından incelemesi yapılır.
Beslenme sorunlarında saçlar parlaklığını kaybedebilir. Çocuklarda protein eksikliği
olduğunda saçlar cansız ve açık renkli gözlemlenir. Kuru, cansız, kırılan saçlar hipotiroidide;
yumuşak, ipeksi saçlar ise hipertiroidi de gözlemlenmektedir. Saçlarda gözlenebilecek bir
diğer bulgu saçlarda dökülme (alopesi)'dir. Alopesi ve saçlarda incelme, enfeksiyon,
kemoterapi uygulaması, bazı kronik hastalıklar ve ruhsal stres durumlarında ortaya çıkabilen
belirtidir. Saç ve saçlı derin inspeksiyonunda ışık kaynağından yararlanılır, eldiven giyilerek
saçlar küçük parçalar halinde ayrılarak saç dipleri ve saçlı deri bölgeye ışık kaynağı tutularak
incelenir. Okul çocuklarında saçlarda hijyen eksikliği, bit ve sirke görülebilmektedir. Bit
sorunu olan çocuklarda saçlı deride kaşımaya bağlı çizikler görülebilir.
Yüzün inspeksiyonunda birey konuşurken, gülerken oluşan yüz ifadeleri simetri
açısından değerlendirirlir. Simetri yönünden değerlendirmede bireyin alın ortası ve burundan
aşağı doğru dik bir çizgi hayal edilerek yüzün her iki tarafı incelenmelidir. Fasiyal paralizide
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yüzde asimetri gözlemlenmektedir. Fasiyal paralizide etkilenen taraftaki yüz kasları tonüsünü
kaybeder ve bunun sonucunda ağız sağlam tarafa doğru çekilir. Etkilenen taraftaki göz
kapağını kişi kontrol edemediğinden göz kapağı açık kalır. Yüzdeki asimetri durumunda V.
ve VII. Kranial sinirlerde paralizi düşünülebilir. Yüzde asimetrik olarak gözlemlenen şişme
enfeksiyona, travmaya ya da alerjiye bağlı gelişebilir. Yüzdeki orantısızlık genellikle genetik
özellik gösterse de göz seviyesinden düşük kulaklar çoğu zaman kromozom anomalilerine
işaret edebilmektedir.
Yüzde gözlenebilecek diğer bulgular arasında yer alan ödem kardiyovasküler ya da
renal sorunlarda ortaya çıkabilir. Nefrotik sendromda yüz ödemli, soluk, sabahları özellikle
göz çevresinde yoğun ödem olduğundan gözler kapanır. Hipotiroidi de ise şiş, kaba yüz
görünümü ile karakterize miksödem gözlemlenir. Genellikle göz etrafında oluşan miksödem
basınç ile gode bırakmaz. Hipotiroidide miksödem ile birlikte saçların kuru, cansız olması ve
bunun yanısıra incelmiş kaşlar dikkat çeker. Hipotiroidi de cilt de kurudur. Hipertiroidisi olan
bireylerin gözlerinde ise egzoftalmi dikkat çekici bir bulgudur. Kaşektik, cildi kuru ve sert
yapıya sahip bireylerde genellikle kronik hastalık düşünülür. Cushing sendromunda adrenal
hormonların artması nedeniyle hastada aydede yüzü gözlemlenir. Ayrıca yüzde favori, bıyık
bölgesi ve çenede kıllanmada artış ortaya çıkar.
Yüzde renk değişikliğine ilişkin görülebilecek bulgular; siyanoz, solgunluk, sarılık,
yanaklarda ve burunda kelebek tarzı kızarıklık olabilir. Siyanoz; kardiyolojik ve solunum
fonksiyon bozukluklarında, solgunluk; şok ve vasküler sorunlarda, sarılık; karaciğer
fonksiyonlarında azalma, bilirubin düzeyinde artış durumunda, yüzde, ciltte ve skleralarda
görülür. Lupus eritamotozusta ise yüzde kanaklarda ve burun üzerinde kelebek şeklinde
dağılım gösteren kızarıklık şeklinde döküntü dikkat çeker.

7.1.2. Boynun İnspeksiyonu
Boynun inspeksiyonu, birey oturur pozisyonda normal düz dururuken ya da hafif
boyun ekstansiyonunda gözlem yapılır. Çocuklarda yürüyüş, duruş, daha küçük bebeklerde
başı tutabilme, çocuk ve yetişkinlerde boyun hareketlerinde kısıtlılık bulguları değerlendirilir.
Boyunda kısalık, asimetri, skar, şişlik, kitle, lezyon, renk değişikliği ve ödem varlığı
değerlendirilir. Normal sağlıklı bireyde düz duruş sırasında tiroid bezi görünmez, baş
ekstansiyona getirildiğinde tiroid bezi gözlemlenebilir.
Hastanın boynu hafif
ekstansiyondayken, boyun venlerinde dolgunluk, karotis arterde belirginlik var mı incelenir.
Baş ve boyun hareketlerinde hassasiyet, güçlük, ağrı ya da hareket ettirmede kısıtlılılık
incelenir. Yüz ve boyun kas spazmı ve istemsiz hareket varlığı yönünden incelenir.
İncelemeyi yapacak hemşire, boyun hafif ekstansiyondayken hastanın yutkunmasını ister ve
bu sırada oluşan boyun hareketlerini gözlemler.
Boyundaki kaslara yönelik incelemede; baş hafif yana doğru çevirilip,
sternokloidomastoid
kası
belirgin
hale
getirilerek
gözlemlenir.
Boyundaki
sternokleidomastoid kası ve trapez kaslarının boynun her ik tarafında simetrik olup olmadığı
belirlenir. Bebeklerde görülebilecek bir bulgu olan tortikolis başın sağ ya da sola doğru eğik
duruşu olarak tanımlanır. Turner sendromunda boyundan omuza doğru yeleyi andıran deri
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kıvrımı dikkat çeken bir bulgudur.
Boyunda inspeksiyonda görülebilen şişlikler bulunduğu bölgeye göre, orta hatta ya da
lateralde yerleşim açısından değerlendirilir. Tiroid bezi büyüdüğünde (Guatr) boyun
ekstansiyondayken de düz duruş pozisyonunda da inspeksiyonla gözlenebilir. Ayrıca tiroid
bezinden kaynaklanan nodüller hastanın yutkunması sırasında dikkat çekebilir. Tiroid
bölgesinde kızarıklık gözlemlenmesi, maranon bulgusu olarak adlandırılır bazen kaşıntılı
olabilir ve Graves hastalığına işaret eder. Tükrük bezlerinde şişme sonucu boyun ve yanakta
şişme özellikle çocuklarda kabakulak belirtisi olabilir. Ayrıca tükrük kanallarının tıkanması
ya da enfeksiyon sonucu da tükrük bezlerinin tek taraflı şişmesi görülebilir. Boyunda yer alan
büyümüş lenf nodülleri inspeksiyonda gözlenebilir.
7.2. Başın ve Boynun Palpasyonu
7.2.1. Başın Palpasyonu
Başın palpasyonu bölgesel olarak sırasıyla frontal, parietal, oksipital, temporal ve
mastoid kemiklerin palpe edilmesi ile gerçekleştirilir. Başın palpasyonuna saç ve saçlı deriden
başlanabilir. Saçlı bölgede anormal oluşum varlığı bireye sorulur ve palpasyon için eldiven
giyilir. Saç miktarı, dağılımı, yapısı, saç kayıplarının olup olmadığı saçlar tutam tutam
kaldırılarak kafa derisi incelenir. Saçlı deride pullanma, şişlik, lezyon ya da kitle oluşumu
varmı incelenir. Kafa tası büyüklüğü, baş çevresi, deformite, şişlik, hassasiyet palpasyon ile
belirlenir.
Parietal, oksipital kemikler arasında süturlar, iki yaş altındaki bebeklerde fontonel
açıklıkları palpasyon ile değerlendirilir. Bebeklerde fontonellerin yaşa uygun genişliği,
pulsasyon varlığı, çökük ya da şişkin oluşu kontrol edilmelidir. Bebeklerde yaklaşık 1-2 ayda
arka fontonel kapanmaktadır. Ön fontonel bebek 10-18 aylık olduğunda kapanır.
Fontonellerin erken kapanması kraniostenoz, geç kapanması ise malnutrisyon, raşitizm,
kromozom anomalileri ya da konjenital kalp hastalıkları nedeniyle meydana gelebilir.
Normalde sağlıklı bir bebekte başın üzerine muayene eden kişinin elini hafifçe koyarak
gerçekleştirdiği fontonel muayenesinde fontonel seviyesi düzdür, yumuşaktır ve hafif
pulsasyon hissedilir. Kafa içi basıncın arttığı durumlarda fontonelde gerginlik ve
bombeleşme, dehidratasyon ve malnutrisyonda ise çökme meydana gelir.
Kafa suturları 6 aydan daha büyük bebeklerde palpasyon ile hissedilemez.
Ancak hidrosefalisi olan bebeklerde baş çevresi genişleyerek süturlar birbirinden ayrılabilir.
İki yaş altında, beyin gelişimini yansıttığından mutlaka baş çevresi ölçümü yapılmalıdır. Baş
çevresi ölçümü bebek düz zeminde yatarken mezura oksipital kemiğin en çıkıntılı kısmından
ve kaşların hizasından geçirilerek yapılır. Baş derisinin rengi, sıcaklığı, pigmentasyon varlığı,
yapısı, derinin kalınlığı, saç ve kılların dağılımı, lezyonların varlığı değerlendirirlir.
Temporal bölgede arterlerin bilateral olarak palpasyonu yapılır. Başın her iki yanında
temporal arterlerin nabız ve dolgunluğu eşit mi değerlendirilir. Temporomandibular eklemin
hareketi bilateral palpe edilir. Çenenin her iki yanından palpasyon yapılarak bu sırada bireyin
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ağzını açması kapaması, çenesini sıkması ve çiğneme hareketi kontrol edilerek simetrik olarak
eşitlik yönünden değerlendirilir. Parotis bezlerinde şişme ya da asimetri varmı palpe edilerek
incelenir. Şişme enfeksiyon ya da kitle oluşumuna bağlı olarak gelişebilir.

7.1.2. Boynun Palpasyonu
Boyun muayenesi kardiyovasküler sistem, solunum sistemi ve onkolojik sorunlarla
ilgili bilgi vermektedir. Boynun palpasyonuna cilt sıcaklığı ve nemi kontrol edilerek
başlanabilir. Ayrıca başın sağa sola, öne arkaya hareketleri sırasında hastanın başını ve
boynunu tutuş şekli, hareketlerinde zorlanma, ağrı, duruş bozukluğu ya da kısıtlılık
değerlendirilir. Hastanın boyun hareketleri sırasında tükrük bezleri, lenf nodülleri ve karotid
arterin pulsasyonu simetrik olarak değerlendirilir. Boynun palpasyonu yapılırken baş sağa ve
sola eğilerek her iki taraftaki sternokleidomastoid kası ve trapez kasları parmak uçlarıyla
palpe edilerek kitle, sertlik ve hassasiyet açısından değerlendirlir. Boyunda değerlendirlecek
bir bulgu olan “ense sertliği” boynun göğse fleksiyonunda direnç olması ve hastanın ağrı
hissetmesi ile karakterize bir bulgudur. Ense sertliği genellikle menenjitte görülmektedir.
Trakea palpe edilerek orta hatta mı büyüme ya da şişlik var mı değerlendirilir. Önce
hastanın karşısına geçerek parmak uçları ile tiroid bezinin boyutları incelenir. Trakeanın
palpasyonunda hioid kemik, tiroid ve krikoid kartilaj değerlendirilir. Sağlıklı bireyde trakea
palpasyonu sırasında hassasiyet olmamalı, yutkunma ile elin altındaki dokularda kayma
olmalıdır. Ayrıca trakea üzerinde yer alan tiroid bezinin de orta hatta olup olmadığı ve nodül
ya da kitle varlığı, şişlik yönünden değerlendirmesi yapılır. Tiroid bezinin kontrolünde
kullanılan bir diğer fiziksel değerlendirme yönteminde; hasta dik oturur pozisyonda
muayeneyi yapacak kişi hastanın arkasında olacak şekilde avuç içi arkada hastanın ensesinde
ve yanda boynunda olacak şekilde, parmaklarını önde trakeanın her iki yanına yerleştirir.
İstmusu bularak trakeayı sağa kaydırır ve diğer elle hastanın trakeasının sol tarafını palpe
eder. Bu işlemi sağ tarafın muayenesi için de simetrik olarak uygular.
Lenf nodüllerinde büyüme palpasyon ile lenf nodülünün hareketliliği, hassasiyeti, ağrı
olup olmadığı ve büyüklüğü yönünden değerlendirilir. Lenf nodülleri, parmak uçlarıyla
dairesel hareketler yapılarak ve hafif basınç uygulanarak palpe edilir. Boyun lenf nodlarının
palpasyonunda tonsiller, submandibular ve servikal bölgenin palpe edilerek incelenmesi
önemlidir. Çocukluk döneminde küçük, gergin olmayan, hareketli lenf nodülleri normal kabul
edilebilmektedir. Genel olarak hareketsiz, ağrılı ve ısı artışı olan lenf nodülleri enfeksiyonu;
sert, hareketsiz, düzensiz şekilli ve yapışıklık gösteren lenf nodülleri ise maligniteyi
düşündürür.
Büyümüş servikal lenf nodları lenfomaya işaret ediyor olabilir. Tonsillerin büyümesi
genellikle tonsilit ya da farenjit enfeksiyonlarına bağlı gelişebilir. Lenf bezlerinin 1cm den
daha büyük olması çoğu zaman patolojik kabul edilmektedir. Ancak preauriküler bölgede yer
alan lenf nodları 1cm den küçük de olsa patolojik değerlendirilir. Lenf nodlarının çapı 5 cm
ve üzerinde olduğunda hemen her zaman kanseröz olduğu düşünülür. Bunun yanında lenf
bezlerinin sertliği de değerlendirilir. Tahta sertliğinde olan lenf nodları çoğu zaman kanseröz
düşünülse de bazı lenfomalarda lenf nodu silgi sertliğinde de olabilmektedir. Ayrıca lenf
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nodlarının yapışıklığı ve hareketsizliği de maligniteyi akla getirmekle birlikte ciddi kronik
enfeksiyonlarda da gözlenebilen bir bulgudur. Baş ve boynun arka bölümünde oksipital
alanda yer alan lenf nodları çocukluk çağında geçirilen enfeksiyon hastalıklarında
gözlenirken, tüm vücutta jeneralize lenfadenopati genellikle HIV enfeksiyonlarında ortaya
çıkabilir. Diş enfeksiyonlarında mandibulada enfeksiyonla ilişkili tarafta lenf nodları dikkat
çekebilir. Yüksek seviyede ve posterior bölgede yer alan servikal lenf nodları nazofarenks
kanserlerinde görülebilmektedir. Enfeksiyonun eşlik etmediği ve tedavi ile küçülmeyen
büyümüş lenf nodülleri ayrıntılı incelenmeli, ileri tetkiklerle değerlendirilmelidir.

7.3. Baş ve Boynun Fiziksel Değerlendirmesine İlişkin Öykü Alma
Baş ve boyuna ilişkin öykü almada; hastanın kafa travması öyküsü, bağ ağrısı, baş
dönmesi, boyun ağrısı, ense sertliği, konvülziyon ya da nöbet hikayesi, kullansığı ilaçlar,
ailesel özellikleri sorulmalıdır.
Belirti ve bulgulara ilişkin öyküde; baş ya da boyun bölgesinde ağrı, sertlik, şişlik,
kızarıklık vb belirtilerin başlangıç zamanı, süresi, lokalizasyonu, ağrı hissinin tipi (zonklayıcı,
basınç tarzında vb), ağrının şiddeti ve gün içindeki değişkenliği (mümkünse bir ağrı ölçeği ile
değerlendirilmelidir), ağrının günün hangi saatlerinde (gece-gündüz) ya da hangi aktiviteler
(uyku- uyanıklık) sırasında artış gösterdiği belirlenmelidir. Ağrı ve nöbete eşlik eden belirtibulgular (görme değişikliği, nazal akıntı, bulantı-kusma, uykuya dalma sorunu, hareket
zorluğu vb) sorulur.
Nöbet geçiren hastalarda ya da ağrı öyküsü olanlarda arttıran ve azaltan faktörlerin
(menstrüasyon, stres, yorgunluk, kafein vb) belirlenmesi, ayrıca şikayete yönelik ya da başka
nedenlerle kullandığı ilaçların (kontraseptif, antikonvulsif, antidepresan, antienflamatuar vb)
belirlenmesi önemlidir.
Özgeçmiş ve aile öyküsü: Kafa travması, subdural hematom, lomber ponksiyon, baş ya
da boyun bölgesine uygulanmış radyoterapi, migren yada vasküler tipte başağrısı, nöbet ya da
konvülziyon hikayesi, meslek, stres durumu, günlük aktiviteleri, beslenme şekli, bireyde ve
ailesinde metabolik ya da endokrin hastalıkların (tiroid vb) varlığı, aile üyelerinde başağrısı ve
nöbet ya da konvulziyon varlığı sorulmalıdır.

7.4. Burnun fiziksel değerlendirmesi
Burnun inspeksiyonu: Bireyin karşısına geçilerek burun gözlemlenir. Nazal
septumunun sağa ya da sola deviasyonu, nazal septumun pozisyonu incelenir. Burun kanatları
ve delikleri simetrik mi, burun delikleri açık mı, burunda deformite ya da lezyon var
mıdeğerlendirilerek, burun şekli incelenir. Hastanın başı geriye doğru ekstansiyona getirilerek
muayeneyi gerçekleştiren kişi sol elini hastanın başına ve alnına yerleştirir. Sol elin
başparmağı ile burun ucunu hafifçe kaldırarak burun içini gözlemler. Sağ eliyle Işık kaynağını
her iki bunun deliğine doğru tutarak burun içindeki simetri, septum, membran, polip, krut,
deviasyon, kanama, tıkanıklık ve akıntı belirtilerinin varlığını değerlendirir. Normal sağlıklı
burun mukozası pembe renktedir. Burun mukozasının rengi soluk ise alerji, kırmızı ise
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enfeksiyon düşünülmelidir.
Burun kanatlarının değerlendirilmesi: Sağlıklı bireylerde burun kanatları solunum
sırasında harekete etmez. Burun kanatlarının solunumla birlikte hareketlenmesi solunum
sistemine ilişkin sorunlara işaret etmektedir. Hastanın burun kanatlarından birisinin üzerine
parmakla basınç uygulanarak burun deliği kapatılır. Açık olan taraftaki nazal pasajdan bireyin
nefes alıp vermesi istenir ve bu sırada solunumda zorlanma değerlendirlir.
Burunda akıntısı olan hastalarda akıntının özelliği (seröz, pürülan, kanlı, kötü kokulu,
tek ya da çift taraflı olması vb) ve miktarı değerlendirilir. Akıntıya eşlik eden belirtilerin
(öksürük, tıkanıklık, gözlerde sulanma, kulaklarda dolgunluk hissi, yüzde ve burunda ağrı
hissi) varlığı hastaya sorulur ve incelenir. Ayrıca hastaya tıkanıklığın ne kadar süredir var
olduğu, arttıran azaltan faktörler neler, burun travması öyküsü ya da kanama olup olmadığı da
sorulmalıdır. Çocuklarda tek taraflı kötü kokulu, burun akıntısı yabancı cisim
düşündürmelidir. Seröz akıntılar daha çok viral, pürülan akıntılar ise bakteriyel solunum yolu
enfeksiyonlarında gözlemlenmektedir.
Burun kanaması genellikle mukozal damarların travma ya da spontan yırtılması
sonucu meydana gelir. Kanamanın hastalıklarla ya da travma ile ilişkisi, sinüzit öyküsü,
malign hastalık öyküsü sorulur. Kanamayı başlatan faktörler değerlendirilir.
Koku almanın değerlendirilmesi: Hastadan gözlerini kapatması istenir. Bir burun
deliği kapatılarak diğer burun deliğine yaklaştırılan belirgin kokusu olan bir maddenin (kahve,
nane vb) kokusunu tanımlaması istenir. Aynı işlem diğer burun deliğine de uygulanır. Koku
duyusu nervus olfaktoryus (1. Kafa çifti siniri) siniri değerlendirmek amacıyla incelenir.
Sinüslerin değerlendirmesi: Sinüslerin gelişimi 5-6 yaşlarında tamamlandığından
ancak bu yaştan sonraki burun tıkanıklığında sinüzit düşünülür. Hastaya gözlerinin üzerinde,
yanaklarda, burunda, üst dudak ve diş etlerinde ağrı var mı sorulur. Oksipital, temporal ve
servikal bölgede ağrı olup olmadığı sorulur. Başını öne eğmesi istenir, bu pozisyonda ağrı
hissi var mı ya da artıyor mu, gözlerin iç kantüslerinde hassasiyet, göz altında ödem ve çift
görme sorunu var mı sorulur. Sinüslerin palpasyonu için kaşların başlagıcı ile iç kantüsler
arasındaki bölgeye baş parmaklarla basınç yapılarak ağrı ve hassasiyet değerlendirirlir. Ayrıca
diş etlerinin hemen üzerindeki bölgeye maksiller sinüslere de baş parmaklarla basınç
uygulanarak ağrı ve hassasiyet değerlendirilir.
Sinüslerin traslüminasyonu testi: Karanlık bir odada maksiler ve frontal sinüsler
üzerine ışık kaynağı yerleştirilerek yansımasının olup olmadığı değerlendirilir. Işık kaynağı
hastanın cildiyle hiç boşluk kalmaksızın tam temas edecek şekilde frontal kemiğin
supraorbital tümseğinin iç kısmına yerleştirilir. Frontal sinüslerde ışığın kaşların üzerine
yansıması değerlendirilir. Normal sağlıklı bireyde ışığın oluşturduğu hafif kırmızılık kaşların
üzerindengözlenir. Yansımaması sinüzit belirtisidir. Maksiler sinüslerde ise ağız içine
yansıması normal sağlıklı bulgudur. Sinüslerin sıvı ile dolu olması durumunda ışığın
yansıması azalacaktır.

183

7.5. Ağızın fiziksel değerlendirmesi
Ağızın incelenmesinde dudaklar ve ağız içinin değerlendirilmesi, ayrıca ağız içinde
yer alan dil, frenilum, damak, dişler, diş etleri, farenks ve tonsillerin fiziksel özelliklerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Önce dudaklar ardından sırasıyla oral kavite ve orofarenks
değerlendirilir. Ağız içi ışık kaynağı ile aygınlatılarak değerlendirilmelidir. Dil basacağı
yardımıyla diş etleri ve yanak aralanır, yanak mukozası, diş etlerinde asimetri, renk
değişikliği, kızarıklık, lezyon, yara, şişlik incelenir.
Değerlendirme sırasında halitozis (ağız kokusu) de kontrol edilmelidir. Halitozis
ketoasidozda, enfeksiyon varlığında ve ağız hijyenine dikkat etmeyen bireylerde
oluşmaktadır.
İnceleme sırasında bireye ağız içi, boğaz, dişlerde ve dişetlerinde ağrı olup olmadığı,
boğazda yanma hissi, kanama varlığı, tad almada değişiklik, yutma güçlüğü, ağız kuruluğu
(kserostomi), aşırı tükürük salgısı, ses kısıklığı sorulmalıdır. Bireyin alkol ve sigara kullanımı
değerlendirilmelidir. Cinsel yoll bulaşan hastalık öyküsü ve benzer lezyonların vücudun diğer
bölgelerinde varlığı değerlendirilmelidir. Tüm ağız ve ağız içinde belirtilerin yayılımı, süresi,
diğer eşlik eden bulgular, bu bulguları arttıran ya da azaltan faktörler değerlendirlimelidir.
Ağız içi kanamalar; lokal inflamatuar hastalıklar, tümörler, kullanılan ilaçlar ya da
hematolojik hastalıklara bağlı oluşabilir.
7.5.1. Dudakların değerlendirmesi
Sağlıklı bireyde dudakların sınırları belirgin, rengi pembe, nemli, dokusu ve yapısı
düzgündür. Soluk renkli, hafif siyanotik dudaklar anemi yada solunum sıkıntısına işaret
edebilir. Viral enfeksiyonlarda dudaklarda veziküler ülserasyon bulguları gözlenir.
Dudaklarda renk değişikliği, pigmentasyon, siyanoz varlığı değerlendirilir. Ağız ve
burun kenarında herpes oluşumu, karsinom varlığı değerlendirilir. Karsinom sıklıkla alt
dudağı etkiler. Pullanmış plak, kabuklanmış ülser ya da nodüler lezyon şeklinde görülebilir.
Dudaklarda anjioödem; gode bırakmayan, dermis ve subkutan dokuların gergin gözlemlenen
şişliğidir. Anjioödem alerjik ya da ürtikere bağlı gelişebilir.
Cinsel yolla bulaşan sifiliz dudakta şankr belirtisi oluşturabilir. Sert, ülserleşen,
sınırları belli düğme şeklinde gözlenen şankr lezyonu kabuklanabilir. Karsinomaya benzer
gözlenebilir, bulaşıcı olduğundan muayenesinde eldiben kullanılmalıdır.
Dudakta küçük kırmızı peteşi tarzındaki kırmızı nokta nokta gözlenen lekeler
hemorajik telenjektazi olarak adlandırılmaktadır. Yüzde, elde ve ağızda da görülebilen bu
lekelerin varlığı durumunda bireyde burun kanaması ve gastrointestinal sistem kanaması
varlığı düşünülmelidir.
Bireyin kasların hareketliliğini değerlendirmek için gülümsemesi
ve
dudaklarını ıslık çalar gibi kapaması istenir. Islık çalma hareketini yapmada karşılaşılan
güçlük ya da kısıtlılık 7. kranial sinir olan fasiyal sinir de hasar olabileceğini düşündürmelidir.
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7.5.2. Dişlerin değerlendirmesi
Dişler yaşa uygun sayıda olup olmaması açısından değerlendirilir. Dişlerde çürük,
dolgu, kaplama ya da diş kaybı varmı değerlendirlir. Hastanın yanakları yana doğru açılarak
dişlerini sıkması istenir, alt ve üst dilerin birbirine teması değerlendirilir. Aynı zamanda her
iki yanak içinde dişerin kapanmasının simetrik olup olmadığı değerlendirilir. Çocuklarda
kalıcı diler 6 yaşta çıkmaya başlar, gecikme meydana gelmesi genetik ya da hipotiroidi
nedeniyle olabilmektedir.

7.5.3. Diş etleri ve ağız içi mukozanın değerlendirmesi
Diş etlerinde hassasiyet, çekilme varlığı, püy, akıntı kanama değerlendirilir. Normal
diş etleri pembe ve serttir. Hasta protez kullanıyorsa, protez çıkartılarak diş etleri
incelenmelidir. Ağız içi mukozada kandida enfeksiyonu, beyaz lezyonlar şeklinde görülür.
Yanak içlerinde peteşi genellikle yanakların yanlışlıkla ısırılmasına bağlı oluşur. Diş etlerinin
yumuşak olması peridontal hastalıklarda ve C vitamini eksikliğinde görülmektedir. Diş eti
enfeksiyonu olan gingivitis genç, erişkin ve hamilelerde görülebilen, diş etlerinde hassasiyet
yaratan bulgudur. Ateş, kırgınlık, lenf nodüllerinde şişmenin eşlik etmesi durumunda akut
nekrotizan ülseratif gingivit düşünülür. Dişetlerinde ülser ve ardından nekroz gelişir. Dişetleri
kırmızı, ağrılı ve kanamaya eğilimlidir. Ayrıca halitozis bulgusu da belirtilere eşlik eder. Oral
peteşi enfeksiyon ya da trombositopeni yönünden de değerlendirlimelidir. Kaposi sarkomu
bulgusu diş etlerinde de görülebilmektedir, rengi koyu kırmızı ve mor lezyonlar hiperplazik
görünümdedir.
Ağız mukozasının kuruluğu: Diyabetes melitus, üremi, siroz, kanser, dehidratasyon,
kabakulak, enfeksiyon ve perioral lezyonlarda görülebilen bir bulgudur.
Hipersalivasyon: Stomatit ve parazit varlığı tükrük salgısında artışa neden
olabilmektedir.

7.5.4. Dilin değerlendirmesi
Dilin rengi, mukozası, ülserasyon, kitle, turgoru, ortasındaki çizgi ve büyüklüğü
incelenir. Down sendromunda dil büyük gözlemlenir. Kandida enfeksiyonu beyaz lezyonlar
şeklinde dil üzerinde de gözlenebilmektedir. Bireyden dilini dışarı çıkartarak sağa- sola
hareket ettirmesi istenir. Bu sırada dilin orta hattaki duruşu değerlendirilir. Dil dışarı
çıkartıldığında orta hatta durmuyorsa Nervus Hipoglossealis (12. Kranial sinir) hasarı
düşünülür. Bu durumda dil lezyonun olduğu tarafa kayacaktır.
Hastanın dilini yukarı kaldırması istenir. Dilin alt ve yan tarafları kitle, lezyon, renk
değişikliği yönünden incelenir. Yaşlı bireylerde dil altı damarlarda varis gözlenebilir. Dilin
yan tarafları palpe edilerek incelenir. Dilin yan taraflarında karnabahar görünümü karsinomu
düşündürür.
Harita dil: Dil üzerinde papillaların soyulması ile karakterize, kırmızı alanların
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görülmesidir. Normal dokularla birarada haritaya benzer bir görüntü meydana getirmekte,
zaman zaman değişim göstermektedir. İdiyopatiktir ve herhangi bir soruna yol açmaz.
Yumuşak dil: Niasin, riboflovin, B vitamini, folik asit ve demir eksikliğine bağlı
gelişebilen, pürüzsüz, ağrılı ve papillaların gözlenmediği düz yapıya sahip dil yapısında
belirgin bir tanı olmamakla birlikte kanser tedavisinin rolü olabileceği düşünülmektedir.

7.5.5. Farenks ve tonsillerin değerlendirmesi
Hastanın ağzını iyice açarak dilini dışarı çıkartması istenir. Gerekiyorsa dil
basacağı kullanılır. Damağın yapısı, görünümü, kitle varlığı, renk değişikliği, plak, peteşi,
ödem yönünden incelenir. Uvulanın orta hatta olup olmadığına bakılır. Yumuşak damak
yukarı hareket etmiyor ve uvula sol tarafa deviye oluyorsa 10. Kranial sinir paralizisi
düşünülür.
Parotit bezinin duktal açıklıkları değerlendirilir. Parotit bezinin ağız içindeki
çıkış noktaları (yanak içi ile diş etlerinin birleşim yerleri) gaz bezi ile kurulanıp tükrük gelişi
olup olmadığı değerlendirlir. Dil basacağı dilin posterior kısmına ya da posterior farengeal
duvara hafifçe dokundurularak öğürme refleksi değerlendirilir. Boğazda yara, lezyon, kitle
varlığı incelenir. Sıvı ya da katı gıdaları yutma güçlüğü olup olmadığı sorulur. Ses kısıklığı;
larenks hastalıklarında, travma, sigara içme ya da aneztezi alma sonucu ortaya çıkabilir.
Tonsillerin büyüklüğü değerlendirilir. Tonsiller normalde eşit boyutta
olmalıdır. Yetişkinde tonsiller içte kalır. Küçük çocuklarda henüz lenf sistemi gelişimi
tamamlanmadığından tonsiller büyük olabilir. Normal olarak büyük tonsilleri olanlarda
tonsillerin rengi değerlendirilir.
Uvulada, tonsillerde ve farenksin üzerinde gri- beyaz renkte kaldırmakla
kanayan lezyonlar difteri de gözlenen bulgudur. Damak üzerinde koyu mor renkli lezyonlar
kaposi sarkomunu düşündürür.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Görgülü, R.F. (2014). Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. (1.Baskı), (pp.
69-111). İstanbul İstanbul Tıp Kitabevi.
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm sağlıklı ya da hasta bireylerin baş ve
boyun tanılamasında dikkat etmeniz ve incelemeniz gereken özellikleri düşününüz.
2)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm sağlıklı ya da hasta bireylerin
tanılamasında değerlendirdiğiniz bulguları düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirelik bakım uygulamalarının etkili yürütülebilmesinin ilk basamağı doğru
hemşirelik tanılarının geliştirilmesine bağlıdır. Hemşirelik tanılarının oluşturulmasında etkili
fiziksel değerlendirme önemli rol oynamaktadır.
Bu bölümde sağlıklı ve hasta bireyin baş- boyun tanılamasında fiziksel değerlendirme
yöntemleri yer almıştır. Ayrıca başta yer alan, ağız ve burun değerlendirmesine ilişkin
uygulama alanında kullanabileceğiniz bilgiler sunulmuştur. Bir sonraki ünitede de kulak ve
gözlerin tanılaması ile baş ve bıyunun fiziksel değerlendirmesi konusu tamamlanacaktır.
Baş ve boynun tanılamasında inspeksiyon, palpasyon yöntemleri ile gözlenebilecek
bulgular, burun ve ağızda hastalıklar hakkında bilgi verebilecek bulgular bölüm içinde
sırasıyla yer almıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Yüzün inspeksiyonunda aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılır?

a)

Birey konuşurken simetriye bakılır

b)

Birey gülerken simetriye bakılır

c)

Bireyin normal duruşta yüzü incelenir

d)

Yüz ifadeleri simetri açısından değerlendirirlir

e)

Hepsi

2)
Stomatit ve parazit varlığı tükrük salgısında artışa neden olabilmektedir.
Tükrük salgısında artışa ne denir?
a)
Oligüri
b)

Poliüri

c)

Hipersalivasyon

d)

Hipertrofi

e)

Hiçbiri

3)

Parotit bezinin ağız içindeki çıkış noktaları nasıl kontrol edilir?

a)

Yanak içi ve dişetlerinin birleşim yeri kurulanıp tükrük gelişi izlenir

b)

Hastaya yutkunup ağzını açması gerktiği söylenir

c)

Ağızın suyla çalkalanıp ağız içine ışık kaynağı tutulur

d)

Hastaya hiç yutkunmadan 5 dk durması söylenir

e)

Hiçbiri
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4)

Yüzünde siyanoz gözlemlediğiniz bir hastada ilk olarak aklınıza gelecek sağlık

sorunu hangi sistemlerle ilişkili olabilir
a)

Sindirim sistemi

b)

Boşaltım sistemi

c)

Endokrin sistem

d)

Solunum sistemi

e)

Nörolojik sistem

5)

Karaciğer fonksiyonlarında azalma ve bilirubin seviyesinde artış ile karakterize

sağlık sorununun ilk belirtisi nedir?
a)

Sarılık

b)

Taşipne

c)

Taşikardi

d)

Bradipne

e)

Solgunluk

6) Yüzde ödem hangi durumlarda ortaya çıkar?
7) Sifilizde yüzde görülen bulguyu ve yerini yazınız
8) Ağız mukozasında kuruluk hangi durumlarda gözlemlenir?
9) Çocuklarda lenf nodüllerinde normal kabul edilen bulgular nelerdir?
10)

Yanaklarda ve burunda kelebek tarzında kızarıklık belirtisi hangi hastalıkta

görülür?

Cevaplar: 1) e 2) c 3) a 4) d 5) a
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8.GÖZ ve KULAK TANILAMASI*

Bu bölüm, Doç. Dr. Duygu Gözen tarafından hazırlanmıştır.

∗
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Gözlerin Tanılanması
8.1.1. Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
8.1.2. Görme Alanı
8.1.3. Vizüel refleksler
8.1.4. Öykü Alma
8.1.5. Gözün Fiziksel Değerlendirmesi
8.1.5.1. Gözün İnspeksiyon
8.1.5.2. Pupillaların değerlendirilmesi
8.1.6. Görme Değerlendirmesi
8.1.6.1. Görme Keskinliğinin Değerlendirilmesi
8.1.6.2. Çocuklarda görmenin değerlendirmesi
8.1.6.3.Görme Alanı Testi
8.1.7. Ekstraoküler Kas Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
8.2. Kulakların Tanılanması
8.2.1. Anatomi ve Fizyoloji
8.2.2. İşitme
8.2.3. Öykü
8.2.4. Dış kulak yapılarının inspeksiyonu ve palpasyonu
8.2.5. İşitmenin değerlendirilmesi
8.2.5.1. İşitme keskinliğinin değerlendirilmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Göz ve kulağa ilişkin öyküde sorulabilecek sorular nelerdir? Düşününüz

2)

Gözün inspeksiyonunda inceleyeceğiniz özellikler nelerdir?

3)

Görme testleri nelerdir? Nasıl uygulanır?

4)

Kulağın değerlendirmesinde dikkat etmeniz gereken özellikler nelerdir?

5)

İşitme testleri nelerdir? Nasıl uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Gözün tanılaması

Gözün fiziksel tanılamasını
yapabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Görmenin tanılanması

Görme testlerini yapabilmek

Okuyarak/Uygulayarak

Kulağın tanılanması

Kulağın fiziksel tanılamasını
yapabilmek

Okuyarak/Araştırarak

İşitmenin tanılanması

İşitme testlerini yapabilmek

Okuyarak/Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar
•

Göz

•

Kulak

•

İnspeksiyon

•

Öykü

•

Görme

•

İşitme
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Giriş
Göz ve kulak çevreyle iletişimimizi sağlayan duyusal yapılardır. Etrafımızdaki
görüntüleri ve sesleri algılamamıza yardımcı olurlar. Göz ve kulağa ilişkin sorunlar bazen
bireyin yaşamını tehdit edebilir. Bu iki duyu organında gelişen bir çok sorun beyin tümörü,
paralizi veya kafa travması gibi ciddi nörolojik bozukluklara bağlı olarak ortaya
çıkabilmektedir.
Göz ve kulağın tanılanması kapsamında, iç ve dış yapılarının değerlendirilmesi ve
görme- işitme taramalarının yapılması yer alacaktır.
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8.1. Gözlerin Tanılanması
Gözün primer fonksiyonu; merkezi, çevreyi, yakını, uzağı görme ve renkleri ayırt
etmedir. Gözün bu fonksiyonlarını gerçekleştirmesinde, gözün iç ve dış yapılarının yanısıra
beynin oksipital lobu görev almaktadır.

8.1.1. Gözün Anatomisi ve Fizyolojisi
Gözün dış yapıları: Göz küresi göz çukurunu çevreleyen kemik yapısının içinde yer
almaktadır.
Göz kapakları: Gözü yabancı cisimlere karşı korur, göze giren ışık oranını
düzenlemede yardımcı olur, kornea ve konjonktivanın üzerinde gözyaşının eşit dağılımını
sağlayarak gözün kurumasını önler.
Kirpikler: Gözü yabancı cisimlerden korumada yardımcı yapılardır.
Konjunktiva: Göz kapaklarının iç yüzüyle göz küresinin ön yüzünü örten, ince,
transparan zardır.
Lakrimal sistem: Gözyaşı sistemi,göz yaşı salgılayıcı ve boşaltıcı olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır. Salgılayıcı kısmı ana gözyaşı bezi (lakrimal gland) ve yardımcı
gözyaşı bezlerinden oluşur. Boşaltıcı kanallar ise, punktumlardan başlayarak, lakrimal
kanaliküller ve gözyaşı kesesi boyunca devam ederek, nazolakrimal kanal ile meatus nazi
inferiorda sonlanır.
Gözün içyapıları: Genel olarak aşağıda yer alan yapılardan oluşmaktadır.
Kornea: Göz küresinin en dış bölümünde, irisi örten saat camı şeklinde saydam,
konjunktiva ile devamlılık gösteren, düzgün transparan avasküler dokudur.
Sklera: Sert, fibröz yapıda, göz küresini örten, konjunktiva altında beyaz renkteki dış
tabakadır.
İris:Gözün kas yapıdaki sirküler ve göze rengini veren tabakadır. İris bireyden bireye
değişen pigment hücrelerinden oluşmaktadır.
Ön kamara: Arkada iris ve pupilla ile önde kornea arasında kalan, derinliği değişken
olan bölümdür.
Arka kamara: Önde iris ve arkada lens arasında yer alan boşluktur.
Lens: İrisin arkasında yer alan saydam, ışığın ve görüntülerin geçtiği, retina üzerinde
görüntüyü odaklamak için şekil değiştirebilen bikonveks, avasküler renksiz yapı göz
merceğidir.
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Retina: Arka kamaranın iç yüzeyinde yer alan ışığa duyarlı olan reseptörlerden oluşan
duyusal ağdır.
Ekstraoküler kaslar: Göz küresinin hareketlerinden sorumlu toplam 6 kastan oluşur.
Bu kaslardan 4 tanesi rektus (lateralis, medialis, superior, inferior), 2 iki tanesi ise oblik
(superior, inferior) kaslardır. Bu kasları 3 kranial sinir innerve eder(ileti alıp verir):
okulomotor (III) gözlerin buruna (iç rektus), aşağı ve temporale (alt rektus), yukarı ve
temporale (üst rektus); troklear (IV) gözlerin aşağı ve buruna (üst oblik); abdusens (VI) ise
gözlerin dış yan (dış rektus) hareketini sağlar.

8.1.2. Görme Alanı
Görme alanı bireyin tek gözü ile sabit bir noktaya baktığında görebildiği alanı ifade
etmektedir. Diğer bir deyişle merkezi bir noktaya bakan kişinin tamamen görmüş olduğu
alandır. Her gözün görme alanı bireyin baktığı merkezde dairesel bir görüş oluşturur ve bu
alan dört kadrana bölünmüştür: üst temporal, alt temporal, alt nazal ve üst nazal. Her görme
alanının temporal kadranları nasal kadrandan daha uzağa uzanmaktadır. Böylece, her iki göz
biraz farklı bir görünüm görmekle birlikte iki gözün görme alanları biraz üst üstedir. Vizüel
korteks iki farklı görüntüyü bir biri üzerine yerleştirerek, derinlik algısını ve üç boyutlu
görmeyi sağlar. Bunun sonucunda insanlarda binoküler görme (çift gözlü görme) oluşur.

8.1.3. Vizüel refleksler
Pupilların daralması (parasempatik sinir sistemi)
Işık reaksiyonu; ışık retinaya geldiği zaman pupillaların her iki gözde de daralmasına
neden olur. Bu refleks bir göze ışık gelmesi ile direkt refleks şeklinde ya da bir göze ışık
tutulduğunda diğer gözde de pupillada daralma meydana gelmesi ile indirekt veya konsensuel
refleks şeklinde meydana gelebilir.
Yakın reaksiyon; Bireyin uzaktaki bir cisimden yakındaki bir cisime odaklanması
sonucu pupillalar daralmasıdır. Bu olay ışık reaksiyonunda olduğu gibi okülomotor sinir
aracılığıyla meydana gelmektedir.
Pupilların genişlemesi (sempatik sinir sistemi)
Sempatik sinir sistemi gözde irise ileti göndererek pupillaları genişletir ve üst göz
kapakları yukarı doğru kalkar. Bu durum genellikle korku anında meydana gelmektedir.

8.1.4. Öykü Alma
Gözlerin tanılamasına öykü alma ile başlanır. Bireyin en son göz muayene tarihi
sorulur. Aşağıda yer alan belirtiler açısından değerlendirme yapılır:
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Ağrı: Gözlerde ağrı,. Ağrı var ise; ağrı tipi (tarif etmesi istenir), ağrı aniden mi ortaya
çıktı? Göz kırpma ya da göz hareketleri sırasında ağrı var mı? Aynı taraftaki alında ağrı var
mı? Baş ağrıları eşlik ediyor mu? Işık gözleri rahatsız ediyor mu?
Görme kaybı: var ise ne zaman ortaya çıktı, aniden mi - uzun süreden beri mi?
Başlangıcı?
Görme problemi: miyopi, şaşılık, renkli görme kusuru için aile öyküsü? Tekrarlayan
göz kırpma var mı?
Akıntı: Var ise akıntı sulu, mukoid ya da pürülan mı?
Kızarıklık: var ise; başlangıcı nasıl? Travma öyküsü var mı? Tek/çift taraflı mı?
Beraberinde ağrı, akıntı, görme kaybı var mı? Ailenin diğer bireylerinde aynı belirti var mı?
Kuruluk: Gözlerde kuruluk şikayeti var mı? Zaman olarak başlangıcı ve ne
zamanlarda artış gösterdiği sorgulanır. Kuruluk lakrimal ya da yardımcı lakrimal bezlerdeki
yetersiz salgı sonucu ortaya çıkmaktadır. Yaşlılıkta ya da uykusuzlukta ortaya çıkabilir.
Aşırı sulanma: Ne zaman başladı, etkileyen faktörler var mı? Aşırı sulanma genellikle
göz yaşının aşırı üretimi ya da drenaj sisteminde tıkanıklık nedeniyle meydana gelebilir.
Ayrıca gözlerde olabilecek kaşıntı, kuruluk, sulanma, dolgunluk, seyirme, görme
kaybı, bulanık görme ve çift görme gibi belirtiler de öykü alma sırasında sorgulanır.

8.1.5. Gözlerin Fiziksel Değerlendirmesi
Göz ve görme muayenesinin amacı, görme veya göz bozuklukları belirtilerini tespit
ederek erken tedavi olanağı sağlamaktır. Dış gözün inspeksiyonu, görme testleri ile göz
fonksiyonunun değerlendirilmesi ve oftalmoskop kullanılarak iç gözün değerlendirilmesi ile
gözün fiziksel değerlendirmesi gerçekleştirilir. Bireye göz değerlendirmesinde yapılacak
işlemler ve amacı açıklanarak, bilgi verilir.
Malzemeler;
•

Snellen, Allen veya E tabloları

•

Elde taşınabilen Snellen kartları

•

Opak kartlar

•

Işık kaynağı

•

Oftalmoskop

•

Eldiven
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8.1.5.1. Gözlerin İnspeksiyonu
Gözün dış yapıları
Gözlerin pozisyonu

Gözler aynı hizada mı?: Bireyin karşısına geçerek gözlerin pozisyonu ve aynı
hizada olup olmadığı, simetrisi değerlendirilir (deviasyon var mı?)


Orbitanın büyüklüğü, gözler orbitanın içinde mi?



Gözlerde dışarıya doğru çıkıklık var mı?(EGZOFTALMİ)

Kaşlar


Asimetri var mı?



Kaşların miktarı, dağılımı ve derinin altında pullanma olup olmadığını kontrol



Kaşların hizasında pullanma olması (SEBOREİK DERMATİT)



Kaşlarda seyreklik (HİPOTİROİDİZM)

edilir.

Göz kapağı ve lakrimal sistem

Rengi, ödem ve lezyon varlığı, kirpiklerin durumu ve yönü, kapakların
kapanma durumu incelenir.

Göz kapağı kapanıyor mu? Fasiyal paralizide ya da bilinç kaybında etkilenen
taraftaki göz kapağı kapanmaz. Bu durum ciddi korneal hasar yaratabilir.


Lakrimal kese ve lakrimal bez gözün alt kapağı açılarak değerlendirilir


Aşırı kuruluk ya da aşırı göz yaşı salgısı: Salgı artması (kornea iritasyonu,
konjonktiva inflamasyonu) veya drenajın bozulmasına bağlı (nazolakrimal kanal
obstrüksiyonu) görülebilir.
Konjonktiva
Üst ve alt göz kapağı ters çevrilerek bakılır

Renk ve damarlanma değerlendirilir (konjonktiva pembe renkte, az düzeyde
damarlanma olmalı, sklera beyaz olmalı)

İnflamasyon, solukluk, pigmentasyon, hemoraji, şişlik, ve nodül olup olmadığı
kontrol edilir.
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Bulbar konjonktiva-sklera ve rektus- oblik kas kontrolü
Baş parmakla alt göz kapağı aşağı doğru çekilir ve hastanın yukarı bakması
istenir ya da baş ve işaret parmağı ile göz aşağıdan ve yukarıdan çekilerek göz kapakları
birbirinden uzaklaşrırılarak hastanın sağa-sola ve aşağı-yukarı bakması istenir.
Gözün iç yapıları
Kornea ve lens

Opasiteleri değerlendirebilmek için ışık kaynağı lateral kantustan yaklaşık 150
lik oblik şekilde yansıtılır ve gözlem yapılır. Kornea ve lens saydam olmalı, korneada
bulanıklık, ülserasyon veya opasite olmamalıdır. Lenste opasite oluşması katarakta işaret
etmektedir. Lensteki opasite pupillaya bakıldığında farkedilebilir.

Korneal rekleks: Göze yaklaşıldığında göz kapaklarının kapanmasıdır.
Korneaya hafifçe bir pamuk dokundurulması ile değerlendirilir. İşlem yapılmadan önce
hastaya açıklama yapılmamalı, hastanın tepkisi spontan kontrol edilemlidir.

8.1.5.2. Pupillaların değerlendirilmesi
Pupillalar büyüklük, şekil ışığa reaksiyonu ve uyum açısından incelenir. Pupillalar
normalde yuvarla ve eşit boyutta olmalı ve ışıktan etkilenmelidir. Yaş ve bazı ilaçlar
pullilaların büyüklüğünü etkiler. Eğer pupillalarda bir asimetri varsa değerlendirilmelidir. İki
gözde pupillalar arasında büyüklük açısından 1mm de daha fazla fark olması nörolojik bir
durumu düşündürmelidir.
Pupillalar değerlendirilirken karanlık bir ortamda ışık kaynağı kullanılır. Hastanın
uzak bir noktaya bakması istenir, oblik şekilde (yan taraftan) pupillaya ışık tutulur.
Pupillalaların ışığa reaksiyon verip vermedikleri gözlemlenir. Işığa yanıt olarak her iki
pupillanın daralmasına direk ışık reaksiyonu denir. Konsensuel ışık refleksi: bir göze ışık
tutulduğunda diğer gözde de pupillada daralma meydana gelmesidir. İki gözün arası
kapatılarak ışık refleksine yanıt kontrol edilmelidir.
Ayrıca göz uzaktaki bir cisimden yakındaki bir cisime odaklandığında da pupillalarda
konstriksiyon gözlenmelidir.
Pupillaların kenarlarının düzgünlüğü ve çapı da değerlendirmede önemlidir. Normalde
pupillaların büyüklüğü 3-5 mmdir. Normalde iki pupillanın çapı birbirine eşit büyüklüktedir.
Ancak 0,5mm ye kadar fark olması da normal kabul edilmektedir ve %20 oranında görülen
bir durumdur. Pupillaların ışığa yanıt vermesi ancak eşit büyüklükte olmaması anizokari
olarak adlandırılmaktadır. Parasempatik, sempatik sinirlerde hasar ya da psikotik ilaçlara
bağlı olarak gelişen bir durumdur.
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8.1.6. Görme Değerlendirmesi
8.1.6.1. Görme Keskinliğinin Değerlendirilmesi
Görme keskinliğini değerlendirmek için standart 22x55 cm boyutlarında Snellen
tablosu kullanılmaktadır. Eğer hasta okuyamıyor veya iletişim problemi yaşıyorsa E tablosu
kullanılır. E tablosu da şekil olarak Snellen tablosuna benzemektedir, yalnızca karakterler
sadece "E" harfinin farklı yönlere bakan şekillerinden oluşmaktadır. Hastaya E harfinin açık
yönünün nereye baktığı sorularak değerlendirme yapılır.
Görme Keskinliği Testi:
•
Tablo ışıklandırmanın yeterli olduğu bir alanda göz seviyesinde olacak şekilde
duvara veya kapıya asılır. Snellen kartının üzerine ışık, gölge düşmemelidir.
•

Hasta Snellen kartlarından 6 metre uzakta oturmalıdır.

•
Hasta bir gözünü opak bir kartla kapatmalıdır (Gözlük kullanan hasta
gözlüğünü takmalıdır)
•

En üstten başlayarak sırayla yazıları okuyamadığı yere kadar okuması istenir.

•
Eğer hasta hiç okuyamıyorsa hasta kartlara doğru yaklaştırılır ve ne kadar
yaklaştırıldığı not edilir.
•

Aynı işlem her iki göz için yapılır.

Görme Keskinliği Testi (yakın görme): Bu test orta yaş ve okumakta zorluk yaşadığını
belirten hastalar için kullanılmaktadır. Hastaya ışıklandırması iyi olan bir ortamda elde
taşınabilen Snellen kartları veya karşılaştırılabilir kartlar verilir. Bir gözün opak kartla
kapanması sağlanır; yaklaşık 35 cm mesafeden verilen yazıları en üstten (büyük yazıdan) en
alta (küçük yazıya) okuması istenir. Aynı işlem her iki göz için yapılır. Gerekli ise bireyin
kendi mesafesini ayarlaması istenir.

8.1.6.2. Çocuklarda görmenin değerlendirmesi
Çocuklarda görme keskinliği testi 2-3 yaşlarında başlar. Çocuklarda görme keskinliği
testi için Allen kartları veya Snellen E tablosu kullanılmaktadır. Allen kartları çocukların
tanıyacağı şekillerden oluşan bir tablodur. Çocuklara işlem öncesi kartları tanıması için
alıştırma yapılır. Aile çocuğun bir gözünü kapatırken testi yapan kişi kartları yakından uzağa
doğru uzaklaştırır. Testi yapan kişi geri yürürken çocuk şekli tanımlayamayana kadar her 6090 cm de çocuğa yeni bir kart gösterir. Daha sonra bu mesafe ölçülmelidir. Üç yaşına kadar
çocuğun görebildiği uzaklık yaklaşık 9 metredir. Test her iki göz için tekrarlanır. Üç -altı yaş
arası çocuklarda Snellen E tablosu kullanılabilir. Altı yaşından büyük çocuklarda Snellen
tablosu kullanılarak görme testi yapılabilir.
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8.1.6.3. Görme Alanı Testi
Görme alanını değerlendirmede amaç görme yolundaki defektleri belirlemektir.
Görme alanı testini yapan kişinin görme alanına yönelik bir sorunu olmaması gerekmektedir.
Görme alanı değerlendirmesine temporalden başlanır genellikle hastalıklardan en sık
etkilenen bölüm temporal görme alanıdır. Hastanın bir gözü kapatılır. Hasta sağ gözünü
kapattı ise testi yapan kişi sol gözünü kapatmalıdır. Muayene eden kişi hastanın karşısında 1
m mesafeden gözlerine bakmasını ister. Muayene eden kişi, hastanın ve kendisinin açık olan
gözünün olduğu taraftaki elini yana doğru açarak vücudundan uzaklaştırır. Daha sonra yavaş
yavaş elini orta hatta doğru yaklaştırmaya başlar. Hastanın muayeneyi yapan kişinin
parmaklarını ilk gördüğü anı haber vermesi istenir. Aynı test alt ve üst temporal kadran için
tekrarlanır. Normalde her iki tarafta da muayene eden kişi ile aynı anda muaytene edenin
parmaklarını görmelidir. Görme alanı kusurları daha çok beyin travması sonucu oluşmaktadır.

8.1.7. Ekstraoküler Kas Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Kornea ışık refleksi testi
Bu test gözlerin paralel uyumunu değerlendirmektedir. Işık kaynağı hastanın yüzünden
yaklaşık 30 cm uzakta alın merkezine tutulur. Hasta karşıya bakarken ışığın kornea merkezine
yansımasına bakılır. Işığın korneaya yansıması her iki gözde aynı olmalı ve paralel olarak
uyum göstermelidir. Eğer ışık refleksi asimetrik yansıma gösteriyorsa gözde deviasyon
olduğunun göstergesidir. Bu durum kas zayıflığı veya paraliziye bağlı olabilmektedir.
Strabismus (Tropi-şaşılık) durumlarında da asimetrik görüntü vardır. Gözlerin içe kayması
endotropi, dışa kayması egzotropi ve yukarı kaymasına ise hipertrofi denilir.
Örtme testi (fiksasyon testi)
Örtme testi ile gözde deviasyon olup olmadığı değerlendirilmektedir. Bir göz opak
kart ile kapatılır, açık olan göz ile 30 cm uzaklıkta bir objeye odaklanması istenir, kapanan
göz açıldıktan sonra açılan göz tekrar hedefe odaklanamıyor ve titreme var ise deviasyon
bulgusunu gösterir; açılan göz objeye hemen odaklanıp hareket etmiyor ise deviasyon bulgusu
negatif olarak değerlendirilir. Test diğer göz için tekrarlanır. Anormal durumlar; Tropi
(şaşılık), gözlerin duruş bozukluğu; endotropi (içe kayması), ekzotropi (dışa kayması) dır.
Altı tanımlayıcı bakış pozisyonunun değerlendirilmesi
Hastadan 40-50 cm uzakta durularak hastanın elimizde tuttuğunuz bir objeye
odaklanması istenir. Hastadan başını sabit tutması ve sadece gözleri ile objeyi takip etmesi
istenir. Yaşlı ve yakını görmede sorunu olan hastalarda daha uzakta durarak da inceleme
yapılabilir. Objei ile havada H harfi ya da kelebek şekli çizecek şekilde (altı kardinal yönde)
saat yönünde hareket ettirilirken hastanın göz hareketleri objeyi takip edebiliyor mu
gözlemlenir. Gözler, cisim her altı köşeye gittiğinde birlikte olacak şekilde simetrik hareket
etmelidir. Eğer göz hareketlerinde asimetri gözleniyorsa ekstraoküler kaslarda zayıflık veya
bu kasları inerve eden kranial sinirlerde disfonksiyon olduğu düşünülmelidir.
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Yakın refleksi (konverjans)
Bu test ile III. kranial sinirin inerve ettiği iç rektus kas fonksiyonu
değerlendirilmektedir. Bir objeyi uzaktan hastanın burnuna doğru hareket ettirirken gözlerin
simültane hareketi kontrol edilmektedir. Normalde gözler objeyi burnuna 5 ile 8 cm mesafe
kalana kadar izler, gözlerde bu sırada içe bakma görülür ve pupiller konstrikte olur. Cisim 5-8
cm den daha fazla yaklaştığında gözler cismi takip edemez.

8.2. Kulakların Tanılanması
İşitme ve vestibüler dengeden sorumlu duyu organı olan kulak; dış, orta ve iç kulak
olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Kulağın tanılanması öykü alma, dış -iç kulağın
değerlendirilmesi ve işitme aktivitesinin incelenmesini kapsamaktadır.

8.2.1. Anatomi ve Fizyoloji
Kulaklar anatomik olarak kafatasının her iki yanında temporal kemik içinde yerleşmiş
duyu organlarıdır. Üç ana bölüm olan dış, orta ve iç kulaktan oluşmaktadır.
Dış kulak (Pinna)
Dış kulak kulak kepçesi ve kulak kanalından oluşan, kıkırdak, deri kaplı, sıkı ve
elastik yapıya sahiptir. Dış kulak yapısal olarak sesleri toplayan ve ses dalgalarını içeri doğru
yönlendiren bir yapıya sahiptir. Dıştaki kısım heliks, hemen bunun paralelinde iç kısımda
antiheliks, eksternal kanalın açıldığı kavite konka, ön kısmında yer alan sert çıkıntı ise tragus
olarak isimlendirilir. Aurikula tek parça fibröz kıkırdak dokudan ve lobül denilen bölümünde
yağ dokusu içeren yumuşak kısımdan oluşur. Dış kulak kanalının en sonunda timpanik
membran bulunur.
Orta kulak
Ses dalgalarının iç kulağa iletilmesinde görev alan orta kulak, timpanik membran ile iç
kulak arasında birbirine eklenlenmiş 3 tane kemikçikten “çekiç (malleus), örs (incus) ve
üzengi (stapes)” oluşan bir boşluktur. Orta kulakta timpanik membran haricinde östaki borusu
yer almaktadır.
İç kulak
İç kulak işitme ve dengeden sorumludur. İç kulak vestibül, yarım daire kanalları ve
kokleadan oluşmaktadır.

8.2.2. İşitme
Sesler havada oluşturdukları titreşimlerle dış kulak yoluna gelirve buradan orta
kulaktaki kulak zarına iletilir. Orta kulaktaki kemikçikler üzerinden ses titreşimleri iç
kulaktaki kokleaya iletilir. Koklea titreşimleri algılar ve kodlayarak impulslar halinde koklear
sinir yoluyla beyine gönderir. Ses titreşimlerinin dış kulaktan iç kulağa kadar gidiş yolu
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işitmenin iletim safhasını oluşturur. Bu yoldaki bozukluklar da iletim tipi işitme kaybına
neden olur. İletimin ikinci safhası sensoriyal safhadır; koklea ve koklea sinirlerini kapsasayan
bozukluklar sensoriyel tip işitme kayına neden olur.

8.2.3. Öykü
Kulak ağrısı (otalji); ağrının başlangıcı, süresi ve şiddeti? Eşlik eden durumlar; ateş,
burun akıntısı, öksürük, işitme kaybı, vertigo nelerdir? Ağrıyı azaltan veya artıran durumlar
nelerdir?
Kulak akıntısı (otore); herhangi bir travma öyküsü var mı? Akıntının rengi nasıl,
kokusu var mı? Kulak bakımı /temizliği nasıl yapılıyor?
İşitme kaybı; aniden mi başladı? Bilateral veya tek taraflı mı? Eşlik eden durumlar;
kulak ağrısı, dolgunluk hissi, çınlama hissi, akıntı var mı? Travma yada yüksek ses maruziyeti
var mı? Ailesindeki diğer bireylerde işitme sorunu öyküsü var mı?
Baş dönmesi (vertigo); aniden mi başladı? Eşlik eden durumlar; kulak çınlaması
(tinnitus), bulantı, kusma, çift görme, yürüme bozukluğu, işitme kaybı var mı? Herhangi bir
İlaç kullanıyor mu? Baş dönmesini azaltan veya artıran faktörler nelerdir?
Diğer sorular; Kulak çınlaması var mı? Kulak enfeksiyonu (OTİT) var mı? Kulak tüpü
var mı, var ise ne zaman takıldı? Kulak kiri (buşon), kaşıntı, enfeksiyon var mı? İşitme cihazı
kullanıyor mu, ne kadar süredir?

8.2.4. Dış kulak yapılarının inspeksiyonu ve palpasyonu
Kulaklar simetrisi, kulak kepçesi ve etrafındaki dokularda deformite, deri lezyon ve
şişlik varlığı açısından değerlendirilir. Kulakta akıntı, ağrı ve inflamasyon var ise kulak
kepçesi yukarı- aşağı hareket ettirilir, tragusa basınç uygulanarak ağrı kontrolü yapılır.
Muayeneyi kolaylaştırmak amacıyla, kulak yolunu düzleştirmek için; 3 yaş altı çocuklarda
kulak aşağı ve geriye, 3 yaşından büyüklerde ise yukarı ve geriye çekilmelidir. Bu pozisyon
otoskopla yapılacak incelemeyi kolaylaştıracaktır.
Normalde otoskopta kulak zarının görünümü hafif pembe ve düzdür. Viral
enfeksiyonlarda daha kırmızı, bakteriyel enfeksiyonlarda ise sarı-kahve renginde gözlemlenir.
Ayrıca enfeksiyonlarda kulak zarı daha ödemli ve dolgun gözlemlenebilir. Manubbrium
çıkıntısının normalden daha belirgin olması ve horizontal pozisyonda gözlenmesi kulak zarı
retraksiyonu (çekilme) bulgusuna işaret etmektedir.

8.2.5. İşitmenin değerlendirilmesi
İşitmenin test edilmesi kulak tanılamasının önemli bir bölümüdür. Bebeklerde dil
gelişimi için işitme kaybı erken tanı ile tedavi edilmelidir. Bu nedenle özellikle yenidoğan
işitme tarama testlerinin yapılması önerilmektedir. Klinik değerlendirmede bebeğin sese
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tepkisi izlenir. Okul öncesi, okul çağı ve adölesan dönemde ise çocuğun duyabileceği düzeyde
sesler ya da kelimeler söylenerek bu sesleri tanımlaması istenir.
İşitmenin değerlendirmesinde fısıltı, Weber ve Rinnie testleri kullanılmaktadır. Weber
ve Rinnie testleri işitme kaybının iletim tipi veya sensoriyal işitme kusuru mu olduğunun ayırt
edilmesini sağlar. Weber ve Rinnie testleri diyapozon denilen kabaca Y harfine benzeyen ve
saniyede belirli bir titreşim sayısına sahip metal bir alet ile yapılmaktadır. Sıklıkla 512 Hz’lik
diyapozon tercih edilir. Bir diyapozonun titreşimi ile meydana gelebilecek en yüksek ses
şiddeti 60 dB’dir.

8.2.5.1. İşitme keskinliğinin değerlendirilmesi
Fısıltı testi
Fısıltı testi işitme aktivitesini kabaca değerlendiren bir yöntemdir. Bu testi yaparken
hastanın muayene eden kişinin dudak hareketlerini görmemesi gerekir. Bir kulağın dış yolu
tragus içe doğru bastırılarak kapatılır. Kişinin arkasından 30 cm kadar geriden diğer kulağa
fısıltı ile basit kelimeler (iki heceli;masa, kapı, baca vb) söylenir ve bu kelimeleri işitip
işitmediği test edilir (kelimelerin en az yarısından fazlasını doğru bilir ise test pozitif; bilemez
ise test negatif). Aynı işlem her iki kulak için yapılır. Fısıltı testinde işitmeyen hastanın işitme
kaybının türü ve derecesine bu testle karar verilemez.
Okul öncesi dönemdeki çocuklarda ise çocuk yaklaşık muayene edenin 60-90 cm
önünde durur. Muayene eden kişi çocuğa bazı emir cümleleri söyler. Çocuğun bu direktifleri
duyup duymadığı değerlendirilir.
Weber testi
Weber testinde kemik yolu ile iletim değerlendirilmektedir. Diyapozon titreştirildikten
sonra hastanın başının orta hattına (genellikle glabella ya da burun köküne) konur. Kafanın
orta hattında titreşerek ses kemik yolu ile her iki kokleaya eşit şiddette ulaşır. Hastaya sesi
nerde (ortada mı, yoksa bir tarafta mı?) işittiği sorulur. İşitme sorunu olmayan bir kişi,
diyapozon titreşimini orta hatta duyacaktır. Sonuçta diyapozon titreşiminin işitildiği yöne
doğru "Weber ortada, sağa veya sola lateralize" şeklinde belirtilir. Sensörinöral bir işitme
kaybı durumunda, ses sağlam olan kulaktan duyulur, hasta kulaktan duyulamaz. İletim tipi
işitme kaybında ise, ses işitme sorunu olan kulakta da duyulur. İletim tipi işitme kayıplarında
diyapozon sesi sağır kulakta mastoidte işitilir.
Rinnie testi
Diyapozon sert bir zemine hafifçe vurularak titreşmesi sağlanır. Titreşimli
diyapozonun tekli ucu mastoid bölgeye dokundurulur, bu safhada ses kemik yolu ile doğrudan
kokleaya iletilir. Hastada sinirsel bir işitme sorunu yoksa, bu noktadan yayılan titreşimleri
kemik yoluyla duyacaktır. Diyapozon hasta işittiği sesin bittiğini söyleyene kadar tutulur.
Hasta "ses kesildi" dediğinde, titreşimi azalmış şiddette de olsa diyapozonun titreşen çift ucu
aurikula önünde tutulur. Hastanın sesi yeniden işitmeye başlaması gerekir. Bu duruma Rinnie
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(+) yani işitme sorunu yok demektir. Hastanın sesi işitmemesi durumuna ise Rinnie (-) denir.
Eğer ses iletim mekanizmasında bir engel vardır. Rinnie negatif olarak değerlendirilir (kemik
üzerinde duyulur, kulak önünde hava iletiminde duyulmaz). Her iki kulakta ayrı ayrı
yapılmalıdır.
Fakat bir kulakta çok ileri derecede veya total işitme kaybı varsa, mastoid etkisi ile
ses, işiten diğer kulak tarafından algılanabilir. Bu durumda hasta sesi işittiğini ifade edebilir,
ancak aurikula önüne konan diyapozon titreşimini duyamaz. Sonuç olarak testi yapan kişi,
hastada hava yolu ile iletim kaybı olduğunu düşünebilir. Bu duruma yalancı Rinnie negatif
denmektedir. Bu nedenle Rinnie (-) olan kulak tarafında Weber de alınamıyor ve ses diğer
tarafa yönleniyorsa, Rinnie (-) olan kulakta total işitme kaybı (kofoz) olduğu düşünülmelidir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Görgülü, R.F. (2014). Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. (1.Baskı), (pp.
69-111). İstanbul İstanbul Tıp Kitabevi.
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm sağlıklı ya da hasta bireylerin göz ve
görme tanılamasında dikkat etmeniz ve incelemeniz gereken özellikleri düşününüz.
2)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm sağlıklı ya da hasta bireylerin kulak
ve işitme tanılamasında dikkat etmeniz ve incelemeniz gereken özellikleri düşününüz.
3)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm sağlıklı ya da hasta bireylerin
tanılamasında değerlendirdiğiniz bulguları düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirelik bakım uygulamalarının etkili yürütülebilmesinin ilk basamağı doğru
hemşirelik tanılarının geliştirilmesine bağlıdır. Hemşirelik tanılarının oluşturulmasında etkili
fiziksel değerlendirme önemli rol oynamaktadır.
Bu bölümde sağlıklı ve hasta bireyin göz ve kulak tanılamasında fiziksel
değerlendirme yöntemleri yer almıştır. Ayrıca görme ve işitme değerlendirmesine ilişkin
uygulama alanında kullanabileceğiniz bilgiler sunulmuştur.
Göz ve kulağın tanılamasında inspeksiyon, palpasyon yöntemleri ile görme ve işitme
testleri ile elde edilecek bulgular bölüm içinde sırasıyla yer almıştır.
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Bölüm Soruları
1)

Göze ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Egzoftalmi; gözlerde dışarıya doğru çıkıklıktır

b)

Işık bir retinaya geldiği zaman pupillalar daralır

c)

Görme keskinliği testinde Snellen tablosu kullanılır

d)

İnspeksiyonda konjonktiva pembe, sklera beyaz olmalıdır

e)

Kişi uzaktaki bir cisimden yakındaki bir cisime odaklanırsa pupillalar genişler

2)
Bireyden aşağı ve buruna doğru bakmasını istediğimizde gözün üst oblik
kasının çalışması söz konusudur. Bu kas hangi sinir tarafından inerve edilmektedir?
a)

I. Kafa çifti siniri

b)

III. Kafa çifti siniri

c)

IV. Kafa çifti

d)

X. Kafa çifti siniri

e)

XII. Kafa çifti siniri

3)

Weber ve rinne testleri hangi muayene aracı ile yapılır?

a)

Otoskop

b)

Diyazopon

c)

Steteskop

d)

Işık Kaynağı

e)

Hiçbiri
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4)

Aşağıda yer alan eşleşmelerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a)

Tropi - şaşılık

b)

Kulak ağrısı – otit

c)

Kulak akıntısı – otore

d)

Total işitme kaybı – kofoz

e)

Lenste opasite oluşması - katarakt

5)

Weber testi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Ses her iki kulakta eşit duyuluyorsa işitme açısından sorun yoktur

b)

Sensöriyel işitme kaybında sağlam kulakta işitme vardır

c)

Weber testinde diyapozon frontalde orta kısıma konulur

d)

İletim tipi işitme kaybı varsa sorun olan kulakta işitme kaybı olur

e)

Weber testinde kemik yolu ile iletim değerlendirilir

6)
Weber testinde hangi fonksiyon değerlendirilir?
7)
Görme keskinliği testinde hasta Snellen kartlarından kaç metre uzakta
oturmalıdır?
8)
Viral enfeksiyonlarda otoskopla gerçekleştirilen kulak değerlendirmesinde
kulak zarı ne renk gözlemlenir?
9)
Kornea değerlendirmesinde ışık kaynağı ne kadar mesafede ve nereye tutulur?
10)
Örtme testi ile gözde ne değerlendirlir?

Cevaplar: 1) e 2) c 3) b 4) b 5) d
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9. TORAKS VE AKCİĞERLERİN TANILANMASI*

__________________________
*Bu bölüm. Yrd. Doç. Dr. Tuluha Ayoğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Toraks Bölgesi Ve Akciğerlerin Anatomi Ve Fizyolojisi
9.2.Toraks Bölgesi Ve Akciğerlerin Tanılanmasında Subjektif Veriler
9.2.1. Şimdiki Sağlık Öyküsü
9.2.2. Geçmiş Sağlık Öyküsü
9.2.3. Aile Sağlık Öyküsü
9.2.4. Yaşam Biçimi Ve Sağlık Davranışları
9.3.Toraks Bölgesi Ve Akciğerlerin Tanılanmasında Objektif Veriler
9.3.1. İnspeksiyon
9.3.2. Palpasyon
9.3.3.. Perküsyon
9.3.4. Oskültasyon
9.4.Toraks Bölgesi Ve Akciğerlerin Tanılanmasında Yaşa Bağlı Farklılıklar
9.4.1. Yenidoğan Ve Bebekler
9.4.2. Çocuklar
9.4.3. Adölesanlar
9.4.4. Yaşlılar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
nelerdir?

Toraks bölgesi ve akciğerlerin yapı ve fonksiyonlarını biliyor musunuz?
Toraks bölgesi ve akciğerlerin yapı ve fonksiyonlarında yaşa bağlı farklılıklar

3)
Toraks bölgesi ve akciğerlerin tanılanmasında subjektif veriler kapsamında
neleri sorgularsınız?
4)
Toraks bölgesi ve akciğerlerin fiziksel muayenesinde hangi yöntemleri
kullanırsınız?
5)

Toraks bölgesi ve akciğerlerin fiziksel muayenesinde neleri değerlendirirsiniz?

6)

Normal olan ile anormal olan belirti ve bulguları ayırt edebilir misiniz?

7)

Fiziksel muayene sırasında nelere dikkat edersiniz?

8)

Toraks bölgesi ve akciğerlerin tanılanmasında yaşa bağlı farklılıklar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Toraks Bölgesi ve
Akciğerlerin Anatomi
ve Fizyolojisi

Toraks Bölgesi ve

Toraks

bölgesi

ve

akciğerlerin Okuyarak /Araştırarak

anatomi ve fizyolojisi hakkında bilgi
sahibi olacaksınız

−

Akciğerlerin

Solunum sistemine ilişkin sağlık Okuyarak /Araştırarak /
öyküsüyle

Tanılanmasında
Subjektif Veriler

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

ilişkili

soruları Uygulayarak

belirleyebileceksiniz.
−

Solunum sistemine ilişkin sağlık
öyküsü alabileceksiniz.

Toraks Bölgesi ve

−

Akciğerlerin

fiziksel Okuyarak /Araştırarak /

sisteminin

muayenesini uygun yöntemleri Uygulayarak

Tanılanmasında
Objektif Veriler

Solunum

seçerek yapabileceksiniz.
−

Muayene
edilmesi

sırasında
gereken

dikkat
noktaları

bileceksiniz.
−

Fiziksel muayene sonrası elde
edilen verileri kaydedebilecek,
normal ve anormal bulguları
ayırdedebileceksiniz.

Toraks Bölgesi ve

Toraks bölgesi ve akciğerlerin

Akciğerlerin

tanılanmasında yaşa bağlı

Tanılanmasında Yaşa

farklılıkları bileceksiniz.

Okuyarak /Araştırarak

Bağlı Farklılıklar
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Anahtar Kavramlar
•

Toraks

•

Akciğerler

•

Solunum Sistemi

•

Subjektif Veri

•

Objektif veri

•

Sağlık Öyküsü

•

Fiziksel Muayene

•

İnspeksiyon

•

Palpasyon

•

Perküsyon

•

Oskültasyon

•

Hemşire/Hemşirelik
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Giriş
Solunum sisteminin en önemli işlevi, ventilasyon ve diffüzyon süreci doğrultusunda,
vücudun gereksinimi olan oksijeni sağlamak ve karbondioksidi uzaklaştırmaktır. Solunum
sisteminin değerlendirilmesinde amaç, solunum sistemi organları ve bu organların
fonksiyonlarının anlaşılabilmesidir. Bilindiği üzere solunum birçok insanın bozulmadığı
sürece üzerinde düşünmediği doğal bir işlevdir. Ancak solunum işlevlerindeki bir bozukluk ya
da solunum sistemine ilişkin bir hastalık, bedenimizin diğer yapılarını da olumsuz
etkilemektedir.
Sağlık bakım profesyonelleri, bazı risk faktörlerini ve ipucu olabilecek değişiklikleri
önceden fark ederek hastalık sürecinin geciktirilmesi ya da durdurulmasında önemli rollere
sahiptir.
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9.1.Toraks Bölgesi Ve Akciğerlerin Anatomi Ve Fizyolojisi
Toraks boyun tabanından başlayıp, diyafragma seviyesine kadar uzanan, kemiklerden
oluşmuş koni biçiminde, kafes şeklinde bir yapıdır. Toraks boşluğu ise, sternum, kostalar,
diyafragma ve kolumna vertebralis ile sınırlanmış olan boşluktur. Toraks boşluğunda
yerleşmiş olan akciğerler, trakeanın distal parçası ve bronşlar “alt solunum yolu” olarak
adlandırılır.
Toraks/ Göğüs kafesi; 12 torasik vertebra, sağ ve sol skapula, 12 çift kosta, sağ ve sol
klavikula, sternum, diyafragma ve interkostal kaslardan oluşmuştur. Sternum yetişkinlerde
yaklaşık 17 cm. uzunluğundadır . manibrum, ana sternum ve ksifoid olmak üzere üç bölüme
ayrılır. 12 çift kostadan ilk 7 kosta sternuma bağlı olup 8., 9. ve 10. kostalar kıkırdak ile
birbirlerine bağlandıktan sonra sternuma bağlanır, 11. ve 12. kostalar ise sternuma bağlı
olmayıp ön uçları serbesttir ve yüzen kosta olarak adlandırılır. Ksifoid herhangi bir kosta ile
bağlantı halinde değildir ve desteksiz durumdadır. Kotsalar arası boşluklar, interkostal aralık
olarak adlandırılır.
Hava iletim yolları, burun, farenks, larenks, trakea, sağ ve sol ana bronş, akciğerler ve
plevra zarından oluşur.
Akciğerler çift, asimetrik yerleşimli organlardır. Sağ akciğerde üç, solda ise iki lob
vardır. Sağ ve sol akciğerde bulunan loblar “lober fissürler” ile birbirinden ayrılır. Hava
akciğerlere, ağız ve burun yolu ile iletilir, larenksi geçerek trakeaya ulaşır. Trakea; önde Louis
açısı (sternumun manibriyumu ile gövde kısmının birleştiği yerdeki sternal açı), arkada
torasik 4. vertebra (T4) hizasında ikiye ayrılır ve ayrıldığı yer bifürkasyon olarak adlandırılır.
Trakeanın ikiye ayrıldığı yerden sağ ve sol ana bronş başlar. Sağ ve sol ana bronşlar, akciğer
içinde daha küçük bronşlar olarak devam eder. Bronşların devamında sırasıyla, bronşiyoller,
alveoler kanallar ve alveoller vardır. Plevra zarı, akciğer parankimini saran visseral plevra,
göğüs duvarının iç tarafını saran pariyetal plevra olarak ikiye ayrılır. İki plevra arasındaki
boşluk ise plevral boşluk olarak adlandırılır. Plevral boşlukta visseral plevra tarafından
salgılanan yaklaşık 50 ml.’lik plevral sıvı bulunur ve solunum hareketleri sırasında kayganlık
sağlayarak plevral yaprakların birbirine sürtünmesini ve yapışmasını önler.
Solunum sisteminde temel ve yardımcı kaslar olmak üzere iki türlü kas sistemi
bulunmaktadır. Solunumun temel kasları, diyafram ve dış interkostal kaslardır. Yardımcı
solunum kasları, solunum işini kolaylaştırmak veya arttırmak için kullanılır.
Solunum sisteminin tam olarak değerlendirilebilmesi için bazı anatomik yapı ve
işlevlerinin bilinmesi önemlidir. Solunum sistemine ilişkin bazı anatomik yapılar Şekil 1 ve
2’de gösterilmektedir (Bkz. Şekil 1 ve 2).
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Şekil 1. Toraks/ Göğüs kafesi

Kaynak:http://anatomynews.com/ribs-anatomy-amazing-10-images-download2015/rib_structure-ribs-anatomy-amazing-10-images-download-2015/(Erişim:10.12.2015)

Şekil 2. Solunum sisteminin yapısı ve hava iletim yolları
http://www.acilveilkyardim.com/foto/solunumsistemi.jpg (Erişim:30.12.2015)

Bebeklerde; abdominal solunum (primer) vardır. Solunum sesleri daha yüksek, sert ve
bronşiyaldir. Solunum ritimleri sıklıkla düzensizdir ve kısa süreli apne görülür. Göğüsün
görünümü, horizantal (yatay) pozisyonda kostalarla birlikte ovalden daha çok yuvarlaktır.
Ancak, 2 yaşından sonra, kostalar daha oblik olur ve interkostal solunum birincil olmaya
başlar.
Yaşlılarda; alveoller yaşla birlikte fibrotik olmaya başlar ve gaz değişim yüzeyi
azalır. Kaslarda zayıflık ve elastikiyetin azalmasına bağlı olarak solunum ve akciğer
kapasitesi azalır. Ölü boşluklar artar, vital kapasite azalır. Yaşla birlikte kas iskelet sisteminde
de değişiklikler ortaya çıkar. Kostaların kartilajında (kıkırdağı) yumuşama ve interkostal
kaslardaki zayıflık nedeniyle anterior-posterior çapta artış olur. Torasik kavis, hafif kifoza
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bağlı artar. Bu değişiklikler fıçı göğüs görünümü ortaya çıkarır ancak, işlevsel bozukluk
olmayabilir.

9.2. Toraks Bölgesi Ve Akciğerlerin Tanılanmasında Subjektif Veriler
Subjektif veriler kapsamında:


Şimdiki sağlık öyküsü

•

Öksürük

•

Balgam

•

Nefes darlığı

•

Göğüs ağrısı

•

Uyku apnesi

•

Hırıltı

•

Hemoptizi

•

Siyanoz



Geçmiş sağlık öyküsü



Aile sağlık öyküsü



Yaşam biçimi ve sağlık davranışlarına ilişkin veriler toplanır.

9.2.1. Şimdiki Sağlık Öyküsü
Hastanın var olan şikayetlerine ilişkin veriler toplanır. Solunum sistemi hastalıklarında
görülen belirti ve bulgular hastalığın tanılanmasında önemlidir.
Öksürük
Öksürüğe ilişkin bireye sorulabilecek sorular şunlardır:


Öksürüğünüzü tarif eder misiniz?



Ne kadar zamandır öksürüğünüz var?



Aniden mi başladı?



Balgam çıkarıyor musunuz? (ne zaman, ne kadar, rengi, kokusu)



Uzun sürüyor mu?



Arttıran faktörler neler? (yemek yeme, vücut pozisyonu vb.)
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Rahatlatan faktörler neler?


Öksürük ile birlikte ortaya çıkan belirtiler neler? (ateş, baş ağrısı, gece
terlemesi, göğüs ağrısı, burun akıntısı, nefes darlığı, kilo kaybı, ses kısıklığı, bilinç kaybı)


Sigara içiyor musunuz? (ne zamandır, ne kadar?)



Kuş besliyor musunuz?



Tüberkülozlu bir kişi ile temasınız oldu mu?

Balgam
Balgama ilişkin bireye sorulabilecek sorular şunlardır:


Başlangıcı; Ne zaman başladı? Başlangıcı ani ya da giderek artan tarzda mı?



Yeri; boğazdan mı ya da daha aşağı bölgeden, akciğerlerden mi geliyor?


Niteliği; rengi, kokusu, yoğunluğu nasıl? İçinde kan var mı? Pürülan ya da
mukoid mi?

Sıklığı/ miktarı; günlük çıkarttığı balgam miktarı ne kadar? Günde kaç kez
çıkartıyor? (Normal sağlıklı bir bireyde 60-90 ml kadar balgam çıkarılır ve emilir)

ağrısı vb.)

Balgam ile birlikte ortaya çıkan belirtiler neler? (solunum sıkıntısı, ateş, göğüs



Arttıran faktörler neler? (soğuk, sigara vb.)



Azaltan faktörler neler? (ilaçlar, su içme vb.)

Hemoptizi
Bireye sorulabilecek sorular şunlardır:

Başlangıcı; Ne zaman başladı? Başlangıcı ani mi? Tekrarlayan ataklar şeklinde
mi? Kusma, bulantı ya da öksürükle mi başladı?


Niteliği; Hafif kanlı balgam şeklinde mi? İçinde kan pıhtıları var mı?



Sıklığı/ miktarı ne kadar?


Hemoptizi ile birlikte ortaya çıkan belirtiler neler? (gece terlemesi, nefes
darlığı, çarpıntı, kalp atımlarında düzensizlik, bacaklarda şişlik vb.)

Daha önce tüberküloz geçirdi mi? Herhangi bir cerrahi girişim uygulandı mı?
Yakın zamanda bir uçak yolculuğu yaptı mı?
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Herhangi bir kan sulandırıcı alıyor mu?

Dispne (Nefes darlığı)
Bireye sorulabilecek sorular şunlardır:


Başlangıcı; Ne zaman başladı? Başlangıcı ani ya da giderek artan tarzda mı?


Yeri; Nefes alırken ya da verirken var mı? Nefes alma ve vermede dispne
değişiyor mu?


Niteliği; Düz yatarken ya da ayakta mı oluyor?


Şiddeti; Sabit mi? Aktivite toleransınız nasıl? Günlük yaşam aktivitelerinizi ne
kadar etkiliyor? (Dispne olmadan kaç merdiven çıkabiliyorsunuz? Ne kadar
yürüyebiliyorsunuz?)

Dispne ile birlikte ortaya çıkan belirtiler neler? (anksiyete, çarpıntı, öksürük,
hırıltılı solunum, terleme, ağrı, rahatsızlık hissi, ateş, ses kısıklığı vb.)


Artıran faktörler neler? (sigara, egzersiz vb.)


Azaltan faktörler neler? (nebulizer ve diğer ilaçlar, ilaç dışı yöntemler,
pozisyon değiştirme, oksijen tedavisi vb.).

Çevresel etmenler neler? (sigara, asbest, ak güvercin pisliği, ak toprak,
tüberkülozlu bir birey ile karşılaşma durumu vb.)
Göğüs Ağrısı
Göğüs ağrısı, kardiyak, pulmoner, gastrointestinal ya da kas iskelet sisteminden
kaynaklanabilir.
Bireye sorulabilecek sorular şunlardır:

Başlangıcı; Ne zaman başladı? Başlangıcı ani ya da giderek artan tarzda mı?
Ağrı aralıklı ya da devamlı mı?


Yeri; Ağrının başladığı yer ve yayıldığı yerler neresi?


Niteliği; Derinde ya da yüzeyel mi? Ağrı sıkıştırıcı, ezici, yanıcı, kesici tarzda
mı? Acı hissi şeklinde mi?

Şiddeti; Ağrı ölçeğine göre şiddeti ne? Ağrı olduğunda ne yapıyor?
(Aktivitesini durduruyor ve uzanıyor mu?)
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Ağrı ile ilişkili durumlar ya da birlikte ortaya çıkan belirtiler neler? (geçirilmiş
travma, öksürük, infeksiyon, ateş, bulantı-kusma, nefes darlığı, terleme, yorgunluk, halsizlik
vb.)


Artıran faktörler neler? (nefes alma, efor, yiyecekler vb.)



Azaltan faktörler neler? (dinlenme, ilaç tedavisi, pozisyon değişimi vb.)


Solunum sistemi ile ilgili göğüs ağrısının esas kaynaklandığı yerler, sinir
uçlarının fazla olduğu iki alan; göğüs duvarı ya da pariyetal plevradır. Plöritik ağrı (plevra
inflamasyonu); keskin, kesici tarzda ve nefes almakla artar, hasta ağrılı tarafı hareketsiz
tutmaya çalışır, o bölgede nefes almaz. Kardiyak kökenli ağrılar solunumdan etkilenmez.
Uyku Apnesi Sendromu
Bireye sorulabilecek sorular şunlardır:


Size hiç horladığınız söylendi mi?



Ne kadar sıklıkla horlarsınız?



Horlamanız başkalarını rahatsız ediyor mu?



Nefesinizin durduğunu fark ettiniz mi?



Uykudan uyanınca kendinizi yorgun hisseder misiniz?



Gün içinde yorgunluk oluyor mu?



Araba kullanırken uyku hali oldu mu?



Tansiyon yüksekliğiniz var mı?

Hırıltı
Bireye sorulabilecek sorular şunlardır:

Başlangıcı; Ne zaman başladı? Hangi yaşta başladı? Hırıltınız yıllar içinde
nasıl değişti?

Hırıltı ile ilişkili durumlar ya da birlikte ortaya çıkan belirtiler neler? (öksürük,
infeksiyon, ateş, nefes darlığı, terleme, yorgunluk, halsizlik vb.)

Arttıran faktörler neler? (koku, hayvan, yiyecek gibi çeşitli alerjik maddeler,
infeksiyon vb.)


Azaltan faktörler neler? (alerjik maddeden uzak durma, ilaç tedavisi vb.)



Nazal polipleriniz var mı? Kalp hastalığınız var mı? Sigara içtiniz mi?
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Siyanoz
Bireye sorulabilecek sorular şunlardır:


Başlangıcı; Ne zaman başladı? Hangi yaşta başladı?


Yeri; sSiyanoz nerelerde görülüyor? (parmak uçları, tırnaklar, dudaklar, ağız
içi ve tüm ciltte)

Siyanoz ile ilişkili durumlar ya da birlikte ortaya çıkan belirtiler neler?
(öksürük, kanama veya nefes darlığı vb.)


Artıran faktörler neler? (efor vb.)



Azaltan faktörler neler? (dinlenme, ilaç tedavisi vb.)



Bildiğiniz bir kalp-akciğer ya da kan hastalığınız var mı?



Ne çeşit işlerde çalıştınız?

9.2.2. Geçmiş Sağlık Öyküsü
Hastanın var geçmiş sağlık öyküsünü almanın amacı, şimdiki solunum durumu ile
karşılaştırma yapmak ya da solunum hastalığına neden olabilecek risk faktörlerini ortaya
çıkarmaktır.
Tablo 1. Geçmiş sağlık öyküsü
Geçmiş Sağlık Öyküsü
Risk Faktörleri / Sorulabilecek Sorular

Gerekçesi / Önemi

Çocukluk hastalıkları
Çocukken astım, tüberküloz ya da pnömoni Kronik hastalığın altında yatan neden olabilir.
gibi solunum yolu infeksiyonlarını sık
geçirdiniz mi?
Hastanede yatma/cerrahi girişim



Daha önce hastanede yattınız mı? Niçin 
yattınız?

Daha önce tüberküloz testi, akciğer filmi
ya da farklı solunuma yönelik tanı testi
yaptırdınız mı? Ne zaman?

Temel tarih olarak kullanılabilir.
Hastalık öncesi aktiviteleri gösterebilir

Ciddi yaralanmalar/kronik hastalıklar


Daha önce kostalarınızda kırık, göğüste 

Fiziksel bulguları açıklayabilir.
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bıçak yaralanması ya da direksiyon

yaralanması oldu mu?


Daha önce solunum sistemine ilişkin bir
hastalık geçirdiniz mi?



Kalp hastalığı, böbrek hastalığı, kanser
ya da HIV gibi kronik bir sorununuz var
mı?

Solunumsal bulgular olabilir.

İmmünizasyon



Çocukluk aşılarınız var mı?

Sağlığı geliştirme
Solunum
hastalıklarına
yönelik belirlenebilir.
(tüberküloz için BCG ve pnömoni için
pnömovax gibi) yetişkinler için herhangi
bir destek aldınız mı?

ya

da

eğitim

gereksinimi

Alerjiler


Herhangi bir alerjiniz var mı? 
(polen, besin, ilaçlar, çevresel faktörler
gibi) Ne tip reaksiyonlar yaşıyorsunuz?

Bir astım atağını tetikleyebilir, kronik sinüs
ya da nazal konjesyona neden olabilir.
İlaçlar



Herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz?



Ne kadar süredir kullanıyorsunuz?



Tedaviye uyumu ve töropatik ve toksik etkileri
belirlenir.



İlaçların aşırı kullanımı toleransa ve rebound
etkiye neden olabilir.



Hasta kardiyak ilaçlar ya da oksijen alabilir.



Kortikosteroidlerin neden olduğu ciddi yan
etkilerin izlenmesini gerektirir.

Son seyahat/ askerlik/ infeksiyon ya da bulaşıcı hastalıklar


Son zamanlarda uçakla seyahat ettiniz 
mi?



Son zamanlarda bir otelde kaldınız mı?



Soğuk algınlığı, nezle ya
öksüren bir kişiyle karşılaştınız mı?

da

Solunumsal infeksiyonlar kapalı bir uçak ya da
otellerdeki bozuk solunum sistemleriyle daha
kolay geçebilir.



Bulaşıçı hastalıklar belirlenebilir.



Tüberküloz en yaygın olarak infekte aile
üyesiyle birlikte yaşandığında bulaşır.

Kaynak: Weber, J., Kelley, J. (Eds.) (2010). Thorax and lungs. Health Assessment in Nursing. 4th.
ed., Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.

9.2.3.Aile Sağlık Öyküsü
Aile sağlık öyküsünün amacı, solunum sorununa neden gösterilebilecek ya da hazırlayıcı
olduğu düşünülen herhangi bir faktörün olup olmadığını tanımlamaktır.
Tablo 2. Aile sağlık öyküsü
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Aile Sağlık Öyküsü
Risk Faktörleri / Sorulabilecek Sorular

Gerekçesi / Önemi

Genetik geçişli solunum hastalıkları


Alfa antitripsin eksikliği?



Amfizem riskini arttırır



Alerji ya da astım?



Duman/sigaradan kaçınılır



Kistikfibrozis



Otozomal dominant hastalık

Sigara içme


Evinizde sigara içiyor musunuz ya da 
sigara dumanına maruz kalıyor musunuz?
Evet ise, ne kadar zamandır? Hangi tip
tütün ürünü kullanıldı?

Sigaraya bağlı kanser, astım olabilir.

Tüberküloz
Ailede tüberküloz olan birisi var mı? 
Eğer varsa, ne tipte ve ne kadar önce
oldu?



PPD testi ya da akciğer filmi çekilmesi gerektirir.

Kaynak: Weber, J., Kelley, J. (Eds.) (2010). Thorax and lungs. Health Assessment in Nursing. 4th.
ed., Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.

9.2.4 Yaşam Biçimi ve Sağlık Davranışları
Yaşam biçimi ve sağlık davranışları belirlenerek, bireyin solunum sisteminin yaşam
biçiminden nasıl etkilendiği ve solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riski hakkında bilgi sağlanır.
Tablo 3. Yaşam Biçimi ve Sağlık Davranışları
Yaşam Biçimi ve Sağlık Davranışları
Risk Faktörleri / Sorulabilecek Sorular

Gerekçesi / Önemi

Sağlık davranışları ve inançları/öz bakım aktiviteleri


Çevre
kirliliği
ve
alerjenlerden 
korunmak, ilaç bilgisi/ düzenlemesi ve
düzenli sağlık kontrolleri yaptırır

mısınız?

Tedaviye uyum ya
belirlenmesini sağlar.

da

risk

faktörlerinin

Eğitim gereksinimi tanımlanır.

Beslenme


İştah ya da kilo kaybınız var mı?



Akciğer kanseriyle ilişkilidir, fakat genellikle kilo
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kaybı olduğunda metastaz gerçekleşmiştir.





Dispne, yorgunluk ve aşırı hava basıncından
kaynaklanan akciğer kapasitesinde azalma iştah
kaybına yol açar ve az miktarda yiyecek tüketilir.



Tüberküloz
ve
AIDS
gibi
katabolik
infeksiyonlarda
kilo
kaybı
en
yaygın
semptomdur.



Ani kilo alımı: Kardiyak yetmezliğe bağlı sıvı
retansiyonu ya da ilacın yan etkileri (kortizon
gibi)

Kilo aldınız mı?

Aktivite ve egzersiz


Aktivite
düzeyinizi
tanımlarsınız/derecelendirirsiniz?



Düzenli egzersiz yapar mısınız?

nasıl 

Kronik
solunum
hastalıklarında
aktivite/egzersizde değişim ya da dereceli olarak
azalma vardır.



Sağlığın
geliştirilmesi
ya
da
solunum
fonksiyonlarını geliştirmek için fizik tedavi
gereksinimi tanımlanır.

Evcil hayvanlar/hobiler


Evinizde kedi, köpek ya da kuşunuz var 
mı?



Kimyasal
kullanımını
hobileriniz var mı?

gerektiren



Evcil
hayvanlar
fonksiyonlarını
geliştirebilir.

ve
hobiler,
etkilemiyorsa,

solunum
sağlığı

Yapıştırıcı, boya, spreyler, talaş ya da diğer
iritanlar hobilerin değiştirilmesini gerektirebilir.

Uyku/dinlenme


Gecede aralıksız kaç saat uyursunuz?



Uykusuzluk (insomnia) var mı?



Sabahları
musunuz?



Gündüz kısa süreli uyku var mı?

dinlenmiş

hissediyor



Dispne, öksürük, ağrı ve ilaçlar uyku sorunlarına
neden olabilir.



Uyku apnesi gün içinde yorgunluk ve uykunun
bölünmesine neden olabilir.

İş sağlığı


Mesleğiniz
nedir?
Koruyucu 
materyal/araç kullanıyor musunuz?

Kimyasallar ve kömür tozları gibi solunum
iritanlarına maruz kalıp kalmadığı araştırılır.



Dumansız bir çevrede mi çalışıyorsunuz? 



İşvereniniz, temiz hava ve sağlıklı bir
çevre oluşturuyor/sağlıyor mu?

Uzun süreli asbes ve kömür tozuna maruz kalan
işlerde çalışma durumu değerlendirilir bunlar
kansere ya da çok yıllar sonra siyah akciğer
hastalığına neden olabilir.
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Çalışma ortamınız güvenli mi? Şimdiki 
işinize devam edecek misiniz?

Sağlık çalışanları, Tbc ve diğer hastalıklara maruz
kalabilir.



Sakatlık/sağlık sigortanız var mı?



Duman/sigaraya bağlı akciğer kanseri riski artar.



Güvenli iş çevresi maskeler, iyi havalandırma ve
dumansız alanlarla sağlanabilir.



Kronik solunum hastalığı iş performansını etkiler.
Çoğu işveren solunum sıkıntısı olan çalışanların
evde bilgisayarla çalışmasına izin verir. Bu
olanak hastaya açıklanabilir.

Bireysel alışkanlıklar






Sigara/tütün içiyor musunuz ya da içtiniz 
mi? Hangi şeklini kullanıyorsunuz?
(sigara, puro, esrar vb.) Yılda kaç paket

içtiniz? Sigarayı bıraktıysanız, ne kadar
zaman önce?

Kronik solunum hastalığı olanlarda sigarayı
bırakmak solunum fonksiyonlarını geliştirebilir.



Esrar özellikle düzenli içildiğinde sigaradan çok
daha fazla akciğerlerde yıkıcı etkiye sahiptir.



Alkol siliar hareketleri etkiler, mukusun
atılmasını azaltır ve immün yanıtı düşürür.

Alkol alıyor musunuz? Çeşidi, miktarı ve 
sıklığı?

Puro inhale edilmeyebilir ancak sıcak ve katran
oral/farenks/larenkste hasara neden olabilir.

Aşırı alkol tüketiminde,
baskılanabilir, aspirasyon
artabilir.

öksürme refleksi
pnömonisi riski



İntravenöz uyuşturucu kullanımı HIV infeksiyonu
riskini ve fırsatçı solunum hastalıklarının
(pnömositizcarinii pnömoni) insidansını arttırır.



Esrar kullanımı akciğer kanseri riskini arttırır.



Kokain ve heroin gibi maddelerin kullanımı,
aerosol ya da yapışkan/tutkal, tinerin inhalasyonu,
akciğerlere
zarar
verir
hatta
solunum
yetmezliğine neden olabilir.

Uyuşturucu kullanıyor musunuz?

Çevre sağlığı


Nerede yaşıyorsunuz?



Eviniz solunum sorunu olan bir insan
için ya da hastane sonrası bakım için
uygun mu?



Eviniz kırsal ya da şehir merkezinde mi?



Radona maruz kaldınız mı?



Nasıl ısınıyorsunuz ve
havalandırmaya sahipsiniz?

nasıl

bir



Bazı solunum hastalıkları belirli bölgelerde daha
fazla görülür.



Bakıcı, destekler, tıbbi ekipmanı içeren
taburculuk ya da evde bakım gereksinimi
tanımlanır.



Havayı kirleten maddeler belirlenebilir.



Radon, kanser riskini arttırır.



Isınma ya da havalandırma sistemindeki küfler ve
toz reaktif havayolu hastalıklarını tetikleyebilir.



Kalabalık ailelerde bulaşıcı solunum
hastalıklarının geçiş riskini arttırır.

yolu
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Kaç kişiyle birlikte yaşıyorsunuz?



Otoyolda seyahat ediyor musunuz?

Otoyolda yolculuk havayı kirleten maddelere
maruziyeti arttırır.

Roller/ilişkiler/özbakım


Ailedeki rolünüz nedir? Toplumda?





Solunum sorunları, aile ve sosyal
yaşamınızı ya da özbakımınızı etkiliyor 
mu?


Kronik solunum hastalıkları rolleri, ilişkileri ve
özbakımı etkiler.
İş kaybının bir sonucu olarak ekonomik zorluklar
yaşanabilir.
Kronik solunum hastalığına bağlı sınırlı hareket,
izolasyona ve toplumdaki ilişkilerin kaybına yol
açar.

Kültürel etkiler


Sağlık bakım uygulamalarını etkileyen 
herhangi bir kültürel özelliğiniz var mı?

Hastanın
sağlık
bakım
uygulamasını
etkileyebilecek kültürel etkileri belirlemek
önemlidir.

Dini/spiritual etkiler


Sağlık bakım uygulamalarını etkileyen 
herhangi bir dini uygulama/inancınız var
mı?

Hastanın
sağlık
bakım
uygulamasını
etkileyebilecek
herhangi
bir
dini
uygulamasını/inancını belirlemek önemlidir.

Cinsellik


Solunum sorunu cinsel performansınızı 
etkiliyor mu?

Enerji kaybı cinsel performansı etkileyebilir.

Stresle başetme


Öfke, hayal kırıklığı, kayıp vb. 
duygularınızla nasıl başediyorsunuz?

Solunum durumu stresle başetmeyi etkileyebilir.
Astım atakları/dispneyi azaltmak için pozitif
başetme davranışları belirlenir ve desteklenir.
Örneğin, etki-tepki döngüsü strese bağlı astımda
oluşur. Stres dispneyi tetikler, daha sonra dispne
daha da kötüleşir, kişi daha da endişeli olur. Bu
döngüyü bozmada uygun başetme becerilerini
öğrenmek önemlidir.
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Kaynak: Weber, J., Kelley, J. (Eds.) (2010). Thorax and lungs. Health Assessment in Nursing. 4th.
ed., Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.

9.3.Toraks Bölgesi Ve Akciğerlerin Tanılanmasında Objektif Veriler
9.3.1. İnspeksiyon
9.3.1.1Genel görünüm, yüz ifadesi, postür ve solunum çabası
Hastanın genel durumu ve görünüşü rahat, duruşu dik olmalıdır. Soluk alıp vermede
zorlanmamalı ve solunum hızı hastanın yaşına uygun hızda olmalıdır.


Huzursuz, endişeli bir yüz ifadesi,



Supraklavikular ya da interkostal alanda çekilme,


Yardımcı solunum kaslarının (sternokleidomastoid kas, skalenus kasları,
trapezeus kası) solunuma katılması,


Solunumun ekspirasyon fazında uzama,



Burun kanatlarında açılma


Tripod pozisyonunun (eller dizlerde öne doğru eğilmiş oturur pozisyon) varlığı
(Bkz. Şekil 3),

Paradoksal göğüs duvarı hareketleri (inspirasyonda göğüsün içe, ekspirasyonda
ise dışa hareketi) solunum sıkıntısını gösteren belirtilerdir, travmalarda meydana gelebilir.

Şekil 3. Tripod pozisyonu

Kaynak: Wilson, S. F., Giddens, J. F. (Eds.) (2009). Lungs and respiratory system. Health
Assessment for Nursing Practice. 4th. ed., Mosby Elsevier, St. Louis.
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9.3.1.2.Solunum hızı, derinliği, ritmi ve göğüs ekspansiyonu
Hastanın solunum hızı değerlendirilir. Solunum hızı erişkinlerde dakikada 12-20’dir
ve eupnea olarak adlandırılır. Solunum hızı sayılırken hastaya haber vermeden değerlendirilir.
Göğüs duvarı simetrik olarak yükselmeli ve genişlemeli, aynı şekilde çaba harcamaksızın eski
halini almalıdır. Normal solunum şekli, abdominal/diyafragmatik solunumdur. Erkekler ve
çocuklar daha çok diyafragmatik solunum yaparken, kadınlar torasik solunum yapmaya
eğilimlidirler.
Solunum hızının azalması (bradipne); ilaç zehirlenmesi ya da kafa travması gibi
durumlarda olabileceği gibi medulla oblangatadaki solunum merkezi depresyonuna bağlı da
gelişebilir.
Solunum hızının artması (taşipne); hipoksiyi, plörotik göğüs ağrısını gösterebilir.
Hiperpne; solunumun derinliğinin artmasıdır.
Hiperventilasyon; solunum derinliği ve hızının artmasıdır.
Solunumun derinliği alveolar ventilasyon hakkında, ritmi ise genellikle solunumun
nörolojik kontrolü hakkında bilgi verir. Solunumun pasif işlemi olan ekspirasyon normal
şartlarda inspirasyona göre 1.5 kez daha uzun sürer. Bazı akciğer sorunlarında (amfizem vb.)
ekspirasyonda uzama görülür. Astım atakları, pnömoni gibi solunum tıkanıklıklarında
interkostal kaslarda içe çekilmeler izlenir.

9.3.1.3.Cilt, tırnak ve dudakların rengi
Cilt rengi bireyler arasında farklılık gösterir; bu nedenle o birey için cilt rengi genel
olarak uyumlu olmalıdır. Cilt, tırnak ve dudaklar özellikle siyanoz ve solukluk açısından
değerlendirilir. Cilt, tırnak ve dudaklarda siyanoz ya da solukluk olması, solunum ve
kardiyovasküler sorunlardan kaynaklı dokularda oksijen yetersizliğinin belirtisi olabilir.
Parmaklarda çomaklaşma (tırnak yatağı açısı normalde 160οdir, açının 180ο ve üzerinde
olması) (Bkz. Şekil 4) kronik hipoksi durumlarında ya da kronik obstrüktif akciğer
hastalıklarında sık görülür.

Şekil 4. Parmaklarda çomaklaşma

Kaynak:https://semiyoloji.wordpress.com/2010/03/19/comak-parmak/
(Erişim:10.12.2015)
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9.3.1.4.Göğüsün şekli, simetrisi ve kas gelişimi
Göğüsün arka yüzü; simetrik olmalı, kaburgalar 45ο’lik açı ile aşağı eğim yaparak
omurgayla birleşmeli, kas gelişimi eşit olmalı, skapulalar çift taraflı simetrik olmalıdır.
Göğüsün ön yüzü; simetrik olmalı, kaburgalar 45ο’lik açı ile aşağı eğim yaparak
sternuma bağlanmalı, kas gelişimi eşit, göğüsün ön-arka çapının lateral/transvers çapına oranı
yaklaşık 1:2 ve ön yüz kostal açı 90ο’nin altında olmalıdır.


Kas gelişiminde asimetri ya da eşitsizlik,


Göğüs ekspansiyonunu/ genişlemesini sınırlayan iskelet deformitelerinin
(kifoz, skolyoz) varlığı,

Göğüsün ön- arka çapı ile transfers çapı oranının normalden fazla olması (fıçı
göğüs) (Bkz. Şekil 5) ,

İnspirasyon sırasında bir taraf göğüs duvarının içe doğru çökük kalması
(yelken göğüs),


Pektus ekskavatum, sternumun içe doğru olması (huni göğüs) (Bkz. Şekil 6) ,



Pektus karinatum, sternumun öne doğru çıkması (güvercin göğsü) (Bkz. Şekil



Kostal açının 90ο’nin üzerinde olması

6) ,

anormal bulgulardır.

Şekil 5. Fıçı göğüs
Kaynak:http://www.acilveilkyardim.com/acilbakim/ficigogus.gif (Erişim:15.31.2015)
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Şekil 6. Pectus karinatum/güvercin göğsü ve pectus ekskavatum/huni göğüs
Kaynak: https://www.pinterest.com/houser8/pectus-excavatum/(Erişim:15.31.2015)

9.3.2.Palpasyon
9.3.2.1.Trakeanın pozisyonu
Muayene tekniği; Hasta ile yüz yüze olacak şekilde durulur. Boynun her iki yanına
eller yerleştirilerek elin başparmakları trakeanın yanlarında olacak şekilde palpe edilir (Bkz.
Şekil 5). Diğer bir yöntem ise trakea, bir elin baş parmağı ile işaret parmağı arasına alınarak
palpe edilir.
Normal bulgular; trakea orta hatta ve hafif hareketli olmalıdır.
Anormal bulgular; trakeanın orta hatta olmaması göğüste kitle, mediastinalşift/
kayma ya da akciğerlerin kollabe olduğunun göstergesi olabilir.

Şekil 7. Trakeanın muayenesi

Kaynak: Wilson, S. F., Giddens, J. F. (Eds.) (2009). Lungs and respiratory system.
Health Assessment for Nursing Practice. 4th. ed., Mosby Elsevier, St. Louis.

9.3.2.2.Göğüs kaslarının hassasiyet, esneklik ve simetrisi
Muayene tekniği; Parmakların palmar yüzeyi ile göğüs üzerindeki cildin sıcaklığı,
turgoru ve vertebranın sıralanışı palpe edilir. Hastanın hassasiyet ve ağrı ifade ettiği bölgeler
235

kayıt edilir. Göğüs duvarının her iki tarafını karşılaştırabilmek için her iki el aynı anda
kullanılır. Göğüsün her iki yüzü için aynı teknik kullanılır (Bkz. Şekil 8).

Şekil 8. Ön ve arka toraksın palpasyon alanları

Kaynak:https://quizlet.com/95177603/ch-19-assessment-lungs-flash-cards/
(Erişim:15.12.2015)
Weber, J., Kelley, J. (Eds.) (2010). Thorax and lungs. Health Assessment in Nursing.
4th. ed., Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.
Normal bulgular;
Göğüsün arka yüzü için; omurga (C4 ve T12 arası) düzdür ve ağrı yoktur. Skapulalar
simetriktir ve etraf kaslar iyi gelişmiştir. Arka kaburgalar, ağrısız ve stabildir. Göğüs kafesi
simetrik olmalıdır.
Göğüsün ön yüzü için; klavikulalar simetriktir ve etraf kaslar iyi gelişmiştir. Ön
kaburgalar, ağrısız ve stabildir. Göğüs kafesi simetrik olmalıdır. Sternum ve ksifoid nispeten
esnek yapıdadır.
Anormal bulgular;
Göğüsün arka ve ön yüzü için; parmakların altında herhangi bir krepitasyon (solunum
yollarındaki herhangi bir yerdeki hava kaçışına bağlı deri altı dokuda hava birikmesi) varlığı
not edilir. İnspirasyon sırasında plevral alanda inflamasyona bağlı plevral sürtünme sesi
hissedilebilir. Kaburga kırıkları gibi göğüs yapısında bozulmanın olduğu durumlarda, kas
gelişiminde ya da göğüs duvarında asimetri görülür.

9.3.2.3.Göğüs duvarının ekspansiyonu sırasında simetrisi
Muayene tekniği;
Göğüsün arka yüzü için; başparmaklar, hastanın omurga çıkıntısına 9. kosta hizasında
ve birbirine paralel olacak şekilde yerleştirilir. Başparmakların pozisyonunu bozmadan,
ellerin diğer parmakları arka göğüs duvarı üzerinde lateral olarak her iki yana açılır.
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Başparmaklar biraz katlantı yapacak şekilde birbirine doğru itilir ve bir miktarda deri
katlantısı oluşur. Hastaya derin nefes alması söylenir ve bu sırada ellerin simetrik hareket edip
etmediğine bakılır (Bkz. Şekil 9).
Göğüsün ön yüzü için; başparmaklar ksifoid çıkıntıyı gösterir ve kosta sınırında olacak
şekilde anterolateral göğse yerleştirilir. Hastadan derin nefes alması istenir, bu sırada ellerin
simetrik hareket edip etmediği değerlendirilir (Bkz. Şekil 9).

Şekil 9. Ön ve arka toraksın ekspansiyonunun değerlendirilmesi

Kaynak:https://quizlet.com/45534144/ha-objective-steps-ch-18-lungs-thoraxwpictures-flash-cards/ (Erişim:15.12.2015)
Weber, J., Kelley, J. (Eds.) (2010). Thorax and lungs. Health Assessment in Nursing.
4th. ed., Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.
Normal bulgular; her iki elin başparmağı göğüs duvarı üzerinde simetrik olarak
hareket eder.
Anormal bulgular; başparmakların tek taraflı ya da eşit olmayan hareketi göğüs
hareketlerinde asimetriyi gösterir. Ağrı, kaburga kırıkları ya da göğüs duvarında yaralanma,
pnömoni, atelektazi ya da akciğerlerin kollabe olması nedenleri arasındadır.

9.3.2.4.Göğüs duvarı taktil fremitus (Vokal fremitus)
Taktil fremitus, konuşma sırasında oluşan titreşimlerin göğüs duvarından palpasyonla
hissedilmesidir.
Muayene tekniği; değerlendirme elin ulnar kenarı ya da elin palmar kısmı ve
parmaklarla yapılır. Sağ ve sol akciğer alanlarına, her iki el paralel olarak yerleştirilir.
Hastadan derin nefes alarak 44 gibi titreşimli bir kelimeyi ard arda söylemesi istenir. Bu
sırada eller aynı anda simetrik olarak yukarıdan aşağıya doğru hareket ettirilir. Göğüsün arka
ve ön yüzü aynı teknik ile muayene edilir (Bkz. Şekil 10).
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Şekil 10. Arka toraks taktil fremitus alanları (A) ve ellerin pozisyonu (B)

Kaynak: Wilson, S. F., Giddens, J. F. (Eds.) (2009). Lungs and respiratory system.
Health Assessment for Nursing Practice. 4th. ed., Mosby Elsevier, St. Louis.
Normal bulgular; ses titreşimleri her iki tarafta eşit hissedilmelidir. Göğüs duvarının
dansitesi/kalınlığı ve bronşların lokasyonu bireyler arasında farklılık gösterdiğinden
titreşimlerin niteliği de kişiden kişiye değişebilir.
Anormal bulgular; taktil fremitus azalmış ya da yok ise; pnömotoraks, plevral
effüzyon, plevral kalınlaşma ya da tümör, amfizem, bronşiyal obstrüksiyon, pulmoner ödem
olabilir. Taktil fremitus artmış ise; pnömoni, atelektazi, akciğer tümörü düşünülebilir.

9.3.3.Perküsyon
9.3.3.1.Arka ve Ön Toraksın Perküsyonu
Perküsyon yöntemi, cilt üzerinden vurularak alttaki dokulardan gelen seslerin
niteliğine göre hava, sıvı yoğunlukları hakkında fikir veren bir yöntemdir. Akciğerlerdeki
varsa sıvı, gaz ve kitle boyutu ile ilgili verileri perküsyon ile elde edebiliriz.
Muayene tekniği; hasta oturur pozisyonda iken hastanın yan tarafında durulur. Sol
elin orta parmağının en uç falanksı (diğer parmaklardan ayrılarak), interkostal aralık boyunca
cilde iyice temas edecek şekilde yerleştirilir (diğer parmaklar ve avuç içi cilde temas
etmemelidir). Sağ elin orta parmağı ile, el bilekten hareket edecek şekilde, cilde temas eden
parmağa vurulur ve hemen geri çekilir (bu vurular ile oluşan titreşimler 5-7 cm derinliğinde
ilerlemektedir). Vurma sonrası oluşan ses ve titreşim değerlendirilir. Akciğerlerde perküsyon,
arka ve ön bölge olmak üzere yukarıdan aşağıya doğru simetrik olarak karşılıklı yapılmalıdır.
Orta parmak sadece kosta aralarına yerleştirilmelidir (kemik üzerine konulursa, rezonan ses
alınamaz, flat ses alınır) (Bkz. Şekil 11).
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Şekil 11. Ön ve arka toraksın perküsyon alanları

Kaynak:https://quizlet.com/13618440/test-2-nursing-1101-flash-cards/
(Erişim:15.12.2015)
Weber, J., Kelley, J. (Eds.) (2010). Thorax and lungs. Health Assessment in Nursing.
4th. ed., Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia.
Normal bulgular; Akciğerlerde duyulan perküsyon sesi “rezonan” ses olmalıdır.
Başlangıçta yüksek, ancak giderek azalan fakat, uzun süren seslerdir.
Anormal bulgular; Akciğerlerde inflamasyon varlığında hiperrezonan sesler
duyulabilir. Bu sesler, normalden daha uzun süreli, gürlemeye benzer yüksek/ gürültülü
seslerdir. Akciğerlerde havanın tutulduğu amfizem ya da pnömotoraksta duyabilir. Pnömoni,
plevral effüzyon ya da atelektazide dull ses alınabilir.

9.3.4.Oskültasyon
9.3.4.1.Arka ve ön toraksın oskültasyonu
Oskültasyon ile normal ve/veya ek solunum sesleri değerlendirilir. Akciğer seslerinin
oskültasyonunda, steteskopun diyafram kısmı kullanılır. Çıplak cilt üzerinden değerlendirme
yapılır, giysi üzerinden oskültasyon uygulanmaz. Steteskop kulaklara doğru yerleştirilmelidir.
Steteskobun hastaya dokunan kısmı eller arasında ısıtıldıktan sonra hastaya kullanılmalıdır.
Steteskobun cilt ile temas ettiğinden emin olmalı, ancak aşırı bastırılmamalıdır.
Muayene tekniği; hasta dik oturtulur. Yavaş yavaş ve derin olarak ağızdan nefes alıp
vermesi söylenir. Steteskobun diyafram kısmı kullanılır. Hastanın normal solunum sesleri
simetrik olarak ve yukarıdan aşağıya doğru dinlenmelidir. Arka, ön ve yan akciğer alanları
değerlendirilir. Bu sırada anormal solunum seslerinin olup olmadığına bakılır. Her bir dinleme
alanında en az bir solunum siklusu (inspirasyon ve ekspirasyon) dinlenmelidir. Diğer bir alana
geçmeden önce, bir önceki dinlenen ses ile karşılaştırma yapılır. Lateral ve arka toraksın
oskültasyonunda, hasta yan yatar pozisyonda da olabilir (Bkz. Şekil 12).
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Şekil 12. Ön ve arka toraksın oskültasyon alanları

Kaynak:https://quizlet.com/21441817/respiratory-assmt-flash-cards/
(Erişim:29.12.2015)
Normal bulgular; Solunum sesleri oskültasyonda net duyulur. Toraksın anatomik
bölümlerine göre normal solunum sesleri bronşiyal, bronkoveziküler ve veziküler olmak
üzere 3 şekildedir. Beklenmedik/ ek bir ses duyulursa, hastaya öksürmesi söylenir ve
oskültasyon tekrarlanır (ek sesin yok olup olmadığına ya da solunum seslerindeki değişime
dikkat edilir). Normal solunum sesleri, olması gereken toraks alanı dışında herhangi bir
akciğer alanında duyulursa, anormal ses olarak kabul edilir.
Bronşiyal sesler; trakea üzerinde duyulan seslerdir. Diğer alanlarda (arka, yan ya da
ön toraks) duyulursa anormal ses olarak kabul edilir. Akciğer konsalidasyonunda (pnömoni
vb.) duyulabilir.
Bronkoveziküler sesler; önde sternum yanında birinci ve ikinci interkostal aralıklar,
arkada T1-T4 arası kolumna vertebralisin her iki yanından duyulur. Periferal akciğer
alanlarında duyulması anormal olarak kabul edilir.
Veziküler sesler; tüm periferal akciğer alanlarında duyulur. Anormal olarak duyulduğu
alanlar yoktur.
Tablo 4. Normal solunum sesleri ve özellikleri
Normal Solunum Sesleri ve Özellikleri
İnspirasyon ve
ekspirasyon süresi
Solunum sesi

Bronşiyal

İnspirasyon
süresi<Ekspirasyon
süresi (1:2)

Yoğunluğu

Yüksek

Normal olarak
duyulduğu
alanlar

Trakea üzerinde

Anormal
olarak
duyulduğu
alanlar
Periferal
akciğer
alanlarında
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duyulması

Bronkoveziküler

Veziküler

İnspirasyon
süresi=Ekspirasyon
süresi (1:1)

İnspirasyon
süresi>Ekspirasyon
süresi (2.5:1)

Orta

Düşük

Önde
sternumun
yanında birinci
ve ikinci
interkostal
aralıklar, arkada
T1-T4 arası
kolumna
vertebralisin
her iki yanında

Periferal
akciğer
alanlarında

Periferal
akciğer
alanlarında
duyulması

Yoktur

Kaynak: Sepit, D. (2005). Solunum sisteminin değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim
ve Araştırma Dergisi, 2(2): 16-19.
Anormal bulgular; beklenmedik/ek solunum sesleri (raller, wheezing ve ronküs)
ikincil seslerdir ve normal solunum seslerinin üzerinde duyulurlar. Ek solunum sesleri
duyulduğunda, sesin tipi, lokasyonu ve duyulduğu solunum evresi (inspirasyon, ekspirasyon)
kayıt edilir. Solunum distresi/ sıkıntısı, sıklıkla larengeal ya da trakeal obstrüksiyona bağlı
gelişen yüksek volümlü, kaba sesleri ifade eder.
Solunum seslerinin artması; bronşiyal ve bronkoveziküler seslerin, normalde veziküler
seslerin işitilmesi gereken alanlarda duyulmasıdır. Pnömoni gibi akciğer konsolidasyonunda
görülür.
Solunum seslerinin azalması ya da hiç duyulmaması; çok önemli bir sorun olduğunu
belirtir. Amfizem gibi akciğer dokusunun zarar gördüğü hastalıklarda solunum sesleri azalır.
Ciddi astım atakları ya da alveolleri kollebe olan hastalarda solunum sesleri azalmış ya da
yoktur.
Tablo 5. Ek solunum sesleri ve özellikleri
Ek Solunum Sesleri ve Özellikleri
Solunum Sesi

Ral – ince

Tanım
Havanın küçük havayolları
ve alveollerden geçerken
çıkardığı sestir. Öksürtme ile
geçerse patolojik olarak
düşünülmez. Genellikle

Özellik
Aralıklı, kısa, yoğunluğu fazla, düşük
tonda, süresiz, yaş ya da kuru olarak
sınıflandırılabilir. Öksürme ile geçmez,
kulak önünde saç hışırtısı sesine benzer.
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inspirasyonda duyulur.

Ral – kaba

Hırıltı (wheezing)

Ronküs

Havanın, bronşiyol, bronş ve
trakeadan geçerken çıkardığı
sestir.

Yoğunluğu daha az, ancak yüksek tonda,
ince rale göre daha fazla fokurdama
sesidir.

Havanın; sekresyon, tümör
vb. nedenler ile daralan
havayollarından geçerken
çıkardığı sestir. İnspirasyon
ve ekspirasyonda duyulur.

Devamlıdır, sorun genellikle geniş
havayollarındadır. Islık sesine benzer.

Havanın; içinde sıvı olan
havayollarından geçerken
çıkardığı sestir. Merkezi
havayollarında, inspirasyon
ve ekspirasyonda duyulan,
öksürtme ile geçebilen bir
sestir.

Üst havayolu infeksiyonlarında
görülebilir. Hava kabarcıkları sesine
benzer.

Kaynak: Sepit, D. (2005). Solunum sisteminin değerlendirilmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma
Dergisi, 2(2): 16-19.

9.3.4.2.Vokal sesler için toraksın oskültasyonu
Akciğerlerde konselidasyon endikasyonu varlığında ya da taktil fremitusta anormal bulgular
elde edilmişse, vokal rezonans için hasta değerlendirilir. Üç teknik kullanılır; bronkofoni, fısıltı
pektorilaki ve egofoni.
Konuşma sesleri titreşimlidir ve akciğer alanlarına iletilir. Bu sesler normalde boğuktur ve
oskültasyonda net olarak anlaşılmazlar. Periferal akciğer alanlarında daha yumuşak, orta hatta daha
gürültülü duyulur.
Bronkofoni; arka toraks bölgesinin oskültasyonu sırasında hastaya “e-e-e” ya da “bir-iki-üç”
gibi daha titreşimli kelimeleri söylemesi istenir. Hasta bu kelimeleri söylerken, steteskopun diyafram
kısmı ile sistemik olarak arka toraks oskülte edilir ve yanıtı dinlenir.
Normal bulgular; söylenen kelimelerin boğuk bir tonda duyulması gerekir, hastanın ne
söylediği tam olarak ayıt edilemez.
Anormal bulgular; ses yüksek ve net olarak duyuluyorsa anormal kabul edilir. Akciğerlerde
konsalidasyon ya da baskı varsa sesler söylendiği şekliyle net olarak duyulur.
Fısıltı pektorilaki (whispered pectoriloquy); bronkofonide pozitif bir bulgu elde edildiğinde
uygulanır. Hastaya “bir- iki- üç” gibi titreşimli sesleri fısıldayarak söylemesi istenir. Sistematik olarak
arka toraks oskülte edilirken, fısıltının tonu steteskopun diyafram kısmi ile dinlenir.
Normal bulgular; beklenen yanıt boğuk bir tonda “bir-iki-üç” olmalıdır.
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Anormal bulgular; akciğerlerde konsalidasyon ya da kompresyon varsa sesler yüksek ve net
olarak duyulur.
Egofoni; Vokal rezonansın son testidir. Konuşma sesinin şiddetini değerlendirmede uygulanır.
Arka toraksı oskülte ederken hastaya “i-i-i” söylemesi istenir.
Normal bulgular; boğuk bir sesi “i-i-i” duyulmalıdır.
Anormal bulgular; akciğerlerin konsalidasyonunda, sesin şiddetinde ve yükseltisinde
değişimler olur. Ses “ey-ey-ey” olarak duyulur.

9.4.Toraks Bölgesi Ve Akciğerlerin Tanılanmasında Yaşa Bağlı
Farklılıklar
Solunum sisteminin değerlendirilmesinde yenidoğan, çocuk ya da adölesanlarda da
yetişkinler ile aynı sıra izlenmekte olup çok az farklılık vardır.

9.4.1. Yenidoğan ve Bebekler
Yeterli değerlendirme yapabilmek için yenidoğanın üzeri çocuk bezine kadar tamamen
çıkarılmadır. Muayeneye ara verildiğinde üşümeyi engellemek için üzeri örtülmeli, ağlıyor ise
muayeneye bebek sakinleşinceye kadar ara verilmelidir.
Yenidoğanın göğüs duvarı solunum çabası için gözlemlenir. Oskültasyonda, büyük
çocuk ve yetişkinlerden farklı olarak pediyatrik steteskop kullanılmalıdır. Çünkü yetişkin
steteskopların diyaframı yenidoğanın göğüs duvarını yarısına kadar kaplamakta ve bunun
sonucunda tam bir değerlendirme olmamaktadır. Yenidoğan ve bebeklerin solunum
sisteminin fizik muayenesinde perküsyon rutin olarak uygulanmaz. Bebeklerin göğüs kafesi
düz, yuvarlak ve simetrik bir görünümdedir. Yetişkinlerden farklı olarak lateral alan ön-arka
çapa eşittir. Toraksın ortalama çevresi 30-36 cm.’ dir (bir çocuğun kafa çevresinden 2-3 cm.
küçüktür). Yenidoğanlar 3 aya kadar zorunlu olarak burundan solunum yaparlar. Nazal
pasajları tıkalı olabileceğinden, solunumda zorlanabilirler. Bebeklerde hapşırma yaygın
olarak görülür ve normaldir. Çünkü, burunun temizlenmesini sağlar. Öksürük ise anormal bir
bulgudur ve bir soruna işaret eder. Yenidoğanların solunum şekli düzensiz olabilir. Prematüre
yenidoğanlarda 10-15 sn. kadar apne dönemleri görülebilir. Yenidoğan ve bebeklerin solunum
hızı dakikada 30-60’tır. Bebeklerin solunum hızında uzun süreli bir artış olduğunda derhal
rapor edilmelidir. Bebekler kısa sürede yorulur ve hipoksi gelişebilir. Bebeklerin göğüs
duvarı ince olduğundan oskültasyonda solunum seslerinin yerlerini/ sınırlarını tam olarak
belirlemek güçtür. Bu nedenle periferal alanlarda baskın olan bronkoveziküler sesler
duyulabilir. Ayrıca ince olan göğüs duvarı nedeniyle, yenidoğanların ksifoid çıkıntısı, büyük
çocuk ya da yetişkinlere göre daha belirgindir.

9.4.2. Çocuklar
Çocuklar (2-3 yaş ve üzeri) solunum sistemi muayenesi sırasında genellikle
işbirlikçidir. İki yaşın altında ise muayene öncesinde iletişimi ve alışmayı gerektirmektedir.
Toraksın palpasyonu sırasında, göğüs duvarının boyutuna göre hangi parmakların
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kullanılacağına karar verilir. Örneğin; çocuk küçük ise iki ya da üç parmak kullanılabilir.
Çocuk büyük ise, dört parmağın hepsi kullanılarak palpe edilir. Çocuk 10 yaşına gelene kadar
perküsyon yöntemi genellikle uygulanmaz. 5- 6 yaşındaki çocuklarda toraksın ön-arka çapının
lateral çapa oranı yetişkinlerdeki gibi 1:2’ dir. 6-7 yaşlarında çocuğun solunum şekli nazal ya
da abdominal solunumdan, kızlarda torasik solunuma, erkeklerde ise abdominal solunuma
değişir. Çocuklar büyüdükçe solunum hızında derece derece azalma olur. Çocuklarda
oskültasyon bulguları, çocuğun küçük ya da büyük olmasına göre farklılık gösterir. Göğüs
kasları iyi gelişmemiş küçük çocuklarda, yenidoğanlarda olduğu gibi periferal akciğer
alanlarında bronkoveziküler sesler duyulabilir; büyük çocuklarda ise yetişkinlerde olduğu gibi
periferal alanlarda veziküler sesler duyulur. Palpasyon bulguları yetişkinlerinki ile benzerdir.

9.4.3. Adölesanlar
Fizik muayene teknikleri ve bulguları yetişkinlerinki ile aynıdır. Kız adölesanların
muayenesi sırasında, hemşire mahremiyete özen göstermeli ve göğüs ön duvarının
tanılanması bittiğinde memeler örtülmelidir.

9.4.4.Yaşlılar
Solunum sisteminin değerlendirilmesinde yetişkinler ile aynı sıra izlenir, ancak bazı
yapısal ve fonksiyonel farklılıklar gözlenir. Arka toraksta olabilen çökmeler, eğrilikler ya da
kifoz, göğüs duvarının şeklini bozar ve yeterince ekspanse olamamasına neden olur.
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Uygulama Soruları
1)

Toraks bölgesi ve akciğerlerin fizik muayenesinde objektif veriler kapsamında verilerde

neleri gözlemleriz, kısaca açıklayınız.
2) Toraksın tanılanmasında yaşa bağlı farklılıklar var mıdır, kısaca açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toraks ve akciğerlerin kısaca yapı ve fonksiyonlarını, toraks bölgesi ve akciğerlerin
tanılanmasında subjektif ve objektif verilerin nasıl elde edileceğini, doğru fiziksel muayene
tekniklerini kullanmayı, muayene sırasında dikkat edilecek noktaları, yaşa bağlı olabilecek
farklılıkları, fiziksel muayene sonrası elde edilen normal ve anormal bulguları
değerlendirebilmeyi öğrendiniz.
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Bölüm Soruları
1)
Solunum sisteminin tanılanmasında öykü alma sırasında aşağıda verilen
bilgilerden hangisi kişinin sağlık davranışı ile ilişkili değildir?
a)

Beslenme durumu

b)

Uyku/dinlenme

c)

Egzersiz yapma

d)

Sigara içme

e)

Astım varlığı

2)
Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin fizik muayenesinde hastanın genel
görünümünün inspeksiyonu sırasında “solunum sıkıntısını” gösteren bir belirti değildir?
a)

Tripod pozisyonu

b)

Diyafram kasının kullanılması

c)

Endişeli yüz ifadesi

d)

Burun kanatlarının açılması

e)

İnterkostal alanda çekilme

3)
Solunum seslerinin oskültasyonunda, akciğerlerin periferal alanlarından
normalde duyulan yoğunluğu düşük olan seslere ne ad verilir?
a)

Trakeal

b)

Bronşiyal

c)

Bronkoveziküler

d)

Veziküler

e)

Ek sesler
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4)
Solunum sisteminin tanılanmasında, öksürtme ile geçebilen, üst solunum
yolları enfeksiyonunu düşündüren ve havanın, içinde sıvı olan havayollarından geçerken
çıkardığı ek solunum sesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İnce raller

b)

Kaba raller

c)

Hırıltı (wheezing)

d)

Friksiyon

e)

Ronküs

5)
Solunum sisteminin tanılanmasına yaşa bağlı farklılıklara ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)

Bebeklerin göğüsünün ön-arka çapının lateral/transvers çapına oranı yaklaşık

1:2’dir
b)
Yenidoğan ve bebeklerin solunum sisteminin fiziksel muayenesinde,
perküsyon rutin olarak uygulanmaz
c)

Bebeklerin hapşırması normal iken, öksürmesi bir hastalık belirtisi olabilir

d)

Solunum ritimleri sıklıkla düzensizdir ve kısa süreli apne görülür

e)

Çocuklar fiziksel muayene öncesinde iletişimi ve alışmayı gerektirir

6)
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi değerlendirilirken hastadan elde
edilen objektif verilerden biri değildir?
a)

Taşipne

b)

Öksürük

c)

Fıçı göğüs

d)

Wheezing

e)

Hiçbiri
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7)
değildir?

Toraksın oskültasyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru

a)

Hasta dik ya da yan yatar pozisyonda olabilir

b)

Steteskopun diyafram kısmı kullanılır

c)

Hastaların giysileri üzerinden muayene edilebilir

d)

Sesler yukarıdan aşağıya doğru simetrik yol izlenerek dinlenir

e)
Her bir dinleme alanında en az bir solunum siklusu (inspirasyon ve
ekspirasyon) beklenmelidir
8)
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi değerlendirilirken hastadan elde
edilen subjektif verilerden biri değildir?
a)

Hastanın şikayetleri

b)

Fiziksel değerlendirme

c)

Şimdiki sağlık öyküsü

d)

Geçmiş sağlık öyküsü

e)

Aile sağlık öyküsü

9)
Solunum sisteminin fizik muayenesinde perküsyon yöntemi ile ilgili yanlış
olan ifadeyi işaretleyiniz?
a)
yardımcıdır

Akciğerlerde var olan sıvı, gaz ve kitle boyutu ile ilgili verileri elde etmemize

b)

Perküsyonda orta parmak sadece kosta aralarına yerleştirilmelidir

c)

Toraksın yalnızca ön yüzünde perküsyon tekniği uygulanır

d)

Perküsyonda yaşa bağlı farklılıklar vardır

e)

Pnömoni, plevral effüzyon ya da atelektazide dull ses alınabilir
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10)
Solunum sisteminin fizik muayenesinde, palpasyon yöntemi ile aşağıdaki
verilerden hangisi elde edilemez?
a)

Bronkofoni

b)

Taktil fremitus

c)

Krepitasyon

d)

Ağrı/ hassasiyet

e)

Cildin sıcaklığı

Cevaplar: 1) e 2) b 3) d 4) e 5) a 6) b 7) c 8) b 9) c 10) a
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10. KALP VE PERİFERİK VASKÜLER SİSTEMİN
TANILANMASI*

__________________________
*Bu bölüm. Yrd. Doç. Dr. Tuluha Ayoğlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Kalp Ve Periferik Vasküler Sistemin Anatomi Ve Fizyolojisi
10.1.1.Kalp
10.1.2.Periferik Vasküler Sistem
10.2.Kalp Ve Periferik Vasküler Sistem Tanılaması
10.2.1. Genel Görünümün Değerlendirilmesi
10.2.2. Öykü (Anamnez) Alma
10.2.2.1. Şimdiki sağlık öyküsü
10.2.2.2. Geçmiş sağlık öyküsü
10.2.2.3. Aile sağlık öyküsü
10.2.2.4. Sağlık sorununa/semptomlara ilişkin öykü
10.3. Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi
10.3.1. Kan Basıncı
10.3.2. Nabız
10.3.3. Solunum
10.3.4. Beden Sıcaklığı
10.4. Kalbin ve Periferik Vasküler Sistemin Fiziksel Muayenesi
10.4.1. Kalbin Fiziksel Muayenesi
10.4.2. Periferik Vasküler Sistemin Fiziksel Muayenesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kalbin ve periferik damarların yapı ve fonksiyonlarını biliyor musunuz?

2)
Kalbin ve periferik damarların tanılanmasına ilişkin öykü/anamnez alırken
neleri sorgularsınız?
3)
Kalp ve periferik vasküler sistemin tanılanmasında yaşam bulguları
kapsamında neleri değerlendirirsiniz?
4)
Kalbin ve periferik damarların tanılanmasına ilişkin öykü/anamnez alırken elde
edilen bazı ortak verileri diğer sistemlerden ayırt edebilir misiniz?
5)
Kalbin ve periferik damarların fiziksel muayenesinde hangi yöntemleri
kullanırsınız?
6)

Kalbin ve periferik damarların fiziksel muayenesinde neleri değerlendirirsiniz?

7)

Normal olan ile anormal olan belirti ve bulguları ayırt edebilir misiniz?

8)

Fiziksel muayene sırasında nelere dikkat edersiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu
Kalp ve Periferik

Kalbin

Vasküler Sistemin

sistemin

Anatomi ve Fizyolojisi

Kalp ve Periferik

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

ve

periferik

anatomi

ve

vasküler Okuyarak /Araştırarak
fizyolojisi

hakkında bilgi sahibi olacaksınız

−

Kalp ve periferik vasküler Okuyarak /Araştırarak /
sisteme ait sağlık öyküsüyle Uygulayarak

Vasküler Sistemin
Tanılanmasında Öykü

ilişkili

(Anamnez) Alma

soruları

belirleyebileceksiniz.
−

Kalp ve periferik vasküler
sisteme

sağlık

ait

öyküsü

alabileceksiniz.

vasküler Okuyarak /Araştırarak /

Kalp ve Periferik

Kalp

Vasküler Sistemin

sistemin tanılanmasında yaşam Uygulayarak

Tanılanmasında Yaşam
Bulgularının
Değerlendirilmesi
Kalp ve Periferik

ve

periferik

bulgularına

ilişkin

bulguları

değerlendirebileceksiniz.
−

Vasküler Sistemin

Kalp

ve

sistemin

periferik
fiziksel

vasküler Okuyarak /Araştırarak /

muayenesini Uygulayarak

Tanılanmasında

uygun yöntemleri seçerek ve

Fiziksel Muayene

doğru

bir

şekilde

yapabileceksiniz.
−

Muayene
edilmesi

sırasında
gereken

dikkat
noktaları

bileceksiniz.
−

Fiziksel muayene sonrası elde
edilen verileri kaydedebilecek,
normal ve anormal bulguları
ayırt edebileceksiniz.
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Anahtar Kavramlar
•

Kalp

•

Periferik Vasküler Sistem

•

Kardiyovasküler sistem

•

Öykü alma

•

Sağlık Öyküsü

•

Yaşam bulgusu

•

Fiziksel Muayene

•

İnspeksiyon

•

Palpasyon

•

Perküsyon

•

Oskültasyon

•

Hemşire/Hemşirelik

256

Giriş
Kalp ve periferik vasküler sistem tanılaması ve fiziksel muayenesinde, bir pompa
görevi gören kalbin ve kanın vücut içinde dolaşımını sağlayan arter ve venlerin
fonksiyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
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10.1.Kalp Ve Periferik Vasküler Sistemin Anatomi Ve Fizyolojisi
Kalp ve periferik vasküler sistemin görevi; oksijenlenmiş kanı, kalbin pompalama
gücü ve arterler arteriyel sistem aracılığı ile hücrelere ulaştırmak, kirli kanı ise, venöz sistem
aracılığı ile yeniden temizlenmek ve oksijenlenmek üzere kalbe ve akciğerlere göndermektir.

10.1.1.Kalp
Kalp toraks boşluğunda ve toraksın merkezinde, akciğerler, sternum, özefagus ve
diyafragma arasında ön mediyastinum denen boşlukta yer almaktadır. Kalp, 2. ve 5.
interkostal aralıkta, sternumun sağ kenarı ile sol klavikula orta hattı (midklavikular hat)
arasında uzanır. Kalp ters koni biçiminde durmakta olup tabanı üstte, tepesi ise aşağıdadır ve
apeks olarak adlandırılır. Kalbin tabanı, arkaya ve yukarıya doğru yerleşiktir ve hafifçe sağa
doğru uzanır. Apeks olarak adlandırdığımız kalbin tepesi ise, öne, aşağı ve sol toraks
boşluğuna doğru uzanır. Apeks, sol midklavikular hatta, sol 4. ve 6. interkostal boşlukta, sol
meme başının biraz altındadır. Kalp, gövdesinin 2/3’si vücudun orta hattının sol tarafında
olacak şekilde yan yatmış pozisyondadır (Bkz. Şekil 1).

Şekil 1. Kalbin Pozisyonu
Kaynak:

http://www.hakkikazaz.info/wp-content/uploads/2014/08/image002.jpg

(Erişim:

0301.2016)
Kalp üç tabakadan oluşur. Bu tabakalar dıştan içe doğru perikard, miyokard ve
endokard’dır. Kalbin dış yüzünü çevreleyen perikard da paryetal ve visseral olmak üzere iki
tabakadan oluşur. Paryetal tabaka dışta ve visseral tabaka ise içte kalbe yapışık ince zar
şeklindedir. Bu iki tabaka arasında 5-20 ml. kadar perikard sıvısı bulunur ve kalp atımları
sırasında perikard yapraklarının birbirine sürtünmesini önler.
Kalp, iki atriyum ve iki ventrikül olmak üzere dört büyük boşluktan oluşur. Atriyumlar
üstte, kalbin tabanında, ventriküller ise altta, kalbin tepesinde yer alır. Atriyumlar ile
ventriküller arasında septum bulunur. Bu septum kalbi sağ ve sol olarak ayırır. Kalpte,
atriyumlar ile ventriküller arasında sağda triküspit ve solda biküspit olarak adlandırılan
atriyoventriküler kapaklar, pulmoner arter ve aortanın çıkış yerlerinde ise yarım ay şeklinde
olan semilunar kapaklar yer alır.
Kalbe giren damarlar:
Vena Kava Superior; Üst vücut bölümünden kanı sağ kalbe getirir.

258

Vena Kava İnferior; Alt vücut bölümünden kanı sağ kalbe getirir.
Vena Pulmonalis/ Pulmoner ven; Akciğerden temiz kanı taşıyan 4 pulmoner ven sol
atriyuma açılır.
Kalpten çıkan damarlar:
Arteria pulmonalis/ Pulmoner arter; Kirli kanı temizlemek üzere sağ ventrikülden
akciğerlere götürür.
Aorta; Temizlenmiş kanı vücudun tümüne gönderir (Bkz. Şekil 2).

Şekil 2. Kalbe Giren ve Kalpten Çıkan Damarlar
Kaynak: http://www.unalacikel.com.tr/kalp-damar-cerrahi.asp?alt=1 (Erişim: 03.01.2016)
Her iki atriyum ve her iki ventrikül eş zamanlı çalışır. Venöz kan, vena kava inferiör
ve superior ile sağ atriyuma gelir. Buradan, atriyal kontraksiyonun da yardımı ile ventrikül
diyastolü (gevşemesi) sırasında kan, açılan triküspit kapaktan geçerek sağ ventriküle boşalır.
Ventrikül sistolü (kasılma) başladığı zaman triküspit kapak kapanır, pulmoner kapak açılır ve
kan pulmoner kapaktan geçerek pulmoner artere, oradan da akciğerlere gider. Akciğerlerde
oksijen-karbondioksit değişimi olduktan sonra, oksijenlenmiş kan 4 adet pulmoner ven
aracılığıyla sol atriyuma geri döner. Buna küçük dolaşım denir. Ventrikül diyastolü sırasında
açılan mitral kapaktan kan atriyal kontraksiyonun da yardımı ile sol ventriküle geçer.
Ventrikül sistolü başlarken mitral kapak kapanır ve aort kapağı açılarak oksijenlenmiş temiz
kan tüm bedene dağılmak üzere aorta atılır. Buna da büyük dolaşım denir.
Kalbin kendi dolaşımına “koroner sirkülasyon” denir. Aort kapağının hemen
üzerinden aortadan ayrılan sağ ve sol koroner arterler tekrar ikişer dala ayrılarak tüm
miyokard tabakasını besler. Kalbin venleri arterlerine paralel seyreder ve koroner sinüse
açılır. Koroner sinüs de kanı sağ atriuma boşaltır.
Kalbin elektriksel iletiminde yer alan hücreler, elektrik uyarılarını (impulsları) hızla
iletme özelliğindedir. Bu özellik, atriyum ve ventriküllerin eş zamanlı çalışmasını sağlar.
Kalbin normal çalışmasında uyarıların çıktığı merkez (pace maker), sağ atriyumda vena kava
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superiorun girdiği yerde bulunan sinoatrial düğümdür (SA nod). SA noddan normalde
dakikada 60-100 uyarı çıkar. Bu uyarı, önce atriyumların kasını uyararak atriyumların
kasılmasına (sistol) neden olur ve kan ventriküllere boşalır. Uyarı dalgası SA noddan sonra
sağ atriyumun tabanında triküspit kapağın arkasında bulunan atrioventriküler düğüme (AV
nod) 0.07 saniyelik bir gecikme ile geçer. Bu gecikmenin sebebi kanın atriyumlardan
ventriküllere tamamen geçişini sağlamaktır. Uyarı daha sonra his demeti yoluyla ventriküllere
geçer. His demeti SA nodda bir sorun olduğunda pace-maker görevi görür ve kalbin hızını
ayarlar. AV noddan gelen uyarı, his demetinden sonra sağ ve sol dallara ayrılarak ventrikül
kasındaki Purkinje sistemine ulaşır ve endokarddan miyokarda geçer. Uyarının ventrikül
kasında yayılması sonucu ventrikül sistolü meydana gelir ve ventriküllerin içindeki kan aort
ve pulmoner arter içine pompalanır.

10.1.2. Periferik Vasküler Sistem
Kalp ve periferik vasküler sistem tanılamasının ikinci önemli unsurunu oluşturur.

10.1.2.1.Boyun damarları
Karotis arterler; sağ ve sol karotis arterler, boyunda trakea ile sternokleidomastoid kası
arasında olup, kas boyunca uzanır ve kasın iç tarafında yer alır. Görevi baş ve boyun
bölgesine osijenlenmiş kanı iletmektir. Karotis arterler doğrudan aortik basınçla ilgilidir ve
kardiyak output azaldığında periferik nabızların alınması güçleşebilir ancak, karotid nabızlar
hissedilebilir. Karotis nabız kolay palpe edilebilir ve nabız dalgaları genellikle gözle
görülebilir (Bkz. Şekil 3).
Juguler venler; internal ve eksternal olmak üzere ikiye ayrılır. Juguler venler, bilateral
olarak baş ve boyundan gelen venöz kanı, vena kava superiore boşaltır. Juguler venleri vena
kavadan, vena kavayı sağ atriyumdan ayıran kapaklar olmadığından bu venler, kalbin sağ
atriyum basıncını, dolayısıyla volümü yansıtır. Eksternal juguler venler yüzeyeldir ve
klavikulanın hemen üzerinde, sternokleudamastoid kasın lateralindedir ve kolay görülebilir.
İnternal juguler venler ise, daha kalın olup sternokleudamastoid kası ile karotis arter arasında
bulunur. Derinde olduğu için kolay görülmez, sırtüstü yatış pozisyonunda pulsasyonları
görülebilir (Bkz. Şekil 3).

.
Şekil 3. Boyun Damarları
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Kaynak: http://www.buzzle.com/articles/internal-jugular-vein-diagram-and-functions.html
(Erişim: 01.01.2016)

10.1.2.2.Periferik damarlar
Periferik arter ve venler, fonksiyonlarına göre farklı yapılara sahiptir. Arterlerdeki
basınç daha yüksek olduğu için duvarları daha kalın, genişleme kapasitesi venlere göre daha
azdır. Ven duvarları arter duvarına göre daha incedir ve genişleme kapasitesi daha fazladır.
Alt ekstremitelerdeki venlerin kapakları vardır. Bu kapaklar kanın yer çekimine ters yönde
akmasını sağlar, kanın geri kaçmasını engeller. Arterler derine, venler yüzeye yerleşmiştir.

10.2.Kalp Ve Periferik Vasküler Sistem Tanilamasi
Kalp ve periferik vasküler sistem tanılaması, kapsamlı sağlık öyküsü (anamnez)
alınmasını ve fiziksel muayeneyi gerektirmektedir. Kalp ve periferik vasküler sistem
tanılaması; genel görünümün değerlendirilmesi, öykü alma, yaşam bulgularının
değerlendirilmesi ve fiziksel muayene olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilir.

10.2.1. Genel Görünümün Değerlendirilmesi
Muayene olacak hasta birey ile ilk karşılaşmadaki izlenimlerdir ve kardiyovasküler
durum hakkında önemli ipuçları verebilir.
Kronolojik yaş; hastanın yaşı görünümü ile tutarlımıdır? Kronik hastalıklar, kişileri
olduklarından daha yaşlı gösterebilir.
Bireyin beden ağırlığı ve kasların durumu; ödem varlığı kardiyovasküler bir
hastalığı göstergesi olabilir. Kasları kullanmamaya bağlı kas erimesi görülebilir.
Yüz ifadesi; bireyin yüz ifadesi davranışları ile uyumlu mu? Göğüs ağrısı varlığında,
bireyin ifade ve davranışları yakınmaları ile uyumludur. Örneğin; ağrı nedeniyle yüzünü
buruşturma ya da bedeninin bir bölümünü tutma vb.
Duruş ya da rahat ettiği pozisyon; normal sağlıklı bireyde postür dik ve orta
hattadır. Postürdeki değişimler, kronik kalp hastalığı ile ilişkili yorgunluğu yansıtabilir.
Konjestif kalp yetmezliği olan hastalar genellikle solunumun rahatladığı oturma pozisyonunu
tercih ederler.
Giyim ve kişisel bakım; kronik kardiyovasküler hastalığı olan bireyler, günlük yaşam
aktivitelerini gerçekleştirmede güçlük yaşarlar ve bu durum da onların giyinme ve öz
bakımlarına yansır.
Beden ağırlığı; hastanın kilosu sıvı durumunu izlemenin en doğru yolludur. Ani kilo
değişimleri, konjestif kalp yetmezliğinde görülen sıvı retasyonuna bağlı olabilir.
Boy; kardiyak sorunlarla ilişkili bazı genetik hastalıklar (marfan sendromu, klinefelter
sendromu, turner sendromu vb.) bazı karakteristik boy profiline sahiptir.
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Kas erimesi; kronik kardiyak hastalığı olan bireylerde kardiyak kaşeksi olabilir ve
kolların ve bacakların üst kısmında, göğüs duvarındaki kaslarda kayıp meydana gelebilir.
Erkeklerde normalde beden yağ oranı %14-18 iken, kadınlarda bu oran %20-25’tir.
Kaşeksinin derecesini belirlemede antropemetrik ölçümler yararlıdır. Bedendeki yağ oranı ve
kas kaybı bireyin sadece enerji deposunu azaltmaz yanı sıra bağışıklık sistemi ve iyileşme
sürecini de etkiler.
Normal dışı hareketler; kalp atımı ile birlikte kendiliğinden başın ritmik sallanması
(musset belirtisi) aort yetmezliği ya da anevrizmaya bağlı sol ventrikül basıncındaki artıştan
kaynaklanabilir. Fallot tetralojisi olan hastalarda çömelme pozisyonu gözlenir.

10.2.2. Öykü (Anamnez) Alma
Genel sağlık öyküsü, kalp ve periferik vasküler sistem sorunları olan hastanın şimdiki
sağlık sorunlarıyla ilişkili durumlarını tanılamak amacıyla alınır.

10.2.2.1.Şimdiki sağlık öyküsü

Kardiyovasküler sorunlarla ilişkili olduğu düşünülen bazı durumlar hakkında veri
toplanır.
Kronik hastalık varlığı; diyabetus mellitus, böbrek yetmezliği, kronik hipoksi ya da
hipertansiyon varlığı araştırılır. Diyabet ve hipertansiyon, periferal damarlarda daralma
sonucu kalbin iş yükünü arttırır; renal yetmezlik ve diyabet, sıvı volüm fazlalığına yol açar;
kronik hipoksi sonucu kalbin hızı artar ve pulmoner kapillerde vazokonstrüksiyon gelişebilir.
Sürekli kullandığı ya da reçetesiz ilaçlar; kardiyovasküler sorunların tedavisi ya da
farklı nedenlerle kullanılan ilaçların yan etkileri olabilir. Örn; trisiklik antidepresanlar,
fenotiyazinler ya da lityum ritm bozukluklarına; hormonal kontroseptifler tromboflebite;
kortikosteroidler sodyum ve su tutulumuna; teofilinler taşikardi ve ritm bozukluklarına;
reçetesiz kullanılan aspirin, pıhtılaşma mekanizmasını bozar, psödoefedrin içeren
dekonjestanlar hipertansiyonu şiddetlendirir, bazı bitkiler kalbi uyarırken bazıları baskılayıcı
etki gösterebilir.
Madde kullanımı; özellikle kokain miyokard infarktüsü ve inme ile ilişkilidir.
Egzersiz ve hareket durumu; haftada 5 kez en az 30 dakika yapılan fiziksel aktivite,
enerjiyi arttırır, koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve obeziteyi önler. Egzersiz sırasında
oluşabilecek sersemlik, göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı dikkate alınmalıdır.
Stresle baş etme durumu; stres ve sürekli yoğunluk, kalp hastalıkları için bir risk
faktörüdür. Hastanın strese olan yanıtı ve rahatlamaya yönelik yaptığı aktiviteler (hobi, spor,
musik dinleme, meditasyon, yoga vb.) değerlendirilmelidir.
Beslenme alışkanlığı; yağlar günlük kalori alımının %20’sini oluşturmalıdır. Fazla
miktarda kırmızı et tüketimi, yüksek kolesterole neden olmaktadır. Kırmızı et tüketimi haftada
üç ile sınırlandırılmalıdır. Kepekli tahılların tüketiminin kalp hastalıklarını önlediği
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bildirilmektedir. Dengeli beslenme için besinlerin seçimi beslenme piramidi ile uyumlu
olmalıdır.
Alkol, kafein ve tütün kullanımı; aşırı alkol tüketimi hipertansiyon yanı sıra
kardiyomiyopati için bir risk faktörüdür. Aşırı kafeinli içeceklerin alımı, taşikardiye neden
olarak kalbin iş yükünü arttırmaktadır. Tütün içindeki nikotin maddesi vazokonstrüksiyona
neden olarak ekstremitelere olan kan akımını yavaşlatır ve kan basıncını yükseltir. Bu iki
durum kalbin iş yünün artmasına neden olur.

10.2.2.2.Geçmiş sağlık öyküsü

Geçmiş sağlık öyküsüne ilişkin veriler, olası klinik bulgular hakkında bilgi sağlar.
Çocuklukta geçirdiği hastalıklar ve/veya cerrahi girişimler; konjenital kalp
hastalığı ya da kalp defekti varlığı sorgulanır. Ayrıca, tekrarlayan tonsillit, açıklanamayan
eklem ağrıları, ateşli romatizma, kalpte murmur, kalp ya da kan damarları ile işkili geçirilmiş
bir cerrahi girişim varlığı açısından da hasta değerlendirilmelidir. Geçirilmiş cerrahi girişimler
için fiziksel muayene sırasında insizyon yerleri izlenir.
Kalp ile ilişkili yapılmış olan tetkikler; elektrokardiyogram, kan kolesterol düzeyleri
ya da diğer testlerin yapılma durumu sorgulanır. Geçmişte yapılan testler, hastanın
kardiyovasküler sistemine ilişkin temel objektif bir veri sağlar.

10.2.2.3.Aile sağlık öyküsü

Ailede özellikle birinci derece, genç ya da orta yaş akrabalarda diyabetus mellutus,
kalp hastalığı, hiperlipidemi, ya da hipertansiyon varlığı, genetik yatkınlık açısından bir risk
faktörüdür.

10.2.2.4.Sağlık sorununa/ semptomlara ilişkin öykü
Öykünün odağını hastadan alınabilecek subjektif veriler oluşturmaktadır.
Kardiyovasküler sisteme ilişkin subjektif veriler; göğüs ağrısı, dispne, siyanoz, öksürük,
yorgunluk, noktüri, senkop, ekstremitelerde ödem ve bacak ağrısıdır. Hastada var olan tüm
belirtiler belirli bir düzen içinde sorgulanmalı; belirtilerin başlangıç zamanı, nasıl seyrettiği,
yeri, şiddeti, niteliği, yayılımı, arttıran ve azaltan faktörleri, beraberinde olan diğer belirtiler,
tedavisi için yapılan girişimler konusunda hasta ve yakınlarından bilgi alınmalıdır.
Göğüs Ağrısı; göğüs ağrısı kardiyak olmasının yanı sıra pulmoner, kas-iskelet ya da
gastrointestinal kaynaklı olabilir. Kardiyak kökenli ağrı beş torasik spinal sinir tarafından
göğüs bölgesine iletilir. Bu sinirler, servikal ve aşağı göğüs bölgesini yanı sıra deri ve o
bölgedeki iskelet kaslarını da inerve eder. Bu durum, göğüs ağrısının kaynağının
belirlenmesinin neden güç olduğunu açıklamaktadır. Eğer hasta var olan bir göğüs ağrısından
yakınıyorsa derhal tanılanmalı ve tedavi edilmelidir. Anjina pektoris, miyokard iskemisini
gösteren koroner arter hastalığının önemli bir belirtisidir. Ağrı genellikle retrosternal bölgede
olup, boyun, alt çene, epigastrium, omuzlara, tek ya da iki kolla yayılabilir. Ağrı, yanma,
ağırlık hissi, basınç, ezici, sıkıştırma ya da hazımsızlık şeklinde olabilir. Ağrı genellikle 5-10
dakika sürer. Miyokard iskemisine bağlı ağrıyı tetikleyen faktörler ortadan kalktıktan sonra 3263

4 dakika ağrı devam eder. İskemiye bağlı ağrı 10-20 dakikadan daha uzun sürerse uzamış
anjina olarak tanımlanır. Klasik olarak efor ile başlar dinlenme ya da nitrogliserin alınması ile
geçer. Miyokard infarktüsü (MI), miyokardın yetersiz oksijenlenmesine bağlı ortaya çıkar. MI
ağrısı ani başlar ve şiddetlidir. Sıkıştırıcı, ağırlık ve dolgunluk hissi olarak tanımlanır. Ağrının
yayılımı anjinadaki gibidir, ancak eforla ilişkili değildir, dinlenme ve nitrogliserin almakla
geçmez. Genellikle 15 dakikadan fazla sürer. Beraberinde terleme, ciltte soğukluk, solukluk,
bulantı kusma, filiform nabız, düzensiz nabız, çarpıntı, dispne görülebilir. Kardiyak kökenli
göğüs ağrısını diğerlerinden ayıran özellikler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Göğüs Ağrısı Tipleri ve Ayırt Edici Bazı Özellikler
Anjina Pektoris

Kas-İskelet

Gastrointestinal

− Kardiyak risk faktörleri
vardır.

− Travma öyküsü vardır.

− Hazımsızlık öyküsü
vardır.

− Başlama zamanı bellidir.
− Fiziksel, duygusal ya da
psikososyal faktörlerle
ilişkilidir.
− Başlatan faktör
sonlandırılınca ağrı da
yok olur.
− Bireyi uykudan
uyandırabilir.
− Nitrogliserin almakla
geçer.
− Ağrı sıklıkla sabah erken
saatte ya da yemek
yedikten sonra ortaya
çıkar.
− Soğuk havada daha sıktır.

− Başlangıcı belli değildir.
− Fiziksel eforla ilişkilidir.
− Efora ara verildikten
sonra da devam eder.
− Birey genellikle
aktivitesine devam eder.
− Uykuda geçer.
− Sıcak uygulama,
nonsteroid
antienflamatuvar ilaçlar
ya da dinlenme ile
rahatlar.
− Fiziksel güç ağrıyı
arttırır.
− Soğuk, nemli havalarda
artabilir.

Kaynak: Sevinç, S. (2006). Kardiyovasküler
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1): 12-21.

− Başlangıcı belli değildir.
− Besin tüketimi ile
ilişkilidir.
− Birkaç saatte geçebilir,
eforla ilişkili değildir.
− Sıklıkla birey aktivitesine
devam eder.
− Bireyi uykudan
uyandırabilir (özellikle de
sabah erken saatlerde)
− Antiasit ilaç almakla
geçebilir.
− Günün belirli saatleri ile
ilişkili değildir;
yiyecekler ve stres ile
ilişkilidir. Hehangi bir
zamanda olabilir.
sisteminin

değerlendirilmesi.

Dispne; sağlıklı bireylerde aşırı aktiviteye bağlı dispne olması normaldir. Dispnenin
hafif aktivite ya da dinlenme sırasında da ortaya çıkması anormal bir bulgudur. Dispne
genellikle solunum hastalıklarında görülmesine karşın kardiyak sorunlarla da ilişkili
olabilmektedir. Zaman içerisinde yavaş gelişen dispne genellikle kalp yetmezliği (sağ kalp
yetmezliği) ile ilişkilidir. Beraberinde ayak bileklerinde ve ayaklarda ödem olabilir. Pulmoner
konjesyon ya da pulmoner venöz ve kapiller basıncın arttığı durumlarda gelişir. Dispne hasta
bireyin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesini güçleştirir. Dispne, yatma ile daha da
kötülüyorsa, ortopne olarak adlandırılır. Hasta, solunumunu kolaylaştırmak için oturma ya da
ayağa kalkma gereksinimi duyuyorsa ortopne meydana gelmiştir. En sık nedeni, sol kalp
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yetmezliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve mediastinal tümörlerdir. Hasta bireyin kaç
yastıkla yattığı ortopnenin derecesini belirlemede yardımcı olur. Diğer bir dispne, paroksismal
noktürnal dispnedir. Hasta birey uyku sırasında hava açlığı ile uyanır. Sırtüstü yatar
pozisyonda intratorasik kan volümü artar ve yetmezlik gelişen kalp, bu artan yüke uyum
sağlayamaz.
Siyanöz; normal cilt rengi ırklara ve genetik faktörlere göre bireyden bireye farklılık
gösterir. Siyanoz santral ya da periferik olarak iki şekilde olabilir. Santral siyanöz, konjestif
kalp yetmezliği, miyokard infarktüsü ya da pulmoner ödem gibi kardiyopulmoner sorunların
varlığında görülür. Santral siyanözü belirlemek için hastanın oral mukozasına bakılır. Oral
mukoza ve dil siyanötik görünümdedir. Soğuk havaya yanıt olarak periferik siyanoz olması
normaldir. Ancak, soğuk etkisi olmadan periferik siyanoz varlığı, kalp debisinin düşük
olduğunun göstergesidir ve hipovolemi, şok, periferik damar hastalığına bağlı
vazokonstrüksiyon, damar tıkanıklığı ve kardiyak outputta azalma durumunda oluşur. Ağız
mukozası ve dilde siyanoz yoktur ancak, ektremiteler soluk ve soğuktur.
Öksürük; öksürme ile birlikte hemoptizi (kanlı balgam) olması genellikle pulmoner
hastalığı gösterir ancak, mitral darlığında bir belirtisidir. Beyaz, köpüklü balgam sol kalp
yetmezliği ile birlikte pulmoner ödemde görülür. Yatma ile birlikte artan öksürük kalp
yetmezliğinin bir belirtisi olabilir.
Yorgunluk; kardiyak outputun azalmasına bağlı olarak yorgunluk gelişir. Özellikle
akşamları artan bir yorgunluk vardır. Psikojenik (anksiyete ya da depresyon) yorgunluk, daha
çok sabahları artar ve tüm gün devam eder; anemiye bağlı gelişen yorgunluk gün boyunca
sürer. Anemi ve kalp hastalıklarındaki yorgunluk dereceli olarak artarken, akut kan
kayıplarında yorgunluk çok hızlı gelişir.
Noktüri; gece idrar yapma gereksini ile uyanmaktır. Kalp yetmezliği olan ve gün
içinde ayakta dolaşan bireylerde ortaya çıkar. Gece uzanmak yer çekiminin etkisiyle sıvının
yer değiştirmesini, geri emilimini ve atılımını artırır.
Senkop; baş dönmesi ve baygınlık atakları görülebilir. Hipotansiyon ya da beyne
giden kan akımında azalmaya bağlı gelişir. Bu atakların kardiyak kaynaklı olmayabileceği
(nörolojik, iç kulakta sorn ya da ilaçların yan etkisi vb.) unutulmamalıdır.
Ödem; her iki bacakta meydana gelen ödem, sistemik bir hastalığa (kalp yetmezliği,
böbrek yetmezliği ya da karaciğer hastalığı) bağlı aşırı sıvı birikimini düşündürür. Bir bacakta
lokalize olmuş ödem, genellikle varis ya da tromboflebite bağlı gelişen venöz yetersizlik
nedeniyle oluşur. Sağ kalp yetmezliğine bağlı venöz staz nedeniyle gelişen ödem gün
içerisinde artar ve gece yatma ya da ekstremiteyi elevasyona alma ile azalır.
Bacak Ağrısı; uzun süreli yürüyüş gibi aktiviteler sırasında ortaya çıkan ve giderek
şiddetlenen ağrı, arteriyel yetmezlik sonucu gelişebilir. Yürüme sırasında meydana gelen ve
dinlenme ile hafifleyen ağrı, intermittan klodikasyon olarak tanımlanır ve belirli aralarla
topallama anlamındadır. Bu durum arterin yaklaşık %50’si tıkandığında meydana gelir.
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Yetmezliğin daha da ilerlediği durumlarda ağrı dinlenme ile de geçmez. Arteriyel yetmezliğe
bağlı gelişen ağrı, bacaklar elevasyona alındığında daha da artar ancak, aşağı sarkıtıldığında
ise hafifler. Aksine, venöz yetmezlik sonucu gelişen ağrı ise, aynı pozisyonda uzun süreli
ayakta durma ya da oturma ile şiddetlenir ve bacaklar aşağı sarkıtıldığında kötüleşir,
yükseltildiğinde ise hafifler.
Bacaklarda soğukluk, solukluk, tüylerde azalma, yaralar, damarların üzerinde
kızarıklık, sıcaklık, damarların belirginleşmesi, arteriyel yetmezliğin bir belirtisi olabilir.

10.3.Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi
Kan basıncı, nabız, solunum ve beden sıcaklığı kardiyovasküler sistem fonksiyonları
hakkında önemli veriler sağlar.

10.3.1. Kan Basıncı
Arteriyal kan basıncı, kanın arter duvarında oluşturduğu basınç olup atım hacmi,
arterlerin esnekliği, periferal vasküler direnç ve volüm hakkında bilgi sağlar. Kan basıncı
cinsiyet, beden ağırlığı ve gün içindeki zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir ancak,
sağlıklı bir yetişkinde sistolik kan basıncı için üst sınır 120 mmHg, diyastolik kan basıncı için
ise 80 mmHg’dır ve nabız basıncının (sistolik ile diastolik kan basıncı arasındaki fark) 30-40
mmHg olması gerekir. Kan basıncı ölçüm değerinin 120/80mmHg’nın üzerinde olması
hipertansif hastalığı, sistolik basıncın 100mmHg’nın altında olması ise hipovolemi ya da
konjestif kalp yetmezliğine işaret edebilir.
Hipertansiyonla ilgili kılavuzlarda tanım ve sınıflama bakımından yıllar içinde sürekli
değişiklikler olmuştur. En son 2003 yılında yayınlanan ABD Birleşik Ulusal Kurul Kılavuzu
(Joint National Commitee; JNC VII)’nda hipertansiyon sınıflaması Tablo 2’de
gösterilmektedir. Prehipertansiyon, bir hastalık değildir, hipertansiyon gelişimi için yüksek
risk olduğunu ifade eder. Hipertansiyon gelişimini önleme ya da geciktirme girişimleri
(yaşam tarzını değiştirme vb.) önem kazanır. İlaç tedavisini gerektirmez ancak, diyabet ya da
böbrek hastalığı varsa ilaç tedavisi gerekebilir.
Tablo 2. JNC VII’ye Göre Hipertansiyonun Sınıflandırılması
Arteryal Kan Basıncı Sınıfı

Sistolik Kan Basıncı
(mmHg)

Diyastolik Kan Basıncı
(mmHg)

Normal

<120 ve

<80

Prehipertansiyon

120-139 ve/veya

80-89

Evre 1 Hipertansiyon

140-159 ve/veya

90-99

Evre 2 Hipertansiyon
≥160 ve /veya
≥100
Kaynak: Mancia, G. ve ark. (2014). 2013 ESH/ESC arteriyel hipertansiyon kılavuzu.
Türk Kardiyol Dern Arş, 4: 1-72.
İlk kan basıncı ölçümü her iki koldan yapılmalıdır. İki kol arasındaki sistolik kan
basıncı farkı 5-10 mmHg’yı geçmemelidir. Daha fazla fark olması patolojiktir.
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Alt ekstremitelerdeki kan basıncı, üst ekstremitelerdeki kan basıncı değerinden
yaklaşık 10 mmHg daha yüksek olabilir. Üst ekstremitelerdeki kan basıncının, alt
ekstremitelerden daha yüksek olması aort koarktasyonu, aort obstrüktif hastalıkları nedeniyle
gelişebilir.
Eğer hastanın baş dönmesi ya da antihipertansif ilaç kullanma öyküsü varsa kan
basıncı ölçümü ve kalp hızı sırt üstü yatarken, oturturken ve ayakta iken tekrarlanmalıdır. Her
pozisyon değişimi sırasında birey, 2-3 dakika dinlendirilmelidir. Hasta ayağa kalktığında
bazen sistolik kan basıncı, 10-15 mmHg, diyastolik kan basıncı ise 5 mmHg düşebilir. Ayağa
kalkma sırasında sistolik kan basıncında 20 mmHg’dan fazla düşüş, yanı sıra baş dönmesi
olması ortostatik (postural) hipotansiyonu düşündürmelidir. Nedeni genellikle sıvı volüm
eksikliği, ilaçlar (antihipertansif vb.) ve uzun süreli yatak istirahatidir. Kan basıncı,
inspirasyon sırasında azalmamalıdır. İnspirasyon sırasında sistolik basıncın 10 mmHg’dan
fazla düşmesi pulsus paradoksus olarak ifade edilir ve sağ ve sol ventrikül dolum
basınçlarındaki farklılıktan kaynaklanır.
Arteriyel kan basıncının tansiyon aleti ile ölçümü sırasında yapılan bazı yanlış
uygulamalar, ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilir (Tablo 3).
Tablo 3. Arteryel Kan Basıncı Ölçüm Hataları ve Etkileri
Ölçüm Hatası

Etkisi

− Manşet gevşek sarıldığında

Sistolik ve diyastolik basınçlar normalden
yüksek okunur

− Manşet dar olduğunda
− Antekubital fossa kalp hizasının altında
olduğunda
− Kol kasları gergin olduğunda
− Manşet çok fazla şişirildiğinde
− Manşet çok geniş olduğunda
− Antekubital fossa kalp hizasından
yukarıda olduğunda

Sistolik ve diyastolik basınçlar normalden
düşük okunur

Sadece sistolik basınç normalden düşük
okunur
Kaynak: Sevinç, S. (2006). Kardiyovasküler sisteminin değerlendirilmesi.
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1): 12-21.

− Manşetin havası çok hızlı boşaltıldığında

Amerikan Kalp Birliği ve Türk Kardiyoloji Derneği Hipertansiyon Tedavi ve Takip
Klavuzu’na göre, tansiyon aletinin manşonu kan basıncı ölçülen ekstremitenin en az %80’ini
çevreleyecek kadar uzun, genişliği ise yetişkinler için ortalama 12-14 cm olmalıdır.

10.3.2.Nabız
Nabız, sol ventrikülden atılan kanın arter duvarına yaptığı basıncın elle
hissedilmesidir. Nabız hızı, ritmi, dolgunluğu ve her iki tarafta eşit olması açısından
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değerlendirilir. Tüm periferal nabızlar (karotis dışında) sağ ve sol olarak her iki taraftan
karşılaştırılarak ve nabız derecelendirme ölçeği (Tablo 4) kullanılarak değerlendirilmelidir.
Nabız değerlendirme bölgeleri; temporal, fasiyal, karotis, brakiyal, radiyal, ulnar, femoral,
popliteal, posteriyor tibiyal, dorsalis pedistir. Arterler palpe edilirken elin işaret ve orta
parmağı kullanılır ve hafif basınç uygulanır. Çok fazla basınç uygulanması nabzın
belirginsizleşmesine ve alınamamasına neden olur. Karotis nabız palpasyonu tek taraflı, fazla
bastırmadan, karotis sinüs bölgesinden uzak başka bir ifade ile boynun ortasından, alt çeneye
yakın olmayan yerden yapılmalıdır. Boynun 1/3 üst kısmından, bastırarak yapılan karotis
nabız palpasyonu, vagal uyarıya ve kalp atım hızının özellikle yaşlılarda yavaşlamasına neden
olabilir. Karotis arterin palpasyonu sırasında tril alınırsa, oskültasyon yapılmalıdır. Hastanın
başı orta hatta iken, steteskopun çan kısmı karotid arter üzerine hafifçe yerleştirilir.
Oskültasyon sırasında hastanın kısa bir süre için nefesini tutması istenir. Normalde
oskültasyon sırasında karotid arterde hiçbir ses işitilmez. Uğultu sesi (bruit) alınması, kan
akımının türbülansı nedeniyle olur. Nedeni arteriyel darlık ya da kısmi tıkanma olabileceği
gibi anemi, hipertroidizm gibi kardiyak outputu artıran durumlar da olabilir.
Yetişkin sağlıklı bir bireyde normal kalp hızı dakikada 60-100’dür. Nabız sayısının
dakikada 60’ın altında olması bradikardi, 100’ün üstünde olması ise taşikardi olarak ifade
edilir. Kadınlarda kalp hızı erkeklere göre dakikada 5-10 atım daha hızlı olabilir. Kardiyak
outputu (kalp debisi) artırmanın en hızlı yolu kalp hızını arttırmaktır. Böylece, kalp hızındaki
değişimler sıklıkla homeostatik dengenin sürdürülmesinde bedenin uyum mekanizmasıdır.
Kalp hızından başka kalbin ritmi de önemlidir. Kalp ritmi normalde düzenlidir ve
atımlar arası geçen süre eşittir. Kalp ritmindeki düzensizlikler altta yatan aritminin habercisi
olabilir. Ayrıca hasta atriyal fibrilasyonun bir sonucu olabilecek defisit nabız (radiyal nabız
ile apikal nabız arasındaki fark) varlığı açısından da değerlendirilmelidir. Bunun için,
düzensiz bir ritm varlığında, hasta sadece radiyalden değil, apikalden de 1 dakika süre ile
sayılarak değerlendirilmelidir.
Nabzın dolgunluğu/gücü, damar sistemi hakkında bilgi verir. Normalde nabız kolay
hissedilir ve yumuşak bir vuruşa sahiptir. Hipertansif hastalıklarda nabız çok güçlü palpe
edilirken (kalp yarış edercesine hızlı ve güçlü atım hissi uyandırması), zayıf nabız ya da
pulses alternans (eşit aralarda bir zayıf atımı, bir kuvvetli atımın ritmik izlemesiyle belirgin
nabız şekli) kalp yetmezliğinin önemli bir göstergesidir.
Tablo 4. Nabız Dolgunluğu Derecelendirme Ölçeği
0

Nabız yok

+1

Zayıf nabız, güçlükle palpe edilebilir

+2

Normal, palpe edilebilir

+3

Nabız dolgunluğu artmış, güçlü palpe edilebilir

+4

Nabız dolgunluğu çok artmış, sıçrayıcı ve hiperkinetik
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Kaynak: Wilson, S. F., Giddens, J. F. (Eds.) (2009). Heart and peripheral vascular
system. Health Assessment for Nursing Practice. 4th. ed., Mosby Elsevier, St. Louis, 238279.

10.3.3.Solunum
Konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödem olan hastalarda solunum hızı artmış olup
dispne ve ortopne gelişebilir. Sonulunum hızı genellikle hipoksiye yanıt olarak artar. Ayrıca
göğüs ağrısının varlığı da solunum hız ve şeklinde değişimlere neden olur.

10.3.4. Beden Sıcaklığı
Beden sıcaklığındaki artış infeksiyoz bir hastalık sürecinin belirtisi olabilir. Miyokard
infarktüsü sırasında oluşan inflamatuvar süreç nedeniyle akut MI sonrası ilk 24 saat içinde
beden sıcaklığında hafif bir yükselme olabilir. Beden sıcaklığı genelde 38ο C’dir ancak, 39ο
C’ye yükselebilir ve MI’den bir hafta sonra normale döner. Akut perikardit 39ο C’de beden
sıcaklığına neden olabilir ve bakteriyel endokarditte ise bu değer daha da yükselir. Neden ne
olursa olursun, beden sıcaklığındaki artış metobalizmayı ve yanıt olarak kalp atımını
hızlandırır (taşikardi), dolayısıyla kalbin yükü artar.

10.4.Kalbin ve Periferik Vasküler Sistemin Fiziksel Muayenesi
10.4.1.Kalbin Fiziksel Muayenesi
Kalbin muayenesinde, fiziksel muayene yöntemlerinin hepsi kullanılabilir. Ancak,
kalbin büyüklüğünü değerlendirmede kullanılan perküsyon yöntemi, günümüzde yaygın olan
ileri görüntüle yöntemleri nedeniyle pek kullanılmamaktadır. Kalbin fiziksel muayenesi
inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskültasyon yöntemleri kullanılarak sistematik bir
biçimde değerlendirilir. Kalbin sistematik muayenesi için, apeksten başlayarak kalbin
tabanına doğru bir yol izlenebileceği gibi tersi, kalbin tabanından başlayarak apekse doğru da
muayene yapılabilir. Burada önemli olan sistematik yol izlemektir. Muayene sırasında dikkat
edilecek noktalar şunlardır;
−
Sessiz, uygun sıcaklıkta ve iyi aydınlatılmış bir ortamda yapılmalıdır. Böyle bir
ortam muayene sırasında olası ikincil sesleri en aza indirir, kalbin inspeksiyonunu
kolaylaştırır ve hastanın konforunu sağlar.
−
Kalp sesleri giysiler üzerinden dinlenemeyeceğinden hastanın giysileri
çıkarılmalıdır. Ancak, muayene sırasında gizliliğe önem verilmelidir.
−
Muayene sırasında eller ve steteskop soğuk olmamalıdır. Bunun için eller
birbirine sürterek ve steteskop iki el arasına alınarak ısıtılmalıdır.
−
Pozisyon değişimleri muayeneyi kolaylaştırabilir. Kardiyak muayenede sırtüstü
yatma, sol lateral ve oturma olmak üzere üç pozisyon vardır. Apeksin oskültasyonu sırasında,
oturma pozisyonu ve sol yana uzanma, seslerin daha rahat duyulmasını sağlar.
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−
Muayene sırasında mümkünse hastanın sağ tarafında olmak, steteskopun
kordonunun göğüs duvarı boyunca uzanmasını sağlar ve kordon ile teması önleyerek ek
sesleri engeller.
−
Muayene sırasında sistematik bir yol izlenir. Sesler steteskopun diyafram ve
çan kısmı ile dinlenmelidir. Steteskopun diyafram kısmı, yüksek perdeli seslerin
oskültasyonunda, çan kısmı ise düşük perdeli seslerin oskültasyonunda kullanılır.
−
Oskültasyon sırasında gözleri kapatmak, seslerin daha dikkatli bir şekilde
duyulmasını sağlar.
−
Muayene basamakları ve ne kadar zaman alacağı konusunda hastaya önceden
bilgi verilmelidir. Muayene sırasında bazı bulguları hasta ile paylaşmak, hastanın katılımını
arttırır.
−
Obez ve kaslı yapıya sahip hastalarda, zayıflara göre kalp seslerinin duyulması
daha zordur.
−
Akciğerlerdeki bir inflamasyon ya da kronik obstrüktif akciğer hastalığı kalp
seslerinin duyulmasını zorlaştırır.
Kalbin inspeksiyonu, palpasyonu ve oskültasyonu sırasında belirli odaklar kullanılır ve
bu odakların bilinmesi gerekir. Fiziksel muayene sırasında aşağıda sıralanan odaklar
sistematik olarak değerlendirilir (Bkz. Şekil 4).
Fiziksel muayene, kalbin tabanından apekse doğru bir sıra izlenerek yapılacaksa,
ikinci interkostal aralıktan başlanır. Bunun için sternumun manibriyumu ile gövdesi
arasındaki sternal açı (Louis açısı) tespit edilerek parmak uçları bu açının her iki tarafına
yerleştirilir ve parmaklar ikinci interkostal aralık hissedilinceye kadar aşağıya doğru
kaydırılır;
Aort odağı; ikinci interkosatal aralığın sternumun sağ kenarı ile birleştiği alan
Pulmoner odak; ikinci interkostal aralığın sternumun sol kenarı ile kesiştiği alan
Midprekordiyal odak (Erb noktası); üçüncü interkostal aralığın sternumun sol kenarı
ile kesiştiği alan
Triküspid odak; dördüncü ya da beşinci interkostal aralığın sternumun sol kenarı ile
kesiştiği alan
Mitral odak (Apeks); beşinci interkostal aralığın sol midklavikular hat ile kesiştiği
alandır.
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Şekil 4. Kalp Seslerini Dinleme Odakları
Kaynak: http://www.acilveilkyardim.com/foto/kalpsesi.jpg (Erişim: 01.01.2016)
Kalbin İnspeksiyonu ve Palpasyonu
Kalbin inspeksiyunu ve palpasyonu aynı anda yapılabilir. Hasta sırtüstü uzanma
posizyonunda iken, kalp ve büyük damarların yer aldığı göğüsün ön bölümü olan
prekordiyum; pulsasyon (nabız atımı gibi dalgalanmalar), türbülanslı kan akımı sırasında
ortaya çıkan titreşimli hareketler (trill), göğüs duvarında interkostal retraksiyon (çekilme) ve
asimetri varlığı açısından izlenir. Prekordiyum parmak uçları ve el ayası ile palpe edilir.
Pulsasyonlar palpe edilirken parmak uçları, tril palpe edilirken ise el ayası kullanılır (Bkz.
Şekil 5). Kardiyak alanların inspeksiyonu ve palpasyonu, kalbin tabanından başlanarak apekse
doğru belli bir düzen içinde yapılmalıdır. Palpasyon sırasında kullanılacak el soğuk
olmamalıdır.

Şekil 5. Kalbin Palpasyonu
Kaynak:
http://geekymedics.com/wp-content/uploads/2013/04/Thrills-700x300.jpg
(Erişim: 01.01.2016)
Normal bulgular; kardiyak alanlarda trill hissedilmez. Sistol sırasında ventrikülün
göğüs duvarına doğru yükselmesi nedeniyle apekste hafif pulsasyonlar (kalp tepe atımı)
görülebilir. Özellikle çocuklarda ve zayıf kişilerde bu daha kolay görülür. Obez, geniş kaslı ya
da büyük memeleri olan bireylerde belirsizleşebilir. Yetişkinlerin yaklaşık yarısında, kalp tepe
atımı hissedilir. Palpe edilemezse hasta hafifçe sol lateral pozisyona getirilir ve soluğunu
verdikten sonra birkaç saniye nefesini tutması istenir ve tekrar palpe edilir.
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Anormal bulgular;
−
Kardiyak alanlarda trill alınması, apeksteki hafif pulsasyonlar dışında, diğer
prekordiyal alanlarda pulsasyonların görülmesi ve hissedilmesi normal değildir.
−
Apikal alanda belirgin retraksiyonların izlenmesi, perikardiyal hastalık ya da
sağ ventrikül hipertrofisini,
−
Sternumun sağında 2. ve 3. interkostal aralıkta (aort odağı) pulsasyon varlığı
aort stenozu, sistemik hipertansiyonu ve aort anevrizmasını,
−
Sternumun solunda 2. ve 3. interkostal aralıkta (pulmoner odak) pulsasyon
varlığı, pulmoner stenoz ve pulmoner hipertansiyonu,
−

Sternumun solunda aşağıda pulsasyon varlığı, sağ ventrikül hipertrofisini,

−

Apekste güçlü pulsasyonlar, hipertiroidi ve sol ventrikül hipertrofisini

−
Pulsasyonların sola, sağa ya da aşağı yer değiştirmesi, kalbin boyutlarında
değişimi düşündürür.
Kalbin Perküsyonu
Kalbin boyutlarının belirlenmesinde perküsyon yöntemi kullanılabilir (Bkz. Şekil 6).
Apikal nabzın dinlenmesi, göğüs filmi gibi diğer yöntemlerle daha doğru sonuç alınması
nedeniyle çok tercih edilmemektedir. Sternumun solunda midklavikular hat üzerinde 3.,4. ve
5. interkostal aralıklardan dull ses alınması normal bir bulgudur. Sol sternal sınırın midaksillar
hattın dışına genişlemesi kalbin dilatasyonunu düşündürür.

Şekil 6. Kalbin Perküsyonu
Kaynak: http://www.heartsite.com/html/physical.html (Erişim: 03.01.2016)
Kalbin Oskültasyonu
Kalbin oskültasyonunda daha önce bahsedilen beş odağın her biri, sistematik olarak ve
hastanın normal solunumu sırasında, daha sonrasında ekspirasyon sonunda nefesini tutarken
dinlenir (Bkz. Şekil 7). Burada özellikle bilinmesi gereken önemli bir konu, bu odakların
272

bahsedilen kardiyak yapıların anatomik olarak bulundukları bölgeler olmadığı, kalp seslerinin
göğüs duvarında en iyi duyulabildiği noktalar olduğudur. Dinlemeye başlamadan önce
“işlemin uzun sürebileceği, bunun hastalık anlamına gelmediği” bilgisi hastaya verilmelidir.
Dinlemeye, önce steteskopun diyafram kısmı ile başlanır, daha sonra çan kısmı ile dinlenir.
Steteskobun diyafram kısmı kullanılacakca, deri üzerine tamamen temas etmesi; çan kısmı
kullanılacaksa fazla bastırmadan hafif temas etmesi sağlanmalıdır. Steteskobun diyaframı ile
yüksek perdeli sesler, çan kısmı ile düşük perdeli sesler dinlenir. Kalp sesleri düşük perdeli
olabilir ve işitilmesi güç olabilir. Böyle durumlarda gözleri kapatmak seslere daha iyi
odaklanılmasını sağlayabilir (seçici dinleme vb.). Oskültasyon işlemi hasta sırtüstü, sol lateral
yatış ya da oturma ve öne eğik pozizyonda yapılabilir. Bazı seslerin kolay duyulabilmesi
pozisyon değişimini gerektirebilir.
Oskültasyon sırasında kalbin hızı, ritmi, perdesi/frekansı, normal kalp sesleri, ek kalp
sesleri, seslerin solunumdan etkilenme durumu değerlendirilir.

Şekil 7. Kalbin Oskültasyonu (Mitral Odak)
Kaynak: http://www.osceskills.com/e-learning/subjects/cardiovascular-examination/
(Erişim: 03.01.2016)
Normal kalp sesleri;
Birinci kalp sesi (S1): Mitral ve triküspit kapakların (Atriyoventriküler kapakların/AV)
kapanma sesidir. En iyi duyulduğu alan, mitral odaktır (beşinci interkostal aralığın sol
midklavikular hat ile kesiştiği alan/apeks). Steteskopun diyafram kısmı ile dinlenir. Dinleme
ile yüksek perdeli, yumuşak bir “LUB” sesi duyulur. Apekste S2’ye göre daha yüksek
duyulur.
İkinci kalp sesi (S2): Aort ve pulmoner kapakların (semilunar kapakların) kapanma
sesidir. En iyi duyulduğu alan, kalbin tabanındaki aorta (ikinci interkosatal aralığın sternumun
sağ kenarı ile birleştiği alan) ve pulmoner (ikinci interkostal aralığın sternumun sol kenarı ile
kesiştiği alan) odaklardır. Steteskopun diyafram kısmı ile dinlenir. Dinleme ile yüksek
perdeli, keskin bir “DUB” sesi duyulur. Kalbin tabanında S1’e göre daha yüksek duyulur.
Normalde kalp hızı düzenlidir ve dakikada 60-100 atımdır. Her iki kalp sesi (S1-S2/
LUB-DUB) arasında geçen süre eşittir. Kalp hızının 100’ün üzerinde ya da 60’ın altında
olması anormaldir.
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Anormal bulgular; ritimde herhangi bir düzensizlik, atımlar arasında duraklama ya da
ek seslerin varlığı anormaldir. Her iki kalp sesinin çok az duyulması, obezite, perikardiyal sıvı
varlığı, amfizemi düşündürür.
Ek kalp sesleri;
Üçüncü kalp sesi (S3): Diyastolün başlangıcında, atriyumdaki kanın %80’inin
ventriküle hızla dolması ile üçüncü bir kalp sesi duyulabilir. En iyi duyulduğu alan, mitral
odaktır (beşinci interkostal aralığın sol midklavikular hat ile kesiştiği alan/apeks). S2’den
hemen sonra duyulur ve hemen hemen aynı anda sonlanır. Düşük perdeli ses olduğu için
steteskopun çan kısmı ile dinlenir.
Çocuklarda ve genç yetişkinlerde duyulması normaldir. Ancak, 30 yaşın yüzerindeki
yetişkinlerde duyulması, kalp yetmezliğine bağlı sıvı volüm fazlalığını, mitral ya da triküspid
regürjitasyonu düşündürür ve anormaldir.
Dördüncü kalp sesi (S4): Diyastolün sonunda, atriyumun kontraksiyonu sonlandığı ve
ventrikülün dolduğu anda S1’den hemen önce duyulan sestir ve hemen hemen aynı anda
sonlanır. En iyi duyulduğu alan, mitral odaktır (beşinci interkostal aralığın sol midklavikular
hat ile kesiştiği alan/apeks). Düşük perdeli ses olduğu için steteskopun çan kısmı ile dinlenir.
Çocuklarda ve genç yetişkinlerde duyulması normaldir. Ancak, 30 yaşın yüzerindeki
yetişkinlerde duyulması, ventrikül hipertrofisi gibi ventrikül kompliyansının azaldığı, koroner
arter hastalıklarında, aort stenozu, sistemik hipertansiyon gibi sistolik yükün arttığı
durumlarda duyulabilir ve anormaldir.
Üfürüm: kalp ya da büyük arter duvarları boyunca kan akımında türbülans nedeniyle
duyulan seslerdir. Mitral ve aortik kapaklarla en sık duyulur. Oskültasyon sırasında duyulan
üfürümlerin nedeni, mitral stenoz, mitral regürjitasyon, aort stenozu, aort regürjitasyonu
olabilir. Derecesine bağlı olarak, steteskobun çan ya da diyafram tarafı ile duyulabilir. Normal
kalp seslerine ek sesler eklendiğinde üfürümlerin ayırt edilmesi güçleşir. Üfürümler, başlangıç
zamanı, süresi, yoğunluğu, niteliği, derecesi, yeri açısından değerlendirilir (Bkz. Tablo 5).
Tablo 5. Üfürümlerin Oskültasyonu

Frekansı

Sistol ya da diyastol sırasında olup olmadığı belirlenir. Sistolik
üfürümlerin en önemli nedenleri; semilunar kapakların darlığı ya
da atriyoventriküler kapakların yetersizliğidir. Diğer nedenler,
aorta ya da pulmoner arterlerde yapısal bozukluklar, hipertiroide
bağlı tirotoksikoz ve anemidir. Diyastolik üfürümlerin varlığı
önemli bir sorunun habercisidir. En önemli nedenleri; semilunar
kapakların yetersizliği ya da atriyoventriküler kapakların darlığıdır.
Orta ve geç diyastolik üfürümler genellikle mitral ve triküspit
kapakların darlığından kaynaklanır.
Düşük ya da yüksek perdeli olup olmadığı değerlendirilir.

Niteliği

Sesin şeklini ifade eder. Müzikal, ıslık gibi, titreşim, kulağı

Başlangıcı ve süresi
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tırmalayıcı vb.
Şiddeti

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Derece, sessiz ortamda zor duyulan üfürüm
Derece, sessiz ancak, net duyulabilen
Derece, orta yükseklikte
Derece, yüksek ve trille birlikte
Derece, çok yüksek ve tril kolaylıkla palpe edilebilir
Derece, çok yüksek ve tril palpe edilebilir aynı zamanda
gözlenebilir.
Üçüncü derecenin üzerinde duyulan üfürüm genellikle bir
hastalığın göstergesidir.
Kalp seslerinin dinlendiği beş anatomik noktanın hangisinde
Yeri
duyulduğu belirlenir.
Kaynak: Wilson, S. F., Giddens, J. F. (Eds.) (2009). Heart and peripheral vascular
system. Health Assessment for Nursing Practice. 4th. ed., Mosby Elsevier, St. Louis, 238279.
Perikardiyal sürtünme sesi: Kalınlaşmış ve esnekliği azalmış perikardın, ventrikülün
hızlı doluşu sırasında aniden gerilmesi ile ventrikül doluş hızının birden düşüşüne bağlı olarak
duyulan sestir. Yüksek perdeli, cızırtlı kalp sesidir. Prekordiyumun her yerinde duyulabilir.
Ancak en iyi duyulduğu alan apeks ve sternumun sol alt kenarıdır. Steteskopun diyafram
kısmı ile hasta öne eğik oturur pozisyondayken daha kolay duyulabilir. Duyulan sürtünme
sesinin perikarddan mı yoksa plevradan mı olduğunu ayırt etmek için hastanın nefesini
ekspirasyondan sonra tutması istenir, sürtünme sesinin devam etmesi perikardiyal olduğunu
düşündürür. Nedeni perikardittir.

10.4.2.Periferik Vasküler Sistemin Fiziksel Muayenesi
Periferik vasküler sistemin değerlendirilmesi, juguler venöz basıncın inspeksiyonunu,
atreriyel nabızların palpasyonunu, periferik perfüzyonun değerlendirilmesini içerir.
Juguler Venin İnspeksiyonu ve Juguler Venöz Basınç Ölçümü
Juguler venler, venöz basınç ve kalbin sağ tarafının fonksiyonuna ilişkin bilgi verir.
Juguler venler, sağ atriyum basıncını dolayısıyla santral venöz basıncı (SVB) yansıtır.
Hasta sırtüstü yatar pozisyonda iken başı 30 ya da 45 derece yukarıda olacak şekilde
yükseltilir ve başın altındaki yastık alınır. Hastanın başını, muayene edeceğimiz tarafın tersine
doğru hafifçe çevirmesi istenir. Hastaya uygun pozisyon verildikten sonra, iyi aydınlatılmış
bir ortamda (ışık kalemi tercih edilir) sağ juguler vende distansiyonun ya da pulsasyonun
olduğu en üst nokta bulunur. Bu noktaya 30 cm’lik cetvelin bir ucu yatay olarak yerleştirilir.
Başka bir cetvel ise sternal açıya (Louis açısı) dikey olacak şekilde yerleştirilir. İki cetvelin
kesiştiği noktada, sternal açıdaki cetvelin üzerindeki sayı okunur (Bkz. Şekil 8). Bu sayının 3
cm ve altında olması normaldir. Juguler venöz basıncın yüksek olması, sağ kalp yetmezliğini,
konstrüktif perikarditi, triküspit darlığı ya da vena kava superior obstrüksiyonunu gösterebilir;
düşük olması ise hipovoleminin bir belirtisidir.
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Şekil 8. Juguler Venöz Basınç Ölçümü
Kaynak: https://myhow.wordpress.com/2010/07/ (Erişim: 03.01.2016)
Periferik Nabızlar
Arteriyel nabızların değerlendirilmesi, kalbin sol ventrikülü hakkında bilgi sağlar.
Yaşam bulgularının değerlendirilmesi başlığı altında daha önce bahsedilmiştir (Bkz. Yaşam
bulgularının değerlendirilmesi).
Periferik Perfüzyon
Periferik perfüzyonu değerlendirmek için periferik nabızlar, ekstremitelerde deri rengi,
sıcaklık, kıl dağılımı, ödem, ülserasyon, derinin yapısı ve kapiller geri dolum zamanı
açısından gözlem yapılır (Bkz. Tablo 6)
Tablo 6. Venöz ve Arteriyel Dolaşım Yetersizliği Bulguları
Değerlendirme Kriteri

Venöz Yetersizlik

Arteriyel Yetersizlik

Renk

Normal ya da siyanötik

İleri derecede soluıkluk;
ekstremite yükseltildiğinde
solukluk artar, alçaltıldığında
ise koyu kırmızı olur.

Sıcaklık

Normal

Soğuk

Nabız

Normal ya da zayıf

Zayıftır, zor palpe edilir ya
da palpe edilemez.

Ödem

Sıklıkla belirgin

Yoktur ya da hafiftir.

Deri değişikliği

Ayak bileği çevresinde

Deri ince, parlak, tüylerin
büyümesi yavaş ve tırnaklar
kalındır.

Ağrı

Dinlenmekle ve bacakları
elevasyona almakla ağrıda
azalma
Kaynak: Sevinç, S. (2006). Kardiyovasküler
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1): 12-21.

Dinlenmekle ve bacakları
aşağıya sarkıtmakla ağrıda
azalma
sisteminin değerlendirilmesi.

Weber, J., Kelley, J. (Eds.) (2010). Peripheral vascular system. Health Assessment in
Nursing. 4th. ed., Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia, 350-381.
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Üst ekstremitelerin inspeksiyon ve palpasyonu; hastanın her iki elinin derisi ve
tırnakların rengine bakılır, ayrıca deri sıcaklık, turgor ve yapı açısından da değerlendirlir.
Ellerde ve tırnaklarda lezyon, ödem, çomaklaşma (tırnak yatağı açısı normalde 160οdir, açının
180ο ve üzerinde olması) olup olmadığına bakılır.
Kapiller geri dolum süresine bakılır. Kardiyak output ve doku perfüzyonu hakkında

bilgi verir. Bu test için hastanın el tırnağı, iki parmağın arasına alınır ve baskı uygulanır.
Beyazlaşan tırnağın normal rengine dönmesi için geçen süre değerlendirilir. Geri dönüş
hızının 2 sn.’den fazla sürmesi, dolaşım problemi varlığını gösterir (Bkz. Şekil 9).

Şekil 9. Kapiller Geri Dolum Testi
Kaynak: https://kuro92.wordpress.com/author/fiepere/ (Erişim: 03.01.2016)
Nabız hız, ritm, damar duvarının elastikiyeti, volüm ve simetri açısından
değerlendirilir. Ulnar nabız genellikle değerlendirilemez. Bunun için Allen testi uygulanır.
Hastanın avucunu sıkı bir yumruk yapması istenir. Bir dakika boyunca radiyal ve ulnar artere
basınç uygulanır. Avuç içindeki derinin rengi soluk bir hal alır. Daha sonra radiyal arter
üzerindeki basınç kaldırılmadan sadece ulnar arter üzerindeki basınç kaldırılır. Dolaşım
yeterli ise, ortalama 2-5 sn.’de elin rengi normale dönmelidir (Bkz. Şekil 10).

Şekil 10. Allen Testi
Kaynak:http://xetnghiemyhocvn.blogspot.com.tr/2014/10/ky-thuat-lay-mau-ongmach.html (Erişim: 03.01.2016)
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Alt ekstremitelerin inspeksiyon ve palpasyonu; deri rengi, sıcaklık, doku yapısı,
tüylerin dağılımı, venlerin görünümü, lezyon ya da ülser varlığı, ödem, atrofi açısından
değerlendirilir. Varisi değerlendirmek için hasta ayakta iken bacak arkasında safen vene
bakılır. Normalde bacak venleri güçlükle görülür, varis yoktur. Her iki bacak renk ve ısı
yönünden tanılanır. Normalde ekstremiteler, sıcaktır. Arteriyel dolaşım bozukluğunda
ekstremiteler soğuk ve soluktur. Venöz dolaşım bozukluğunda ise ekstremitelerin ısısı normal
olup renk normal ya da siyanotik olabilir. Özellikle alt ekstremitelerde ödem varlığı gözlenir.
Tibia üzerine parmak ile basınç uygulanır ve basınç uygulanan yerde gode (çukur) oluşup
oluşmadığı izlenir. Gode oluştu ise godenin derinliği mm. olarak ve ne kadar sürede
kaybolduğu saptanarak derecelendirilir (Bkz. Tablo 7).
Tablo 7. Pretibial Ödemin Değerlendirilmesi
Hafif ya da (+) ödem

1-2 mm derinliğinde gode ya da oluşan
godenin hemen kaybolması

Orta ya da (++) ödem

3-4 mm derinliğinde gode ya da oluşan
godenin 10-15 sn’de kaybolması

İleri ya da (+++) ödem

5-6 mm derinliğinde gode ya da oluşan
godenin 1-2 dk’da kaybolması

Şiddetli ya da (++++) ödem

7-8 mm derinliğinde gode ya da oluşan
godenin 2-5 dk’da kaybolması
Kaynak: Sevinç, S. (2006). Kardiyovasküler sisteminin değerlendirilmesi.
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1): 12-21.
Bacaklar derin ven trombozu açısından değerlendirilir. Bunun için Homan’s
bulgusuna bakılır. Hastanın bacağı dizden bükülü iken, ayak dorsafleksiyona getirilir ve
baldırda ağrı varlığı değerlendirilir. Normalde ağrı olmamalıdır. Ağrı varlığında Homan’s
bulgusu pozitiftir ve derin ven trombozuna işaret eder (Bkz. Şekil 11).

Şekil 11. Homan’s Bulgusu
Kaynak:http://nurse-practitioners-and-physicianassistants.advanceweb.com/Features/Articles/The-Homans-Sign-for-DVT.aspx
03.01.2016)

(Erişim:
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Uygulama Soruları
1) Kalp ve periferik vasküler sistemin tanılanmasında hastadan elde edebileceğimiz

subjektif veriler nelerdir? Kısaca açıklayınız.
2) Kalbin oskültasyonunda dinleme odaklarını ve bulunduğu yerleri yazınız.
3) Periferik damarların tanılanmasında arter ve venlere ilişkin farklılıkları belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölüm sonunda; kalp ve periferik vasküler sistemin kısaca yapı ve fonksiyonlarını,
kardiyovasküler sisteme ait sağlık öyküsüne ilişkin neleri sorgulamamız gerektiğini, yaşam
bulgularını nasıl değerlendireceğinizi, doğru fiziksel muayene tekniklerini kullanmayı,
muayene sırasında dikkat edilecek noktaları, fiziksel muayene sonrası elde edilen normal ve
anormal bulguları değerlendirebilmeyi öğrendiniz.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi miyokard infarktüsünde görülen ağrının özelliğidir?

a)

Dinlenme ile geçer

b)

Nitrogliserin almakla geçer

c)

2-5 dk. devam eder

d)

Ağrı sadece göğüs bölgesinde olur

e)

Yanma, baskı, basınç ya da sıkıştırma tarzında şiddetli bir ağrıdır

2)
Kalp ve periferik vasküler sistemin tanılanmasında aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
a)

Apekste hafif pulsasyon gözlenebilir

b)

Palpasyonda trill alınması normaldir

c)

Kalp tepe atımı inspeksiyon ile gözlemlenebilir

d)

Kardiyak ödem akşamları kötüleşir

e)
yapılmalıdır

Hipertansiyon durumunda ilk arteriyel kan basıncı ölçümü her iki koldan

3)
Kalbin oskültasyonunda sternumun sağ kenarı ikinci interkostal aralıktan
dinlediğimiz odak hangisidir?
a)

Mitral odak

b)

Triküspit odak

c)

Aort odak

d)

Pulmoner odak

e)

Erbs noktası
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4)
yanlıştır?

Kalbin oskültasyonu sırasında S2 sesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi

a)

Atrio ventriküler kapakların kapanma sesidir.

b)

Tabanda daha iyi duyulur.

c)

Diyastolün başladığını gösterir.

d)

Steteskopun diyafram kısmı ile dinlenir.

e)

Kalbin tabanında S1’e göre daha yüksek duyulur.

5)
Aşağıdakilerden hangisi juguler venöz basınç ölçümü sırasında hastanın
pozisyonunu doğru olarak ifade etmektedir?
a)

Sol lateral, baş 90ο yukarıda

b)

Sağ lateral düz

c)

Sırtüstü düz

d)

Sırtüstü, baş 30-45ο yukarıda

e)

Sağ lateral, baş 45ο yukarıda

6)
hangisidir?
a)

Kalbin anatomik yerleşimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden yanlış olan
Kalp toraks boşluğunda ve toraksın merkezinde yer alır.

b)
Kalp, 2. ve 5. interkostal aralıkta, sternumun sağ kenarı ile sol klavikula orta
hattı (midklavikular hat) arasında uzanır.
c)

Kalbin tabanı apeks olarak adlandırılır.

d)

Kalbin tabanı üstte, tepesi ise aşağıdadır.

e)
Apeks, sol midklavikular hatta, sol 4. ve 6. interkostal boşlukta, sol meme
başının biraz altındadır.
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7)
Aşağıdakilerden hangisi varlığı, dolgunluğu ve eşitliği açısından karşılıklı
olarak değerlendirilmesi gereken nabız değildir?
a)

Temporal

b)

Apikal

c)

Popliteal

d)

Dorsalis pedis

e)

Radiyal

8)
hangisidir?
a)

Ulnar arterin yeterliliğinin değerlendirilmesinde kullanılan test aşağıdakilerden
Homans bulgusu

b)

Trousseau belirtisi

c)

Allen testi

d)

Chvostek belirtisi

e)

Hiçbiri

9)

Kalbin palpasyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Prekordiyum parmak uçları ve el ayası ile palpe edilir.

b)

Apekste hafif pulsasyonların görülmesi normaldir.

c)

Kardiyak alanların palpasyonu belli bir düzen içinde yapılır.

d)
adlandırılır.

Türbülanslı kan akımı sırasında ortaya çıkan titreşimli hareketler trill olarak

e)

Pulsasyonlar palpe edilirken el ayası kullanılır.

10)

Aşağıdakilerden hangisi kalp yetmezliğini gösteren semptomlar arasında yer

a)

Santral siyanöz

b)

Aşırı aktivite sonrası dispne

c)

Noktüri

d)

Dereceli olarak artan yorgunluk

e)

Her iki bacakta gün içinde artan ödem

almaz?

Cevaplar: 1) e 2) b 3) c 4) a 5) d 6) c 7) b 8) c 9) e 10) b
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11. BATIN VE GASTROİNTESTİNAL TANILAMA*

__________________________
*Bu bölüm. Doç.Dr.Nuray Akyüz tarafından hazırlanmıştır.

285

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Giriş
11.1.1. Batının (Abdomen) Sınırları
11.1.2. Batında Bulunan Sistemler
11.2. Abdominal Muayene
11.3. Abdominal Muayene Teknikleri
11.3.1. İnspeksiyon
11.3.2. Oskültasyon
11.3.3. Perküsyon
11.3.4. Palpasyon
11.3.5. Olfaksiyon
11.4. Abdominal Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Batında (Karın/Abdomen) yer alan sistemler nelerdir?

2)

Sağlık öyküsü alırken neleri sorgularsınız?

3)

Fiziksel muayenede hangi teknikleri kullanırsınız?

4)

Fiziksel muayene sırasında neleri değerlendirirsiniz?

5)

Fiziksel muayene sırasında nelere dikkat edersiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Batın ve
Gastrointestinal
Tanılama

Batının (abdomen/karın)
sınırlarını ve batında bulunan
sistem ve organları tanımlayınız.

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

Batın ve
Gastrointestinal
Tanılama

Sağlık öyküsü alırken neleri
sorgularsınız?

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

Batın ve
Gastrointestinal
Tanılama

Muayenede kullanılan teknikleri
yazınız.

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

Batın ve
Gastrointestinal
Tanılama

Muayene sırasında dikkat
edilmesi gereken noktaları
belirtiniz.

Okuyarak /Araştırarak /
Uygulayarak

Konu
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Anahtar Kavramlar
•

Batın/Abdomen/Karın

•

Gastrointestinal Sistem

•

Fiziksel muayene

•

İnspeksiyon

•

Oskültasyon

•

Perküsyon

•

Palpasyon

•

Hemşire/Hemşirelik
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11.1.Giriş
11.1.1.Batının (Abdomen/Karın) Sınırları
Üstte diyafram, altta pelvis ağzı, arkada vertebral kolon ve paravertebral kaslar,
yanlarda ve önde göğüs kafesinin alt ucu ve abdominal kaslar yer alır.

11.1.2.Batında Bulunan Sistemler
Gastrointestinal sistem- karaciğer, mide, bağırsaklar, pankreas, safra kesesi; üreme
sistemi- kadınlarda uterus ve overler; üriner sistem- böbrekler, ureterler ve mesane yer alır.

https://www.google.com.tr/search?q=kar%C4%B1n+b%C3%B6lgesindeki+kat%C4%B1 (Eişim tarihi: 26.11.2015)

Batın muayenesi, abdominal boşlukta birçok organ yer aldığı için karmaşık ve dikkatli
yapılması gereken bir muayenedir. Öncelikle hastanın sağlık öyküsü alınmalıdır.
Sağlık öyküsü alınırken abdominal ağrı, bulantı-kusma, yiyecek intoleransı, disfaji
(yutma güçlüğü), ekşime-yanma-gaz-geğirme, iştah durumu, beslenme durumu, bağırsak
alışkanlığı, önceki sağlık sorunları ve tedavileri, sigara, alkol ve ilaç kullanımı sorgulanır.
Abdominal ağrı: Karında ağrı var mı? Ağrı bir noktada mı, yoksa yayılıyor mu? Nasıl
başladı ve ne kadar zamandır var? Ağrı sürekli mi, yoksa gidip geliyor mu? Ağrının karakteri
nasıl? (Yanıcı, batıcı…) Ağrıyı artıran ve azaltan faktörler nelerdir?
Bulantı-Kusma: Bulantı var mı? Sıklığı? Artıran ve azaltan faktörler? Kusma var mı?
Kusmuğun içeriği ve miktarı?
Disfaji: Yutma güçlüğü var mı? Ne tür yiyecekleri yutmada zorlanıyor? (Katı, sıvı…).
Ne kadar zamandır var?
Yiyecek İntoleransı: Yiyemediği herhangi bir yiyecek var mı? Yediğinde ne oluyor?
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İştah Durumu: İştahsızlık var mı? Kiloda bir değişiklik var mı?
Beslenme Durumu: Normal beslenme alışkanlığı nasıl? En çok tükettiği besinler
neler?
Bağırsak Alışkanlığı: Normal bağırsak alışkanlığı nasıl? Son zamanlarda bir
değişiklik oldu mu? Kabızlık ya da ishal var mı? Dışkı rengi nasıl? Kan var mı? Sorgulanır.

11.2.Abdominal Muayene
Abdominal muayene için genellikle iki yaklaşım kullanılır. Birincisinde göbek deliği
orta noktası olacak şekilde dörde bölünerek, diğerinde ise dokuza bölünerek değerlendirme
yapılır. Abdominal kadranların her birinde yer alan organ ve yapıların bilinmesi önemlidir.

http://www.tibbiacil.com/wpcontent/uploads/2015/11/12193297_907580405989848_2549977733135254983_n.jpg
(Erişim tarihi: 14.11.2015)

Abdominal muayenede gerekli malzemeler; muayene örtüsü, diz altı için küçük yastık,
mezura/cetvel, çift diyaframlı steteskop ve cilt işaretleme kalemidir.

11.3.Abdominal Muayene Teknikleri
1.

İnspeksiyon (Bak ve gör)

2.

Oskültasyon (Dinle)

3.

Perküsyon (Vur ve dinle)

4.

Palpasyon (Elle ve hisset) (Hafif-yüzeyel palpasyon, derin palpasyon)

Bu dört muayene yöntemine ek olarak olfaksiyon da ek bilgi sağlar.
Abdominal muayenede dört muayene tekniği de kullanılır. Muayeneye inspeksiyonla
başlanır, sırasıyla oskültasyon, perküsyon ve palpasyon uygulanır. Perküsyon ve palpasyon
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bağırsakları uyararak bağırsak seslerini etkileyebileceğinden, yanlış değerlendirmeleri
önlemek için oskültasyon önce uygulanır.

11.3.1. İnspeksiyon
İnspeksiyonla; abdominal solunum, karnın gergin ve göbeğin dışarı doğru çıkmış
olması (intraabdominal basınç artması ve asit), deri üzerinde küçük nodüller, karın derisinin
yumuşak olması (kilo kaybı (dehidratasyon), karında asimetrinin olması (gebelik,
intraabdominal tümör, herni, obstrüksiyon), karın cildi üzerindeki ven dolgunluğu (vena cava
superior veya portal ven obstrüksiyonu nedeniyle sirozda) gözlenebilir. Ayrıca hastanın yüz
ifadesi, duruşu, karnın simetrisi, şekli, sınırları, deri (renk, şekil, şişlik, skar, pigmentasyon
değişikliği, kılların dağılımı), umblikus-göbek çukuru (pulsasyon ya da hareket)
değerlendirilir. Karın şekli düz (atletik yapılarda, gençlerde, yaşlılarda), yuvarlak (sıklıkla
kadınlarda), bombeli (şişmanlarda), çökük (çok zayıf olanlarda) olabilir.
Peristaltik hareketler birkaç dakika gözlenir. Dalgalanmaya benzer hareketler güçlü
kasılmalar şeklinde olursa anormal kabul edilir. Deri (renk, skar dokusu, insizyon, stria, kıl
dağılımı, döküntü, lezyonlar vb), göbek (göbeğin yeri, inflamasyon, herni, simetri vb)
açısından değerlendirilir. Hastanın başı masadan yardımsız kaldırılarak gözlenir.
Pulsasyon izlenir. Aort pulsasyonu epigastriumda gözlenebilir. Artmış pulsasyon aort
anevrizmasının bir göstergesi olabilir.

11.3.2. Oskültasyon
Oskültasyonda, bağırsak ve vasküler seslerdeki artma ya da azalmayı değerlendirmek
için karın bölgesi dinlenir. Steteskopun “Diyafram” kısmı ile bağırsak sesleri, “Çan” kısmı ile
damar sesleri dinlenir.
Bağırsak seslerinin olmaması (peritonitis, paralitik ileus durumlarında), üfürümlerin
duyulması (büyük arterlerin daralması, anevrizmalar-abdominal aort anevrizmasının kuvvetli
sistolik üfürümü çok tipiktir), karaciğer ve dalakta frotman-sürtünme sesinin duyulması
açısından değerlendirilir.
Bağırsak sesleri bağırsaklardan hava ve sıvı geçişi ile oluşur. “Klik ve gurultu sesleri”
olarak duyulur. Genellikle düzensizdir, sindirimin aşamasına göre değişir. Bağırsak seslerinin
varlığını belirlemek için her bir kadran en az 1 dakika dinlenmelidir.
Normal bağırsak sesi her 5 ile 15 sn de bir oluşur. 5 sn. den daha kısa sürede ise
hiperaktif (bağırsak hareketlerinde artma); 15 sn. den daha uzun sürede ise hipoaktif
(bağırsak hareketlerinde azalma) olarak değerlendirilir. Hiperaktif bağırsak hareketleri
bağırsak tıkanıklığının erken döneminde, gastroenteritte, kanama ve belirgin peristaltizmde
ortaya çıkabilir. Hipoaktif bağırsak hareketleri ise paralitik ileus ve peritonit durumlarında
görülebilir. Bağırsak tıkanıklığının geç dönemi, gangren, paralitik ileus ve mezenterik
tromboz durumlarında ise bağırsak sesleri alınamaz.
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Abdominal aorta, sağ ve sol renal arter sağ ve sol iliak arter, sağ ve sol femoral arter
sesleri steteskopun çan kısmı ile dinlenir. Karındaki üfürümler aorta üzerinde duyulabilir.
Aorta üzerinde üfürüm duyulması genellikle anevrizma varlığını gösterir. Bu ses duyulursa
karın perküsyonu ya da palpasyonu uygulanmamalıdır. Karaciğer ve dalak üzerinde duyulan
üfürümler patolojiktir. Renal, iliak arterlerin üfürümleri ve kalbe ait üfürümler üst abdomende
de duyulabilir.

http://www.med-ed.virginia.edu/courses/pom1/pexams/Abdomen/Bruits.html (Erişim tarihi: 24.11.2015)

11.3.3. Perküsyon
Dört kadranın perküsyonu yapılır. Karaciğer ve dalak sınırları perküte edilir.
Karaciğeri/dalağı belirlemek ve ölçmek, solid veya kistik yer kaplayan/ kitle oluşturan
oluşumları, organ hasasiyetini, karında asit toplanmasını, karın ve bağırsaktaki havayı
belirlemek amacıyla yapılır. Abdominal organ ve yeni böbrek transplantasyonu sonrası
perküsyon yapılması sakıncalı olabilir.
Perküsyonda karaciğer, dalak, böbrekler, uterus gibi içi dolu organlar üzerinde DULL
(Dolgun), mide, bağırsaklar, mesane, abdominal aorta gibi boş organlar üzerinde ise
TİMPANİK SES (Davul sesine benzer ses) alınır. Dalakta büyüme yoksa dull sesten rezonans
sese geçiş olur (7-11. kosta). Perküsyonla muayene böbrek hassasiyetini belirlemek amacıyla
da yapılır.
11.3.4. PALPASYON
Abdomen muayenesinde palpasyon en son yapılır. Hafif ve derin palpasyon olarak
yapılan incelemedir.
Hafif palpasyonda parmaklar birleşik ve eller abdomene paralel tutulur, abdominal
duvara 0,5-1 cm bastırılır, tüm kadranlar hafif palpe edilir ve karın refleksine bakılır. Hafif
palpasyonla ağrı, hassasiyet, sertlik, kasılma; iç organlardan birine ait tümör, abse, kist gibi
lezyonlar ortaya çıkarılabilir, karaciğer hassasiyeti belirlenebilir. Derin palpasyonda ise yine
parmaklar birleşik ve eller abdomene paralel tutulur, abdominal duvara (>1cm) bastırılır,
abdominal organlar ve yoğunlukları/ hassasiyeti belirlenir. Abdomende gaz, asit, solid (katı)
tümörlerin varlığı ve periton içinde sıvı bulunup bulunmadığı anlaşılabilir.
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Palpasyonda hassasiyet, distansiyon, asit, rebound hassasiyeti ve kaslarda sertlik,
kasılma yoksa normal kabul edilir. Böbrek transplantasyonu, abdominal aort anevrizması,
polikistik böbrek hastalığı ve duyarlı organ durumlarında yapılması sakıncalı olabilir.
Ayrıca Rebound, Kostovertebral Açı Hassasiyeti ve Yer Değiştiren Matite de
değerlendirilebilir:
Rebound Tekniğinde hasta tarafından hassasiyet/ağrı tanımlanmayan bölgeden
incelemeye başlanır. Hastanın ağrı tanımladığı bölgenin ters tarafındaki bölgeye derin
palpasyon yapılır ve sonra aniden baskı bitirilir. Hastanın ağrı-hassasiyet tanımladığı bölgede,
ters tarafın muayenesi sırasında basarken değil, eli çekerken ağrı varsa veya artıyorsa
“rebound hassasiyet vardır” denir ve periton inflamasyonunun göstergesi olarak kabul edilir.
Kostovertebral Açı paraspinal kas ile 12. kaburga arasındaki açıdır. Böbrek retroperitoneal bölgede bu açının önünde yer alır. Böbreklerdeki hassasiyet kostovertebral açıya
göre değerlendirilir. Perirenal inflamasyonu ve böbreğin inflamatuvar lezyonların patolojisini
belirlemek amacıyla yapılır. Buraya vurarak uygulanan basınç böbreğin hareket etmesine
neden olur ve ağrı ortaya çıkar.

https://quizlet.com/71349791/pa-exam-2-unit-x-abdomen-genital-assessment-flash-cards/
(Erişim tarihi:24.11.2015)

Yer Değiştiren Matite: Eğer hastanın karnında bir noktada saptanan matite hasta yan
çevrildiğinde yer değiştiriyorsa batında serbest asitin var olduğunu gösterir.

11.3.5. Olfaksiyon
Bu dört muayene yöntemine ek olarak Olfaksiyon da ek bilgi sağlar. Olfaksiyon vücut
kokularının değerlendirilmesidir. Diyabetik ketoasidozda – ağızda keton kokusu; üremide –
ağızda amonyak kokusu; karaciğer komasında - kedi ciğeri kokusu; alkol kullanımına
bağlı - alkol kokusu hissedilir.

11.4.Abdominal Değerlendirme
İyi bir fiziksel muayene için şu noktalara dikkat edilmelidir:
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•

Hasta muayene ile ilgili bilgilendirilir,

•

Hastanın mesanesinin boş olması gerekir,

•

Oda ısısı ayarlanır, aydınlık ve sessiz olmasına özen gösterilir,

•

Eller yıkanır,

•
Hasta kollar yanda olacak şekilde sırtüstü yatırılır ve başının altına yastık
konarak rahat olması ve karın kaslarının gevşemesi sağlanır,
•
Muayene sırasında kullanılan steteskop ve muayeneyi yapan kişinin ellerinin
ılık ve tırnaklarının kısa olması gerekir,
•

Hastanın mahremiyetine özen gösterilir,

•

Hastanın sağ tarafında durulur,

•
sağlanır,
•

Muayene eden kişinin el ve el bileğinin iç yüzünü abdomene paralel tutması
Muayene sırasında hareketler yavaş olmalıdır,

•
İşlem sırasında kişi ile iletişim halinde olunur ve rahatsız edici bir manevra
öncesi uyarılır,
•

Gerekirse hastanın dikkati başka yöne çekilir,

•
Kişi huylanıyorsa hastanın eli muayene eden kişi tarafından kendi elinin altına
alınarak palpasyona başlanır,
•

Hastanın ağrısının olduğu bölge en son muayene edilir,

•
Muayene sırasında hastanın yüzüne bakılır, rahatsızlık belirtisi gösterip
göstermediği değerlendirilir.

295

Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

•
Enç N, Uysal H (2015). Gastrointestinal Sistemin Tanılaması ve Fiziksel
Muayene. İçinde: Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene. Ed. Prof.Dr.N.Enç, Nobel Tıp
Kitabevleri, İstanbul, ss. 71-90.
•
Görgülü RS (2014). Hemşireler İçin Fiziksel Muayene Yöntemleri. İstanbul
Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.175-198.
•
Weber J, Kelley J (2010). Health Assessment in Nursing. 4th ed., Wolters
Kluwer/Lippincott, Philedelphia, ss. 413-451.
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Uygulama Soruları
1)
2)
belirtiniz.

Batın ve gastrointestinal sistem tanılamasının aşamalarını yazınız.
Batın ve gastrointestinal tanılaması sırasında dikkat edilmesi gereken konuları

297

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Batın ve gastrointestinal sistemde yer alan sistemleri, sağlık öyküsünün nasıl
alınacağını, muayene tekniklerini ve muayene sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi vücut kokularının değerlendirilmesinde kullanılan
muayene yöntemidir?
a)

İnspeksiyon

b)

Palpasyon

c)

Oskültasyon

d)

Perküsyon

e)

Olfaksiyon

2)

İnspeksiyonla muayenede aşağıdakilerden hangisi belirlenemez?

a)

Kilo kaybı

b)

Karında asimetri

c)

Abdominal solunum

d)

Organların yoğunlukları

e)

Pigmentasyon değişikliği

3)
hangisidir?

Oskültasyonla muayenede mutlaka olması gereken malzeme aşağıdakilerden

a)

Muayene örtüsü

b)

Diz altı için küçük yastık

c)

Çift diyaframlı steteskop

d)

Mezura/cetvel

e)

Cilt işaretleme kalemi
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4)

Aşağıdakilerden hangisi abdominal bölgenin inspeksiyonu ile elde edilemez?

a)

Pulsasyonlar

b)

Üfürümler

c)

Bağırsakların peristaltik hareketleri

d)

Batında asit varlığı

e)

Göbek fıtığı

5)
Karaciğeri/dalağı belirlemek ve ölçmek, karında asit toplanmasını, karın ve
bağırsaktaki havayı belirlemek amacıyla yapılan muayene hangisidir?
a)

İnspeksiyon

b)

Palpasyon

c)

Oskültasyon

d)

Perküsyon

e)

Olfaksiyon

6)
Paraspinal kas ile 12. kaburga arasındaki açıdır. Böbrek retro-peritoneal
bölgede bu açının önünde yer alır. Böbreklerdeki hassasiyet ………………göre
değerlendirilir. Boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)

Rebound tekniği

b)

Kostovertebral açı

c)

Yer değiştiren matite

d)

Diabetik ketoasidoz

e)

Renal, iliak arter üfürümü

7)

Abdominal muayene için gerekli olan malzemeleri yazınız.

8)

Abdominal muayenede kullanılan teknikleri yazınız.

9)
Batın ve gastro-intestinal sisteme yönelik sağlık öyküsü alırken özellikle
değerlendirilmesi gereken subjektif/objektif verileri yazınız.
10)

Rebound Tekniği’ ni açıklayınız.

Cevaplar: 1) e 2) d 3) c 4) b 5) d 6) b
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12. GENİTO-ÜRİNER ORGANLARIN (KADIN, ERKEK)
TANILANMASI
ANÜS, REKTUM VE PROSTATIN TANILANMASI∗

∗

Bu bölüm, Doç.Dr. Ergül Aslan tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.1. Kadın üreme sisteminin yapısı ve işleyişi
12.1.2. Jinekolojik değerlendirme
12.2.1. Erkek üreme sisteminin yapısı ve işleyişi
12.2.2. Erkek genital sisteminin tanılanması
12.2.3. Erkek genital sisteminin fiziksel muayenesi
12.3.1. Dışkılama mekanizması
12.3.2. Anüs, rektum, prostat tanılamasında öykü alma
12.3.3. Anüs, rektum, prostat muayenesinde hasta hazırlığı
12.3.4. Anüs, rektum ve prostatın fiziksel muayenesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kadın ve erkekte genito-üriner organların, anüs, rektum ve prostatınyapısı ve
işleyişi nasıldır?
2)
Kadın ve erkekte genito-üriner organların, anüs, rektum ve prostatın
tanılamasında öykü alma nasıldır özetleyiniz?
3)
Kadın ve erkekte genito-üriner organlar, anüs, rektum ve prostat ile ilgili en sık
tarama yöntemlerini açıklayınız?
4)
Kadın ve erkekte genito-üriner organların, anüs, rektum ve prostatın
tanılanmasında kullanılan muayene yöntemleri ve amaçları nelerdir sıralayarak açıklayınız.
5)
Kadın ve erkekte genito-üriner organların, anüs, rektum ve prostatın fiziksel
tanılama aşamaları nelerdir açıklayınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kadın ve Erkekte
Genito-Üriner
Organların, Anüs,
Rektum ve
ProstatınTanılanması

Kadın ve erkekte genito-üriner
organların, anüs, rektum ve
prostatın anatomik yapısı ve
fonksiyonlarını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kadın ve Erkekte
Genito-Üriner
Organların, Anüs,
Rektum ve
ProstatınTanılanması

Kadın ve erkekte genito-üriner
organların, anüs, rektum ve
prostat konusunda öykü
alabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Kadın ve Erkekte
Genito-Üriner
Organların, Anüs,
Rektum ve
ProstatınTanılanması

Kadın ve erkekte genito-üriner
organların, anüs, rektum ve
prostat muayenesine hastayı
hazırlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak

Kadın ve Erkekte
Genito-Üriner
Organların, Anüs,
Rektum ve
ProstatınTanılanması

Kadın ve erkekte genito-üriner Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak
organların, anüs, rektum ve
prostat tanılamasını yapabilmek
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Anahtar Kavramlar
•

Perine

•

Vajina

•

Uterus

•

Overler

•

Pap smear

•

Penis

•

Skrotum

•

Testis

•

Prostat

•

Anüs

•

Rektum

305

Giriş
İnsan neslinin sürekliliği, üreme fonksiyonuyla sağlanır. Bu fonksiyonu gerçekleştiren
üreme organları, şekil, konum ve yapı bakımından her iki cinse özgü farklı özellikler gösterir.
Örneğin kadının üretkenlik süresi sınırlıdır. İlk menstrual periyodla başlar ve menopozda
sonlanır. Oysa sperm üretimi, puberteyle başlar ve ileri yaşlara kadar sürer. Hemşirenin
üreme sağlığına ilişkin konularda bakım verebilmesi için kadın ve erkek üreme sistemi
anatomi ve fizyolojisini, üreme organlarının fonksiyonunu etkileyen durumları bilmesi ve
uygun şekilde değerlendirilebilmesi için organ ve sistemlerin yapı ve işleyişinin bilmesi
gerekmektedir. Kadın ve erkekte genito-üriner organların, anüs, rektum ve prostatın
değerlendirilmesinde amaç, bu sistem ve organlarda oluşabilecek fonksiyon bozukluklarını
araştırmak, risk faktörlerini değerlendirerek potansiyel sorunları belirlemek ve koruyucu
davranışlar ile ilgili verilecek sağlık eğitimi gereksinimlerini saptamaktır.
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12.1. Kadin Genital Organlarinin Tanilanmasi
12.1.1. Kadın üreme sisteminin yapısı ve işleyişi
Kemik Pelvis: Pelvisi, tabanı yukarıda, tepesi aşağıda bulunan bir huniye
benzetebiliriz. Huni biçimindeki bu oluşumun duvarlarının büyük bölümü kemikler, küçük bir
bölümü de kas ve bağlar tarafından yapılmıştır. Arkada orta çizgi üzerinde bulunan “koksiks
kemiği” ile “sakrum kemiği” ve iki yanda bulunan birer “ilium kemiği” arasındaki eklemler,
pelvisin kemik iskeletini oluşturur. Huni biçimindeki pelvisin üstte bulunan geniş bölümüne
“büyük pelvis” ve bunun altında bulunan küçük bölüme de “küçük pelvis” denir. Arkada
“promontoryum” ile, önde “simfizis pubis” arasında varsayılan düzlem, küçükle büyük pelvisi
birbirinden ayıran sınırdır. Bu varsayılan düzlem hizasında pelvis boşluğu daralır. Bu darlığa
“pelvis üst darlığı” denir. “Pelvis alt darlığı”, arkada “koksis kemiği”, yanlarda “iskium
tümsekleri” ve önde de “simfizis pubis”in alt kenarı arasına yerleşmiştir. Pelvis alt kısmı
“pelvik taban” denilen kas ve bağ dokularından oluşan yumuşak bir dokuyla kaplıdır.

Şekil 12.1: Kemik pelvis (Kızılkaya Beji 2015)
Dış genital organlar
- Mons pubis
- Labia majör
- Labia minör
- Klitoris
- Vestibul
- Perine
Vulva olarak adlandırılan bu kısım, mons pubisten anüse kadar olan alanı kapsar.
Mons pubis simfiz pubisin üzerini örten yağ tabakasıdır. Üçgen şeklindeki bu alanda
yetişkinde kıllar vardır. Görevi koitus esnasında basınca karşı simfizis pubisi korumaktır.
Genitallerin görünümü kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Kadında cinsel uyarılma
olmadığı zamanlarda, ilk bakışta büyük dudaklarla (labia majör) karşılaşılır, küçük dudaklara,
klitorise, vajinaya ve üretra açıklığına koruma sağlar. Labia majör mons pubisten perineye
kadar uzanan bir çift deri katlantısıdır. Yağ bezleri, ter bezleri ve adipoz dokudan oluşur. İç
kısmı yumuşak, pembe renk ve nemli olup, yetişkinde üzerinde kıllar vardır.
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Küçük dudaklar (labia minör) daha içerde, daha koyu pembe renkte ve daha ince
yapıda olup, vajinal girişin etrafını çevreler ve klitorisin biraz altında birleşir. Bazal tabakası
bol miktarda pigment içerir. Kıl ve yağ dokusu bulunmaz. Fakat yağ bezleri vardır. Bu
bölgede yoğun damarlanma vardır, cinsel uyarılma sırasında kabarır ve renk değiştirir,
kayganlığı sağlar.
Klitoris, anatomik ve fizyolojik özellikleri bakımından erkekteki penis muadili bir
organdır. Ancak penise göre çok daha küçüktür ve üretra klitorisin içinden geçmez. Klitoris
bir gövde ve bir baş (glans) kısmından oluşmaktadır. Özellikle baş kısmı yüksek oranda
duyarlıdır. Cinsel uyarılma esnasında klitoris genişler, kabarır. Büyük dudaklar arasında
neredeyse saklanmış dışarı doğru 0.5-1 cm çıkıntı yapmıştır; klitorisin iki yana da uzanan
erektil dokusunun toplam uzunluğu yaklaşık 20 cm’dir. Üstü 'klitoris başlığı' denen yapıyla
örtülüdür, özellikle orgazmın gelişmesinde klitoris başlığının klitorise sürtünmesinin büyük
rolü vardır. Cinsel ilişkide istek ve uyarılma evresinde en ufak uyarı, fantezi kurulması bile
klitorisin çapında artmaya neden olur. Bu anda kadınlar pelvis kemiği içinde bir dolgunluk
hissi, iritasyon ve boşalma ihtiyacı duyar. Ayrıca klitorisin gövdesi ve iki taraftaki bacakları
da kanla dolup şişer ve küçük dudaklar civarındaki basınçla meydana gelen hazdan sorumlu
olur. Klitoris gövdesinin %10-20 oranında büyüdüğü ve bunun erkekteki ereksiyona
(sertleşme) karşılık geldiği bilinmektedir.
Vestibül labia minörler arasında kalan, vajina ve dış üretra deliğinin açıldığı dar bir
aralıktır. Vestibüle açılan delikler vardır. Üretral açıklık (meatüs), üretra aracılığıyla
mesaneyle bağlantılıdır, klitoris ve vajina girişi arasında yer alır. Üretranın iki yanında
vestibüle açılan ve gözle görülmeyen küçük müköz bezler yer alır (skene bezleri). Salgısı
vajina girişinin kayganlaşmasını sağlar. Vajinal açıklık (orifisyum vajinanın ) üretral
meatüsün altında yer alır ve girişi yuvarlak ve düzensizdir. Mukoz bir yapıda olan hymen
(kızlık zarı) ile örtülüdür. Vestibül duvarında orifisyum vajinanın iki yanına yerleşmiş bezler
vardır. Bunlar erkeklerdeki bulboüretral bezlerin karşılığıdır ve glandula vestibularis majores
(Bartholin bezleri) olarak adlandırılır. Cinsel ilişki esnasında kayganlığı sağlayan bir sıvı
salgılar. Normalde çıplak gözle görülmez.
Bütün dış genital organlar duyusal sinir sonlanmalarından zengindir. Uyarıldığında 2-3
kat büyümesi ile iç yüzünde yerleştikleri labia minörlerin dışa dönmesine neden olur.
Perine labia majörler ile anüs arasında yer alan kas yapısındaki bölgedir. İdrar ve dışkı
işlevlerinin kontrolünü sağlayan kasları barındırır. Bu kaslar cinsel birleşmeye ve doğum
sırasında gevşeyerek bebeğin doğmasına yardımcı olur.
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Şekil 12.2: Kadın dış üreme organları (Weber&Kelly 2010)
İç genital organlar
İç genital yapı ve organlar; Vajina, uterus, tuba uterina (fallop tüpleri) ve overlerdir.

Vajina vestibülden uterin servikse uzanan 7-9 cm’lik silindirik bir organdır. Cinsel
ilişki ve doğumda kolayca genişler. Doğum yapmamış kadınlarda uyarılmamış vajinanın
uzunluğu 7-8 cm, çapı 2 cm.'dir, uyarılınca boyu 11 -12 cm olmaktadır. Vajinal kanal uyarıyla
genişlemektedir. Vajinanın sadece 1/3 dış kısmı cinsel yönden uyarılabilir, geri kalan bölüm
sadece basıncı hisseder. Cinsel uyarılmanın birlikte 10-30 saniyede vajinal ıslanma meydana
gelir. Bu ıslanmayı yapan özel bir salgı bezi yoktur. Vajinayı çevreleyen damarlardaki kan
göllenmesinden süzülen transüda (proteinden fakir hücrelerarası sıvı) niteliğindeki sıvı
vajinanın ıslanmasını ve cinsel ilişkinin gelişmesini sağlar.
Vajen duvarı içte aglendular tunika mukoza, ortada damardan zengin tunika
muskularis ve dışta tunika adventisyal destek dokular olmak üzere katlı bir yapı gösterir.
Rugae denilen katlantıları vardır. Cinsel ilişkide ve fetüsün geçişi sırasında genişlemeye
yardımcı olur. Vajina florası normalde asidiktir (pH 3.8-4.2). Doderline basilleri glikojeni
laktik aside dönüştürür ve bu da vajinal enfeksiyonların gelişimi önler.
Vajinanın kanlanmasında üst kısım uterin arterden, distal kısım da orta hemoradial ve
klitoral arterden kanlanır. Vajenin innervasyonu otonomik sinirleri hypogastrik pleksustan
(sempatik, T11-L2, n.hypogastricus) ve pelvik pleksustan (parasempatik, S2-4, n.pelvicus)
uterosakral ve kardinal ligamentler içinden gelir ve vajen duvarında vasküler elemanlara eşlik
ederek dağılır.
Kızlık zarı (himen), hep düşünüldüğünün aksine bir zar yapısında ve vajina girişini
büyük ölçüde kapatan bir yapı değildir (özellikle vajinismuslu kadınlar böyle olduğunu
düşünür). Vajina girişinin 2-3 cm iç kısmında, dairesel bir hat oluşturan membranöz yapıda
mukozal kıvrımdır. Farklı şekillerde bulunabilir.
Serviks vajinaya açılır ve forniks denilen boşlukları vardır.
Uterusembriyonun doğuma kadar içinde geliştiği, kalın müsküler duvarlı armut
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biçiminde bir organdır. Kavitesi yassıdır. Üst yanlarda sağlı sollu fallop tüpleri açılır. Uterus
anatomik olarak; serviks ve korpus (gövde) olmak üzere iki bölüme ayrılır. Serviksle
korpusun birleşme yerine istmus denir.
Serviks latince boyun anlamına gelir. Rahimin vajinaya açılan boyun kısmıdır;
yaklaşık 2.5-3.5 cm uzunluğundadır. Hafif bir kısmı vajinaya doğru çıkıntı yapar, genellikle
bir mukus ile tıkalıdır. Adet döneminin özelliğine göre salgıladığı mukusun özelliği değişir.
Yumurtlama döneminde daha akışkan, bol miktarda ve uzama özelliği gösteren, diğer
zamanlarda ise daha katı, az miktarda ve yapışkan bir mukus salgılar. Yumurtlama döneminde
kolay ulaşılamaz ve dudak içi gibi yumuşak kıvamdadır. Diğer zamanlarda ise burun ucu gibi
sert olup, kolay ulaşılabilir seviyededir. Serviks cinsel ilişki sırasında basınca duyarlıdır.
Doğum esnasında da açılarak fetüsün geçişine yardımcı olur.
Korpus menstrual kanamanın oluşmasına ve gebelik olduğunda fetüsün büyüme ve
gelişmesine yardımcı olur. Korpusun duvarında dıştan içe doğru 3 tabaka vardır:
Perimetriyum (seroza): Mezotelden ibarettir
Miyometriyum: En kalın tabakadır. Spiral, longitudinal ve sirküler düz kas demetleri
olup, birbirinden keskin sınırlarla ayrılmayan 4 tabakası vardır.
Endometriyum (uterus mukozası):Epiteli tek katlı prizmatiktir. Bazal ve fonksiyonel
tabakası vardır. Her ay adet döneminde fonksiyonel tabakası dökülerek yenilenir. Östrojen ve
progesteron hormonlarına duyarlıdır.
Tuba uterina (fallop tüpleri) uterusla overleri birleştirir. Bir ucu uterus kavitesine,
serbest olan diğer ucu ovaryum yakınında periton boşluğuna açılır. Ovulasyonla atılan
sekonder oositi içine alan, döllenme için uygun ortam oluşturan ve zigotun uterusa iletilmesini
sağlayan 10–12 cm uzunluğunda müsküler bir çift tüptür. Cinsel ilişkide orgazm kasılmalarına
uterusla birlikte eşlik ederler. Tuba uterinanın anatomik olarak 4 bölümü vardır:
İnfundibulum: Huni biçimindeki peritona açılan geniş bölümdür. Serbest kenarında
püskül tarzında fimbrialar bulunur.
Ampulla: İnce duvarlıdır, isthmusa göre çapı geniştir, en uzun bölümüdür.
İsthmus: Oldukça kısadır; çapı dar, fakat duvarı kalındır.
İntramural bölüm: Uterus duvarı içindeki bölümüdür.
Ovaryum pelvis boşluğunda yer alanhem endokrin, hem de ekzokrin salgı yapan,
yaklaşık 5 cm x 3 cm boyutlarında, badem biçiminde bir çift organdır. Endokrin fonksiyonu
östrojen ve progesteron salgılamaktır. Ekzokrin fonksiyonu ise yumurta (oositin) yapılması ve
atılmasıdır. Ovaryumlar, pelvis boşluğunda ligamentum latumun arkasında simetrik olarak
yerleşmişlerdir. İçerdikleri bir milyon potansiyel yumurtadan sadece 400-500'ü uterusa atılır.
Menopozla (45-50 yaşlarında) birlikte bu işlev durur. Cinsel ilişkiye ve uyarıma direkt aktif
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katılımı yoktur, ama kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteronun salgılanmasından
sorumludur. Orgazm sırasında fallop tüpleriyle birlikte yumurtalıklarda da kasılmalar gelişir.
Overleri tubalar ve overi destekleyen ligamentler adneks olarak adlandırılır.

Şekil 12.3: Kadın iç üreme organları yandan görünüm (Dillon 2007)

Şekil 12.4: Kadın iç üreme organları önden görünüm(Kızılkaya Beji 2015)
Kadın üreme fonksiyonu hipotalamus, hipofiz, overler ve uterusun özellikle
endometriyum tabakası arasında oluşan bir etkileşim mekanizması ile gerçekleşir. Over
fonksiyonları; hipotalamus hormonları ve ön hipofiz gonadotrop hormonları (Folikül
Stimülan Hormon (FSH), Luteinizan Hormon(LH)) tarafından kontrole edilir. Uterus ve diğer
üreme organlarındaki döngüsel değişiklikler, overlerden salgılanan östrojen ve progesteron
hormonlarının etkisiyle olur. Ortalama 28 günlük bir adet döngüsünde oluşan menstrual siklus
içinde overlerde bir oosit ovulasyon için hazırlanır. Ovulasyon genellikle 14. güne rastlar.
Endometriyum ise over hormonları ile kalınlaşarak gebelik için hazırlanır. Gebelik oluşmazsa
over hormonlarının kandaki seviyesi azalır ve hazırlanan endometriyum dokusu menstrual
kanama ile vajinal yolla atılır. Adet kanamasının 1. günü siklusun başlangıç günüdür.
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Şekil 12.5: Kadın üreme siklusu(Murray & McKinney 2010)

12.1.2. Jinekolojik Değerlendirme
- Anamnez
- Fiziksel Muayene
- Jinekolojik (Pelvik) Muayene
Hasta değerlendirmede veri toplarken üreme sistemi, kadın üreme organları, kadın
cinsel sağlığı, kanser korkusu ve beden imajı değerlendirilir. Anksiyete ve kaygılar hastanın
sorununu ifade etmesini ve soru sormasını engelleyebilir. Muayenede sosyo-kültürel
özellikler dikkate alınmalı, hasta mahremiyetine özen gösterilmelidir.
Jinekolojik Muayeneye Başvurma Nedenleri;
- Gebelik şüphesinde teşhis için ya da gebe ise kontrol
- İnfertilite tanı ve tedavisi
- Kontraseptif yöntem seçme
- Anormal kanama ve akıntı
- Karın ve kasıklarda ağrı
- Batında ve vulvada kitle hissi
Anamnez
- Demografik bilgiler
- Başvuru öyküsü
- Jinekolojik öykü
- Obstetrik öykü
- Menstrual öykü
- Vajinal akıntı öyküsü (renk, koku, miktar, ilişkili semptomlar)
- Üriner öykü (idrar yaparken yanma, sık idrara gitme, idrarı yaparken zorlanma,
idrar kaçırma, idrara sıkışma vb.)
- Bağırsak eliminasyonu
- Kontraseptif kullanımı
- Menopoz/hormon tedavisi
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Cinsel yaşam öyküsü (cinsel aktif mi, cinsel aktivitede sorun yaşıyor mu, birden
fazla cinsel eşi var mı)
- Genel tıbbi/cerrahi öykü
- Aile öyküsü
- Üreme sağlığı alışkanlıkları (menstrual hijyen, dar pantolon giyme, genel vücut
hijyeni, tuvalette genital temizlik alışkanlığı vb.)
Jinekolojik Öykü
- Daha önceki jinekolojik hastalıklar
- Tedavi sonuçları
- Son pelvik muayene tarihi
- Son smear tarihi ve sonucu
- Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) öyküsü, risk faktörleri
Doğurganlık / Obstetrik Öykü
- Gebelik sayısı, doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı
- Gebelik, doğum ve postpartum komplikasyonlar
- İnfertilite öyküsü
- En son doğum ve düşüğün tarihi
- Gebelik sonlandırma / küretaj öyküsü
- Emzirme
Menstruasyon Öyküsü
- Menarş yaşı (10-16 yaş)
- Adet sıklığı (21-35 gün)
- Adet süresi (3-7 gün)
- Adet miktarı (100-150 cc veya 3-4 ped/gün)
- Adet düzeni
- İlgili semptomlar (karın ağrısı, baş ağrısı, kilo artışı, duygusal değişiklikler, gaz
distansiyonu, premenstrual sendrom gibi daha ileri semptomlar vb.)
- Son adet tarihi
- Anormal genital kanama öyküsü
- Menopoz semptomları ve hormon tedavisi alma (40-58 yaş arası, ortalama 50 yaş)
Kontraseptif/ Aile Planlaması Öyküsü
- Daha önce kullanılan aile planlaması yöntemleri
- Yöntemleri kullanma süresi
- Yöntemi bırakma/değiştirme nedeni
- Yöntemin yan etkileri / komplikasyonları
Genel Tıbbi Öykü
- Diyabet
- Kardiyovasküler hastalıklar
- Kan hastalıkları
- Böbrek hastalıkları
- Karaciğer hastalığı
- Solunum sistemi hastalıkları
- Safra kesesi hastalıkları
- Meme veya genital kanser
-
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-

Sigara içme öyküsü
İlaçlar (androjen, antidepresan, antihipertansif, antibiyotik vb.)
Diğer maruziyet (enfeksiyon, radyasyon vb.)
Ruhsal durum

Aile Öyküsü
-

Jinekolojik kanser öyküsü
İnfertilite öyküsü
Anneden doğumda bebeğe CYBE geçişi
Meme kanseri öyküsü
Akraba evliliği ve derecesi

FizikselMuayene
Genital muayene yapılırken genel sistemik özellikler de dikkate alınmalıdır. Kan
basıncı, beden kitle indeksi, idrar ve kan tetkikleri, troid, kalp, akciğer, abdomen ve meme
muayenesi, ekstremitelerin ödem ve varis açısından kontrolü yapılır.
Jinekolojik (Pelvik) Muayene; Dış genital organların inspeksiyon ve palpasyonla,
vajina ve serviksin spekulum aracılığıyla ve pelvik organların bimanuel muayeneyle
değerlendirilmesini kapsar.
Genital organların muayenesi kadında anksiyete yaratabilir. Hastanın her aşamada
bilgilendirilmesi önemlidir. Hasta mahremiyetine özen gösterilir. Eller yıkanır, eldiven giyilir,
aletlerin oda ısısı olması önemlidir. Muayenede mevcut bulguların anormal olup olmadığı
değerlendirilir.
Jinekolojik muayene ünitesi yeterli genişlikte, uygun ısıda, hijyenik ve aydınlık
olmalıdır. Çok fazla personel hareketliliği olmamalıdır.
Pelvik muayenede kullanılan başlıca araçlar spekulum (uygun ölçülerde), eldiven
(temiz /gerektiğinde steril), sitoloji için smear ve kültür alınacak malzemeler (ucu pamuklu
aplikatör, vajinal spatula, lam, fiksatif veya sıvı bazlı sitoloji kapları vb.), ışık kaynağı, uzun
bir forseps ve birkaç adet spançtır.
Muayenede psikolojik değerlendirme ve destek amacıyla hastayla iyi bir iletişim
kurularak güveni kazanılır. İyi bir dinleyici olunur, zorlama yapılmadan ve gevşemesine fırsat
vererek işlem gerçekleştirilir.
Fiziksel hazırlık olarak muayeneden önce mesane ve bağırsakların boş olması sağlanır,
giysileri çıkarılır, önlük veya örtü verilir ve pozisyon verilir. Abdominal ultrasonografi
yapılacaksa mesanenin dolu olması daha uygundur. Hastaya jinekolojik muayene pozisyonu
verilir (dorsal litotomi, yarı oturur veya yatakta (sims)).
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Şekil 12.6: Jinekolojik muayene pozisyonları (http://medicaldictionary.thefreedictionary.com)
Sırtüstü (dorsal) litotomi: En yaygın kullanılan pozisyondur. Kadın muayene sırasında
kalçaları muayene masasının kenarına gelecek şekilde, dizleri bükülmüş olarak sırtüstü
şekilde yatırılır. Ayak topukları masa ayaklıklarına yerleştirilir.
Yarı oturur: Kadın muayene masasında yarı oturur ve litotomi pozisyonundadır. Bu
pozisyon kadına fiziksel rahatlık sağlar, sözel iletişimi ve göz temasını artırır. Muayene eden
kişi için ise bimanuel muayenede kolaylık sağlar.
Yatakta sims muayene: Kadın yatağın ortasına enine, sırtüstü litotomi pozisyonunda
yatırılır. Ayaklar yatağın kenarlarına konulan sandalyelere yerleştirilerek muayene yapılır.
Litotomi pozisyonu kadın için oldukça sıkıcı ve rahatsız edici bir pozisyon olduğu için
hastanın üzeri örtülür ve perinesi açık bir şekilde gereğinden fazla tutulmamalıdır.
Pelvik muayene aşamaları;
- Perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu
- Spekulum muayenesi
- Bimanuel muayene
- Rektal muayene
- Rekto-vajinal muayene
Perinenin inspeksiyonu ve palpasyonu
Vulva ve perine pubik kılların varlığı, dağılımı, pubis biti, enfeksiyon vb., iritasyon,
lezyon, ödem, renk değişikliği, lökoplaki, asimetri, akıntı, gelişimsel durum, klitorisin
büyüklüğü, kitle ve lenfadenopati, çıkımda relaksasyon, anal bölge, hemoroid, skene
kanalları, bartholin bezleri ve inguinal lenfler gözlemlenir.
Palpasyonla; skene kanalları ve bartholin palpasyonu sonucu ağrı, kitle, akıntı vb.
kontrol edilir.
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Şekil 12.7: Pelvik muayene palpasyon (Bartolin bezi) (Wilson & Giddens2009)
Spekulum muayenesi
Spekulumun takılması: Muayeneden önce spekulumun kadına gösterilerek ne işe
yaradığının anlatılması, kadının korkularını azaltır. Spekulumun her iki bleydi bitişik ve dikey
olarak vajinaya itilir. Spekulumun yarısı vajina içine girdikten sonra vajina içinde spekulum
yatay olacak şekilde çevrilir, vajinada ilerletilir ve yavaşça açılarak serviks açığa çıkarılır.
Vajina duvarları ülser, lökoplaki, kanama, mukoza rengi ve pililer (rugae) kontrol
edilir. Vajinal mukoza normalde bütünlüğü tam olan bir yapıdadır. Servikal glandlardan
salgılanan kokusuz, renksiz bir sekresyonla kaplıdır. Normalde pembe, menopozdan sonra
solar, gebelikte siyanotiktir. Rugae / pililer ilk doğumla azalır.
Serviks tam olarak görüldükten sonra spekulumun vidası sabitlenir. Serviks, renk,
pozisyon, şekil, ölçü, yüzey özelliği ve akıntı yönünden gözlenir. Normal serviks
(porsio:serviksin vajinadan görülen kısmı) genellikle pembe renktedir, menopozdan sonra
solgun, gebelikte koyu renkli, yuvarlak ve simetrik, vajinaya doğru boşluk olan kısımları
forniks olarak adlandırılır. Ön arka ve yan forniksler vardır.
Servikal os nulliparlarda küçük ve yuvarlak bir deliktir, vajinal doğumdan sonra çizgi
şeklini alır (emmet yırtığı) görülür.
Spekulum muayenesinde HPV (Human Papilloma Virus), pap smear testi, vajinal Ph
ölçümü, akıntı örneği alma işlemleri yapılır.
HPV Testi: HPV DNA’nın serviks kanseri ile ilişkisi artık kanıtlanmış olup, serviks
kanserli hastaların %99.9’un’da HPV DNA varlığı gösterilmiştir. HPV testinin negatif olması
durumunda; takip eden beş yıl içerisinde servikal kanser olma ihtimali çok düşüktür. Servikal
kanser taramalarında kullanılacak HPV testleri; uluslararası geçerliliği olan ve toplum tabanlı
sağlık taramalarında kullanılabilirliğini gösteren standartlara sahip olmalıdır.
Pap-smear Testi: Dökülen servikal hücrelerin toplanıp incelenmesi esasına dayanan
sitolojik bir tarama testidir. Bu sitolojik tarama testi ile henüz semptomatik hale gelmemiş
olan preinvazif ve erken invazif servikal lezyonlar saptanır. Pap-smear testleri konvansiyonel
ya da sıvı bazlı olarak yapılabilir.
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Pap smear testi, her kadına yıllık kontrollerde veya 3-5 yıl aralıklarla yapılmalıdır.
Uluslararası kuruluşlarca önerilen, ilk ilişkiden 3 yıl sonra başlanmalı (en geç 21 yaş) yılda bir
kez, 30 yaşından sonra ard arda 3 kez negatif çıkmışsa, 3 yılda bir yapılmasıdır.
Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında serviks kanseri taraması için
ideal yöntem beş yılda bir uygulanacak HPV testi veya Pap-smear testi ile taramadır. Ulusal
tarama programı kapsamında önerilen 30 yaş üzerinde 5 yılda bir tarama yapılmasıdır.Toplum
tabanlı kanser taraması yapılan bireyler vatandaşlık kimlik numaraları ile kayıt edilerek
mükerrer testlerden kaçınılır.Ülkemiz koşulları dikkate alındığında gerçekleştirilebilir hedef,
kadınlarda 30 yaşında başlayan ve 65 yaşında biten toplum tabanlı taramadır (30 ve 65 yaşlar
dahil edilir). Son iki HPV veya Pap-smear testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlarda tarama
kesilmelidir. Ancak anormal smear öyküsü olanlar ve serviks kanseri açısından riskli olan
kadınlarda her yıl tarama yapılabilir.
Pap smear testi, menstruasyon dışında her gün alınabilir. Smear alınmadan önceki 24
saat içinde cinsel ilişkide bulunulmaması, herhangi bir vajinal temizlik ya da vajinal ilaç
uygulaması yapılmamış olmalıdır. Spekulum muayenesinde kayganlaştırıcı kullanılmamalı ve
örneklemeden önce vajinal muayene yapılmamalıdır. Smear alınırken serviks ve vajinanın üst
bölümü tam olarak görülmelidir. Smear fırçası ile endoservikal kanal ve squamo-kolumnar
kavşaktan smear alınır. Örnekler alındıktan sonra hemen lamın üzerine yayılmalı ve yaymanın
ince olmasına dikkat edilmelidir. Yayma hazırlandıktan sonra kurumasına fırsat vermeden
fikse edilmelidir (%95’lik etanol ya da sprey fiksatifler kullanılabilir). Postmenopozal
kadınlarda, endometriyal hücrelerin saptanabilmesi için posterior forniksten toplanan hücreler
ya da endoservikal aspirasyon materyalinin incelenmesi önerilir. Günümüzde sıvı bazlı
sitolojik testler de mevcuttur.
Smear testinin sonuçları birkaç şekilde sınıflanır. En sık Papanicolaou sınıflaması
kullanılır. Ancak son yıllarda daha ayrıntılı bir sınıflama sistemi olan Bethesda sistemi
kullanılmaktadır.
Papanicolaou Sınıflandırılması;
Klas I Anormal ya da atipik hücre yok.
Klas II Malignite bulgusu olmaksızın atipik hücreler mevcut.
Klas III Şüpheli anormal hücre, ancak kesin değil.
Klas IV Kuvvetli malignensi şüphesi-karsinoma in-situ.
Klas V Kesin malignensi-invasif kanser.

Bedhesda Sınıflandırılması (2001);
Yeterlilik
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• Yeterli
• Sınırlı
• Yetersiz
Tanımlama
• Normal
• Selim hücresel değişiklikler
• Enfeksiyon ve/veya reaktif değişiklikler
• Epitel hücre anomalileri
• Atipik squamoz hücreler (Atypical Squamous Cells-ASC)
Önemi belirlenememiş atipik squamoz hücreler (Atypical SquamousCells
Undetermined significance, ASC-US)
Atipik squamoz hücreler-yüksek dereceli intraepitelyal lezyonlar ekarte
edilememektedir (Atypical Squamous Cells-can not exclude high grade squamous
intraepithelial lesions, ASC-H)
• LSIL (Low grade squamous intraepithelial lesion- Düşük dereceli squamoz
intraepitelyal lezyon)
• HSIL (High grade squamous intraepithelial lesion-Yüksek dereceli squamoz
intraepitelyal lezyon)
-

Squamoz hücreli karsinom

-

Glandüler hücre anomalisi

Atipik glandüler hücreler (Atypical glandular cells, not otherwise spesificiedAGCNOS, Atypical glandular cells-AGC “favor neoplasia”-ACG-FA, Adenocarcinoma in
situ-AIN)
-

Adenokarsinom
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Şekil 12.8:Spekulum muayenesi (Dillon 2007)

Şekil 12.9: Smear alma (Wilson & Giddens 2009; Weber & Kelley 2010)

Şekil 12.10: Servikal patoloji dereceleri (kanser.gov.tr)
Bimanuel muayene
Kullanılan elin bir ya da iki parmağı vajen içine (fornikslere), sokulurken, diğer el
abdomende hemen simfizis pubis üzerine yerleştirilir. Vajen ve abdomendeki parmaklar
arasında, uterus ve adneksler palpe edilerek değerlendirilir. Vajinadaki parmaklarla serviks
değerlendirilir. Servikste hareket ettirmeye bağlı hassasiyet, asimetri, lateral yerleşme, serviks
hareketlerinde kısıtlılık, abdomen üzerinden yavaşça bastırıldığında uterusta anormal büyüme,
kitle, hassasiyet bir ya da iki overde büyüme ve hareketsizlik gibi bulgular anormal kabul
edilir.
Uterusun pozisyonu (antevert – retrovert – vertikal), büyüklüğü, kıvamı, serviksin
hareketliliği, kitle vb. oluşumlar değerlendirilir. Adnekslerin büyüklüğü, nodülleri, hassasiyeti
ve hareketsizliği anormal bulgulardır.
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Şekil 12.11:Bimanuel muayene (Weber & Kelley 2010)
Rektal muayene
Hasta ıkındırılırken, kayganlaştırıcı sürülmüş eldivenle işaret parmağı sakrum
boşluğuna dönük olarak ve perineye doğru hafif bir basınç ile rektuma girilir. Daha çok virgo
kızlar (bakire) ve çocuklarda tercih edilir. Anal sfinkterin tonüsü, uterusun arka yüzündeki
anormallikler ve komşu doku ve yapıların yerleşimleri, rektum hemoroidleri, polip, tümörler,
büyümüş lenf nodları ve genital yol aplazileri değerlendirilir.
Rektovajinal muayene
Hasta ıkındırılırken, kayganlaştırıcı sürülmüş eldivenle orta parmak rektuma ve işaret
parmağı vajinaya sokulur. Dıştaki el karından uterus ve adneksleri fikse eder. Pelvisin arka
bölümü ve parametriyum değerlendirilir. Uterus arka yüzeyi, douglas boşluğu, sakrouterin
bağların durumu, parametriyumda enfeksiyon, tümör ve over patolojisi araştırılır.

Şekil 12.12: Rektovajinal muayene (Wilson & Giddens 2009)
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Tablo 12.1:Jinekolojik Muayene Kontrol Listesi
Hazırlık

Normal
Bulgular

Anormal
Bulgular

Malzemeler hazırlanır(Spekulum, temiz eldiven, smear fırçası, ucu
pamuklu aplikatör, lam, fiksatif, ışık kaynağı, uzun bir forseps, spançlar,
ph çubukları)
Kadına işlem açıklanır.
Kadının mesanesinin boş olduğundan emin olunur.
Kadına giymesi için önlük verilir.
Masaya çıkmasına yardım edilir. Pozisyon verilir. Üzeri örtülür.
Temiz eldiven giyilir.
Perinenin İnspeksiyonu ve Palpasyonu
1. Perinenin inspeksiyonu yapılır.
Vulva, perine ve perianal bölgede; Pubik kıllar, dağılımı, pubis biti,
iritasyon, lezyon, ödem, renk değişikliği, lökoplaki, asimetri, akıntı,
gelişimsel durum, klitorisin büyüklüğü, kitle ve lenfadenopati, çıkımda
relaksasyon, anal bölge, hemoroid değerlendirilir.
2. İşaret parmağı vajinal açıklığın girişine yerleştirilir.
3. Skene kanalları ve bartholin bezleri palpe edilir; ağrı, kitle, akıntı
değerlendirilir.
4. Kadın ıkındırılarak sistosel, rektosel varlığı değerlendirilir. Pelvik
taban kas gücünü değerlendirmek için parmağı sıkması istenir.
Spekulum Muayenesi
5. Spekulum nazikçe vajinanın posterior kısmına doğru yerleştirilir.
6. Serviks ve vajina duvarlarının inspeksiyonu yapılır.
Serviks (porsio) renk, pozisyon, şekil, ölçü, yüzey özelliği, akıntı,
kanama yönünden gözlenir.
Vajina duvarları; ülser, lökoplaki, kanama, mukoza rengi, pililer
(rugae), akıntı kontrol edilir.
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7. Vajinal pH ölçülür.
8. Pamuklu bir çubukla vajinal akıntıdan örnek alınır.
9. Pap smear testi için örnek alınır.
10. Spekulumun vidası gevşetilerek kenarları serbest bırakılır,
çıkarmadan önce vajinanın ön ve arka duvarları gözlenir. Nazikçe
spekulum çıkarılır ve alet tepsisine bırakılır.
Bimanuel Muayene
11. Bimanuel muayene yapılarak palpasyon ile;
Uterusun; pozisyonu, büyüklüğü, kıvamı, serviksin hareketliliği, kitle
vb oluşumlar
Adneksler;
büyüklük,
değerlendirilir.

nodüller,

hassasiyet,

hareketsizlik

Rektal / Rektovajinal Muayene
12. Bimanuel muayene bulguları net değilse (örn. uterusun pozisyonu
ya da büyüklüğü belirlenemediğinde) veya kul-de-sac boşluğunu kitle
ya da hassasiyet açısından kontrol etmek isteniyorsa eldiven
değiştirilir, palpasyonla rektal veya rektovajinal muayene yapılır.
13. Veriler kaydedilir.
14. Hemşirelik tanıları oluşturulur.
15. Gerekiyorsa sevk veya yönlendirme yapılır.

12.2. Erkek Genital Organlarinin Tanilanmasi
12.2.1. Erkek üreme sisteminin yapısı ve işleyişi
Erkek üreme organlarının temel işlevi, sperm üretimini ve transportu sağlamak, erkeğe
özgü cinsiyet hormonlarını salgılamaktır. Erkek üreme sistemi iç ve dış üreme organlarından
oluşur.
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Şekil 12.13:Erkek üreme sistemi (Weber & Kelley 2010).
Dış Üreme Organları
Penis
Baş, gövde ve kök bölümlerinden oluşan cinsel birleşme ve idrar boşaltma organıdır.
Baş bölgesi, korpus spongiosum’un uzantısından oluşur ve meatüs (üretral açıklık) açıklığı
burada bulunur. Sünnet derisi olarak bilinen ve geri çekilebilen katlanmış bir deri tabakasıyla
örtülüdür. Sinir hücrelerinden zengin olan başı oldukça duyarlıdır. Süngerimsi bir yapıya
sahip spongiosum tabakası, cinsel uyarılarda içi kanla dolarak sertleşip ereksiyon özelliğine
sahiptir. Üç erektil dokudan oluşmuştur. Penisin içinde yer alan üretra; ejakülatın ve idrarın
atıldığı ortak bir yoldur.
Skrotum
Perinede yer alan ve penis köküne asılı bir torbadır. Derisi bağ ve kas dokularından
oluşur. İçinde testisleri, epididimisleri ve vaz deferensleri barındırır. Ortalama 34-350C’dir,
370C’den daha düşük bir sıcaklığa sahiptir. Bu özelliği, testislerin üretim işlevi için gerekli ve
önemlidir. Cremaster kası sıcağa duyarlıdır, ortama göre kasılır ya da gevşer. İki bölmeden
oluşur.
İç Üreme Organları
Testisler, epididimis, vaz deferens ve eklenti bezlerinden oluşur.
Testisler
Erkekte başlıca üreme organı olup skrotum içinde yer alan oval biçimde bir çift
oluşumdur. Her biri spermatik kordonla skrotumun içinde asılı olarak bulunur. Oval, 3.7x5
cm boyunda 2.5 cm kalınlıkta ve 2.5 cm genişliktedir. Her birinde 250-300 lobçuk vardır. Her
bir lopçukta 3-4 tane olmak üzere, toplam 1000 kadar sperm kanalcığı (seminifer tubuli)
bulunur.
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Testisler tunika vajinalis denilen çift kaplı ve kaygan zar sayesinde travmalardan
korunur. İki önemli görevi vardır. Spermiyumları geliştirir. Erkek seks hormonları olan
androjenleri (testosteron vb.) salgılar. Bu kanalcıkların içinde bulunan sertoli hücrelerinden
sperm üretilir. Testosteron hormonu kanalcıklar arasındaki bağ dokusunda bulunan leydig
hücreleri tarafından yapılır. Testosteron hormonunun birçok işlevinin yanı sıra üreme
açısından başlıca görevi spermatogenezis’i sürdürmektir.Testosteron, erkekte sekonder seks
karakterlerin oluşmasında ve sürdürülmesinde önemli etkiye sahiptir. Büyüme gelişmeye
katkıda bulunur.
Testosteronun normal düzeyde olmaması halinde fertilite olumsuz etkilenir. Testisler
fonksiyonlarını, beyinde yer alan hipotalamus ve hipofiz bezleriyle etkileşim halinde
sürdürür. Embriyonal dönemde batında gelişen testisler, 28. gebelik haftasından sonra
inguinal kanaldan geçerek normalde 37. gebelik haftasında skrotuma inmiş olur.

Şekil 12.14: Testisin yapısı (Kızılkaya Beji 2015)
Epididimis
Testislerin üzerine yerleşmiş kıvrımlı kanallar topluluğudur. Üreme kanal sisteminin
başlangıç bölümüdür. Spermiyumları olgunlaştırma, depolama ve vaz deferense iletme
görevini üstlenir.Spermler, epididimis içinde fizyolojik olgunluğa erişir.
Vaz Deferens (sperm kanalı)
Epididimisin kuyruğundan başlar ve inguinal kanalı geçerek seminal veziküle ulaşır.
Abdominal kanala geçtiğinde mesanenin altında 2 yöne ayrılır. 40-50 cm uzunluğundadır. Sol
taraf daha uzundur. Kalın ve kaslı bir borudur. Spermiyumları prostat bezindeki üretraya
iletir.
Üretra
Yaklaşık 16-18 cm uzunluğunda mesaneden penis başındaki üretral açıklığa (meatus)
kadar idrarı taşıyan bir kanaldır. Erkekte üretranın üç bölümü vardır. Bunlar: Prostatik üretra;
2.5-3 cm uzunluğunda olup en geniş bölümdür. Orta bölüm; üretranın en kısa ve dar bölümü
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olup, 1.5-2 cm kadardır. Spongios üretra; penisin corpus spongiosa içinde yol alan kısmıdır.
Uzunluğu 15 cm genişliği de 6 mm kadardır. Üretra, penisin baş (glans) bölümünde genişler.
Eklenti Bezleri
Bu bezler, testosteron kontrolü altında ürettikleri salgıları, üreme kanal sistemine
akıtarak spermiyumların beslenmesini ve hareket yeteneğinin artmasını sağlar. Ayrıca
ejakülatın sulandırılması ve vajina asiditesinin nötralize edilmesinde rol oynar.
Seminal vezikül: Mesanenin arkasında ve rektumun önünde bulunan kese biçiminde
bir çift salgı bezidir. Ejakülatın %60-70’ini oluşturur. Prostaglandin, früktoz ve diğer
besleyici maddeler içerir, sarımsı, yapışkan özellikte, alkalen bir sıvı salgılar.
Prostaglandinler, spermin servikal mukusa girişini kolaylaştırır ve fertilizasyona yardımcı
olur.
Prostat bezi: Mesanenin hemen altında bulunan, elastin, kollajen ve düz kas
dokusundan oluşan, kestane büyüklüğünde bir salgı bezidir. Ölçü olarak 2.5x4 cm çapında,
mesane boynu ve üretrayı çevreleyen, rektum ve bu yapılar arasında uzanan bir bezdir.
Ejakülatın %20-30’unu oluşturur. Birçok besleyici maddenin yanı sıra enzim de içerir, süt
görünümünde alkalen bir salgıdır. Ortasından üretra geçer. Çocuklukta küçüktür, puberte
döneminde büyür ve gelişir. Önemli görevlerinden biri, vajina asiditesini nötralize ederek
spermlerin barınmasını, diğeri ise cinsel ilişki sırasında kasılarak sperma sıvısını üretraya ve
kuvvetle dışarıya doğru atılmasını sağlamaktır.
Cowper bezi (bulboüretral bezler): Prostatın aşağısında ve üretranın iki yanında yer
alan, bezelye büyüklüğünde bir çift salgı bezidir. Ürettiği kalın ve alkalen özellikteki salgıyı,
kanallarıyla üretraya akıtır. Kadındaki bartolin bezlerinin karşıtıdır. Sperma sıvısına katkısı
dışında, üretra mukozasını idrarın iritan etkisinden korur.
Meni sıvısı (ejakülat, semen, seminal sıvı): Ejakülasyon sırasında üretradan dışarı
fışkırtılan süt gibi beyaz, özel kokulu, kalın ve yapışkan özellikte, birçok sıvının birleşimiyle
oluşan karma bir salgıdır, %90’ı sudur. İçinde spermler ve onların metabolizması için gerekli
olan protein, lipit, mineral tuzlar ve bol miktarda früktoz bulunur. pH’sı alkalendir (7.5-7.9).
Normalde her ejakülasyonda, yaklaşık 2-4 ml sperma sıvısıyla birlikte 300-400 milyon (60120 milyon/ 1 ml) sperm dışarı atılır (normospermi). 1 cc’de 30-60 milyon sperm bulunursa
oligospermi, hiç yoksa azospermi denir, infertiliteye neden olur. Ovumu aşılayabilmesi için
spermlerin en az %60’ının hareketli ve yine en az %60’ının morfolojik açıdan normal olması
gerekir. Spermler mevcut fakat hareketsiz ve cansız ise nekrospermi denir.
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Şekil 12.15: Erkek üreme sistemi eklenti bezleri (http://www.taseerlabs.com)
Erkek Üreme Fonksiyonu
Erkekte üreme fonksiyonu, puberte dönemiyle başlar ve yaşam boyu sürer. Erkekte
üreme fonksiyonlarının önemli bir bölümü, testislerde gerçekleşir. Erkek üreme hücresi olan
spermiyumlar ve androjen hormonları testislerde üretilir. Testislerin bu tür etkinlikleri, yüksek
beyin merkezlerinden hipotalamus salgıladığı hormonlar (Gonadotropin releasing hormon GnRH ve Gonadotropin inhibiting hormon-GnIH) ve ön hipofiz hormonlarından FSH ve LH
tarafından kontrol edilir. Yani erkekte üreme fonksiyonu hipotalamus, hipofiz ve testisler
arasında oluşan etkileşim mekanizmasıyla gerçekleşir. Kırk yaşından sonra erkek üreme
fonksiyonu azalmaya başlar. Yaş ilerledikçe ereksiyon azalır ve daha fazla zamana ihtiyaç
vardır, ejakülat miktarı azalır ve çözülme fazı daha uzun sürer.
Spermiyum (Sperm) Oluşum Süreci
Spermiyumlar, testislerin seminifer tübülilerde oluşur. Puberteyle yüksek beyin
merkezlerinde gerçekleşen değişiklikler, spermatosit I hücrelerinde olgunlaşma sürecini
başlatır. Bu hücreler, birbirlerini izleyen iki maturasyon bölünmeyle spermatosit II (23
kromozomlu) ve daha sonra spermatid haline dönüşür. 23 kromozom içeren spermatidler,
seminifer kanalcıkların epitelinde bulunan sertoli hücreleri ile etkileşime geçerek olgun
spermiyum (sperm) haline dönüşür. Sertoli hücreleri, hipofiz ön lobundan salgılanan
gonadotrop hormonlardan FSH duyarlı hücrelerdir. Bu nedenle kanda FSH düzeyi
yükseldiğinde, sperm üretimi de hızlanır. Testislerde spermler yeterli sayıya ulaştığında ise
sertoli hücrelerinden salgılanan inhibin, hipotalamik-hipofizer düzeyde bir geri bildirim
başlatarak GnRH aracılığıyla FSH üretimini baskılar. Süreç bu şekilde devam eder. Olgun
spermiyum, 50-60 mikron büyüklüğünde, baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısımdan
oluşan atipik bir hücredir. Kadın üreme organlarında ve östrojen etkisindeki servikal mukusta
(alkalen ve sıcak ortamlarda) canlı ve hareketlidir. Spermler, erkek üreme sisteminde
haftalarca yaşayabildikleri halde kadın üreme sistemine atıldıktan sonra sıcaklık artışı
nedeniyle hareketleri artar ve ortalama 72 saat canlı kalabilir. Östrojen etkisinde servikal
mukus gibi uygun koşullarda bu süre 5 güne kadar uzayabilmektedir.
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Sperm Üretimini Etkileyen Faktörler;
-

Yaş
Sigara, alkol
Uyuşturucu maddeler
Bazı ilaçlar (antihipertansiflar, kanser ilaçları, antiasitler, antidepresanlar)
Radyasyon
Obezite
Ağır fiziksel egzersiz
Testis, penis kanserleri
Üreme organ ameliyatları
CYBE
Kabakulak (puberteden sonra geçirilen orşit)

12.2.2. Erkek Genital SistemininTanılanması
Genital muayene erkek hastalar ve hemşireler için çok hassas bir konudur. Kadında
olduğu gibi erkeklerde de beden imajı, kanser korkusu ve cinsellik konularında kültürel
özellikler dikkate alınmalıdır. Anksiyete, utanma ve korku hissi şikayetleri ifade etmeyi
engelleyebilir.
Öykü alma
Öykü alırken sorulacak temel konular şunlardır;
-

Şikayetinizi tanımlayın (his, görünüş, ses, koku, tat)
Ne zaman başladı?
Yeri neresi? Yayılıyor mu? Başka yerde de var mı?
En son ne kadar sürdü? Tekrarlıyor mu?
Ne kadar rahatsız edici? Çok kötü mü?
En çok ne zaman düzeliyor ya da kötüleşiyor?
Başka hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? Sizi nasıl etkiliyor?
Geçmiş sağlık öyküsü
Geçirdiği hastalıkları, nasıl tedavi edildiği ve şimdiki durumu (örn. diyabet erektil
disfonksiyona neden olur)
En son ne zaman doktor tarafından testis muayenesi olduğu (20-39 yaş: 3 yılda
bir; 40 yaş ↑ yılda bir kez)
HIV, HPV, herpes simpleks, klamidya, gonore ve trikomonas testleri yapıldı mı?
Neden bu testler yapıldı?
Aile öyküsü: Ailenizde kanser hastası var mı? Türü ne idi?
Yaşam tarzı ve sağlık davranışları
Cinsel açıdan tek eşli misiniz?
Hangi aile planlaması yöntemini kullanıyorsunuz? (vazektomi, kondom vb.)
Cinsel yaşamınızdan memnun musunuz?
Fertilite konusunda problem yaşadınız mı? Evet ise eşinizle ilişkiniz etkilendi mi?
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-

Cinsel tercihiniz nedir?
Cinsel birlikteliğinizi sürdürmede korkularınız var mı?
Eşinizle cinsellik konusunda sevdiğiniz ve sevmediğiniz konuları konuşurken
rahatsızlık duyar mısınız?
CYBE ve önlenmesi konusunda neler biliyorsunuz?
En son ne zaman kimyasal madde ve radyasyona maruz kaldınız?
Günlük aktivitelerinizi anlatınız. Ağır kaldırır mısınız?
Kendi kendine testis muayenesi (KKTM) yapıyor musunuz?
En son ne zaman KKTM yaptınız? (ayda bir yapılmalı)

Hastayı etkileyen semptomlar şu sorulur;
- Ağrı: penis, skrotum veya kasıklarda ağrı var mı?
- Lezyon: penis ve genital bölgede lezyon fark ettiniz mi? yanma, kaşıntı, batma var
mı?
- Akıntı: penisten gelen bir akıntı oldu mu? Miktarı, rengi ve kokusu nasıldı?
- Kitle, şişlik, yumru: büyüklüğü nasıl? Testislerde ağırlık hissi, sarkma var mı?
- İdrar yapma: idrar yaparken hassasiyet, yanma, ağrı, sık gitme, kaçırma, başlama
veya akışında zorluk var mı? Gece kaç kez idrara çıkıyorsunuz? İdrarınızın
renginde, kokusunda ya da miktarında bir farklılık oldu mu?
- Cinsel yaşam: cinsel aktivite ve isteğinizde azalma oldu mu? Ereksiyon sağlama ve
sürdürmede ve ejakülasyonda sorun var mı? Ejakülasyon esnasında ağrı var mı?
Hasta hazırlığı
Muayeneden önce mesane boşaltılır. İdrar testi yapılacaksa kap verilir. Hasta önlük
girmek istemezse örtü verilir. Çoğunlukla ayakta duracağı söylenir. Malzemeler hazırlanır
(tabure, önlük, eldiven, ışık kaynağı ve steteskop).
Erkek genitalleri değerlendirilirken yakın olan inguinal ve kasık bölgesi de fıtıkların
sık görüldüğü bölge olarak değerlendirilmelidir. Simfiz pubisin üzeri ve yan tarafları palpe
edilir.

12.2.3. Erkek Genital Sisteminin Fiziksel Muayenesi
Penisin muayenesi
Değerlendirme süreci

Normal bulgular

İnspeksiyon ve palpasyon

Pubik kıllar kafadaki kıllardan daha kalındır

Hasta ayaktayken karşısında oturulur

Kıllar kasıklar, orta uyluk, umblikusa doğru
pubisin üzerini kaplar

Önlüğünü/örtüyü açma konusunda izin alınır
Pubik kılların yer aldığı deride eritem, soyulma,

Penisin tabanında yer alan kılların olduğu
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kılların büyüme durumu değerlendirilir

bölgede eritem, soyulma vb. olmamalıdır

Penis derisinin kontrolü

Penis derisi kıvrımlı ve tüysüz olup,
kızarıklık, lezyon veya kitle olmamalıdır

Kızarıklık,
incelenir

lezyon

veya

kitleler

yönünden

Penis şaftının palpe edilmesi
İnspeksiyonda anormal görülen bulgular palpe
edilir. Hassas ve hasarlı alanlara dikkat edilir

Erekte olmayan penis yumuşak, gevşek ve
ağrısızdır

Sünnet derisinin kontrolü

Sünnetsiz erkeklerde glans penisi kaplar, renk
farkı yoktur ve doku hasarı yoktur

Renk, yer, doku bütünlüğü açısından
Glansın kontrolü
Büyüklük,
açısından

şekil,

lezyon

ya

da

kızarıklık

Eğer hasta sünnetli değilse deriyi geriye doğru
açması istenir, eğer hasta yapamazsa bunu
hemşire yapar, bu işlem ağrılı olabilir
Glansta üriner meatüsün yeri değerlendirilir

Glansın şekil ve büyüklüğü değişkendir,
yüzeyi yumuşaktır, lezyon ve kızarıklık
yoktur
Sünnet derisi kolaylıkla geriye doğru açılır.
Az miktarda “smegma” denilen beyaz bir
akıntı olabilir
Üriner meatüs yarık gibi orta hatta yer alır

Üretral akıntının palpasyonu
Glans baş ve işaret parmağı ile nazikçe tutulur

Üriner meatüste
olmamalıdır

normal

olarak

akıntı
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Şekil 12.16:Glans kontrolü (Weber & Kelley 2010)
Skrotumun muayenesi
Değerlendirme süreci

Normal bulgular

İnspeksiyon

Sıcaklığa göre skrotumun büyüklüğü ve şekli
değişir

Büyüklük, şekil ve pozisyon açısından
kontrolü
Penisi normal pozisyonundan daha dışarıda
tutup tutmadığı sorulur

Skrotal kese penisin altında ya da hizasında
yer alır
Sol tarafa sağ tarafa göre daha aşağıdadır

Şişlik ve kitle açısından gözlenir
Skrotum derisinin kontrolü
Renk, doku bütünlüğü, kızarıklık ve lezyon
yönünden incelenir

Skrotal deri ince ve kıvrımlı olup, hafif
derecede tüylerle kaplıdır

Rugaelerin dağılımına dikkat edilir

Kızarıklık, lezyon veya kitle olmamalıdır

Skrotum kesesi kaldırılarak arka cilt bölgesi
incelenir

Yağ içeren kistler (küçük, sarımsı, şekilli,
ağrısız, iyi huylu nodüller) normaldir

Palpasyon

Testisler oval, normal büyüklükte, bilateral
olarak eşit büyüklük ve şekildedir

Skrotal yapının palpasyonu
İlk 2 parmak ve başparmakla testisler ve
epididimler palpe edilir büyüklük, şekil, içerik,

Yumuşak, düzenli, lastiksi,
nodülsüz olup, hassasiyet yoktur

hareketli,
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nodül ve hassasiyet yönünden değerlendirilir.

Epididimler testislerden daha yumuşaktır

Spermatik kord ve vaz deferens epididimlerden
inguinal halkaya kadar palpe edilir

Spermatik kord ve vaz deferens her iki tarafta
aynı şekildedir.
Yumuşak, hassasiyeti
olmayan ve ip tarzındadır

Başparmak ve diğer parmak arasında yer alır
Nodül, şişlik
ve hassasiyet yönünden
değerlendirilir.
Oskültasyon
Skrotal dokunun oskültasyonu ile muayeneye
devam edilir

Normalde ses olmaması gerekir

Geçirgenlik
Eğer skrotumda şişlik veya kitle gibi anormal
bulgu varsa geçirgenlik bulgulanır

Normalde skrotum geçirgen değildir

Karanlık odada ve skrotumun arkasından ışık
tutularak bakılır
Kırmızı ışık aranır

Şekil 12.17:Skrotumun değerlendirilmesi (Weber & Kelley 2010)
İnguinal bölgenin muayenesi
Değerlendirme süreci

Normal bulgular
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İnspeksiyon
İnguinal ve femoral herni kontrolü
İnguinal ve femoral şişlikler kontrol edilir
Hastanın başını yan çevirerek, öksürürken veya
ıkınırken o esnada bağırsak hareketi olup
olmadığı gözlenir

İnguinal ve femoral bölgede normalde şişlik
olmamalıdır

Palpasyon
İnguinal herni ve nodüllerin palpasyonu
Hastadan sol eli ile sağ inguinal kanala
palpasyonla bası yaparak kaydırmasını isteyin

Normalde şişlik ya da kitle hissedilmemesi
gerekir

Sağ işaret parmağınızı hastanın sağ skrotumuna
yerleştirin ve üste doğru bastırın
Parmaklarınızı açarak inguinal kanalı palpe
etmeye devam edin. Parmağınız kanala veya
eksternal inguinal halkaya gelince hastadan
ıkınmasını ya da öksürmesini isteyin. Elinize bir
kitle gelip gelmediğini kontrol edin. Diğer
tarafta da aynısını yapın
İnguinal lenf nodlarının palpasyonu
Eğer lenf nodülleri varsa ele gelir, büyüklüğü,
yoğunluğu,
hareketliliği
ve
hassasiyeti
değerlendirilir

Büyüme ve hassasiyet olmamalıdır

Femoral herni palpasyonu
Uyluğun ön tarafından femoral kanal alanı
muayene edilir

Normalde şişlik ya da kitle hissedilmemesi
gerekir

Hastadan ıkınması ya da öksürmesi istenir,
şişliklere ait bulgular değerlendirilir. Diğer
uylukta da tekrarlanır
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Şekil 12.18: İnguinal bölge (Weber & Kelley 2010)

12.3. Anüs, Rektum Ve Prostatin Tanilanmasi
Fekal fonksiyon ile ilgili anatomik yapılar: Anüs, anal kanal, geçiş bölgesi
(transitional zone) epiteli, hemoroid yastıkçıklar, longitünidal kas, eksternal anal sfinkter,
internal anal sfinkter, perineal bölge ve üçüncü sfinkterdir.
Anüs
Anal kanal sindirim sisteminin son kısmıdır. Anal sfinkterle başlar ve anorektal
bağlantı ile sona erer. 2.5 - 4 cm uzunluğundadır.Kıl veya yağ dokuları yoktur. Ağrılı
uyaranlara yanıt veren somatik sinirler vardır. Anal açıklık iç kısımdadır ve eksternal anal
sfinkter örter. Anal kanal gaz ve feçes çıkışı dışında kapalıdır. Dış sfinkter iskelet kaslarından
oluşmakta ve kontrollüdür. İç sfinkter düz kaslardan oluşmakta ve otonomik sinir sistemi ile
kontrolsüz çalışmaktadır. İki sfinkter bir çizgi ile ayrılır. İnternal sfinkterin üzerinde yer alan
anorektal bağlantı rektum ve anal kanalı böler. Ele gelmez iç muayene ile anlaşılabilir.
Rektum
Rektum sigmoid kolonun anorektal bağlantı ile sonlandığı, 12 cm uzunluğundaki en
son kısmıdır ve mukoza ile kaplıdır. Yukarıya doğru çıktıkça genişler. Anal kanal ve rektum
dik bir açı yapar. Rektumda Houston kapakları denilen 3 adet iç katlantı vardır. Periton
anterior rektumun 2/3’ünün üzerini kaplar.
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Şekil 12.19: Anal ve rektal yapılar Şekil 12.20:Prostat bezi ve komşu yapılar
(Weber & Kelley 2010)

12.3.1. Dışkılama Mekanizması
Rektum duvarının tonüsü ve üçüncü sfinkterin kasılması sonucunda rektum normalde
boş tutulur. Rektuma sigmoid kolondan bir dışkı bolusunun ulaşması ile dışkılama hissi
uyanır. Yaklaşık olarak 150 ml hacmindeki bir dışkı kütlesinin rektumu doldurması
sonucunda rektum içi basınç 25 cmH2O düzeyine yükselir. Rektum duvarının gerilmesi
internal anal sfinkterde (İAS) gevşemeye yol açar ve rektum içi basınç 25 cmH2O olduğunda
anal sfinkter tamamen gevşemiş olur. Bu mekanizma Rektoanal İnhibitör Refleks (RAIR)
olarak tanımlanır.
Dışkılama Mekanizması →
RAIR’ın aktive olması → İAS gevşemesi →
Anal kanalın proksimal kesiminin açılması →
Rektal içeriğin anorektal geçiş
bölgesi (transitional zone) ile teması. Bu aşamaya kadar tamamen otonom kontrol altında olan
dışkılama bu aşamadan sonra somatik kontrol altına girer.
Dışkılamanın gerçekleşmesi için kişinin uygun bir pozisyon alıp (oturma, çömelme)
eksternal sfinkter kompleksini gevşetmesi, bir yandan da karın içi basıncını artırarak rektum
içeriğini dışarıya doğru itmesi yani ıkınması gerekir.
Ikınma esnasında; Eksternal sfinkter kompleksi gevşer, puborektal kasın gevşemesi ile
anorektal dar açı genişler, anorektal bileşke düzleşir. Böylelikle dışkının geçişine engel
kalmaz ve boşaltım kolaylıkla gerçekleşir.

12.3.2. Anüs, Rektum, Prostat Tanılamasında Öykü Alma
-

-

Bağırsak hareketleri: Bağırsak alışkanlığınız nasıl? Son zamanlarda bir farklılık
oldu mu? Bağırsak içeriğinin geçişi esnasında ağrı oluyor mu?
Konstipasyon oluyor mu?
Diyare oluyor mu? Diyare bulantı ve kusma ile ilişkili mi?
Bağırsak hareketlerini kontrol etmede zorlanıyor musunuz?
Dışkılama: Dışkınızın rengi nasıl? Katı ya da sıvı? Dışkınızda kan var mı? Varsa
ne kadar?
Dışkınızda mukus fark ediyor musunuz?
Ikınma ve ağrı: Rektal bölgede ıkınma ve ağrı oluyor mu?
Geçmiş sağlık öyküsü: Daha önce anal veya rektal travma ya da cerrahi geçirdi
mi? Doğuştan gelen anüs ve rektum anomalisi var mı? Prostat cerrahisi geçirdi
mi? Hemoroid şikayeti veya hemoroid ameliyatı geçirme durumu oldu mu?
En son ne zaman dışkıda gizli kan testi yapıldı?
Hiç proktosigmoidoskopi yapıldı mı?
En son ne zaman doktor tarafından rektal dijital muayene yapıldı?
Hiç prostat spesifik antijen (PSA) için kan testi yaptırdınız mı? Ne zaman yapıldı
ve sonucu ne idi?
Aile öyküsü: Ailenizde polip, kolon veya rektal kanser hastası var mı?
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Anüs, Rektum, Prostat Tanılamasında Yaşam Tarzı ve Sağlık Davranışlarına
İlişkin Sorular
-

Laksatif, dışkı yumuşatıcı, lavman ya da diğer bağırsak hareketlendirici ilaçlar
kullanır mısınız?
Anal seks yapar mısınız?
Prostat için herhangi bir ilaç alıyor musunuz?
Günlük olarak ne kadar yüksek lifli ve posalı gıda tüketiyorsunuz?
Yağlı gıdalarla besleniyor musunuz?
Düzenli egzersiz yapıyor musunuz?
Kalsiyum desteği kullanıyor musunuz?
Postmenopozal dönemde iseniz hormonal tedavisi alıyor musunuz?
Anal ya da rektal şikayetleriniz iş ya da günlük normal aktivitelerinizi etkiliyor
mu?

Kolorektal kanser için tarama
50 yaşında kadın ve erkek aşağıdaki izlemleri yaptırmalıdır;
− Gaitada gizli kan (GGK) testi yılda 1 yapılır.(GGK, Poliklonal veya monoklonal
antikorlar kullanarak gaitada hemoglobin varlığını gösterebilmeli ve testlerde
kullanılan antijenler sadece insan hemoglobinine hassas olmalı, gıdalarla
alınabilecek hayvan kaynaklı hemoglobinlerle reaksiyona girmemeli ve bu şekilde
yalancı pozitif sonuçlara yol açmamalıdır.)
- Fleksible (esnek) sigmoidoskopi 5 yılda 1
- Çift-kontrastlı baryum lavman 5 yılda 1
- Kolonoskopi 10 yılda 1
- Orta ya da yüksek riskli hasta grubunda ise hekimin önerdiği daha sık izlemler de
yapılabilir.
Ülkemizin altyapısı ve olanakları göz önüne alındığında kolorektal kanser için ideal
olan iki yılda bir uygulanacak GGK Testi ve 10 yılda bir kolonoskopi ile yapılacak olan
taramadır. Hedef, tüm erkek ve kadınlarda 50 yaşında başlayacak ve 70 yaşında bitecek olan
toplum tabanlı taramadır. Taranacak popülasyon, bir yıllık aralıklarla tekrarlanmalı ve son iki
testi negatif olan 70 yaşındaki bireylerde tarama kesilmelidir. Birinci derece akrabalarında
kolorektal kanser veya adenomatöz polip öyküsü olan bireylerde normal popülasyonla aynı
prosedürler 40 yaşından itibaren başlamak şartıyla yerine getirilir. Birinci derece
akrabalarında erken yaşta kolorektal kanser ortaya çıkan bireylerde ise akrabalarında kanserin
çıkış yaşından 5 yıl önce tarama işlemleri başlamalıdır.

12.3.3. Anüs, Rektum, Prostat Muayenesinde Hasta Hazırlığı
Muayene farklı pozisyonlarda yapılabilir. Kadınlarda litotomi pozisyonunda genital
muayeneden sonra anüs ve rektum muayene edilebilir. En uygun pozisyona hasta ile birlikte
karar verilebilir. En sık pozisyon sol lateral pozisyondur (hasta güvende hisseder). Rektum
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parmakla muayene edilir ancak üst rektuma bakmak gerekirse proktosigmoidoskopi
yapılabilir. Malzeme olarak eldiven ve su bazlı kayganlaştırıcı kullanılır.

Şekil 12.21:Anorektal muayenede hasta pozisyonları (Weber & Kelley 2010)

12.3.4. Anüs, Rektum ve Prostatın Fiziksel Muayenesi
Değerlendirme süreci

Normal bulgular

İnspeksiyon
Perineal bölge gözlemlenmesi. Kalçalar
aralanarak anal açıklık ve cilt yüzeyi kitle, yara,
lezyon, kızarıklık, döküntü, fissür ve epitel
kalınlaşması açısından değerlendirilir

Anal açıklık kılsız, nemli ve sıkı şekilde
kapalıdır. Anal bölge derisi daha kalın ve
koyu pigmentlidir. Bu bölgede yara, lezyon,
kızarıklık ve döküntü olmamalıdır

Hastadan Valsalva yaparak ıkınması istenir. Bu
esnada anal bölgede şişlik veya lezyon olup
olmadığına bakılır

Ikınma esnasında
olmamalıdır

şişlik

veya

lezyon

Sakrokoksigeal bölgenin kontrolü
Şişlik, kızarıklık, çukurlaşma veya kıllanma
yönünden incelenir

Bu bölge normalde yumuşaktır, kızarıklık ve
kıllanma yoktur

Anüsün palpasyonu. Hastaya internal muayene
yapılır. Bu esnada bağırsak hareketlerinin
olabileceği hastaya açıklanmalıdır ancak
olmayabilir de. Eldiven giyilir ve işaret
parmağına kayganlaştırıcı sürülür. Hasta
ıkınırken işaret parmağının alt kısmı yerleştirilir

Hastanın sfinkteri gevşektir ve girişe izin
verir
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ve anal açıklığa hafifçe bastırılarak muayene
edilir, sfinkter bu esnada daha gevşektir
Parmak ucu ile bastırılmamalıdır,
rektumda ağrı hissedilebilir
Hastanın sfinkteri
gevşediğinde
parmağın alt yüzü ile bastırılır

yoksa
nazikçe

Ağrı olur ve gluteal gerginlik olursa 60 saniye
gluteal kıvrımlar açılarak beklenir ve anüs
normal olarak dilate olur

Muayene eden parmak anüse girer

Hastaya eksternal sfinkterini kasması söylenir ve
tonüsü değerlendirilir
Kas yapısındaki anal halka parmak döndürülerek
kontrol edilir. Hassasiyet, nodül ve sertlikler
varsa palpe edilir

Hasta normalde eldivenli parmağın etrafını
saran sfinkteri kapatır
Anüs normalde yumuşak, düzgündür ve
hassasiyeti yoktur
Rektumun palpasyonu
Parmak mümkün olduğunca rektumdan içeri
yerleştirilir. Sonra parmak saat yönünde
döndürülerek
kontrol
edilir.
Hassasiyet,
düzensizlik, nodül ve sertlikler
açısından
değerlendirilir

Rektal mukoza normalde yumuşaktır, hassas
değildir ve nodül yoktur

Peritoneal boşluğun palpasyonu
Bu bölgenin muayenesi ile erkekte rektumun ön
yüzünde yer alan seminal veziküllerin olduğu
alandaki prostat bezinin üstü palpe edilir.

Bu bölge normalde yumuşaktır ve hassasiyeti
yoktur

Kadında rektouterin boşluğun (serviks ve
uterusun arkası) üzerinde yer alan anterior rektal
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bölgenin yüzeyi palpe edilir
Hassasiyet ve nodül açısından değerlendirilir
Prostatın palpasyonu
Prostat rektumun ön yüzünden işaret parmağının
iç kısmı hastanın göbek hizasından başlayarak
saat yönünde tam olarak döndürülerek palpe
edilir.
Hastaya aniden idrara sıkışma hissi olabileceği
açıklanır. Parmağın iç kısmı prostat bezinin
üzerine doğru lateral loblar arasındaki oluk
(sulkus) hissedilmeye çalışılır. Prostatın şekli,
büyüklüğü ve yoğunluğu, hassasiyet, veya nodül
değerlendirilir

Prostat normalde lastiksidir ve hassasiyeti
yoktur
Her iki lobu median sulkus (oluk) ile
bölünmüştür
Loblar normalde 2.5 cm uzunluğunda ve kalp
şeklindedir
Muayenede
nodüller
belirlenebilir

veya

hassasiyet

Dışkının kontrolü ve gözlenmesi
Eldiven çıkarılır ve eldivendeki fekal materyal
incelenir. Feçesin rengi ve kan içerip içermediği
değerlendirilir.

Dışkı normalde yarı katı, kahverengi ve
kansızdır.

Şekil 12.22:Perianal bölgenin gözlemlenmesi(Weber & Kelley 2010)
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Şekil 12.23:Anal sfinkterin gevşetilmesi ve palpasyonu(Weber & Kelley 2010)

Şekil 12.24:Rektum duvarının ve prostatın palpasyonu(Weber & Kelley 2010)

Şekil 12.25: Kendi kendine testis muayenesi (BAUS, 2014)
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Tablo 12.2: Erkek Genital Sistemi Hemşire Öykü Alma Kontrol Listesi
Sorular

Normal bulgular

Mevcut belirtiler
1. Penis, skrotum, testis veya kasıklarda ağrı var mı?
2. Penis ve genital bölgede lezyon var mı?
3. Skrotum, genital bölge ve kasıklarda kitle, şişlik ve sertlik var mı?
4. Skrotumda ağırlık hissi ve sarkma var mı?
5. İdrar yaparken zorluk var mı? (hassasiyet, sık gitme, başlatma veya
akışında zorluk)
6. İdrarın rengi, kokusu ve miktarında değişiklik var mı?
7. İdrar yaparken ağrı ve yanma var mı?
8. İdrar yaparken kaçırma veya damlama var mı?
9. Cinsel aktivite ve isteğinizde değişiklik oldu mu?
10. Ereksiyon sağlama ve sürdürmede sorun var mı? Ejakülasyonda sorun
var mı?
11. Fertilite problemi var mı?
Geçmiş öyküsü
12. Pelvik bölgede ameliyat ve tedavi gerektiren bir durum oldu mu?
13. Doktorunuz veya hemşireniz tarafından en son ne zaman testis
muayenesi yapıldı?
14. HIV testi yapıldı mı? Neden yapıldı? Sonucu nasıl çıktı?
Aile öyküsü
15. Ailenizde prostat ve testis kanseri hastası var mı? Türü ne idi? Hangi
aile bireyinde idi?
Yaşam tarzı ve sağlık davranışları
16. Kaç tane cinsel partneriniz var?

340

17. Hangi aile planlaması yöntemini kullanıyorsunuz?
18. Şuanda ve geçmişte kimyasal madde ve radyasyona maruz kaldınız?
19. Genel günlük aktiviteleriniz nelerdir?
20. Ağır kaldırır mısınız?
21. Günlük yaşamınızı etkileyen genital sorunlarınız var mı?
22. Fertilite konusunda problem yaşadınız mı? Evet ise eşinizle ilişkiniz
etkilendi mi?
23. Cinsel tercihiniz nedir?
24. Cinsellikle ilgili endişeleriniz var mı?
25. Cinselliği yaşarken baskı hissediyor musunuz?
26. CYBE ve önlenmesi konusunda neler biliyorsunuz?
27. Kendi kendine testis muayenesi (KKTM) yapıyor musunuz? En son ne
zaman KKTM yaptınız?

Tablo 12.3: Erkek Genital Sistemi Fiziksel Değerlendirme Kontrol Listesi

Değerlendirme Becerisi

Bulgu Notları

Performans

1. Normal

1.Yeterli

2. Anormal

2.Geliştirilmesi gerekir
3.Yetersiz

1. Malzeme hazırlığı yapılır (tabure, önlük, eldiven,
ışık kaynağı)
2. İşlemi hastaya açıklanır
3. Hastaya önlük giydirilir
Penis
4. Hasta ayakta hemşire otururken penis kökü ve pubik
kıllar büyüme, eritem, kızarıklık, soyulma yönünden
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kontrol edilir
5. Penis derisi kızarıklık, lezyon ve kitleler yönünden
gözlenir
6. Penis sert, hasarlı ve hassas bölgeler açısından palpe
edilir
7. Sünnet derisi yer, kızarıklık ve bütünlük açısından
gözlemlenir
8. Glansın büyüklüğü, şekli, lezyon ve kızarıklıkları,
üriner meatusun yeri incelenir (sünnetli değilse
hastadan deriyi geri çekmesi istenir)
9. İşaret ve başparmağı ile glansa nazikçe dokunularak
üretral akıntı olup olmadığı değerlendirilir
Skrotum
10. Büyüklüğü, şekli ve pozisyonu gözlenir (patoloji
varsa penis normal yerinden farklı tarafta olur)
11. Şişlik ve kitleler gözlemlenir
12. Cilt rengi, bütünlüğü, lezyon ve kızarıklıklar
açısından değerlendirilir (kese kaldırılarak
posterior cilt de incelenir)
13. Skrotal doku başparmak ve ilk iki parmak arasında
palpe edilir (testis ve epididimler). Büyüklük, şekil,
yoğunluk,
nodül
ve
hassasiyet
durumu
değerlendirilir. Her bir spermatik kord ve vaz
deferens nodüller, şişlik ve hassasiyet yönünden
incelenir
14. Skrotal dokunun geçirgenliği (eğer skrotumda
şişlik veya kitle gibi anormal bir bulgu varsa ortaya
çıkar) Kırmızı ışık aranır
İnguinal bölge
15. İnguinal ve femoral herni, ıkınırken şişlikler olup
olmadığı gözlemlenir
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16. İnguinal herni şişlik ve sertlik yönünden palpe
edilir. Hastadan sol eli ile sağ inguinal kanala
palpasyonla bası yaparak kaydırmasını istenir. Sağ
işaret parmağı hastanın sağ skrotumuna yerleştirilir
ve üste doğru bastırılır. Parmak kanala veya
eksternal inguinal halkaya gelince hastadan
ıkınmasını ya da öksürmesi istenir. Diğer tarafta da
aynısını yapılır
17. Femoral herni için uyluğun ön tarafından femoral
kanal alanı muayene edilir. Hastadan ıkınması ya
da öksürmesi istenir. Diğer uylukta da tekrarlanır
18. Skrotal herni gözlemlenir ve palpe edilir (herhangi
bir sertlik olup olmadığına bakılır). Hastadan
uzanması istenir ve şişliğin kaybolup kaybolmadığı
değerlendirilir. Eğer kaybolmuyorsa bağırsak
sesleri dinlenir. Nazikçe sertlik palpe edilir, çok
rahatsız etmediği sürece abdomene doğru itilir
Verilerin analizi
19. Hemşirelik tanıları hazırlanır (iyilik hali, risk,
mevcut durum)
20. Ortak sorunlar belirlenir
21. Gerekli tavsiyelerde bulunulur

Tablo 12.4: Anüs, Rektum ve Prostat Hemşire Öykü Alma Kontrol Listesi
Sorular

Normal bulgular

Mevcut belirtiler
1. Bağırsak sorunları (dışkılamada değişiklikler, kabızlık, diyare, bağırsak
kontrolü, dışkının rengi, mukus varlığı, rektal bölgede yanma ve ağrı,
hemoroidler) var mı?
2. Anal ve perianal problemler (kitle, yara, lezyon, kızarıklık, şişlik) var mı?
3. Sakro-koksigeal alanda (pilonidal) şişlik, çukurlaşma, kızarıklık ve kıllanma
sorunları var mı?
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4. Gece sık idrara çıkma var mı?
Geçmiş öyküsü
5.

Doğuştan ya da geçirilmiş anal veya rektal travma veya cerrahi operasyon
öyküsü var mı?

6.

Dışkıda kan görülme öyküsü var mı?

7.

Prostat büyümesi, tedavisi veya cerrahi geçirme öyküsü var mı?

8.

Sağlık taramalarını yaptırma durumu nedir? (gaitada gizli kan, prostat spesifik
antijen-PSA, proktosigmoidoskopi, kolonoskopi)

Yaşam tarzı ve sağlık davranışları
9.

Laksatif, dışkı yumuşatıcı, lavman veya diğer bağırsak hareketlendiricilerini
kullanma durumu?

10. Anal seks yapıyor musunuz?
11. Günlük içilen sıvı/su miktarı?
12. Günlük beslenme alışkanlığı nasıl? (yüksek lifli, posalı, yağlı)
13. Egzersiz yapar mısınız?
14. Anal, rektal bağırsak veya prostat sorunları günlük yaşamınızı etkiliyor mu?
Tablo 12.5: Anüs, Rektum, Prostat Fiziksel Değerlendirme Kontrol Listesi

Değerlendirme Becerisi

Bulgu Notları

Performans

1. Normal

1.Yeterli

2. Anormal

2.Geliştirilmesi gerekir
3.Yetersiz

1. Malzemeler hazırlanır (eldiven, kayganlaştırıcı jel)
2. İşlem hastaya açıklanır
3. Hastaya önlük giydirilir
Anüs ve perianal bölge
4.

Şişlik, yara, lezyon, döküntü, kızarıklık, yönünden
kontrol edilir (büyüklüğü, şekli, yeri, bölümleri ve
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yapısı değerlendirilir)
5.

Sakrokoksigeal alan şişlik, kızarıklık, lezyon,
kitleler ve kıllanma yönünden gözlenir

6.

Valsalva manevrası
değerlendirilir

7.

Anal sfinkter tonüsü, hassasiyeti, dayanıklılığı ve
nodüller palpe edilir

ile

rektal

prolapsus

Rektum ve prostat
8.

Rektal mukozanın hassasiyeti, düzensizlikleri,
dayanıklılığı ve nodüller palpe edilir

9.

Peritoneal boşluk hassasiyet ve nodüller veya
“rektal shelf (douglasa yayılan tümörler)”
açısından palpe edilir

10. Prostat bezi hassasiyeti, büyüklüğü, şekli, yapısı
veya düzensizlikleri açısından palpe edilir
11. Gaitada kan olup olmadığı kontrol edilir, gaitada
gizli kan testi yapılır
Verilerin analizi
12. Hemşirelik tanıları hazırlanır (iyilik hali, risk,
mevcut durum)
13. Ortak sorunlar belirlenir
14. Gerekli tavsiyelerde bulunulur
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Uygulamalar
1)
Kadın – erkek genital sistem, anüs rektum ve prostat tanılaması yapılan
poliklinikte gözlem yapınız ve uygulayınız.
2)
Kadın – erkek genital sistem, anüs rektum ve prostat tanılamasını gösteren
eğitsel videolar izleyiniz.
3) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Weber J, Kelley JH. (2014). Health Assessment in Nursing. Chapter 26: Assessing
Male Genitalia and Rectum.5th edition. Walters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins,
Philadelphia, p: 582-611.
Weber J, Kelley JH. (2014). Health Assessment in Nursing. Chapter 27: Assessing
Female Genitalia and Rectum. 5th edition. Walters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins,
Philadelphia, p: 612-644.
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Uygulama Soruları
1)
Kadın – erkek genital sistemi, anüs rektum ve prostatındeğerlendirilmesinde
kullanılan yöntemleri açıklayınız.
2)
açıklayınız.

Kadın – erkek genital sistemi, anüs rektum ve prostatın tanılanmasını
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kadın – erkek genital sistemi, anüs rektum ve prostatın değerlendirilmesinde amaç, bu
sistem ve organlarda oluşabilecek fonksiyon bozukluklarını araştırmak, risk faktörlerini
değerlendirerek potansiyel sorunları belirlemek ve koruyucu davranışlar ile ilgili verilecek
sağlık eğitimi gereksinimlerini saptamaktır. Sistematik bir yaklaşımla yapılankadın – erkek
genital sistemi, anüs, rektum ve prostatın muayenesinde; öncelikle anamnez alınır, hasta
hazırlığı yapılır, inspeksiyon, palpasyon, spekulum, bimanuel muayene aşamalarıyla
değerlendirme yapılır. Kontrol listelerinden yararlanılır. Gerekirse numuneler alınır ve ileri
merkezlere sevk edilir.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi kadınların jinekolojik muayeneye başvurma nedenleri
arasında değildir?
a)

Menopoz şikayetleri

b)

Gebelik kontrolleri

c)

İnfertilite tanı ve tedavisi

d)

Lohusalık depresyonu

e)

Anormal vajinal kanama

2)Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı alışkanlıklarına ilişkin anamnez kapsamında
yer almaz?
a)

Menstrual hijyen

b)

Dar pantolon giyme

c)

Prezervatif kullanımı

d)

Genel vücut hijyeni

e)

Tuvalette genital temizlik

3)Aşağıdakilerden hangisi karın ağrısı, kasık ağrısı ve vajinal kanama nedeniyle acile
başvuran 30 yaşında bir kadının menstrual öyküsünde sorulması gereken sorulardandır?
a)

Menarş yaşı

b)

Son adet tarihi

c)

Premenstrual sendrom

d)

Menopoz durumu

e)

Emzirme durumu

4)
Pelvik muayene ortamını ve hastayı hazırlamada hemşire aşağıdakilerden
hangisini dikkate almalıdır?
a)

Ortamın uygun sıcaklıkta ve hijyende olmasını sağlama

b)

Hastanın mesanesinin dolu olmasının sağlanması

c)

Mutlaka steril eldiven ve steril örtüler kullanılmalıdır
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d)

Muayene odası kolay ulaşılabilir ve hareketli bir alanda olmalıdır

e)

Muayene için en sıklıkla sims pozisyonu tercih edilir

5)
Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme sisteminin tanılanmasında öykü alırken
sorulacak temel konular arasında değildir?
a)

En son ne zaman testis muayenesi olduğu

b)

Yaşam tarzı ve sağlık davranışları

c)

Aile yaşamı ve sosyal ilişkileri

d)

Hangi aile planlaması yöntemini kullandığı

e)

Cinsel yaşamından memnuniyet düzeyi

6)
Aşağıdakilerden hangisi anüs, rektum, prostat tanılamasında yaşam tarzı ve
sağlık davranışlarına ilişkin sorulması gereken sorulardan biridir?
a)

Bağırsak içeriğinin geçişi esnasında ağrı oluyor mu?

b)

Günlük olarak ne kadar yüksek lifli ve posalı gıda tüketiyorsunuz?

c)

Diyare oluyor mu? Diyare bulantı ve kusma ile ilişkili mi?

d)

Rektal bölgede ıkınma ihtiyacı ve ağrı oluyor mu?

e)

Ailenizde polip, kolon veya rektal kanser hastası var mı?

7)
Bimanuel
değerlendirilir?

muayenede

uterusla

ilgili

hangi

bulgular

normal

olarak

a)

Serviks hareketlerinde kısıtlılık

b)

Uterusta hassasiyet

c)

Adnekslerde nodül

d)

Retroversiyo uteri

e)

Uterus ve servikste asimetri

8)

Spekulum muayenesinde aşağıdaki seçeneklerden hangisine dikkat edilir?

a)

Serviks tam olarak görüldükten sonra spekulumun vidası sabitlenir

b)

Takılırken yatay olarak vajinaya itilir ve ters çevrilerek açılır

c)

Korkmaması için spekulum kadına gösterilmekten kaçınılır
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d)

Mümkün olduğunca büyük boy spekulum kullanılarak görüş alanı sağlanır

e)

Spekulum çıkarıldıktan sonra Human Papilloma Virus için örnek alınır

9)
açıklayınız.

Kadında obstetrik öykü kapsamında hangi bilgilerin sorulması gerekmektedir

10)
Jinekoloji muayene pozisyonlarını karşılaştırdığımızda hangisi, neden daha
avantajlı görünmektedir, açıklayınız?

Cevaplar: 1) d 2) c 3) b 4) a 5) c 6) b 7) d 8) a
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kas İskelet Sisteminin Anatomik Yapısı ve Fonksiyonları

13.2. Kas İskelet Sistemi Muayenesine Hazırlık
13.3. Kas İskelet Sistemi Muayenesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kas iskelet sisteminde temel anatomik yapılar ve fonksiyonları nelerdir?

2)

Kas iskelet sistemi tanılamasında sağlık öyküsü neleri kapsamalıdır?

3)
Kas iskelet sistemi ile ilgili en sık görülen semptomlar nelerdir? Bu
semptomlar nasıl değerlendirilmelidir?
4)
Kas iskelet sisteminin tanılanmasında kullanılan muayene yöntemleri ve
amaçları nelerdir?
5)

Baştan ayağa kas iskelet sistemi tanılaması nasıl yapılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Kas İskelet Sisteminin Kas iskelet sisteminde temel
Tanılanması
anatomik yapılar ve
fonksiyonlarını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kas İskelet Sisteminin Kas iskelet sistemine ilişkin
Tanılanması
sağlık öyküsünü alabilmek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulayarak
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Eklem hareket sınırları (ROM=range of motion)
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Giriş
Kas iskelet sisteminin temel fonksiyonu, bedeni desteklemek,hareketliliğini sağlamak
ve iç organları korumaktır. Kas iskelet sistemi sorunları, doğumsal, gelişimsel, travmatik,
neoplastik vb. birçok nedenlerle sıklıkla ve her yaşta görülmektedir. Ayrıca, kas iskelet
sisteminin baştan ayağa tüm bedenle ve sinir sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi,
endokrin sistem, gastrointestinal sistem gibi birçok sistem ile ilişkili olması nedeniyle sağlık
tanılamasında önemli bir sistem değerlendirmesini oluşturur. Kas iskelet sisteminin
değerlendirilmesinde amaç, bu sistemde oluşabilecek fonksiyon bozukluklarını araştırmak,
risk faktörlerini değerlendirerek potansiyel sorunları belirlemek ve koruyucu davranışlar ile
ilgili verilecek sağlık eğitimi gereksinimlerini saptamaktır.
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13.1. Kas İskelet Sisteminin Anatomik Yapısı ve Fonksiyonları
Kas iskelet sistemi bedendeki kemikler, kaslar ve eklemlerden oluşur. Kemikler ve
eklemler hareketin pasif öğelerini oluştururken, hareketin gerektirdiği gücü sağlayan kaslar
hareketin aktif motor öğelerini oluşturur. Kas iskelet sisteminin innervasyonu sinir sistemi
tarafından sağlanır ve kontrol edilir. Vücudumuzdaki kemik yapılardan oluşan iskelet,
yumuşak dokuları ve organları destekler, beyin ve spinal kord gibi organları korur ve bedenin
hareket etmesini sağlar. Bu sistem ayrıca, kan hücrelerinin üretiminde hematopoezde rol alır,
kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin depolanmasını sağlar. (Şekil 1)
Kemik dokusunun yapımı osteoblast adı verilen aktif hücreler tarafından sağlanır.
Osteoblastlar kollajen sentezler ve kemiğin mineralizasyonundan sorumludur. Kemiğin yıkımı
ise osteoklast hücreleri tarafından gerçekleşir. Kemik yapımı ve yıkımında parat hormon,
kalsitonin ve D vitamini önemli faktörlerdir. Kemikleri çevreleyen kemik zarı periost kemik
dokusunun formasyonunu ve beslenmesini sağlayacak osteoblastları ve kan damarlarını içerir.
Kırığın iyileşmesi ve ağrı duyusunda esas kaynaktır. Kemik dokusu sert kompakt kemikler ve
süngerimsi spongioz kemikler olarak iki tipte bulunur. Kompakt kemikler kemiğin
gövdesindeki sert, sağlam bölümlerini oluşturur ve içinde fazla sayıda yağ hücresi içeren sarı
kemik iliği bulunur.Gözenekli bir yapıya sahip olan süngerimsi kemikte ise hematopoezde
görev alan kırmızı kemik iliği (miyeloid ilik)bulunur.Kemiklerdeki mineral ve kollajen
bileşimi kemikler üzerindeki basınca bağlı olarak sürekli olarak değişir ve yenilenir.
Kemiğin fonksiyonuna göre şekli ve yüzeyi değişiklik gösterir. Örneğin uzun kemikler
kasların tutunmasın için düz ve tendon ve sinirlerin geçişine olanak sağlayacak şekilde
oyukların olduğu bir yüzeye sahiptir. Femur ve fibula uzun kemiklere örnek olarak verilebilir.
Carpal ve tarsal gibi kısa kemikler küp şeklindedirler. Yassı kemiklere kafatası ve skapula
kemikleri örnek olarak verilebilir. Vertabra ve kalça kemiği ise düzensiz şekilli kemiklerdir.
Yetişkin bir insanda iskelet toplam 206 kemikten oluşur. Axial iskelet ve appendikular
iskelet olmak üzere iki büyük bölümde incelenir. Seksen tane kemik içeren axial iskelet, yüz
kemikleri, işitsel kemikler, vertebra, kostalar, sternum ve torakstaki hyoid kemikten
oluşmaktadır. Bunların dışında kalanlar ise appendikular iskeleti oluşturmaktadır.
Kas iskelet sistemi,istemli çalışan toplam650 iskelet kasına sahiptir. İskelet kasları
postürü sağlar, vücut ısısını üretir ve bedenin hareket etmesine olanak verir. İskelet kasları,
kemiklere uzunlamasına paralel veya oblik tutunan kas liflerinden (fiber) oluşur. Sinirsel ileti
ile gelen elektrik akımı, hücre içine kalsiyum salınmasına neden olur ve liflerin içerisindeki
temel kasılma ünitesi olan sarkomerler kasılır. Bazı iskelet kasları refleks olarak hareket
edebilse de kasların nerdeyse tamamı istemli kontrolle çalışmaktadır.Kas lifleri kasılma için
gereken enerjiyi adenozin tri fosfat (ATP), fosfokreatin ve glikojenden sağlar. Kasların
düzenli çalışması kasların gelişiminde önemlidir. Uzun süren hareketsizlik kas dokusunda
atrofiye neden olur.
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Şekil 1: Kas İskelet Sistemi Anatomisi (http://3dhealthcare.org/musculoskeletal.html)
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Kaslarkemiğe, ligamente, tendona ya da fasyaya tutunur. Deri altında bulunan veya
kaslar ile diğer organları saran, geniş yaprak şeklindeki fibröz bağ dokusuna fasya denir.
Tendonlar, kasların kemiklere tutunması için kasların uçlarına, dış yüzeylerine yerleşmiş
güçlü, elastik olmayan fibroz kollajen bağlardır. Tendonlar iskelet kaslarının kasılmaları
sonucunda kemiklerin hareket etmesini destekler. Hareket sırasında iskelet kasları
kasıldığında oluşan gücü kemikler üzerine yumuşak bir geçişle iletirler. Kas tendon bileşkesi
adı verilen bu bölge kas-tendon-kemik düzeneğinin yaralanmaya en açık bölgesidir.
Ligamentlerise kemiği kemiğe bağlayarak kemikleri bir arada tutan güçlü, kalın ve esnek bağ
dokusundan oluşan bantlardır. Bunlar kemiklerin etrafını çevreleyerek, kemiklere çapraz ya
da paralel uzanarak destek sağlarlar.
Eklemler iki ya da daha fazla kemiği bir arada tutan birleşim bölgeleridir. Kemikler
hareket ederken bunları sıkıca bir arada tutar. Eklemler içerdikleri materyale göre (fibroz,
kıkırdak ve sinovyal) ya da hareket derecesine göre (sinatroz, amfiatroz, diatroz)
sınıflandırılmaktadır. Sinatroz hareketsiz (fibröz) eklemlere, kafa tası kemikleri arasındaki
süturlar örnek olarak verilebilir. Omurga kemikleri arası eklemler ve simfizis pubis ise
kıkırdak yapıdadır ve amfiatroz yarı hareketli eklemlere örnektir. Diatroz hareketli (sinovyal)
eklemlere ise diz, dirsek ve parmaklar üzerindeki eklemler örnek olarak verilebilir. Serbestçe
hareket edebilen eklemler sinovyal yapıdadır. Kemiklerin eklem yüzleri kıkırdak ile kaplıdır
ve birbirlerinden sinovyal boşluk ile ayrılır. Sinovyal eklemdeki boşluk zar ile örtülüdür ve bu
boşluk içinde bulunan sıvı eklemin hareketliliğini artırmaktadır. Dizde olduğu gibi bazı
eklemlerde sinovyal yapı menisküs adı verilen bir diskten oluşmaktadır. Bu eklemlerin hepsi
bir eklem kapsülü içinde yer alır.(Şekil 2)
Kıkırdaklar, yarı yumuşak, jel yapıda, güçlü ve ağırlık taşıyabilen bir destek
dokusudur. Kostaların üsten yedi çiftinin sternumla birleştiği yer doğrudan kostal kıkırdaktan
oluşmaktadır. Kıkırdak yapı toraksın, akciğerlerin genişlemesine izin verebilmesi için
esnemesine imkan verir. Kıkırdak yapı; burun, larenks, trakea ve bronş gibi solunum yolunu
oluşturan yapılarda da gözlenmektedir. Kıkırdak, uzun kemiklerin ucunda eklemler için daha
düz bir yüzey oluşturmak için şapka şeklinde yer alır. Kan damarları içermez ve hareketler
sırasında sinovyal sıvıdan beslenir. Bu nedenle yaralandığında iyileşmesi güçtür ve kıkırdağın
sağlığını sürdürebilmesi için ağırlık içeren aktiviteler ve eklem hareketi olması önemlidir.
Bursa, diz ve omuzlar gibi özel eklemlerin hemen bitişiğinde yer alan birleştirici
dokuların içindeki disk şeklinde küçük keselerdir. Her bursa kesesi sinovyal membran ile
örtülüdür ve içerdiği sinovyal sıvı sayesinde kas veya tendonun, diğer kas, tendon veya
kemiğe sürtünmesiyle oluşan friksiyon basıncını engeller.
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Şekil 2: Sinovyal Eklem Yapısı
(http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/pe/images/synovial_joint.gif)

13.2. Kas İskelet Sistemi Muayenesine Hazırlık
Kas iskelet sistemi muayenesinin yapılacağı oda, özellikle hareket güçlüğü bulunanlar,
yaşlılar veya tekerlekli sandalye ile gelen bireyler için engel oluşturmayacak şekilde
düzenlenmelidir. Muayene sırasında bedenin değerlendirilecek alanlarının açıkta olması
gerekeceğinden, oda ısısı uygun derecede ayarlanmalı, hastanın mahremiyetini korumaya
yardımcı paravan, muayene örtüleri veya tek kullanımlık önlük/şort bulunmalıdır. Baştan
ayağa kas iskelet sistemi muayenesinde hastadan birçok hareket yapması isteneceğinden
muayenenin uzun zaman alabileceği açıklanmalı ve gerekirse özellikle yaşlı hastalarda
dinlenmesi için ara verilmelidir. Değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için kasların gevşek
olmasına dikkat edilmelidir. Ağrı ve inflamasyon olan bölgelerde muayene nazikçe
yapılmalıdır. Muayene sırasında hastadan yapması istenen hareketler kısa cümlelerle açık ve
net bir şekilde ifade edilmeli, gerekiyorsa demonstrasyon yapılmalıdır. Yaşlı ve hareket
güçlüğü bulunan bireyler muayenede istenen hareketler için fazla zorlanmamalı, muayene
hastayı yormayacak şekilde düzenlenmelidir. Muayene sırasında kullanılabilecek araçlar;
mezura, goniometre, deri işaretleme kalemi, refleks çekici ve kas gücü ölçerdir.

13.3. Kas İskelet Sistemi Muayenesi
Kasiskelet sistemimuayenesinde kapsamlı bir sağlık öyküsü alındıktan sonra,
inspeksiyon, palpasyon, hareket muayenesi, kas gücü değerlendirmesi yapılır ve gerektiğinde
özel testler uygulanır.

13.3.1. Sağlık Öyküsü
Demografik öyküde; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek özellikleri değerlendirilir. Örneğin;
kadınlarda osteoporoz ve romatoid artrit riski daha yüksektir. İleri yaşlarda ise dejeneratif
eklem hastalıkları daha fazla görülür.
Geçmiş sağlık öyküsünde; daha önce kırık, eklemlerde zorlanma, burkulma ve çıkık
gibi kemik ve eklemlerini etkileyen bir kaza, travma veya ameliyat geçirme durumu
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sorulmalıdır. Önceki yaralanmalar kas güçsüzlüğü, hareket sınırlarında azalma ve hareketin
engellenmesi gibi kalıcı sorunlara neden olabilir. Ayrıca yakın zamanda bir enfeksiyon
geçirme durumu (HIV, sifiliz, Epstein-Barr virüs vb), aşılanma (tetanos, polio vb), alerji (süt
ürünleri veya laktoz intoleransı vb) değerlendirilir. Geçmişte çocukluk çağı ile ilgili
olabilecek doğum travması, serebral palsi, juvenil artrit öyküsü, büyüme ve gelişme sorunları
araştırılır. Menopoz dönemindeki kadınlarda artan osteoporoz riski nedeniyle menopoz yaşı
ve kemik densitometrisi ölçümü değerlendirilir.
Aile öyküsünde; hastanınvertebral sorunlar, gut hastalığı, artrit ve osteoporozgibi
sorunlarile ilgili ailesel riski değerlendirilir.
Şu andaki sağlık öyküsünde; kronik hastalıkları, ilaç kullanımı, hareket etmesinde ve
günlük aktivitelerini yapabilme becerisinde değişiklik, kas gücünde değişiklik, egzersiz veya
spor yapma, egzersiz veya spor sırasında aldığı koruyucu önlemler, beslenme alışkanlıkları
(kalsiyum tüketimi, kilo alma veya verme vb), sigara ve alkol alışkanlıkları, günlük
yaşamında ağır kaldırma, çekme ya da eğilme hareketleri yapma, zorlayıcı işlerde kasların
gerilmesini ve yaralanmaları önlemek için aldığı önlemler sorgulanmalıdır. Örneğin; kronik
hastalıklar mobiliteyi ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir.Adrenokortikotropik
hormon, kortikosteroidler, diüretikler, antikolvulsanlar, antidepresanlar, antilipemikler,
antigut ajanlar, benzodiazepinler, amfetamin, fenotiazin gibi birçok ilaç kas iskelet sistemi
üzerinde yan etkilere neden olabilir. Kas iskelet sistemi ile ilgili sorunlarda hastanın yaşam
kalitesinin ne derecede etkilendiğini ve bu değişikliklere nasıl uyum sağladığı değerlendirmek
önemlidir. Obezite eklem hastalıkları ve bel ağrısı ile ilişkili olabilir. Egzersiz, sigara ve alkol
ile ilgili sorular özellikle menopoz çağında osteoporoz riski için önemli hazırlayıcı
faktörlerdir. Spor ile ilgili sorular ise bireyin yaralanma riskini değerlendirir.Ağır kaldırma
veya tekrarlayan zorlayıcı hareketlere bağlı kas iskelet yaralanmalarının birçoğu doğru vücut
mekaniği, kaldırma sırasında doğru yardım ve koruyucu aletlerin kullanımı ile
önlenebilir.Aynı zamanda bu öykü sırasında sağlığı geliştirme için hastanın bilgi
gereksinimini belirlenmiş olur.
Kas iskelet sistemi ile ilgili en sık bildirilen sorunlar ağrı, hareket ile ilgili problemler
ve günlük aktiviteler ile ilgili problemlerdir.Sağlık tanılamasının her alanındaki semptomlarda
olduğu gibi semptomun yeri, niteliği, niceliği, kronolojisi, ortam, ilişkili olaylar, arttıran
azaltan faktörler ve eşlik eden semptomları içeren bir semptom analizi yapılır.
Eklem ağrısı hastaların yardım aradığı en yaygın kas iskelet sistemi semptomudur.
Ağrı eklemin içinde veya çevresinde hissedilir, inflamasyon belirtisi olarak ödem veya eritem
eşlik edebilir. Kemik ağrısı tipik olarak derin, küt, can sıkıcı, yoğun olarak tarif edilir. Kırık
olmadığı sürece kemik ağrısı hareket ile ilişkili değildir. Kırık varsa daha keskin bir ağrıdan
bahsedilir. Kas ağrısı daha çok kramp tarzında ifade edilir. Güçsüzlükle ilişkili kas ağrısı
primer bir kas hastalığını düşündürür. Ani ortaya çıkan ve ayak baş parmağı, ayak bileği ve
bacağın alt bölgesinde eritem şeklinde görülen ağrı gut hastalığının belirtisidir. Romatoid
artrit ve tendonit ağrısı özellikle etkilenen taraftaki kalça üzerine yatıldığında hastayı uykudan
uyandırabilir. Romatoid artritli hastalar sıklıkla sabahları bir iki saat süren bir sertlik veya
katılaşma hisseder. Aksine, osteoartrit hastaları ağır kaldırdığında artan ve dinlenmeyle azalan
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bir ağrı yaşar. Bazı hastalıklar eklemler arasında gezici ağrılara neden olur (akut romatoid
ateş, lösemi, juvenil artrit). Viral hastalıklar kaslarda ağrı ve sızıya neden olabilir (miyalji).
Ağrıyı nelerin kötüleştirdiğini öğrenmek tanıya yardımcı olur. Artrit ağrıları barometrik
basınçtaki değişiklikler ile kötüleşir. Hareket genellikle eklem ağrısını kötüleştirir, yalnızca
romatoid artritte hareket ağrıyı azaltır. Ağrıyı nelerin azalttığını bilmek ağrıyı azaltma
stratejilerinin seçiminde yardımcı olur. Artrit ya da gut gibi akut inflamasyonlar eritem, ısı
artışı ve ödeme neden olur. Eklem kıkırdağı ya da kapsülünde yaralanmalar, kas yırtıkları ve
ödem hareket sınırlarında azalmaya neden olur.Boğaz ağrısından 10-14 gün sonra ortaya
çıkan eklem ağrısı romatoid ateş ile ilişkili olabilir. Kas güçsüzlüğü sinir innervasyonu veya
kas kontraksiyonu ile ilgili sorunlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Denge, yürüyüş ve
koordinasyon sorunları genellikle nörolojik hastalıklarla ilişkilidir. Kas atrofisi uzun süre
kasın kullanılmamasına bağlı oluşabilir. Proksimal kas güçsüzlüğü daha çok miyopati iken,
distal güçsüzlük genellikle bir nöropatidir.Diz ve ayak bileğiüzerine basınç olduğunda
eğilmesi veya eklemlerini kilitlenmiş gibi hissetmesi kronik inflamasyon ya da eklem
travmasına bağlı olarak eklemlerde oluşan dayanıksızlığı gösterir. Eklemlerde dayanıksızlık
olduğunda hasta güvenliğinden endişe edilir.
Mobilite kaybı ve fonksiyonlarda azalma öz bakım yetersizliğine neden olabilir. Hangi
aktivitelerde bozulma olduğunu ne derecede sorun olduğunu ve hastanın bunları kompanse
edebilmek için neler yaptığını öğrenmek önemlidir. Örneğin, ayakkabı giyerken kalçanın
rotasyonu ile artan bir kalça ağrısı şikayeti olan hastada dejeneratif bir hastalık olabilir. Banyo
(küvete girme/çıkma, musluk açma/kapama), tuvalet (idrar ve dışkı yapma, tuvalete
oturma/kalkma/eğilme), giyinme (düğme ilikleme, fermuar çekme, boyun arkasındaki ilikleri
kapama, sutyen kopçalarını kapama, elbise veya kazağı başının üzerinden geçirme, pantolon
giyme, ayakkabı bağlama, ayakkabıların ayağına olmaması), bakım (tıraş, diş fırçalama, saç
tarama, saç yıkama/kurutma, makyaj yapma), yemek (yemek hazırlama, dökme, kapları
tutma, yiyecekleri kesme, yemeği ağzına götürme, içme), hareket etme (yürüme, merdiven
çıkma/inme, yatağa girme/çıkma, ev dışına çıkma), uyku, iletişim (yazma, konuşma, telefon
kullanabilme) ve cinsel yaşam etkilenmiş olabilir. Öz benlik saygısı, beden imajı ya da rol
performansında bozulma, bağımsızlık kaybı ve sosyal izolasyon değerlendirilmelidir. Sosyal
ilişkilerin sürdürülmesi tedavinin önemli bir yönüdür.

13.3.2. Fiziksel Muayene Uygulaması
Sistematik bir yaklaşımla baştan ayağa yapılacak bir kas iskelet sistemi muayenesinde;
öncelikle postür, yürüyüş, denge ve koordinasyon değerlendirilir, çift taraflı olarak ekstremite
ölçümleri yapılır, tüm eklemler, eklemlerin hareket sınırları ve kas gücü karşılaştırılır,
gerektiğinde el bileği, omurga, kalça ve diz problemleri ile ilgili ilave özel testler uygulanır.
İnspeksiyon hastanın muayene odasına girmesiyle başlar. Postür, duruş, omurga, ayak
yapısı, yürüyüş, denge ve koordinasyon izlenir. Eklemler, kaslar ve ekstremitelerin biçimi,
boyut ve simetrisi, deformite, istemsiz kasılmalar, tremor, kaslarda atrofi veya hipertrofi,
yumuşak doku ve ciltteki değişiklikler, inflamasyon bulguları, şişlik, renk değişikliği ve
lezyonlar gözlenir.
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Palpasyon ile kemikler ve eklemlerin sınırları, kas tonüsü, yumuşak dokular ve cilt
değerlendirilir ve lokal hassasiyet, ödem, ısı değişikliği, subkutan nodüller ve krepitasyon
(çıtırtı sesi) araştırılır.

13.3.2.1. Postür Değerlendirmesi
Hasta ayakları bitişik, kolları yanda sarkar durumda, ön, arka ve yandan inspeksiyonla
beden postürü değerlendirilir. Bedeni dik, başı orta hatta olmalıdır. Omuzlar, skapula ve iliak
çıkıntıların simetrisine bakılır. Baş sakrum ile aynı planda, omuzlar ve pelvis aynı hizada,
krista iliaka anterior superior noktasından ayağa doğru hayali bir hat çizildiğinde patella orta
hatta olmalıdır. Ayaklar yere tam basmalı ve ayak parmakları karşıya bakmalıdır. Omurgada
servikal ve lumbar eğriler konkav, torasik ve sakral eğriler ise konvekstir. Kifozda
vertebraların arkaya doğru eğriliği artarken lordozda öne doğru eğrilik artmıştır. Skolyozda
ise yana doğru eğrilir görülür. (Şekil 3). Spinal eğriliklerde deformite gözlendiğinde sorunun
yapısal (anatomik) ya da fonksiyonel (duruş ile ilgili) olup olmadığı değerlendirilmelidir.
Kifoz ve skolyoz değerlendirmesi için hastanın belinden öne doğru eğilerek kollarını aşağı
sarkıtması istenir. Hemşire hastanın arkasında durarak eğrilikleri kontrol eder. Fonksiyonel
tipteki kifoz ve skolyozda eğrilik kaybolurken yapısal tipte eğrilik gözlenmeye devam eder.
(Şekil 4). Lordoz değerlendirmesi için, hastadan ayakta iken bir duvara düz bir şekilde
yaslanması istenir. Hemşire elini duvarda lumbar eğriden kolaylıkla geçirebiliyorsa yapısal
lordozdan söz edilir. (Şekil 5).

Şekil 3: Omurga Eğriliklerine Bağlı Postür Sorunları
(http://biology-forums.com/index.php?action=gallery;sa=view;id=8979)

Şekil 4: Skolyoz Eğrisi
http://what-when-how.com/nursing/care-of-the-school-age-child-oradolescent-pediatric-nursing-part-2/
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Şekil 5: Lordoz Muayenesi
(http://www.ptonthenet.com/articles/corrective-exercise-part-2-thelumbo-pelvic-hip-girdle-3075)

13.3.2.2. Yürüyüşün Değerlendirilmesi
Yetişkinlerde ayaklar arası mesafe 5-10 cm, adımlar arası mesafe 25-35 cm’dir.
Ayaklar zeminden 2,5-5 cm kalkar. Adımlar arası mesafe bacak boyu uzunluğu ile orantılı
olarak artar. Yürüyüş sırasında postür dik, adımlar düz bir hat boyunca ritmik, koordine
olmalı, kolaylıkla yön değiştirebilmeli ve kollar bacakların ters yönde salınmalıdır. Yürüyüş
basma fazı ve salınım fazı olarak iki aşamada değerlendirilir. Basma fazı, topuğun yere olan
teması ile başlar, ayağın tamamen yere basmasının ardından vücut ağırlığıayağa geçer ve aynı
ayağın parmaklarının yerden ayrılması ile son bulur. Salınım fazı, ayak parmaklarının yerden
ayrılmasıyla başlar (hızlanma), havada duran ayak ileri doğru salınır, salınan bacak basan
bacağın önüne geçer ve topuğun yere değmesiyle sona erer. Yürüme siklusunun %60'ını
basma fazı, %40'ını ise salınım fazı oluşturmalıdır. Ağrı nedeniyle yürüyüşün bir fazında
kısalma, topallama, düşük ayak, baş öne eğilerek yürüme, makaslayarak yürüme, spastik
yürüyüş, ördekvari yürüyüş vb. yürüyüş anomalileri gözlenebilir. Yürüyüş problemleri
hastanın düşme riskini değerlendirmede önemlidir. (Şekil 6)

Şekil 6: Anormal Yürüyüş Örnekleri
(Aminoff, Greenberg &Simon(2015). Clinical Neurology)

13.3.2.3. Denge ve Koordinasyonun Değerlendirilmesi

Denge ve koordinasyon testleri serebellar fonksiyonu değerlendirmek amacıyla
kullanılır. Dengeyi değerlendirmek için tandem yürüyüşü (öndeki ayağın topuğu, arkadaki
ayağın parmak uçlarına değecek şekilde yürüme), topuk üzerinde yürüme ve ayak parmakları
üzerinde yürüme, tek ayak üzerinde yerinde hoplama ve dizlerini bükerek eğilme testleri
yapılır. Ayrıca romberg testi ile hasta ayakta, ayaklar bitişik kollar öne doğru uzatılmış
pozisyonda gözler açık ve kapalı iken denge sağlanıp sağlanamadığı kontrol edilir. (Şekil 7-8)
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Üst ekstremitelerde koordinasyonu değerlendirmek için hızlı tekrarlayan hareketlerle
oturur pozisyonda ellerinin ön ve arka yüzünü bacaklarına vurması, ellerinde baş ve küçük
parmaklarını birbirine değdirmesi istenir. Ayrıca hastadan gözleri açık ve kapalı iken
parmağını burnuna değdirmesi veya parmağını hemşirenin değişik konumlarda yönelttiği
parmağına değdirmesi söylenir. Alt ekstremitelerde ise ayak parmaklarını ritmik bir şekilde
yere vurması veya yatar pozisyonda topuğunu dizinden ayak bileğine kadar sürerek
ilerletmesi istenir. Her hareket çift taraflı olarak değerlendirilmelidir. Düşme riski dikkate
alınmalıdır. (Şekil 9)

Şekil 7: Tandem Yürüyüşü
(http://www.ahrq.gov/professionals/education/
curriculum-tools/stepmanual/step10.html)

a

Şekil 8: Romberg Testi
(http://it.paperblog.com/posturatest-romberg-posturale-1719478/)

b

c
d
Şekil 9: Koordinasyon Muayenesi
a) el baş parmak-küçük parmak değdirme, b) eli ters
ve düz bacağa vurma, c) parmağını burnuna ve hemşirenin yönlendirdiği parmağa değdirme
d) topuğunu diğer diz üzerinde kaydırma
(https://www.studyblue.com/notes/note/n/neurological-exam/deck/6903029)

13.3.2.4. Ekstremite Ölçümleri
Ekstremitelerde şekil bozukluğu, anormal duruş, kısalık, kaslarda atrofi veya hipertrofi
gözlendiğinde, bulguları objektif olarak değerlendirmek amacıyla ekstremitelerin uzunluğu ve
çevresi mezura ile ölçülür. Ekstremitelerde açısal eğrilik açı ölçer ile değerlendirilebilir. Tüm
ölçümler iki taraflı olarak yapılmalıdır.
Kol uzunluğu kürek skapula çıkıntısı olan akromion ile elin orta parmak ucu arası
mesafedir. Bacak uzunluğu ise krista iliaka anterior superior noktasından itibaren dizden
geçen bir hatta medial malleusa kadar olan mesafedir. Sağ ve sol ekstremiteler arasındaki
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uzunluk farkı 1 cm’yi geçmemelidir. Ekstremitelerde ön kol, üs kol, uyluk ve baldır kaslarının
orta noktasından çevre ölçümü yapılır. Ölçümlerde dominant taraf not edilmelidir. Dominant
taraftaki kas çevresi 1 cm daha fazladır. (Şekil 10)

Şekil 10: Ekstremite Ölçümleri (Dillon 2007)

13.3.2.5. Kas Gücü Değerlendirilmesi

Kas gücü değerlendirmesinde kaslara ters yönde güç uygulanırken kasın gösterdiği
direnç değerlendirilerek kuvvet kaybı belirlenir. Her iki tarafta, eklemlerdeki hareket sınırları
belirlenirken yerçekimine ve dirence karşı yaptırılan hareketlerle birlikte değerlendirilir.
Göz kasları: Hasta gözünü sıkıca kapar. Hemşire hastanın göz kapağının kapanmasına karşı
direnç uygular. Göz kasları, altı kardinal yönde bir objeyi takip eder.
Yüz kasları: Yanakları şişirir, dilini yanaklarına iter, dilini çıkarır, sağa sola hareket ettirir.
Hemşire hastanın yanağında parmak uçları ile direnci değerlendirir.
Boyun (Sternokleidomastoid): Arkaya ekstansiyon, öne fleksiyon, rotasyon ve başıyla
omuzlarına dokunma hareketleri yapar. Hemşire ekstansiyon sırasında başı öne, fleksiyon
sırasında başı arkaya itmeye çalışırken kas gücünü değerlendirir.
Omuz (Trapezius): Hasta omuzları yukarı kaldırırken hemşire elleriyle omuzları aşağı iter.
Deltoid kas: Hasta kollarını yukarı kaldırırken hemşire kolu aşağıya iter.
Biceps kası: Hastadan kolunu fleksiyon yapması istenirken hemşire kolu ekstansiyona
zorlayacak şekilde çeker. (Şekil 11)
Triceps kası: Hastadan kolunu ekstansiyona getirmesi istenirken hemşire kolu fleksiyona
zorlayacak şekilde iter. (Şekil 11)
El bileği kasları: Dirsek ekstansiyon yaparken hemşire fleksiyon yapması için iter. Fleksiyon
yaparken hemşire ekstansiyon yapması için iter.
El parmakları: Parmakları ekstansiyona getirirken hemşire parmakların dorsal yüzünü iter.
Fleksiyon yaparken ise hemşire parmakların ventral yüzünü iter. Hasta parmaklarını
birbirinden uzaklaştırırken hemşire parmakları bir arada tutmaya çalışır.
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Kalça: Supin pozisyonda hasta ekstansiyondaki bacağını kaldırırken hemşire diz üzerinden
bacağı aşağı bastırır.
Bacakta hamstring, gluteal, abduktor, ve adductor kaslar: Hasta oturur pozisyonda sırayla
bacakları birbiri üzerinde çaprazlarken hemşire karşı yönde güç uygular.
Quadriceps: Hasta bacağını ekstansiyona getirirken hemşire bacağı fleksiyona zorlayacak
şekilde iter. (Şekil 11)
Hamstring: Hasta dizleri bükerek fleksiyona getirken hemşire bacağı ekstansyona zorlayacak
şekilde iter. (Şekil 11)
Ayak bileği ve ayaklar: Hasta ayağını dorsofleksiyona getirmeye çalışırken hemşire plantar
fleksiyona zorlayacak şekilde iter. Hasta ayağını plantar fleksiyona getirmeye çalışırken
hemşire dorsofleksiyona zorlayacak şekilde iter.
Değerlendirme;
(0) Kontraksiyon yok
(1) Minimal kontraksiyon
(2) Yer çekimi elimine edildiğinde tam hareket (yerçekimini yenemez)
(3) Yer çekimine karşı hareket var
(4) Yer çekimi ve hafif dirence karşı hareket var
(5) Yer çekimi ve tam dirence karşı hareket var

Biceps kas gücü muayenesi

Triceps kas gücü muayenesi
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Quadriceps muayenesi

Hamstring muayenesi

Şekil 11: Kas Gücü Muayenesi (Zarko Bahar &Aktin 2001: şekil 43,46,47 )

13.3.2.6. Eklem Hareketliliğin Değerlendirilmesi
Sinovyal eklemler tek eksen, iki eksen veya daha fazla eksen üzerinde hareket edebilir.
Hareketli olduğu eksene bağlı olarak sinovyal eklemlerin yapabildiği hareketler; kemiklerin
bedenin orta hattından uzaklaşması (abduksiyon), orta hatta yaklaşması (addüksiyon), eklem
açısını arttırarak gerilme (ekstansiyon), eklem açısını küçülterek bükülme (fleksiyon), içe
dönme (inversiyon), dışa dönme (eversiyon), kendi ekseni etrafında dönme (rotasyon), aşağı
dönme (pronasyon), yukarı dönme (supinasyon), sirküler dönme (sirkümdiksiyon), öne
uzanma (protraksiyon) ve geri içe çekilme (retraksiyon) hareketleridir. (Şekil 12)
Eklem hareketliliğin sınırları (range of motion) eklemin yapabildiği maksimum
hareket sınırıdır ve goniometre adı verilen özel bir açı ölçer yardımıyla ölçülebilir. Ölçüm için
goniometrenin köşesindeki 0 noktası nötral pozisyondaki eklemin ortasına yerleştirilir.
Goniometrede açıölçerin iki kolu eklemin proksimal ve distal ucundaki ekstremite üzerine
yerleştirilir. Eklemin ekstansiyondaki en açık ölçüsü ve fleksiyonda en kapalı ölçüsü
değerlendirilir. (Şekil 13)
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Şekil 12: Eklem Hareketleri
(http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/range+of+motion+exercise)

Şekil 13: Goniometre İle Eklem Hareket Sınır Açılarını Değerlendirme
(http://bonesmart.org/forum/threads/rom-range-of-motion-information.3730/)

13.3.2.7. Özel Kas İskelet Bölümleri İle İlgili Testler

Kas iskelet sistemine ait sorunları değerlendirmek amacıyla birçok özel testler
geliştirilmiştir. Bu bölümde sık görülen kas iskelet sistemi sorunlarına yönelik özel testlerden
örnekler verilmiştir.
Temporomandibular Eklem Muayenesi
Temporomandibular eklem disfonksiyonu muayenesinde,hemşire işaret ve orta
parmaklarını hastanın başının yan taraflarında her iki kulağın önüne yerleştirir. (Şekil 14)
Hastadan ağzını mümkün olduğunca açması, kapaması ve alt çenesini sağa sola hareket
ettirmesi istenir. Çene açılırken hemşire parmakların içeri çöktüğünü hisseder ve alt çene
(mandibula) hareketini değerlendirilir. Alt ve üst dişler arası ortalama 3-6 cm açılabilir. Alt
çene lateral olarak 2,5-5 cm hareket edebilir ve rahatça dışarı öne itilip geri çekilebilir. Çene
eklem hareketleri sırasında ağrı, çatırtı, klik klik sesleri duyulması anormaldir. Hasta dişlerini
sıkarken temporal ve masseter kasların gücü palpe edilir.(Şekil 15)

Şekil 14: Temporomandibular Eklem

Şekil 15: Çene Hareketleri
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muayenesi (Dillon 2007)
Karpal Tünel Sendromu Testi

(http://oznurawesta.com/fmlokomotor.html)

Karpal Tunel Sendromunu değerlendirmek üzere Falen Testi (Phalen’s Test) ve Tinel
Testi uygulanmaktadır. (Şekil 16)
Falen testi için hastadan ellerini bileklerden 90 derece bükerek, ellerin dorsal yüzünü
birbirine bastıracak şekilde aşağı dönük tutması istenir. Hasta bir dakika boyunca bu
pozisyonda kalır. Elin palmar yüzünde uyuşma, karıncalanma, parestezi ve özellikle ilk üç,
dört parmağı üzerinde ağrı olması karpal tünel sendromu bulgusudur.
Tinel testinde ise, bileğin iç yüzünde median sinirin karpal ligament altından geçtiği
noktaya parmakla vurulduğunda elde median sinir boyunca (ilk 3-4 parmak) ağrı, uyuşma
veya karıncalanma hissetmesi pozitif bulgulardır.

Falen testi

Tinel testi

Şekil 16:Karpal Tünel Sendromu Testi
(http://murtagh.fhost.com.au/html/practice_tips/picspt/9780070158986_001_286.jpg)
Düz Bacak Kaldırma Testi (Straight Leg Raising Test)
Kalçadan ayağa doğru bacağın arka bölgesinden yayılan ağrı olduğunda siyatik sinir
ağrısı ve lumbar disk hernisini değerlendirmek amacıyla uygulanır. Hasta supin pozisyonda
yatarken hemşire bir elini hastanın ağrı duyulan taraftaki ayak bileğine diğer elini hastanın
dizine yerleştirir. Diz bükülmeden bacak düz bir şekilde kalçadan yukarı kaldırılır. Hastanın
bel ve bacağında ağrı olması siyatik sinir köklerinde sıkışma ve lumbar disk hernisi olduğunu
gösteren pozitif bulgulardır. (Şekil 17)

Şek

Şekil 17: Düz Bacak Kaldırma Testi
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(http://nisharbasha.blogspot.com.tr/2012/06/five-minute-back-examination-with.html)
Thomas Test
Kalçada fleksiyon kontraktürünü değerlendirmek amacıyla yapılır. Fleksiyon
kontraktürünün nedeni kalça fleksör kaslarındaki gerginliğe karşın, kalça ekstansör
kaslarındaki göreceli güçsüzlüktür. Hasta supin pozisyonda yatarken bir bacak dizden
bükülerek göğsüne doğru tam fleksiyona zorlanır. Bu şekilde kalça fleksiyon kontraktürünü
telafi etmeye çalışan lomber lordoz ortadan kaldırılarak bel düzleştirilmiş olur. Bacak
fleksiyona zorlanırken diğer bacağın masada düz bir şekilde ekstansiyonda kalması gerekir.
Diğer bacağın masadan yükselerek açı oluşturması pozitif kabul edilir. (Şekil 18)

Şekil 18: Thomas Testi
(https://www.studyblue.com/notes/note/n/b-thighhip-3/deck/14920801)
Trendelenburg Testi
Doğumsal kalça çıkığının ve gluteus medius kas gücünün değerlendirilmesinde
kullanılır. Hasta ayakta arkasını dönük iken pelviste krista iliakalar gözlemlenir. Daha sonra
her iki tarafta değişerek tek ayak üzerinde durması söylenir. Tek ayak üzerindeyken karşı
taraf aşağı düşerse ve pelvis yere paralel durmuyorsa ya kalça eklemi dislokasyon nedeniyle
stabil değildir ya da gluteus medius kası güçsüzdür. (Şekil 19)

Şekil 19: Trendelenburg Testi
(http://epomedicine.com/videos/examination-of-hip-trendelenburg-test-or-sign/)
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Dizde Effüzyon Testi
Patellada az miktarda sıvı effüzyonu Bulge Testi ile fazla miktardaki sıvı effüzyonu
Balotman Testi ile değerlendirilir.
Bulge (şişkinlik) muayenesinde hasta supin pozisyonda ve diz ekstansyonda iken dizin
medial yüzü birkaç kez dize doğru sıvazlanır. Daha sonra dizin lateral yüzüne hafifçe vurulur.
Diğer tarafta medialde sıvı dalgalanması ya da şişkinlik olmaması gerekir. (Şekil 20)
Ballotman testinde ise, hasta yine supin pozisyonda yatarken hemşire bir elini uyluk
üzerinde patellanın biraz üzerine yerleştirerek sıkıca kavrar. Diğer eli ile patellanın altından
sıkıca kavrayarak patelleya doğru sıvazlar. Bu hareketler, bölgede sıvı varsa patellanın altında
birkmesine neden olur. Aşağıdaki elinin işaret parmağıyla yavaşça patella üzerine vurduğunda
suyun patella ve parmak arasında gidip gelerek parmağa çarptığı hissedilir. (Şekil 21)

Şekil 20: Bulge Test(http://www.physio-pedia.com/Sweep_test)

Şekil 21: Ballotman Muayenesi
(https://www.studyblue.com/notes/note/n/nurs-214-study-guide-2011-12-shanty/deck/9735239)
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Dizde Stabilite Testi(Lachman Test)
Hasta dizineağırlık bindiğinde çökerek eğildiğinden şikayet ediyorsa patellar stabilite
değerlendirilmelidir. Dizin medial ve lateral planında stabilite değerlendirilirken hastaya
dizini ekstansiyonda tutması söylenir ve dizde abduksiyon ve adduksiyon yaptırılmaya
çalışılır. Normalde stabil bir dizde hiçbir hareket olmaz. Ön arka planda stabilite
değerlendirilirken hastadan dizine en az 0 derece fleksiyona getirmesi istenir. Patella altından
bacak sıkıca kavranır ve öne arkaya doğru itilir. Hareket olmaması beklenir. (Şekil 22)

Şekil 22: Dizde Stabilite Testi
(http://www.hipkneespecialist.co.uk/knee-examination-gp-education.html)
Menisküs Muayenesi
Menisküs hasarını değerlendirmek amacıyla McMurray ve Appley testleri uygulanır.
McMurray testinde, hasta supin pozisyonda ve diz tam fleksiyonda iken hemşire bir
elini hastanın topuğuna diğer elini hastanın dizi üzerine yerleştirir. Bu pozisyonda hemşire
hastanın bacağını tam ekstansiyona getirmeye çalışırken aynı anda ayağı internal ve eksternal
rotasyona zorlar. Bu sırada klik sesi ve ağrı duyulması pozitif bulgulardır. (Şekil 23)
Appley testinde ise hasta prone pozisyonda yatarken diz fleksiyona getirilir. Ayak
tabanına aşağı doğru baskı uygulanırken dize iç ve dış rotasyon yaptırılır. Ağrı veya klik sesi
duyulması patolojik bulgulardır. (Şekil 23)

McMurray Testi

Appley Testi

Şekil 23: Menisküs Muayenesi
(http://www.medscape.com/viewarticle/408520_4)
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Tablo 13.1. Baştan Ayağa Kas İskelet Sisteminin Muayenesi
Kas İskelet Sisteminin Muayenesi

Bulgular

Hazırlık
Malzemeler hazırlanır (mezure, goniometer).
Hasta işlem hakkında bilgilendirilir.
Muayene öncesinden hastadan kıyafetlerini çıkarması istenir
Genel Görünümün Değerlendirilmesi
Postur, bacak ve kolların duruşu ve kilo dağılımı gözlenir
Kol ve bacak kaslarının simetrisine mezura kullanılarak bakılır.
Kemikler, eklem yerleri ve kaslar ısı, ödem ve tonüs yönünden palpasyon ile
değerlendirilir
Oynar eklemlerin hareketliliği goniometer ile değerlendirilir
Temporomandibular Eklemin Muayenesi
İnspeksiyon ve palpasyon yapılır, ROM testi uygulanır.
Sternoclavicular Eklemin Muayenesi
İnspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile bu bölge renk, şişlik ve kitle
yönünden değerlendirilir.
Omurganın Muayenesi
Servikal, torasik ve lumber vertebra ağrı ve hassasiyeti belirlemek için
inspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile incelenir.
Servikal vertebraya ROM egzersizleri uygulanır.
Sternokcleidomastoid ve trapezius (boyun kaslarının) muayenesi
Torasik ve lumber vertebraya ROM egzersizleri uygulanır
Lumber disk hernisinin varlığı değerlendirilir.
Omuzların Muayenesi
İnspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile omuzlar renk, şişlik ve kitle
yönünden değerlendirilir.

377

Omuzlara ROM egzersizleri uygulanır.
Kol kasının gücü değerlendirilir
Dirseklerin Muayenesi
İnspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile dirsekler boyut, şekil, deformite,
şişlik, nodül ve hassasiyet yönünden değerlendirilir.
Dirseklere ROM egzersizleri uygulanır.
El Bileklerinin Muayenesi
İnspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile el bilekleri boyut, şekil, deformite,
şişlik, nodül ve hassasiyet yönünden değerlendirilir.
El bileklerine ROM egzersizleri uygulanır.
Carpal Tunnel Sendromu Phalen ve Tinel Testleri ile değerlendirilir.
Ellerin ve El parmaklarının Muayenesi
− İnspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile elleri ve el parmakları boyut,
şekil, deformite, şişlik, nodül ve hassasiyet yönünden değerlendirilir.
− Eller ve el parmakları ROM egzersizleri uygulanır.
Kalçaların Muayenesi
− İnspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile kalçalar boyut, şekil,
deformite, şişlik, nodül ve hassasiyet yönünden değerlendirilir.
− Kalçalara ROM egzersizleri uygulanır.
− Kalçalara Thomas testi uygulanır
Dizlerin Muayenesi
− İnspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile dizler boyut, şekil, deformite,
şişlik, nodül ve hassasiyet yönünden değerlendirilir.
− Dizlere ROM egzersizleri uygulanır.
− Dizde hamstring kas gücü değerlendirilir.
− Dizde effüzyon muayenesi yapılır.
− Dizde stabilite muayenesi yapılır.
− McMurray ve Apley testleri yapılır.
Ayak Bileği ve Parmakların Muayenesi
− İnspeksiyon ve palpasyon yöntemi ile ayak bileği ve parmaklar
boyut, şekil, deformite, şişlik, nodül ve hassasiyet yönünden
değerlendirilir.
− Ayak bileği ve parmaklara ROM egzersizleri uygulanır.
Verilerin Analizi
− Veriler kaydedilir.
− Hemşirelik tanıları oluşturulur
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− Gerekiyorsa sevk veya yönlendirme yapılır.

Uygulamalar
1)

Çevrenizdeki bir insanda baştan ayağa kas iskelet sistemi tanılaması yapınız.

2)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Weber, J., Kelley, J.H. (2010). Health Assessment in Nursing. Chapter 26:
Musculoskeletal System. 4th edition. Walters Kluwer/Lippincott Williams&Wilkins,
Philadelphia, p: 525-564.
Yavuz, M. (2011). Kas İskelet Sistemi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Ed:
Karadakovan A, Eti Aslan F. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. 2. Baskı, Nobel
Kitabevi, Adana, s: 1293-1303.
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Uygulama Soruları
1)
Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesinde kemik, kas ve eklemlerin
değerlendirilmesinde kullanılan yöntemleri açıklayınız.
2)

Baştan ayağa kas iskelet sistemi tanılamasını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kas iskelet sisteminin değerlendirilmesinde amaç, bu sistemde oluşabilecek fonksiyon
bozukluklarını araştırmak, risk faktörlerini değerlendirerek potansiyel sorunları belirlemek ve
koruyucu davranışlar ile ilgili verilecek sağlık eğitimi gereksinimlerini saptamaktır.
Sistematik bir yaklaşımla baştan ayağa yapılacak bir kas iskelet sistemi muayenesinde;
öncelikle postür, yürüyüş, denge ve koordinasyon değerlendirilir, çift taraflı olarak ekstremite
ölçümleri yapılır, tüm eklemler, eklemlerin hareket sınırları ve kas gücü karşılaştırılır,
gerektiğinde el bileği, omurga, kalça ve diz problemleri ile ilgili ilave özel testler uygulanır.
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Bölüm Soruları
1)

Kas iskelet sistemi değerlendirmesinde goniometre kullanımının amacı nedir?

a)

Kemik uzunluğunu ölçmek

b)

Vertebral eğimi değerlendirmek

c)

Eklem hareketliliğini değerlendirmek

d)

Kas gücünü değerlendirmek

e)

Postürü değerlendirmek

2)
Kas iskelet sistemine ilişkin öykü alırken osteoporoz riski ile ilgili risk
faktörleri özellikle hangi bireylerde sorgulanmalıdır?
a)

Kronik hastalığı olanlar

b)

Egzersiz yapmayanlar

c)

Sigara kullananlar

d)

Menopozdaki kadınlar

e)

Obez kadınlar
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3)
Biceps kas gücü değerlendirilmesinde hasta kolunu 90 derecede tutarken
aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
a)

Hemşire hastanın kolunu ekstansiyona zorlarken hasta kolunu fleksiyona zorlar

b)

Hemşire hastanın kolunu fleksiyona zorlarken hasta kolunu ekstansiyona zorlar

c)

Hemşire hastanın kolunu abdüksiyona zorlarken hasta kolunu addüksiyona
zorlar

d)

Hemşire hastanın kolunu rotasyona zorlarken hasta kolunu sabit tutar

e)

Hemşire hastanın kolunu elevasyona zorlarken hasta kolunu proksimalde tutar

4)
yanlıştır?

Temporomandibular eklem muayenesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi

a)

İşaret ve orta parmaklar hastada her iki kulağın önüne yerleştirilir.

b)

Alt çenesini açıp kaparken parmakların altında çene eklem hareketi
değerlendirilir

c)

Hastadan alt çenesini sağa sola hareket ettirmesi istenir.

d)

Hasta alt çenesini öne ileri ve geri içeri hareket ettirebilmelidir.

e)

Çene eklem hareketleri sırasında klik klik sesleri duyulması normaldir.

5)
Aşağıdaki
değerlendirilir?
a)

Omuz

b)

Dirsek

c)

Diz

d)

Kalça

e)

Ayak bileği

eklemlerden

hangisi

McMurray

ve

Appley

testleri

ile
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6)

Aşağıdaki eklemlerden hangisi Thomas testi ile değerlendirilir?

a)

Ayak bileği

b)

Dirsek

c)

Kalça

d)

Diz

e)

Omuz

7)
işaret eder?

Torasik vertebranın arkaya doğru eğriliğinin artması aşağıdaki hangi soruna

a)

Lordoz

b)

Artirit

c)

Skolyoz

d)

Kifosiz

e)

Lomber

8)

Aşağıdakilerden hangileri kemiklerin fonksiyonlarından biridir?

a)

Yağ depolamak

b)

Hormon üretmek

c)

Sekresyon üretmek

d)

Kan hücrelerini üretmek

e)

Protein depolamak

9)
Bacaklarda sinir sıkışması (lumber disk hernisi) durumunu değerlendirmek için
aşağıdakilerden hangi uygulama yapılır?
a)

Hasta sırtüstü yatırılır ve bacak dizlerden kırılır
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b)

Hastanın ayakta durması ve öne adım atması söylenir

c)

Hasta sırtüstü yatırılır ve bacak dizler kırılmadan yukarı kaldırılır

d)

Hasta sırtüstü yatırılır ve bacak olabildiğince yana açılır

e)

Hastanın oturur pozisyonda dizini yukarı kaldırması istenir

10)
hangisidir?

İskelet kaslarının kemiklere bağlanmasını sağlayan doku aşağıdakilerden

a)

Tendon

b)

Kıkırdak

c)

Fibroz

d)

Ligament

e)

Fasya

Cevaplar: 1) c 2) d 3) a 4) e 5) c 6) c 7)d

8)d 9)c 10) a
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14. SİNİR SİSTEMİNİN TANILANMASI∗

∗

Bu bölüm, Yard.Doç. Dr. Aylin Özakgül tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Sinir Sisteminin Tanılanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
14.2. Sinir Sistemine İlişkin Sağlık Öyküsünün Alınması
14.3. Bilinç Durumu Tanılanması
14.4.

Mental Durum Tanılanması

14.5.

Kraniyal Sinirlerin Tanılanması

14.6.

Duyusal Sistem Tanılanması

14.7.

Motor Sistem Tanılanması

14.8.

Refleks Tanılanması

14.9. Serebellar Sistem Tanılanması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sinir sisteminin tanılaması hangi durumlarda ve niçin yapılır?

2)

Sinir sisteminin tanılamasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

3)

Sinir sistemine ilişkin sağlık öyküsü nasıl alınır?

4)

Sinir sisteminin fiziksel değerlendirmesi hangi başlıklar altında ele alınır?

5)

Sinir sistemine ilişkin normal ve normal olmayan bulguları irdeleyiniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sinir sisteminin tanılanması

Sinir sisteminin tanılanmasının
amacını anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sinir sisteminin tanılanması

Sinir sisteminin tanılanmasında
dikkat edilecek noktaları
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Sinir sisteminin tanılanması

Sinir sistemine ilişkin sağlık
öyküsü alabilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak

Sinir sisteminin tanılanması

Sinir sistemine ilişkin fiziksel
değerlendirme yapmayı
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak

Sinir sisteminin tanılanması

Sinir sistemine ilişkin normal
ve normal olmayan bulguları
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•

Sinir sistemi

•

Bilinç

•

Mental durum

•

Kraniyal sinirler

•

Duyusal sistem

•

Motor sistem

•

Refleks

•

Serebellar sistem
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Giriş
Sinir sisteminin biliş, duygu, hafıza, duyu, algı ve duyusal algısal bütünlük, bilinç,
hayati belirtiler ve diğer önemli beden işlevlerinin düzenlenmesinde önemli rolü
bulunmaktadır. Nörolojik sorunların kaynağı ne olursa olsun bireyin yaşam biçimini
etkilemektedir. Bireyler günlük yaşamlarında normal olarak yaptıkları aktiviteleri
gerçekleştiremeyebilir ya da gerçekleştirmede güçlük yaşayabilirler. Nörolojik sorunlar
sadece bireyi değil aynı zamanda aile/ hasta yakınlarını etkileyebilir. Endişe ve korkuların
bireyin önemli bilgileri paylaşmasını azaltabileceği unutulmamalı ve tanılamayı yapacak
hemşirenin bu korku ve endişelere duyarlı olması gerekir.
Nörolojik defisitler/ yetersizlikler; ilaç yan etkileri veya ilaç etkileşimleri, yetersiz
beslenme, dehidratasyon, kardiyovasküler hastalıklar, endokrin hastalıklar, nörolojik travma,
beyin tümörleri ve metastatik hastalıklar, serebrovasküler hastalık, alzheimer ve parkinson
gibi dejeneratif hastalıklar, alkol ve ilaç kötüye kullanımı, izolasyon, psikiyatrik hastalıklar,
kötüye kullanım/ ihmal sonucu görülebilmektedir.
Nörolojik değerlendirme; tanılama ve triyaj, nörolojik yetersizlikler için risk
faktörlerini belirleme, düzenli ve sürekli yapılacak değerlendirmelere temel oluşturma, sağlığı
koruma ve geliştirme amacıyla yapılır. Nörolojik değerlendirme kapsamlı sağlık öyküsünün
alınması ile başlamalı, fiziksel muayene ile devam etmelidir. Bu bölümde sinir sisteminin
tanılanması; sağlık öyküsünün alınması, bilinç tanılaması, mental durum tanılanması, kraniyal
sinirlerin tanılanması, duyusal sistem tanılanması, motor sistem tanılanması, refleks
tanılanması ve serebellar sistem tanılanması başlıkları altında ele alınacaktır.
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14.1. Sinir Sisteminin Tanılanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
14.1.1.Yaşam süresi
Sinir sisteminin tanılanmasında bebek ve çocuklarda çeşitli farklılıklar vardır.
Bebeklerin duyu ve kraniyal sinir değerlendirmeleri gözlemle gerçekleşir. Bebeklere özgü
refleksler (el kavrama, oral arama-emme vb.) değerlendirilir. Çocukların ise motor gelişimleri
yaşa özgü motor gelişimler ile karşılaştırılmalıdır. Adolesan değerlendirmelerinde yetişkinlere
benzer işlemler gerçekleştirilir ve beklenen bulgular yetişkinlere benzerdir. Yaşlılarda sinir
sisteminin tanılanması genellikle yetişkinlerle aynıdır. Ancak denge ve yürüme testlerinde
düşme riski açısından tanılanmalıdırlar.

14.1.2. Bireyi hazırlama
Bireye nörolojik muayenenin amacı ve nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi verilir.
Bireyin tüm giysi ve takılarını çıkartarak muayene önlüğünü giymesi sağlanır. Başlangıç
olarak bireyin rahat bir biçimde muayene masası veya yatakta oturması istenir. Muayenenin
ilerleyen aşamalarında çeşitli pozisyon değişiklikleri gerekir. Bireye her aşamaya başlamadan
önce hangi pozisyonun verileceği açıklanır. Ayrıca muayenenin bir hayli zaman alacağı ve
istenirse dinlenmek için fırsat verileceği söylenir. Şayet hasta yaşlı veya fiziksel açıdan
güçsüz bir birey ise muayene aşamaları farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilebilir.
Kapsamlı bir nörolojik değerlendirmenin aşamalarında gerçekleştirilen işlemler birey için
alışılmadık olabilir. Bu nedenle bireye her işlemden önce açıklama yapılmalıdır.

14.1.3. Kullanılan araç-gereçler
Nörolojik değerlendirme için gerekli olan araç gereçler; pupillaların ışığa reaksiyonu
değerlendirmesi için ışık kalemi, göz dibi muayenesi için oftalmaskop, refleks
değerlendirmesi için refleks çekici, görme keskinliği değerlendirmesinde tek gözü kapatmak
için karton kart, görme alanı değerlendirmesi için kalem, yakın görme keskinliği
değerlendirmesi için gazete ya da Jaeger kartları, uzak görme keskinliği değerlendirmesi için
Snellen tablosu, öğürme refleksi değerlendirmesi için abeslang/dil basacağı, koku duyusu
değerlendirmesi için koku örnek kapları, tat alma duyusu değerlendirmesi için için tat örnek
kapları, hafif dokunma duyusunun değerlendirilmesi için pamuk, dokunma duyusu
değerlendirmesi için ataç, titreşim değerlendirmesi için diyapazon, ısı duyusunu
değerlendirmek için ılık ve soğuk su tüpleridir.

14.2. Sinir Sistemine İlişkin Sağlık Öyküsünün Alınması
Sinir sistemi ile ilişkili başağrısı veya hafıza kaybı gibi yakınma deneyimleyen
bireyler çok endişeli olabilirler. Bu yakınmalar metastatik beyin tümörü veya tedavi edilmesi
çok zor olan Alzheimer hastalığı gibi ciddi sorunların belirtisi olabilir. Bireylerde bağımsızlık
ve kontrol kaybı, benlik saygısı ve rol performansı tehditi ile birlikte sık görülür. Bu endişe
ve korkular bireyin önemli bilgileri paylaşmasını azaltabileceğinden tanılamayı yapacak
hemşirenin bu korku ve endişelere duyarlı olması gerekir.
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Şu anki sağlık durumu: Baş ağrısı, baş dönmesi, nöbet, bilinç değişiklikleri, hareket
etme yeteneğinde değişiklik (titreme güçsüzlük veya koordinasyon kaybı), duyusal
değişiklikler (uyuşma ve karıncalanma hissi), yutma güçlüğü, konuşulanları anlama veya
konuşma yeteneğinde bozulma yakınmaları belirlenir. Yakınmalarının niteliği, şiddeti,
başlama zamanı, yakınmaları arttıran ve azaltan faktörler, yakınmaların yaşam aktivitelerini
etkileme durumu saptanır. Ayrıca kronik hastalığının olup olmadığı, reçeteli veya reçetesiz
ilaç kullanıp kullanmadığı sorulur.
Alışkanlıkları: Sigara kullanıp kullanmadığı, sigara kullanıyorsa günde kaç adet ve kaç
yıldır kullandığı, haftada kaç kez alkol aldığı, herhangi bir zararlı madde (eroin, kokain...vb)
veya ilaç (barbiturat, trankilizan veya duygudurumunu değiştirecek ilaç) kullanımı olup
olmadığı araştırılır.
Geçmiş sağlık öyküsü: Kafa veya spinal kord yaralanması geçirip geçirmediği,
yaralanma geçirdiyse algı veya hafıza problemleri, güçsüzlük veya spastite gibi kalıcı
değişikliklerin (sekel) olup olup olmadığı, beyin, spinal kord veya sinir sistemi ile ilişkili
cerrahi girişim geçirip geçirmediği, geçirilmiş inme veya geçici iskemik atak olup olup
olmadığı ve olduysa herhangi bir sekel kalıp kalmadığı, epilepsi olup olmadığı, epilepsi
varlığında nöbet sıklığı ve nöbet oluşumunu önlemek için neler yaptığı belirlenir.
Aile öyküsü: Ailede kan basıncı yüksekliği, inme, alzheimer, epilepsi, beyin veya
spinal kord tümörü olup olmadığı saptanır.
Sistem tanılanması: Diğer beden sistemlerindeki sorunlar sinir sistemini etkilediği gibi
sinir sistemi rahatsızlıkları diğer beden sistemlerini etkileyebilir.

14.3. Bilinç Durumu Tanılaması
Bilinç bireyin kendisinin ve çevresinde olan olayların farkında olması, yaşanan bir
olayda beynin uyarılabilme ve algılayabilme sürecidir. Hastanın bilinç durumunun
değerlendirilmesi nörolojik değerlendirmenin temel yapıtaşlarından biridir. Çünkü bilinç
beyin ve beyin tarafından yönetilen normal durumdan sapmanın saptanması, karar verme ve
mantığa uygunluk, konuşmanın düzenlenmesi gibi tüm bilgi süreçlerinin planlanmasını
kapsar. Ayrıca bilinç, nörolojik değişikliklerin en hassas göstergesidir. Bilinç durumundaki
değişiklikler diğer verilere göre genellikle daha erken fark edilebilmektedir.
Bilinç değerlendirmesi sırasında hasta normal ses tonu ile uyarılır, yanıt vermez ise
daha yüksek ses tonu ile uyaran tekrarlanır. Cevap veriyorsa oryantasyona yönelik sorular
sorulur. Endotrakeal tüp veya başka bir nedenle konuşamayan hastalarda el yazısı ve kartlar
kullanarak veya baş veya göz kapaklarını hafifçe hareket ettirerek cevaplama gibi seçenekler
denenmelidir. Cevap alınamayan ve basit komutları yerine getiremeyen hastalarda tırnak
yatağına bastırarak veya trapezeus kasını sıkıştırarak ağrılı uyaran verilir.
Bilinç durumu genellikle Glasgow Koma Skalası ile değerlendirilir.Bu skalada göz
açma, motor ve sözel cevaptan alınan puanların toplamından Glaskow Koma Skalası puanı
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elde edilir. 15 puan tam uyanıklık ve farkındalığı gösterirken 3 puan derin komayı belirtir.
Genellikle 8 puan ve altında puan alan hastalar komadadır.
Tablo-14.1: Glasgow Koma Skalası

4 puan
3 puan:
2 puan:
1 puan:
6 puan

5 puan
4 puan
3 puan:
2 puan:
1 puan:
5 puan
4 puan
3 puan:
2 puan:
1 puan:

Göz Açma
Herhangi bir uyarı verilmeden kendiliğinden gözlerini açar.
Normal veya yüksek sesle seslenince gözlerini açar.
Sadece ağrılı uyaran veriliğinde gözlerini açar.
Ağrılı uyaran verildiğinde gözlerini açar.
Motor Cevap
“Elini kaldır, bacağını kaldır” gibi basit komutları yerine getirebilir.
Değerlendirme eğer hemiplejisi var ise hemipleji olmayan ekstremiteden
yapılmalıdır.
Ağrılı uyaranı lokalize edebilir ve uyaranın kaynağını uzaklaştırmaya
çalışır.
Ağrıya karşı amaçsız hareket eder ve ağrıdan uzaklaşamaya çalışır.
Anormal fleksör yanıt veya dekortike duruş; ağrıya karşı dirsek ve
bileklerde fleksiyon olurken, alt bacaklarda ekstansiyon olur.
Anormal ekstansör yanıt veya deserebre duruş; ağrıya karşı alt ve üst
ekstremitelerde ekstansiyon olur.
Ağrıya karşı ekstremitelerde hiçbir cevap yoktur.
Sözel Cevap
Yer, zaman ve kişi oryantasyonu tamdır.
Oryantasyon bozuk, konfüzedir. Kelimeleri doğrı söylemekle birlikte,
verdiği cevaplar kendisine sorulan sorunun karşılığı olmayabilir.
Çok az anlamı olan ya da hiç olmayan kelime ve vurgularda bulunur.
Anlaşılmaz seslerle cevap verir.
Hiç sözel cevap yoktur.

14.4. Mental Durum Tanılanması
Oryantasyon/yönelim, hafıza, genel bilgi, dikkat, hesap yapma, konuşma ve dil,
muhakeme ve yorum yapma/ ayırtetme yeteneği değerlendirilir. Mini Mental Durum
Değerlendirmesi Testi (MMSE) ile değerlendirilir. Testten alınacak toplam puan 30 puandır.
20-24 puan alınması hafif bozulma, 16-19 puan alınması orta dereceli bozulmayı gösterirken,
15 puan ve altında alınan puan ciddi sorun olduğunu gösterir.
Tablo 14.2:Mini Mental Test
Yönelim (Toplam puan 10)
Hangi yıl içindeyiz.....................................................................................................................( )
Hangi mevsimdeyiz...................................................................................................................( )
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Hangi aydayız. ..........................................................................................................................( )
Bugün ayın kaçı.........................................................................................................................( )
Hangi gündeyiz..........................................................................................................................( )
Hangi ülkede yaşıyoruz.............................................................................................................( )
Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız........................................................................................( )
Şu an bulunduğunuz semt neresidir..........................................................................................( )
Şu an bulunduğunuz bina neresidir...........................................................................................( )
Şu an bu binada kaçıncı kattasınız............................................................................................( )
Kayıt Hafızası (Toplam puan 3)
Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın
(Masa,Bayrak,Elbise) (20 sn süre tanınır) Her doğru isim 1 puan .......................................... ( )
Dikkat ve Hesap Yapma (Toplam puan 5)
100'den geriye doğru 7 çıkartarak gidin. Dur deyinceye kadar devam edin.Her doğru işlem 1
puan. (100, 93, 86, 79, 72, 65) ................................................................................................ ( )
Hatırlama (Toplam puan 3)
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin.
(Masa,Bayrak,Elbise)................................................................................................................( )
LİSAN (Toplam puan 9)
a) Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) 2 puan (20 sn tut)..................( )
b) Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar
edin. "Eğer ve fakat istemiyorum" (10 sn tut)1 puan.......................................... ........ ( )
c) Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi
yapın. "Masada duran kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere
bırakın lütfen" Toplam puan 3, süre 30 sn, her bir doğru işlem 1 puan........................( )
d) Şimdi size bir cümle vereceğim. Okuyun ve yazıda söylenen şeyi yapın. (1 puan)
"GÖZLERİNİZİ KAPATIN"........................................................................................( )
e) Şimdi vereceğim kağıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yazın (1 puan)................ ( )
f) Size göstereceğim şeklin aynısını çizin (1 puan) ..........................................................( )

14.5. Kraniyal Sinirlerin Tanılanması
Kraniyal sinirlerin tanılanması normal nörolojik muayene sırasında yapılmaz. Bir veya
birden fazla kraniyal sinire ilişkin normal olmayan bir bulgudan şüphelenildiğinde tanılanır.
Bununla birlikte görüşme sırasında kraniyal sinir işlevlerine ilişkin verilerin toplanması
gerekir.
Kraniyumdan-kafa tabanından 12 çift sinir çıkar. Kraniyal sinirler duyu sinirleri,
motor sinirleri veya mikst sinirler (hem motor hem de duyu) olmak üzere üçe ayrılırlar.
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Olfaktor sinir ve optik sinirler duyu siniri, diğer sinirler hem motor hem de duyu siniridir.
Değerlendirmede III., IV. ve VI. sinirler birlikte değerlendirilir. Ayrıca IX. ve X. sinirler de
birlikte değerlendirilir.

14.5.1. I. Kraniyal Sinir-Olfaktor Sinir-N.Olfactarius
İşlevi: Koku duyusudur.
Değerlendirme: Test yapmadan önce bireyin burun deliği açıklıkları değerlendirilir.
Bireyden gözlerini ve ağzını kapatması istenir. Bir burun deliği kapatılır. Kahve, nane, limon,
sabun gibi aromatik kokular buruna yaklaştırılır. Bireye bu kokunun ne olduğu sorulur. Aynı
işleme diğer burun deliği ile devam edilir. Özellikle çocuklar için alışkın olunmayan kokular
kullanılmaz. Amonyak, çamaşır suyu gibi irritan kokular trigeminal sinir tarafından
algılandığı için kullanılmamalıdır.
Normal olmayan bulgular: Yüz kırıkları veya kafa travmalarında Olfaktor sinir hasarı
görülebilir. Ayrıca tümor kaynaklı frontal lob hasarları ve arteosklerotik değişikliklerde de bu
kraniyal sinir hasarı görülmektedir. Anosmi koku alma duyusunun kaybıdır. Kalıtımsal olarak
bazı kişilerde ve kronik rinit, sinüzit, ağır sigara içiciliği, çinko eksikliği veya kokain
kullanımında görülebilir. Epilepsi ve migrende ön belirti-aura olarak görülebilir. Koku
alamayan bireylerde genellikle tat duyusu sorunlarının da görülebileceği unutulmamalıdır.

14.5.2. II.Kraniyal Sinir- Optik Sinir-N. Opticus
İşlevi: Görme duyusudur.
Değerlendirme: Değerlendirmede görme keskinliği, görme alanı, göz dibi ve
pupillanın ışığa yanıtı değerlendirilir.
Görme Keskinliği: Optik sinir işlevi ve aynı zamanda gözün optik işlevi test
edilir. Bu test uzak mesafede (5-6 m.) Snellen tablosu kullanılarak yapılır. Yakın görme
keskinliği testi için ise bireyden yakın mesafeden (30-35 cm) gazeteden bir bölüm okuması ya
da Jaeger kartlarını okuması istenir. Her bir gözün ayrı değerlendirmesi gerekir bunun için
değerlendirme yapılmayan gözün bir karton kartla kapatılması istenir. Birey gözlük
kullanıyorsa gözlük kullanmasına izin verilir.
Normal Olmayan Bulgular: Görme keskinliğine ilişkin şüpheli veya normal olmayan
bulgular için birey göz hastalıkları hekimine yönlendirilir. Retina ve görme yolları sorunları
veya korteks lezyonlarında görme keskinliği azalır.
Görme Alanı: Retinadaki gangliyon hücrelerinin hasarını veya retinadan giden sinir
yollarındaki hasarı gösterir. Hemşire, bireyin 1m uzağında göz hizasında yüz yüze oturur ya
da ayakta durur. Hemşire sağ gözünü kapatıyorsa birey sol gözünü kapatır. Birbirlerinin
burun ucuna bakar. Renkli bir kalem ya da parmaklar dıştan içe üst ve alt kadranda hareket
ettirilir. Bu sırada kalem/parmaklar aynı anda görülüyor mu test edilir. Her iki göz için ayrı
ayrı yapılır.
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Normal Olmayan Bulgular: İnme, santral sinir sistemi lezyonları (örn:tümör) ve
travmalar görme alanı yetersizliklerine yol açabilir. Ayrıca glokom ve retina dekolmanı gibi
sorunlar görme alanında kayıplara yol açabilir.
Göz dibi Muayenesi: Işığı az olan loş bir odada yapılmalıdır. Oftalmoskop kullanılır.
Uzaktaki bir objeye bakması ve gözlerini hareket ettirmemesi söylenir.
Normal Olmayan Bulgular:Normal bir pupillanın tüm sınırları net bir şekilde retinadan
ayırt edilebilir. Retinada kanama ve diğer değişiklikler gözlenir.
Pupillanın Işığa Yanıtı: Bu değerlendirme Okulomotor sinir başlığı altında ele
alınacaktır.

14.5.3. III. Kraniyal Sinir-Okülomotor, IV. Kraniyal Sinir- Troklear
ve VI. Kraniyal Sinir- Abdusens Siniri
Bu üç sinir göz hareketlerini sağladığından üçüne birden oküler motor sinirler
adı verilir. Bu sinirler gözün her yöne hareketini sağlar, pupillayı daraltır ve üst göz kapağını
kaldırır.

14.5.3.1. III. Kraniyal Sinir-Okülomotor Sinir-N.Oculomotorius
İşlevi: Göz küresinin içe, yukarı, aşağı ve yukarı- dışa hareketlerini sağlar. Üst göz
kapağını kaldırır. Işık karşısında pupillayı daraltır

14.5.3.2. IV. Kraniyal Sinir-Troklear sinir-N. Trochlearis
İşlevi:Göz küresinin aşağıya ve içe hareket etmesini sağlar.

14.5.3.3. VI. Kraniyal Sinir-Abdusens Siniri-N. Abducens
İşlevi:Göz küresini dışa hareket ettirir.
Değerlendirme:Değerlendirmede göz küresi ve takip hareketleri, pupillanın ışık yanıtı
ve göz kapağının açılıp açılmadığına bakılır.
Göz Küresi ve Takip Hareketleri:Sağ göz ve sol göz vizuel aksta çaprazlanarak birlikte
veya birbirlerini hareket ettirir. Her bir gözün ayrı ayrı ve iki gözün birlikte test edilmesi ve
herhangi bir yetersizliğe dikkat edilmesi gereklidir. Bireye başını sabit tutması istenir.Sadece
gözleri ile sizi takip etmesi gerekir. Havada parmak/ kalem ile yavaşca H harfi yada Kelebek
çizilir. Göz ile takip etme dokuz pozisyonda test edilir.
Normal Olmayan Bulgular:Okulomotor siniri etkileyen bir lezyon varlığında gelişen
göz kapağının düşmesinde (pitoz) göz küresinin üst ve aşağı hareketlerinde bozulma görülür.
Myastenia graviste göz kapaklarında zayıflama nedeniyle pitoz oluşur. Ayrıca serebral
hastalıklar sonucu oluşan nistagmus (gözde istemsiz hareketlerin olması), okulomotor,

397

troklear veya abdusens sinir paralizisi sonucu oluşan strabismus (şaşılık) ve diplopi (çift
görme) normal olmayan bulgulardır.
Pupillanın Işık Yanıtı:Pupillanın boyutu milimetre olarak (yaklaşık 2-6 mm) normal
ışıkta değerlendirilmelidir. Ayrıca pupillanın yuvarlak ve kenarları düzgün olmalıdır.
Retinanın bir ışık kaleminden çıkan ışık ile uyarılması ile her iki pupillanın normal olarak
daralmasına dikkat edilmelidir. Her iki pupilla ışığa aynı anda ve eşit biçimde (izokori) hemen
yanıt vermelidir. Optik ve okulomotor sinirin fonksiyonunu gösterir.
Normal Olmayan Bulgular:İntrakraniyal basınçta artma veya orta beyin/mezensefalon
travmalarında pupilla kasılamaz. Pupilla biçim değişikleri transtentorial herniasyonun ve göz
travmasının sonucu olabilir. Pupillanın boyutu zararlı maddelerin etkisi ile değişebilmektedir
Eroin ve morfin ile küçülürken kokain ile genişler Ayrıca Horner sendromu pupillada
daralmaya, migren ve III. kraniyal sinir-okulomotor sinirin felci puppillada genişlemeye yol
açabilir.
Göz Kapağı: Göz kapağının açılıp kapanmasına bakılır. Göz kapağının düşmesi veya
normalden daha açık olup olmadığı gözlenir.
Normal olmayan bulgular:Göz kapağında düşme olmasına pitoz denir. Myastenia
Gravisde görülür. Gözkapağının normalden daha açık olduğu durumda kapak
retraksiyonundan söz edilir. Genellikle hipertiroidide görülür.

14.5.4. V. Kraniyal Sinir-Trigeminal Sinir- N. Trigeminus
İşlevi:Motor işlevi çiğneme iken duyu işlevi kafa derisi, yüz, diş ve burundaki ağrı, ısı
ve dokunma duyularıdır.
Değerlendirme:Dokunma, tat alma, çenenin motor fonksiyonları, yanak hareketleri ve
dudağın kapanması değerlendirilir. Ayrıca maksiller ve mandibuler alanın duyusu ve kornea
refleksi değerlendirilir. Motor işlevin değerlendirilmesinde hemşire elini karşılıklı olarak çene
kasları üzerine yerleştirir. Bireyin çenesini sıkmasını/ abeslangı ısırması ve ağzını açması
söylenir. Kasların kitlesi ve eşit kasılıp kasılmadığı değerlendirilir. Duyu işlevlerinin
değerlendirmesinde yüze pamuk ile dokunarak dokunma duyusu, sivri uçlu bir cisimle hafifçe
dokunarak ağrı duyusu ve sıcak-soğuk tüpleri ile dokunarak ısı duyusu test edilir. Kornea
refleksinin değerlendirmesinde göze spontan yaklaşıldığında göz kapaklarının ikisininde
kapanmasıdır. Bireyden kontak lensi varsa çıkarılması istenir.
Normal Olmayan Bulgular: Lezyon durumunda ağız açılınca çene etkilenen bölgeye
doğru kayar. Yüzde eşit olmayan kas kasılmaları, ağrı, seyirmeler veya asimetri normal
değildir. Pons rahatsızlıkları (örn: tümör) V. kraniyal ve VII. kraniyal sinir işlevlerinde
bozulmaya yol açabilir. Azalan veya eşit olmayan duyu normal değildir. Bıçak saplanması
gibi bir ağrı ile karakterize olan trigeminal nevralji sinirin hasarlanması veya baskılanması
sonucu oluşur. Kornea refleksini değerlendirrken göz kırpmanın olmaması normal değildir.
Çift taraflı göz kırpma refleksi olmalıdır.Trigeminal sinir veya kraniyal sinilerin motor
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bölümlerinin lezyonlarında refleks yok olur. Ayrıca kontakt lens takan bireylerde refleks
azalabilir veya yok olabilir.

14.5.5. VII. Kraniyal Sinir-Fasiyal Sinir-N. Facialis
İşlevi:Yüz kaslarını inerve eder. Dışkulak yolunda ufak bir alanın duyusunu sağlar.
Dilin 2/3 ön bölümünün tad almasını sağlar. Submandibuler ve sublingual tükrük bezlerine
parasempatik teller taşır. Kornea refleksinin götürücü yolunu oluşturur.
Değerlendirme:Fasiyal sinirin motor işlevi, bireye yüzün üst bölümü için bireyin
kaşlarını kaldırması, çatması, gözlerini kapatması söylenerek tanılanır.Yüzün alt yarısını için
de dişlerini göstermesi, ıslık çalması ve ağzını açması istenir. Sağ ve sol tarafta aynı kuvvetle
yapılması ve asimetri olup olmadığı değerlendirilir. Duyu işlevi değerlendirilmesi için ise tat
testi yapılır. Tatlı için şeker, tuzlu için tuz, ekşi için limon, acı için de kinin eriyiği kullanılır.
Dil ucu kurulanır ve dile bir pamuk parçası dokundurulur. Dilin 2/3 ön bölümündeki her
bölgede yapılır. Birey dört tattan birini yazılı kartı işaret ederek bildirir. Her test arasında ağız
suyla çalkalanır. Genellikle hasta sorun belirtmedikçe tat testi yapılmamaktadır.
Normal Olmayan Bulgular:Asimetri, güçsüzlük, yüzün veya ağızın bir tarafa kayması,
motor fonksiyonu değerlendirmek için verilen talimatı/ talimatları yapamama normal değildir.
Yüzün üst ve alt bölümündeki düşüklük idiyopatik fasiyal palsiden-yüz felci (Bell felci),
asimetri ise inmeden kaynaklanıyor olabilir. Diğer normal olmayan bulgular tatları
belirleyememe veya doğru tanımlamamadır. Koku ve tat kaybı birlikte oluşabilir. Uzun süreli
sigara içenlerde tat duyusu azalabilir.

14.5.6. VIII. Kraniyal Sinir- Akustik Sinir-N.Stato Acusticus
İşlevi:İşitme ve denge duyularıdır.
Değerlendirme:İşitme değerlendirmesinde bireyin kulaklarını teker teker
kapayarak/kapamasını sağlayarak fısıltıyla kelime söylenir ya da saat sesi dinletilir. Weber ve
Rinne testleri ile işitme kaybının tipinin tayinine çalışılır.Denge değerlendirmesinde bireye
önce gözleri açık daha sonra kapalı şekilde ayakta durması söylenir. Bu teste Romberg testi
denir. Okulovestibüler refleks değerlendirmesi (kalorik test) bilinçsiz bir hastanın beyin
sapında ciddi hasarı belirlemede kullanılır. Bir kulağa 50 ml buzlu su konup semisirküler
kanal soğutulur bir süre sonra her iki göz o kulağa doğru kayar.
Normal Olmayan Bulgular:İlaç ve toksik maddelere bağlı koklea lezyonlarında,
serebello-pontin köşe tümörlerinde (akustik nörinom, meningiom), orta kulak hastalıklarında
görülebilir. Beyin sapı ve serebellum hastalıklarında nistagmus ve vertigo (baş dönmesi)
bulunabilir. Kalorik testte soğutulan tarafa göz kayması olmadığı zaman beyin sapında ciddi
hasar vardır.
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14.5.7. IX. Kraniyal Sinir-Glossofarengeal Sinir ve X. Kraniyal SinirVagus Siniri
14.5.7.1. IX. Kraniyal Sinir-Glossofarengeal SinirN.Glossopharygeus:
İşlevi:Öğürme refleksi, yutma hareketleri, dilin 1/3 arka bölümünün tat duyusu ve
tükrük salgısını sağlar

14.5.7.2. X. Kraniyal Sinir-Vagus Siniri-N.Vagus :
İşlevi:Farenks, tonsilla ve yumuşak damağın duyusu, göğüs ve karın boşluğu
organlarının parasempatik uyarılmasına etki eder.
Değerlendirme:Bireyin ağzını açması ve “aaa” demesi istenir, bu sırada uvulanın orta
hatta olup olmadığı değerlendirilir. Tükrük salgısı değerlendirilir. Dilini çıkarır. Abeslang/dil
basacağı yardımıyla bastırılarak öğürme refleksi değerlendirilir. Yutma refleksi önce yarı
kıvamlı sıvı alımı ile değerlendirilir.
Normal Olmayan Bulgular:Yumuşak damağın asimetrisi, uvulanın lateral deviasyonu,
öğürme refleksinin yokluğu medulla oblangatadaki hastalıkları gösterebilir. Örneğin
tümörlerin IX. Kraniyal Sinir ve X. Kraniyal Sinire baskısı sonucu oluşabilir.

14.5.8. XI. Kraniyal Sinir-Spinal Aksesuar Sinir- N.Accessorious
İşlevi:Omuz kaslarının, sternokleidomastoid kasın, damak ve farenks kaslarının
uyarılmasını sağlar.
Değerlendirme:Bireye omuzlarını silkmesi veya başını döndürmesi söylenerek test
edilebilir. Trapez ve sternokleidomastoid kaslarının kuvveti değerlendirilir. Kas gücü,
omuzlara baskı uygulayarak ve hastaya omuz kaldırmaya karşı direnç göstermesi söylenerek
değerlendirilir.
Normal Olmayan Bulgular:Dirence karşı güçsüzlük veya ağrı, asimetri normal
değildir. Tek taraflı veya çift taraflı kas güçsüzlüğü veya ağrı/rahatsızlık normal değildir.
Boyun yaralanmaları ve tortikolizde görülebilir. Bu sinirin lezyonları nadiren görülür.

14.5.9. XII. Kraniyal Sinir-Hipoglosus Siniri- N. Hypoglossus
İşlevi: Dil hareketlerini sağlar.
Değerlendirme:Dilin kas gücü ve dilde asimetri, atrofi, tremor değerlendirilir. Bireyin
dilini dışarı çıkartması istenir. Dil orta hatta olmalıdır.
Normal Olmayan Bulgular: Asimetrik hareket veya dildeki güçsüzlük XII. kraniyal
sinir hasarını gösterir. Dildeki tümörler alkol, sigara veya kronik tahriş sonucu gelişebilir.
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14.6. Duyusal Sistem Tanılanması
Duyu, dış dünyadan gelen bilgilerin ya da uyarıların santral sinir sistemi tarafından
alınmasını ifade eder. Algı ise bu bilgilerin yorumlanması işlemidir ve duyu sinirleri
tarafından elde edilir. Duyu tanılanmasında öncelikle bireyin yakınmaları sorulur. Daha sonra
objektif duyu tanılamasına geçilir. Objektif duyu tanılamasında yüzeyel, derin ve kortikal
duyular değerlendirilir.

14.6.1. Yüzeyel Duyu Tanılaması
Yüzeyel duyu tanılamasında dokunma, ağrı ve ısı duyuları test edilir.
Dokunma:Bireye işlem açıklanır. Bireyin gözleri kapalı iken bir pamuk yumağı
kullanarak eller, kollar, karın, bacak ve ayaklara yüzeyel dokunarak test edilir. Bireyden
dokunulan noktayı söylemesi beklenir.
Ağrı:Bireye işlem açıklanır. Keskin uçlu bir alet veya ataç ile dokunma duyusuna
benzer şekilde test edilir.
Isı:İşlem açıklandıktan sonra bireyden gözleri kapalı iken cildine dokundurulan
tüplerin ılık veya soğuk olduğunu söylemesi istenir.
Normal Olmayan Bulgular: Nöropatili bir bireyde duyu muayenesinde ekstremitelerin
proksimal ve distal bölgeleri karşılaştırılır. Dokunma duyusunun yokluğu (hipoestezi) C6
seviyesinde bir lezyonu gösterir.

14.6.2. Derin Duyu Tanılaması
Derin duyu tanılamasında pozisyon, pasif hareket ve titreşim duyuları test edilir.
Pozisyon:Bireyin gözleri kapatılır, bireyin ekstremitelerinden biri belli bir pozisyona
getilir. Bireydem diğer ekstremitesini benzer duruma getirmesi söylenir.
Pasif hareket:Birey gözleri kapalı iken, muayene eden kişi tarafından bireyin el ve
ayak parmaklarına aşağı veya yukarı hareket ettirilmesi ve bireye hangi hareket olduğunun
sorulmasıdır.
Titreşim:Diyapazonun titreşimlerini el bileği, ayak bileği,sternum gibi kemik
çıkıntılarına dokundurarak bireyin hissedip hissetmediği sorulur. Bireyin yanıtlarını
etkilememesi için gözleri kapalı iken yapılır.
Normal Olmayan Bulgular: Pek çok hastalıktan dolayı derin duyu yetersizlikleri
görülebilir. Bunlar diyabetes mellitus, folik asit yetersizlikleri ve alkolizmden kaynaklanan
periferal nöropatiler ve spinal kord, beyin sapı, kraniyal sinirler, serebral korteks
lezyonlarıdır. Poziyon belirleme sorunu, periferik sinir, spinal sinir kökü veya arka kolon
hastalıklarında görülür.
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14.6.3.Kortikal Duyu Tanılanması
Kortikal duyu tanılanmasında öncelikle bireyin yüzeyel ve derin duyu tanılanmasının
normal olması gerekir.
İki nokta ayrımı:Bireyin gözleri kapalı iken, vücudun iki yanında aynı yerlere aynı
anda künt bir araç ile dokunulur, dokunulan yerleri bireyin söylemesi istenir.
Stereognozi:Bireyin gözleri kapalı iken, eline bilindik bir obje (kalem, anahtar, bozuk
para...vb.) verilmesi ve bireyin elindeki cismi tanımasıdır.
Grafestezi:Artirit vb. nedenlerle birey elindeki cismi inceleyemediğinde bireyin ele
yazılanları ayırt etmesidir. Bireyin gözleri kapatılır, kalemin arka kısmı ile bireyin elinin içine
okuyabileceği yönde rakam veya harf yazılır. Yazılan rakam veya harfi söylemesi istenir.
Normal Olmayan Bulgular: Kortikal lezyonların belirlenmesi ve lokalizasyonu,
periferik sinir lezyonları ve karpal tünel sendromunun belirlenmesinde yardımcıdır.

14.7. Motor Sistem Tanılanması
Motor sistem tanılaması genellikle kas-iskelet sistemi tanılanması sırasında
gerçekleştirilir. Motor sistem tanılamasında kas kuvveti, kas tonusu, kas atrofisi ve istemsiz
hareketler değerlendirilir.
Kas kuvveti:Birey boyun fleksiyonu ve kstansiyonu, omuz abduksiyonu ve
adduksiyonu, ön kol, bilek ve parmakların fleksiyon ve ekstansiyonu yaparken dirence karşı
koyma kuvveti değerlendirilir. Tanılama esnasnında bireye işlem hakkında bilgi verilmelidir
işlem esnasında kasın hareketini engelleyen ağrı, eklem deformitesi veya kas kontraktürü olup
olmadığına dikkat edilmelidir. Kas kuvvetini değerlendirmede bireyin yaşı ve kas yapısı göz
önünde bulundurulmalıdır Kas kuvveti sıfır ile beş arasındaki sayılarla derecelendirilir:
5=Normal kas gücü
4=Kas normal hareketini yapmakta, ancak karşı yönde bir kuvvet uygulandığında
yenilebilmektedir.
3= Kas yalnızca yer çekimine karşı koyabiliyor.
2= Test edilen kas ancak yer çekimini ortadan kaldıran bir pozisyona getirildiğinde
hareket edebiliyor.
1= Kasta ancak gözle görülebilen veya palpasyon ile farkedilen bir hareket vardır.
Fakat bu, eklem hareketine sebep olmaz.
0= Tam felç.
Kas tonusu: Tanılama sırasında bireyin dikkatin çekmeden kol ve bacak eklemlerine
fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon ve adduksiyon hareketleri yaptırılarak ekstremitelerin
tonusuna bakılır.
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Kas atrofisi: Yüz, dil, çigneme ve boyun kasları, ekstremite ve gövde kaslarının
palpasyonla kitlesi belirlenir.
İstemsiz hareketler: gözlem ile istemsiz hareketin yeri, tipi, şiddetine bakılır. Bireye
ne zamandan beri başladığı,arttıran ve azaltan faktörler, lokalizasyonu ve uyku esnasında olup
olmadığı sorulur.
Normal Olmayan Bulgular: Kas kuvvetinde, tonusunda azalma oluştuysa veya kas
atrofisi meydana geldiyse tutulan kası uyaran sinirde lezyon olduğu anlaşılır. Kas atrofisi alt
motor nöron hastalıklarında ve kas hastalıklarında görülebilir. İstemsiz hareketler ise
parkinson hastalığında ve hipertiroidide görülür. Ayrıca ilaç ve toksik maddeler tremora yol
açabilmektedir.

14.8. Reflekslerin Tanılanması

Tendon refleksleri ve patolojik reflekslerin tanılanmasını içerir. Tendon reflekslerinin
tanılanmasında refleks çekici kullanılır. Refleks çekici sapının en ucundan tutulmalı vuruş
esnasında el bileği serbest olarak hareket etmelidir. Refleks değerlendirmesinde 0 refleks
kayıp ve alınamıyor,
 azalmışref
vuruşa birkaç hareketle cevap verilen polikinetik refleks anlamına gelir .

14.8.1.Tendon Refleksleri
Biseps refleksi:Bireye kollarını uzatarak gevşetmesi, 90 derecelik açı ile dirseğini
uzatması söylenir. Antekubital fossadaki biseps tendonu tutulur ve biseps tendonu üzerine
refleks çekici ile hafifçe vurulur. Beklenen yanıt biseps tendonun kasılmasının görülmesi ve
önkolun fleksiyonunu elle hissetmektir.
Brakiyoradyal refleks:Bireyden kollarını gevşeterek ellerini uzatması istenir. Bileğin
yaklaşık 2.5-5 cm üzerine radyal kemik çıkıntısına refleks çekicinin ucu ile hafifçe vurulur.
Beklenen yanıt üst kolun pronasyonu ve bileğin fleksiyonunu elle hissetmektir.
Triseps refleksi:Bireye kollarını gevşetmesi, bir kolunu 90 derecelik açı ile kıvırması
istenir. Dirseğin hemen üstündeki triseps tendonuna refleks çekici ile hafifçe vurulur.
Beklenen yanıt triseps tendonun kasılmasını görmek ve önkolun ekstansiyonunu elle
hissetmektir.
Patella refleksi:Birey bacaklarını sarkıtır ve diz 90 derecelik açıda kıvrılır ve
dizkapağının aşağısında patella tendonuna vurulur. Beklenen yanıt alt bacağın ekstansiyonuna
yol açan quadriseps kasının kasılmasıdır. Yanıt yok ise hastanın dikkati el parmaklarını
kenetleme gibi başka kas aktivitesine çekilir.
Aşil refleksi:Değerlendirme bireyin dizi bükülür ve ayak bileği 90 derece
dorsofleksiyonda yapılır. Değerlendirici tarafından bireyin ayağının alt tarafı bir elle tutulur.
Ayak bileğinin kemiği- malleolus düzeyinde aşil tendonuna refleks çekici ile vurulur.
Beklenen yanıt ayağın plantar fleksiyonuna yol açan gastroknemius kasının kasılmasıdır.
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Normal Olmayan Bulgular:Refleksin olmaması veya azalması periferik sinir
(polinöropati) veya ön boynuz hastalığı (poliomyelit), kas hastalıkları, refleks arkında
bozulma veya alt motor nöron lezyonunu gösterir. Artmış veya polikinetik refleksler üst
motor nöron lezyonları ve yüksek kortikal düzeyde bozulmayı gösterir.

14.8.2.Patolojik Refleksler
Kernig Bulgusu: Sırt üstü yatar pozisyonda iken bacaklar kaldırılınca bacağın aşağı
kısmında ağrı olmasıdır. Ağrı bildirmemesi negatif Kernig bulgusudur. Şayet meninks
enflamasyonu varsa pozitif Kernig bulgusu vardır.
Brudzinski Bulgusu: Yatar pozisyonda iken baş ve boyunun fleksiyonunda uyluğunda
fleksiyona (karın bölgesine doğru) geçmesidir. Birey ağrı ifade etmemeli veya boyun
fleksiyonuna direnç göstermemelidir. Bu bulguda meninks irritasyonunda görülür.
Babinski Refleksi: Topuktan kör uçlu bir cisim ile ayak tabanından yukarı çizilen
çizgi ile hastanın ayak baş parmağı ve diğer parmaklarının fleksiyon yapması
normaldir.Yelpaze gibi açılması patolojiktir.

14.9. Serebellar Sistem Tanılanması
Serebellar sistem bireyin denge ve koordinasyonunu belirlemek için tanılanır.
Ard arda hareket:Bireyden avuç içi ile uyluğuna vurması, el başparmağına diğer
parmaklarla dokunması, bir elinin her iki tarafını diğer elin avuç içine dokundurması gibi
hareketleri düzgün, ritmik ve hızlı yapması istenir. Serebellar hastalıklar, üst motor nöron
hastalıkları ve bazal gangliyon hasarlarında bu hareketler düzgün, hızlı ve ritmik yapılamaz.
Parmak burun testi:Bireyin gözleri açıkken bireyden testi yapan kişinin parmağı ile
kendi burunu arasında hızlı ve kesin/yumuşak dokunuşlar yapması istenir. Testi yapan kişi
işaret parmağını bireyin önkol mesafesinde ve burun seviyesinde tutar. Serebellar hastalığı
olanlarda parmak uzak noktaya gider.
Yürüyüş:Bireyden düz hatta adımlayarak (adımlarda ayaklar birbirine değecek
şekilde) yürümesi (tandem) istenir. Serebellar sistem lezyonlarında ve zehirlenmelerde
yalpalayarak yürüme (ataksi) görülebilmektedir.
Diz topuk testi:Bireyden yatarken sağ topuğunu sol dizine dokundurması ve orta
hattan ayağa doğru ilerleterek hareket etmesi istenir. Test diğer bacak içinde yapılır.
Serebellar hastalıklarda hareket etme, topuğun dize dokunması ve orta hattan aşağıya
ilerletme güçleşir.
Romberg Testi:Ayakta diz ve ayak topukları birleştirilerek denge kontrolü yapılır.
Gözlerini kapatıp, kollarını avuç aşağıya bakacak şekilde uzatması istenir. 20-30 sn
pozisyonunu koruması beklenir. Serebral atakside gözler hem açıkken hemde kapalı iken
birey dengesini korumak için ayaklarını açar.
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Normal Olmayan Bulgular:Normal olmayan bulguların serebellar tümörler, inme,
parkinson veya iç kulak sorunları gibi çeşitli sebepleri olabilir.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Acaroğlu, R. (2011). Sağlık Öyküsü ve Fiziksel Muayene. Beceri18-5: Kas-İskelet,
Nörolojik ve Periferal Vasküler Tanılama. İçinde: Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri
(Eds. Atabek Aştı T., Karadağ, A.). Adana: Adana Nobel Tıp Kitabevi. 585-598.
Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar. (Eds:Topçuoğlu M.A.,
Durna, Z.,Karadakovan A.) İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2014. (Woodward S, Mestecky
A-M. Neuroscience Nursing Evidence-Based Practice. UK: Blackwell Publishing Ltd.
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Uygulama Soruları
1)

Sinir Sisteminin tanılanmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklayınız.

2)

Sinir sistemi tanılanması hangi ana başlıklar altında ele alınmalıdır, açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sinir sisteminin tanılanmasında bebek ve çocuklarda çeşitli farklılıklar olduğundan
bahsedilmiştir. Kapsamlı bir nörolojik değerlendirmenin aşamalarında bireye her işlemden
önce açıklama yapılması ve hemşirenin korku/endişelere duyarlı olması gerektiğinin önemi
vurgulanmıştır. Sinir sisteminin fiziksel tanılanmasının bilinç tanılaması, mental durum
tanılanması, kraniyal sinirlerin tanılanması, duyusal sistem tanılanması, motor sistem
tanılanması, refleks tanılanması, serebellar sistem tanılanmasını içerdiğine değinilmiş ve
bunlara ilişkin bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Sinir Sisteminin tanılanmasının amaçlarından biri

a)

Nörolojik tanılama ve triyaj

b)

Nörolojik yetersizlik ve risk faktörlerini belirleme

c)

Sağlığı koruma ve geliştirme

d)

Sürekli yapılacak değerlendirmelere temel oluşturma

e)

Yaşama bakış açısını saptama

2)
Aşağıdakilerden hangisi Olfaktor Sinir-N. Olfactarius’un (I.Kraniyal Sinir)
işlevinin test edilmesinde kullanılan kokulardan biri değildir?
a)

Kahve

b)

Amonyak

c)

Nane

d)

Sabun

e)

Limon

3)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kraniyal sinirlerden V. Kraniyal Sinir
(Trigeminal Sinir- N. Trigeminus) değerlendirmesinde yer almamaktadır?
a)

Kornea refleksi

b)

Çenenin motor işlevi

c)

Göz kapağının açılıp kapanması

d)

Maksiller ve mandibuler ısı duyusu

e)

Maksiller ve mandibuler ağrı duyusu

4)
Aşağıdaki kraniyal sinirlerden hangisi bireye omuzlarını silkmesini ve başını
döndürmesini söyleyerek değerlendirilir?
a)

Trigeminal Sinir- N. Trigeminus (V. Kraniyal Sinir)

b)

Fasiyal Sinir-N. Facialis (VII. Kraniyal Sinir)

c)

Vagus Siniri-N.Vagus (X. Kraniyal Sinir)
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d)

Spinal Aksesuar Sinir- N.Accesssorious (XI. Kraniyal Sinir)

e)

Hipoglosus Siniri- N. Hypoglossus (XII. Kraniyal Sinir)

5)
Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin tanılanmasında hemşirenin yaşam
süresine ilişkin değerlendirmelerinden biri değildir?
a)

Bebeklerin duyu ve kraniyal sinir değerlendirmelerini gözlemle gerçekleştirir.

b)

Bebeklere özgü refleksleri (el kavrama, oral arama-emme vb.) değerlendirir.

c)

Çocukların motor gelişimlerini adolesanların motor gelişimleri ile karşılaştırır.

d)
Adolesan değerlendirmelerinde yetişkinlere benzer işlemler gerçekleştirir ve
yetişkinlere benzer bulgular bekler.
e)

Yaşlı bireyleri denge ve yürüme testleri için düşme riski açısından tanılar.

6)
Hemşire sinir sistemine ilişkin fizik muayene için bireyi hazırlarken nelere
dikkat etmelidir? Kısaca açıklayınız.
7)

Sinir sistemine ilişkin sağlık öyküsü alma hakkında bilgi veriniz.

8)

Bilinç durumunun tanılanmasının önemini açıklayınız.

9)

Kraniyal sinirlerin tanılanmasının önemini açıklayınız.

10)

Sinir sisteminin tanılanmasında hangi refleksler değerlendirilir? Tartışınız.

Cevaplar: 1) e 2) b 3) c 4) d 5) c
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