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Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı 

Düşme riski, bireyin düşme olasılığının artması ve bunun sonucunda düşmesi fiziksel zarara neden olabilir. 

Özellikle yaşlılar düşmeleri halinde ağır yaralanma riski altındaki bulunmaktadırlar. Düşme riskini önlemek, çok önemli bir konu gibi 

görünmeyebilir, ancak sağlık açısından son derece önemli bir rol oynamaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre her yıl, 65 yaşından büyük bireylerin düşme oranı diğer yaştakilere göre daha fazladır. Özellikle kadınların 

erkeklerden daha fazla düşme riski altında olduğu veya düştüğü gözlemlenmiştir. 

Bu düşmeler, 65 yaşından büyük bireylerde yaralanma ve ölümlerle bile sonuçlanabilmektedir. Düşme sonucu oluşan yaralanmaları; doku 

hasarı, kırıklar (kalça, omurga veya bilek) ve travmatik beyin hasarları olarak tanımlayabiliriz. 

En önemlisi de bireylerin yaşam kalitesi düşmeye bağlı yaralanmadan dolayı önemli ölçüde değişir. 

Düşme riski bu nedenle önemli bir konu olduğundan düşmeyi önlemenin azaltılması için hemşirelik bakım planı bu anlamda çok önemli yer 

edinmektedir. Hemşirelerin hastaları, aileleri ve hasta bakıcıları bakım kalitesi dışında düşmelerin önlenmesi konusunda da eğitmesi son derece 

mühimdir. 

Bu yazımız ile nanda hemşirelik bakım planı olan düşme riski önleme bakım planını işleyeceğiz. 

Düşme Riski Faktörleri: 

 Yaşlılık 

 Artrit 

 Kronik ağrı 

 Diyabet 

 Parkinson hastalığı 

 Anemi veya diğer kan hastalıkları 

 Tiroid problemleri 

 Ayak hastalıkları 

 Bacaklarda kas güçsüzlüğü 

 Baş dönmesi (vertigo) veya denge güçlüğü 

 Demans, alzheimer hastalığı, deliryum, depresyon gibi beyin veya duygudurum bozuklukları 

 Tekrar düşeceğinden korkma 

 Kırgınlık 

 D vitamini düşüklüğü 

 Aşırı alkol kullanımı 

 Uykusuzluk 

Hedefler: 

Birey, öncesine göre daha az düştüğünü veya düşme korkusunun gözle görülür derece azaldığını bildirecek. 

Hasta, güvenliğini artırmak ve düşmeleri önlemek için yeni stratejiler uygulayacak. 

Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı 

 Düşme riski taşıyan hastalar için, sağlık hizmeti verilen odada düşme önemini hatırlatmak için işaretler koyulur. 

 Hasta, hemşire odasına yakın bir odaya taşınır. (Bir çağrı durumunda yakın olmak müdahaleyi kolaylaştırır) 

 Yatak kenarlıkları kaldırılır. 



 Çağrı düğmesi, su, telefon gibi hastanın kullandığı ihtiyaçları kolay ulaşılabilir konuma koyulur. 

 Yatakların yerden yüksekliği mümkün olan en düşük seviyeye getirilir. Mümkünse yatak zemine bitişik olarak ayarlanır. 

 Gece boyu odanın yeteri kadar aydınlık durumda bırakılmasına özen gösterilir. (Özellikle yaşlıların göre kapasitesi düşük 

olduğundan önemlidir) 

 Hasta yürürken bağı olmayan ayakkabı veya terlik ile yürümesi teşvik edilir. 

 Hastanın düzenli egzersiz ve yürüyüş eğitim programına katılması sağlanır. 

 Hastanın evde nasıl yürümesi gerektiği öğretilir. 

Enfeksiyon Riski Hemşirelik Bakım Planı 

Enfeksiyon, genellikle akut iltihaplanma (ağrı, şişme, kızarıklık, ısı ve fonksiyon kaybı) varlığında vücut dokularına zarar veren mikro 

organizmaların varlığıdır. 

Aynı zamanda bakterilerin, virüslerin, mantarların veya diğer organizmaların vücuda girdiği, hücrelere bağlandığı ve çoğaldığı bir süreçtir. 

Enfeksiyon Riski Bakım Planı 

Risk Faktörleri: 

 Yetersiz temel savunma (Tahrip edilmiş dokular) 

 Hastalığa sebep olan organizmalardan korunmadaki yetersiz bilgi 

 Travma 

 Yetersiz beslenme 

 İmmun yetersizliği 

 Bağışıklık yetersizliği 

 Kronik hastalıklar 

 Kanser 

Hemşirelik Tanısı: Patojenik (hastalığa sebep olan maddeler) organizmalar tarafından işgal edilme riski 

Hedef ve Beklenen Sonuç: 

 Hasta, enfeksiyon ve gerekli önlemlerle ilgili risk faktörlerini açıklamalıdır. 

 Hasta, titiz bir şekilde el yıkama alışkanlığı kazanması. 

 Enfeksiyonun nasıl bulaştığı konusunda bilgi sahibi olması. 

Hemşirelik Girişimleri 

Girişim Açıklama 

Yara bakımı ve sargı değişikliği öğretilir. 
Enfeksiyon oluşumu boyunca enfeksiyon iletiminin kesilmesi 
enfeksiyonu önlemenin etkili yoludur. 

Ellerin yıkanması: 
• Eldiven giyilmeden önce ve eldiven giydikten sonra. 
• Hastaya temas etmeden önce ve sonra, eldiven kullanılıp 
kullanılmamasına bakılmaksızın bir aleti kullanmaya başlamadan 
önce. 
• Vücut sıvılarının atımı veya sargı bezleri ile temastan sonra. 
• Hastanın yakınında herhangi bir nesneye ile temastan sonra. 
• İlaçlara dokunmadan önce. 

Ellerin steril hale getirilmesiyle, mikroorganizmalar ellerden uzaklaştırır. 
İşlemler sırasın elleri yıkamacak, vucüda organizmaların bulaşma riskini 
azaltır. 
Elleri antiseptik sabun ve su ile en az 15 saniye yıkanır. 

Protein ve kalori açısından zengin gıdaların alımı teşvik edilir. Bağışıklık sisteminin olumlu yanıt vermesini kolaylaştırır. 

Ziyaretçi sayısı azaltılır. Ziyaretçi sayısını azaltmak zararlı organizmaların türemesini önler 



Girişim Açıklama 

Hastaya ve ailesine enfeksiyon belirtileri öğretilir. 
Hasta ve çevresindeki insanların enfeksiyon konusunda bilinçli olmaları 
önemlidir. 

Öksüren ya da hapşıran hasta ziyaretçilerine maske takması 
sağlanır. Öksürme ya da hapşırma sırasında ağız ve burunlarının 
kapatılması açıklanır. Ellerin yıkanması belirtilir. 

Ziyaretçilerin ağız ya da burunlarından çıkacak zararlı bakterilerin 
hastayla teması önlenmiş olur. 

Place the patient in protective isolation if the patient is at very high 
risk. 

Hastalar, kendi çevrelerinde yaşanacak güçlükleri bilirler, öğrenme 
faaliyetlerine katılımları için teşvik edilmeleri gerekir. 

Hastanın hastanede kalış süresi en aza indirilir. 
Hastane ortamında hastanın diğer hastalarla iç içe olması enfeksiyon 
riskini artırır. 

 

 

Beslenme Düzeninde Değişiklik 

Beslenme düzeninde değişiklik hastalığı, bireyin sağlığını sürdürebilmesi için gerekli olan besin maddelerini yetersiz almasıdır. Eksik 

beslenebilen bireyde birçok fiziki ve ruhsal problem görülebilir. Bu makalemizde buna değineceğiz ve hemşirelik hasta bakım planı 

paylaşacağız. 

HASTALIK NEDENLERİ: 

 Kanser 

 Kemoterapi 

 Radyoterapi 

 Enfeksiyon 

 Mukozit 

 Bulantı 

 Kusma 

 Diyare 

 Disfaji 

 Tat değişiklikleri 

 Depresyon 

 Anksiyete 

 Kalori gereksiniminde artma 

 Bağırsak obstrüksiyonu 

 Bilinç düzeyinde değişme 

 Aneroksia nevroza 

 Yanıklar 

 Tramvama 

 Narkotik ilaç kullanımı 

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ 

 Hastanın genel değerlendirmesi yapıldı. 

1. Tanı, tedavi ve tedaviye bağlı yan etkiler belirlendi. 

2. Bulantı ve kusma varlığı 



3. Tat alma duyusu 

4. Yutkunma /çiğneme durumu 

5. Bağırsak fonksiyonları 

6. Mukozit / disfaj varlığı 

7. Ağrı 

8. Aşırı halsizlik 

9. Psikolojik durum 

 Aktivite düzeyi ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme durumu izlendi ve teşvik edildi 

 Hastanın laboratuar bulguları izlendi. 

 Dehidratasyon belirti ve bulguları izlendi. 

(kuru oral mukoza, kuru cilt, ciltturgor-tonüsünde azalma, susama hissinde artma, idrar miktarında azalma, postural 

hipotansiyon, güçsüzlük, baş dönmesi, konfüzyon) 

 Vücut ağırlığı ve aldığı çıkardığı izlemi yapıldı. 

 Son 24 saatte tüketilen besin miktarı ve türü, beş besin grubu ve sıvı tüketimi değerlendirildi. 

 Hastanın durumuna özel diyet hazırlanması sağlandı ve diyetine uyumu gözlendi. 

 Diyetine özel destek ürünlerini alması sağlandı ve bu ürünlerin kullanım talimatları konusunda hasta ve yakin bilgilendiríldi. 

 Beslenme ile ilgili temel prensipler hakkında bilgilendirildi. 

 Hastanın baharatlı, asitli yiyecek ve içeceklerden, çok tatlı, ağır, yağlı ya da kızartılmış ağır besinlerden kaçınmasının önemi 

hakkında bilgi verildi. 

 Hastanın gün boyu az ve sık beslenmesi önerildi. 

 Yeterli beslenmenin ve ara öğünlerin önemi konusunda bilgi verildi. 

 Kısıtlama gerekmediğinde tuzlu besinler tüketmesi önerildi. 

 Açık /berrak soğuk içecekler tüketmesi önerildi.. 

 Hastanın yemeklerden sonra ağız bakımı yapması sağlandı. 

 Duygu durumu iştahı etkilediğinden hastaya emosyonel destek verildi. 

 Uygun enteral ürün ile hastanın beslenmesi desteklendi. 

 Hekim işbirliği ile hastaya parenteral beslenme başlandı. 

 Gastrostomi açılmış hastada gastrostomi yoluyla beslenme sağlandı. 

TEDAVİNİN  SONUÇ HEDEFİ: 

 Bireyin sağlıklı beslenerek normal kiloda olması. 

 Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması. 

 Hastanın bu konuda hayat boyu rehberlik sağlayacak bilinç düzeyine ulaşması. 

 

Ağrı Hemşirelik Bakımı 

Ağrı, vücutta doku hasarından kaynaklanan ya da hasar açısından hoş olmayan duyumsal ve duygusal davranış şeklidir. 

Akut ağrı ile ortaya çıkan fizyolojik belirtiler, vücudun ağrıya karşı stres oluşturan tepkilerinden ortaya çıkar. Hastanın kültürel geçmişi, 

duyguları ve psikolojik veya manevi rahatsızlığı gibi diğer faktörler de acıya katkıda bulunabilir. Daha yaşlı hastalarda, ağrının değerlendirilmesi, 



bilişsel bozukluklar ve duyusal-algısal açıklar nedeniyle zor olabilir. Akut ağrının değerlendirilmesi ve yönetimi bu ağrı hemşirelik bakımı odak 

noktasıdır. 

Belirtileri: 

 Ağrılardan yakınma 

 İştah durumunun değişmesi 

 Hoşgörüsüzlük 

 Nefes alış verişinde değişim 

 Kas tonunda değişiklik 

 Umutsuzluk 

 Halsizlik 

 Terleme 

 Huzursuzluk 

Nedenleri: 

 Tıbbi problemler 

 Duygusal, psikolojik, ruhsal ve rahatsızlıklar 

 Travma 

 Aşırı stres 

 Kireçlenme 

 Böbrek taşları 

 Kemoterapi tedavisi 

 Gebelik 

 Apandisit 

 Fıtık 

 Yumurtalık kistleri 

 Ameliyat 

 Gıda zehirlenmesi 

 Konstipasyon (kabızlık) 

Hedefler: 

Hasta kendisini daha iyi hisseder. 

Ağrıyı giderme stratejilerini kullanır. 

Duygu durumu iyileşme gösterir, hastalığıyla başa çıkabilir 

Yeteri kadar uyuması ve dinlenmesi gerektiğini öğrenir. 

Ağrı Hemşirelik Bakımı 

 Ağrıyla ilgili belirti ve semptomlar değerlendirilir. 

 Hastanın tedaviye olan isteği değerlendirilir. 

 Hastanın ağrı kesici ihtiyacı olduğu bilinmelidir. (Acı yoğunluğuna göre ilaç verilir) 

https://hemsirelersitesi.net/stres/
https://hemsirelersitesi.net/konstipasyon-hemsirelik-bakim-plani/


 Durumu yönetmek için hastanın kullandığı yöntemler ile geçmiş deneyimlerini anlatması istenir. (Anlatma biçimi, nasıl ifade 

ettiği, kullandığı yöntemler ağrı kesici kullanımını etkileyebilir.) 

 Hastanın yaşadığı ağrının olumsuz etkileri açıklanır. 

 Sık sık hastanın ağrıyı yaşarken ki durumu, yoğunluğu takip edilerek raporlanır. Bu raporlar düzenli aralıklarla 

değerlendirilmelidir. 

 Mümkün olduğunda hasta, stres yapan ve rahatsızlık oluşturan şeylerden uzak tutulur. 

 Vücudunun rahatlaması için uyku düzeni sağlanır, uyumak için teşvik edilir. 

 Hastaya en uygun tedavi yöntemi belirlenir. 

 Rahatlama ve nefes egzersizleri yaptırılır. (Duyu organlarının acıyı uyaranlardan uzak tutularak başka şeylere odaklanması 

sağlanır) 

 Ağrılı bölgeye gerekirse masaj yapılır. 

 Uygulanan yöntemler başarısız olunması halinde hekime bununla ilgili rapor verilir. (Hastaların daha yüksek dozda ilaç almaları 

gerekebilir) 

 Hastaya ağrının sınırlı süre için olduğunu, ağrıyı azaltmanın çeşitli yollarının olduğu bildirilir. 

 Hastanın hekim onayı olmadan ilaç almaması gerektiği söylenir. 

 Ağrı kesici ve yan etkileri konusunda hem hasta hem de ailesi bilgilendirilir. 

İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Hemşirelik Bakımı 

İdrar Yolu Enfeksiyonu ve Hemşirelik Bakım Planları 

Hemşirelik Tanısı: Akut Ağrı 

Nedeni: Enfeksiyon 

Beklenen Sonuç: Hastanın ağrıyı tolere edebilmesi veya ağrı/rahatsızlığın geçtiğini ifade etmesi. 

Hemşirelik Girişimleri:  

 Ağrının ciddiyetini, miktarını ve özelliğini saptamak 

 Sırtın alt bölgesine sıcak uygulama yapmak 

 Oturma banyosu için hastay bilgilendirmek ve/veya antispazmotiklerin (örn; phenazopyridine) kullanımı için hastayı teşvik etmek 

 Gerekli durumlarda gevseme teknikleri ve dikkati başka yöne çekme teknikleri kullanmak 

 

Hemşirelik Tanısı: Enfeksiyon 

Nedeni: Enstrümentasyon veya kateterizasyon uygulaması, idrar kateteri uygulaması, uygun olmayan tuvalet koşulları, hamilelik, kronik alkali 

idrar, idrar retansiyonuna bağlı staz 

Beklenen Sonuçlar:  İdrar yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularının olmaması örn; idrarın berrâk olması ve kötü kokmaması, idrar yaparken 

ağrının olmaması, beyaz kürenin normal düzeylerde olması, ateş titreme, yan ağrısı ve/veya subrabupik ağrının olmaması 

Hemşirelik Girişimleri:  

 İdrar yolu enfeksiyonunda predispozan faktörleri içeren öyküyü almak 

 Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrarda kan olması, bulanık idrar, subrapubik bölgede ağrı gibi idrar yolu 

enfeksiyonu belirti ve bulgularını değerlendirmek 

 Böbreklerden kaynaklanan sırt ve yan ağrıları değerlendirmek 

 Laboratuvar bulguları değerlendirmek; 



o İdrar analizleri; hematüri 

o (idrarda kan olması), piyüri(idrarda beyaz kan 

o hücresinin olması) yönünden değerlendirilir. 

o İdrarda bakteri miktarı belirlenir. 

o İdrar kültürü ile sebep olan organizma saptanır. 

 Sık sık idrara çıkma (her2/3 saate bir) ve mesanesini tam boşaltma konusunda hastaya bilgi vermek 

 Hastaya günde 500-100 mg vitamin C veya kızılcık suyu almasını önermek 

 Hastayı, reçete edilmiş antibiyotiklerin tümünü bitirm için teşvik etmek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek 

 

Hemşirelik Tanısı: Tedavi Planını Yönetmede Bireysel Yetersizlik 

Neden Olan Faktör: İdrar yolu enfeksiyonu nedeninin ve şeklinin herkes için aynı olmaması ve hastanın hastalığa ilişkin bilgi eksikliği 

Beklenen Sonuç: Hastanın idrar yolu enfeksiyonu nedeni, risk faktörleri, bu faktörlerin kontrolü ve tedavisine ilişkin bilgiye sahip olması ve tıbbi 

tedavisini tamamlaması 

Hemşirelik Girişimleri: 

 Hastanın idrar yolu enfeksiyonu hakkındaki bilgi düzeyini değerlendirmek 

 Hastanın hastalığına ilişkin çelişkili duyguları değerlendirmek 

 Hasta eğitiminin içeriğinde şunlar yer almalı: 

o İdrar kültürünü takip etmek 

o Mesanenin sık boşaltılması 

o Hiyenik uygulamalar, ayakta duş şeklinde banyo yapılması 

o Perine temizliği önden arkaya doğru yapılması 

o Seksüel aktiviteden sonra mesanenin hemen boşaltılıma 

o Günlük kilot değiştirilmesi ve hava geçiren çamaşırlar 

 Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonun belirti ve bulgularını rapor etmesi için hastayı teşvik edilir. 

 Sağlığı yükseltme aktiviteleri öğretmek; Sağlığı yükseltme aktivilerinin içeriğinde şunlar yer  almalı: 

o Mesanenin düzenli ve tam olarak boşaltılması, 

o Bağırsağın düzenli olarak boşaltılması, 

o Üriner eliminasyondan veya defekasyondan sonra perinenin önden arkaya silinmesi 

o Günde yeterli miktarda sıvı tüketilmesi 

TABURCULUK EĞİTİMİ 

Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunu önlemek için hastaya verilecek eğitim şunları içermelidir; 

 Hastalara, antibiyotiklerin önerildiği gibi kullanılmasının önemini açıklanır. Belirtiler tedavinin 1–2. gününde geçebilir, fakat 

mikroorganizmalar tedavi sonlanıncaya kadar bulunabilir, 

 Aşağıda verilen uygun hijyen kurallar konusunda hasta bilgilendirilir; 

o Perineal bölgenin dikkatli temizlenmesi 

o İdrar yaptıktan sonra bu bölgenin önden arkaya silinmesi 

o Her defekasyondan sonra su ve sabunla bölgenin temizlenmesi 



 Cinsel ilişkiden önce ve sonra mesanenin boşaltılmasının önemini açıklanır. 

 Gün boyunca her 2-4 saatte bir düzenli ve uygun şekilde idrara çıkma konusunda bilgi verilir. 

 Yeterli sıvı almanın önemi anlatılır. 

 Sert sabun, pudra, sprey kullanmaması ve oturarak banyo yapmaması konusunda bilgi verilir. 

 Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu belirtilerini kaydetmesi konusunda bilgi verilir 

Periferik Sinir Yaralanmaları ve Hemşirelik Bakım Planları 

Hemşirelik Tanısı: Bilgi Eksikliği 

Nedenleri: Hastalık süreci, prognoz ve tedavi süreci 

  

Beklenen Sonuç: Hasta durumu ile ilgili olarak yeterli bilgi sahibi olduğunu belirtir. 

Hemşirelik Girişimleri:  

 Yaralanma süreci ve prognoz hakkında bilgi verilir. 

 Uygulanacak fizyoterapi hakkında bilgi verilir. 

 Doku beslenmesi için sigaradan uzak durulması gerektiği anlatılır. 

 

Hemşirelik Tanısı: Doku perfüzyonunda bozulma (periferal) 

Nedeni: Travma 

Beklenen Sonuç: Periferal doku erfüzyonunun bozulduğunu gösteren belirtiler yoktur (kızarıklık, şişme ağrı azalmıştır) 

Hemşirelik Girişimleri:  

 Periferal dokunun durumunu tanımlamak 

 Lokal enfeksiyon belirtilerini izlemek 

 Islak pansuman nedeniyle sağlıklı derinin maserasyondan korunmasını sağlamak 

 Pansuman sırasında friksiyondan kaçınılması 

 Deri koruyucu kremlerin önerilmesi 

 Hekim istemine göre olarak yara bölgesi için önerilen lokal ve sistemik ilaçları uygulamak ve kullanmak (antibiyotik, antipiretik, 

analjezik) 

 

Hipertansiyon ve Hemşirelik Bakım Planı 

Hipertansiyon; olağandan yüksek olan atardamar basıncına verilen isimdir. Hipertansiyon tanısı konulan hastaya uygulanacak olan 

hipertansiyon hemşirelik bakımı ise aşağıdaki gibidir. 

Etiyolojik Faktörler 

 Yaş 

 Herediter böbrek hastalıkları 

 Damar hastalıkları 

 Kullanılan ilaçlar 

 Obezite 

 Beyin lezyonları 



 Gebelik tokSemisi 

 Stres 

 Coğrafi ve ırk faktörleri 

 Psiko sosyal faktörler 

Tanımlayıcı Özellikler 

Sistolik kan basıncının 140 mmHg, diyastolik kan basıncının 90 mm Hg’nin üzerine çıkması. 

AMAÇ 

Sistemik arter kan basıncı hastanın tolere edebileceği bir değere düşürmek. 

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ 

1. Doku perfüzyonunda değişim riski tanımlanmalı. 

2. Vital bulgular takip edilmeli. 

3. Var olan hipertansiyonun sıklığı, süresi, ilaçlarla, eforla, öğünle, pozisyonla ilişkisi değerlendirilmeli ve kaydedilmeli. 

4. Özel alması gereken diyet sağlanmalı. 

5. Yatak istirahatine dikkat edilmesi sağlanmalı. 

6. Hastanın bilinç durumu değerlendirilmeli. 

7. Eğer kontrendike durum yoksa semi-fowler\fowler pozisyonu verilmeli. 

8. Günlük aldığı çıkardığı takibi yapılmalı. 

9. Eğer hastanın ağrısı varsa kontrol altına alınmalı. 

10. Hipertansiyonu önlemeye yönelik hasta ve ailesi bilgilendirilmeli. 

Osteoporoz ve Hemşirelik Bakımı 

Osteoporoz, birim hacme düşen kemik kütlesinde azalma, kemik dokusunun mikromimarisinin ve kemik kalitesinin bozulması sonucu 

kırılganlığının artması ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. 

Osteoporoz ilk defa  Jean Georges Lobstein tarafından “porous bone” olarak tanımlanmıştır.  Osteoporozun etiyolojik olarak sınıflaması primer 

ve sekonder olmak üzere 2 tiptir. Bunlar; 

Primer Osteoporoz 

 Senil Osteoporoz (tip II) 

 Post-menopozal osteoporoz (tip I) 

 Juvenil osteporoz 

Sekonder Osteoporoz 

 Immobilizasyon 

 Kronik alkolizm 

 Endokrin hastaliklar 

 Gastrointestinal hastalıklar 

 Hematolojik hastalıklar 

 Genetik hastalıklar 

 Kronik ilaç kullanımları 

 Karaciğer hastalıkları 

 İnflamatuvar bağ dokusu hastalıkları 



 Malignensiler 

Bu sınıflama içinde en büyük hasta grubunu ise post-menopozal (Tip I) ve senil osteoporotik (Tip II) hastalar oluşturmaktadır. 

Osteoporozun risk faktörleri genetik faktörler; beslenme durumu (yetersiz kalsiyum alımı, fazla fosfor alımı, aşırı alkol, sigara, kahve, tuz 

tüketimi); yaş, ırk, cinsiyet, estrogen yetersizliği, bazı hastalıklar (bağ dokusu hastalıkları, malign hastalıklar, endokrin hastalıklar v.b.), ilaçlar 

(Kortizon, Tiroid İlaçları v.b)dır. 

Omur, kalça, el bileği ve diğer kemiklerde görülen (frajilite) kırıklar sonucu oluşan ani, şiddetli bel veya sırt ağrıları osteoporozun en önemli 

bulgularıdır. 

Teşhiste kemik yoğunluğu önemlidir ve bunu ölçmek için kemik dansitometresi denilen yöntem kullanılmaktadır. 

Osteoporoz tedavisinin amacı; kemikleri maksimum seviyede korumak, kemiklerin daha fazla zayıflamasını engellemek, kemik hücre ve 

dokusunun kaybını önlemek olmalıdır.  Osteoporozdan korunmak amacıyla gebelikte ve günlük hayatta yeterli Ca alınmalı, sigara, alkolün 

günlük tüketiminde aşırıya kaçınılmamalı; böbreklerde aşırı Ca tüketimine bağlı taş oluşumunu önlemek için bol sıvı alımına dikkat edilmeli, 

günlük hayatta yeterli D vitamini alınmalı, yaşam boyu egzersize önem verilmeli, belirli aralıklarla kemik dansitesi ölçümü yaptırılmalıdır. 

Osteoporoz ve Hemşirelik Bakım Planları 

Hemşirelik Tanısı: Ağrı 

Nedeni:  Kemik kütlesindeki azalmaya bağlı bel ve sırt bölgesinde ağrı. 

Beklenen Sonuçlar: Hasta ağrısının azaldığını ifade eder. 

Hemşirelik Girişimleri: 

 Önerilen analjezikleri uygun dozda vermek 

 Üygunsa rahatlatıcı masaj yapmak 

 Ağrı kontrolü ile ilgili eğitim vermek ve önerilerde bulunmak (örneğin masaj yapmak, düz ve vücut  mekaniklerine uygun istirahat 

etmek, düzenli egzersiz yapmak) 

 

Hemşirelik Tanısı: Anksiyete 

Nedeni: Yaşam kalitesindeki bozulmaya bağlı anksiyete gelişmesi. 

Beklenen Sonuçlar: Anksiyeteyi gidermek, hastalığa uyumu kolaylaştırmak 

Hemşirelik Girişimleri: 

 Bireye durumu nasıl algıladığını ifade etmesi için fırsatlar sunmak 

 Hastalığı hakkında bilgi vermek 

 Günlük aktivitelere katılımını teşvik etmek 

 Güven ortamı sağlamak 

 Relaksasyon yöntemlerini (Müzik dinletmek, egzersiz, masaj v.b.) uygulamak 

 

Hemşirelik Tanısı: Fiziksel harekette bozulma 

Nedeni: Kırık oluşması riskinin mevcut olması; ağrıya bağlı hareket sınırlılığı. 

Beklenen sonuçlar: Hastanın belli bir program dahilinde düzenli egzersiz yapmasını sağlama ve günlük aktivitelerin kısıtlanmaması. 

Hemşirelik Girişimleri: 

 Günlük yaşam aktivitelerine yönelik bireyin temel gereksinimleri öğrenmek 

 Bireyin hastalığı ile ilgili korkularını paylaşmak 



 Düzenli ve kontroliu biregzersiz programının hastalık açısından önemini anlatmak 

 Yatak içerisinde Rom egzersizlerini yapmak 

 Bireyingünlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamak 

 

Hemşirelik Tanısı: Potansiyel Komplikasyon, Kırık Oluşma Riski 

Nedeni: Kemik kalitesinin bozulması sonucu kırılganlığının artmasına bağlı kemiklerde kırık oluşması riski 

Beklenen Sonuçlar: Hastayı düşmelere karşı korumak, hastada kırık oluşmasını engellemek. 

Hemşirelik Girişimleri: 

 Kemik kalitesini arttırıcı diyete uyumu sağlamak. 

 Buna göre; sigara, alkol, tuz, kafeinin günlük tüketiminde kullnılmaması, böbreklerde aşırı Ca tüketimine bağlı taş oluşumunu 

önlemek için bol su içmeli, günlük hayatta yeterli D vitamini ve protein alınmasını anlatmak 

 Düşmelere karşı çevresel güvenliği sağlamak (Yetersiz aydınlatma, kaygan  zeminler, ev içi takılmaya neden olabilecek eşikler,) 

 Düşmeler açısından kişiye ait risk faktörlerini saptamak (Yürüme, görme ve denge bozuklukları, depresyon, demans, kronik 

hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar v.b.) 

 Düzenli egzersizle ilgili önerilerde bulunmak ve öne eğilerek çalışma, yükseğe uzanma ve ağırlık taşıma aktivitelerinin 

kısıtlanmasını sağlamak 

 Düşme sırasında kalça eklemini dıştan korumak amacıyla trokanterik yastıkçık içeren kalça koruyucu petleri önermek 

 Düşmeye neden olan risk faktörleri hakkında aile ve hastaya eğitim vermek 

 Kırık belirtilerini açıklamak 

Ailenin Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakımı 
Ailenin bilgi eksikliği; ailenin hastanın şu andaki durumu, tedavisi ve bakımına ilişkin yeterli bilişsel donanıma sahip olmaması durumudur. 

Nedeni: 

Daha önce aldığı bilgileri kullanamama 

Bilişsel yetersizlikler 

Bilgi kaynaklarını kullanamama 

Sözel iletişim yetersizliği 

Öğrenmeye isteksizlik ve olumsuz tutum gösterme 

Şiddetli düzeyde anksiyete 

Tanımlayıcı Özellikler: 

Bilgi eksikliğini ifade etme 

Bilgi isteme 

İstenen davranışları gösterememe 

Bilginin yanlış anlaşıldığına ilişkin algısını gösterme 

Endişe, anksiyete belirtileri gösterme 

Tedavi planlarına katılamama/uyum gösterememe 

Beklenen sonuçlar: Bilgi eksikliğine yönelik eğitimin verilmesinden hemen sonra aile üyelerinin ya da hastanın yakınlarının hastanın sağlık 

durumu tedavi ve bakımını doğru olarak anladığını sözel olarak ifade etmeleri ve uygun sorular sormaları. 

Hemşirelik Girişimleri: 

Aileyi hastanın güncel sağlık durumu, tedaviler ve prognoza ilişkin olarak sık aralıklarla bilgilendirmek. 

Bireylerin anlama düzeylerine uygun yöntemler, yazılı ve görsel araçlar kullanmak. 

Sık aralıklarla edindikleri bilgileri anlayıp anlamadıklarını ölçmek. 

Yanlış anlamaya neden olan etkenleri belirlemek ve doğru öğrenmelerini sağlamak 

Aileyi hastaya doğru bilgi vermeleri için cesaretlendirmek 

Aileleri bilgi alma, duygularını, endişelerini ve sorularını ifade etmeleri için desteklemek 



Aileyi hastaya doğru bilgi vermeleri için cesaretlendirmek. 

Aileleri bilgi alma, duygularını, endişelerini ve sorularını ifade etmeleri için desteklemek 

Aile üyelerine gereksindikleri kadar bilgiyi alıp almadıklarını sormak 

Aileye, durumu ciddi olan hastaya ilişkin bilgi vermek ve gereksindiği rehberlik hizmetini sağlamak. 

Gerektiği durumlarda, aldıkları bilgiyi hastanın sağlık bakımına yönelik karar verme sürecinde kullanmaları için aile üyelerine yardımcı olmak. 

Uyku Düzeninde Bozukluk 

Uyku Düzeninde Bozukluk Hemşirelik Tanısı:  Uyku düzeninde bozulma, dinlenme düzeninde sorunlar, uykuya dalma ve uyumada güçlük 

yaşamak olarak tanımlanır. 

Nedenleri: 

 Gürültü, ışık vb. çevresel değişiklikler, 

 Panik, anksiyete, stres gibi psikolojik sıkıntılar, 

 Depresyon, bipolar bozukluk gibi psikiyatrik hastalıklar, 

 İlaç tedavisine bağlı gündüz uyuma, 

 Alçı, traksiyon vb tedaviye bağlı nedenler, hareket edelmeme, 

 İdrar yapma güçlüğü, sık idrara çıkma, solunum bozuklukları nedeniyle sık uyanma, 

 Menapoz gibi hormonal nedenler, 

 Karanlıktan korkmaya bağlı uykuya dalamama(çocuklarda), 

 Gebelik, hiperaktivite, gündüz aktivite azlığı gibi nedenlerle gündüz uyuma ve uyku ritminin değişmesi. 

Tanımlayıcı özellikler: 

 Uykuya dalmada güçlük yaşama, 

 Uyku kalitesinde, süresinde bozulma, 

 Kesintili uyuma, 

 Uyanmada güçlük yaşama, 

 Uyuduğu halde dinlenmemiş hissetme, 

 Gündüz uyuma, 

 Uykudaki değişime bağlı yorgunluk, gerginlik gibi belirtiler gösterme, 

Hemşirelik Girişimleri: 

 Hastanın normal zamandaki uyku alışkanlıklarını belirlemek: 

o Yatma saati, kaç saat uyuduğu, uyuma pozisyonu, kullandığı yastık ve yorganın özelliği, gece uyanıp uyanmadığı, 

gece idrara çıkıp çıkmadığı 

 Uyumayı olumsuz etkileyen etkenler: 

o  Ağrı, gürültü, ışık, ısı, oksijen azlığı çekme, noktüri, gibi fiziksel durumlar 

o Anksiyete, halüsinasyonlar, korku, depresyon gibi psikolojik 

 İyi bir uykunun neden gerektiğini anlatmak 

 Hastanın uyanmasına neden olan, uyumasını engelleyen etmenleri belirlemek: 

o Uyumayı olumsuz etkileyen etkenler: 

 Ağrı, gürültü, ışık, ısı, oksijen azlığı çekme, gibi fiziksel durumlar 



 Anksiyete, halüsinasyonlar, korku, depresyon gibi psikolojik durumlar, 

 Diazepam, alkol, barbitürat, morfin, flurazepam, beta-bloker, steroid, bronkodilatatör, dekonjestan 

gibi uykunun REM ve/veya NREM dönemini baskılayan ilaçlar, maddeler 

 Hipotroidizm, solunum sistemi hastalıkları, gastrik reflü, 

 Deliryum veya demansa bağlı konfüzyon, 

 Uyku apnesi, 

 Yaşlılık, 

 Yatmadan önce kafeinli içecekler içme, aşırı düzeyde aktivitelerde bulunma, 

 Hastanede yatış nedeniyle alışılan düzenin bozulması. 

 Hastayla işbirliği yapmak. 

 Hastanın uyumasını sağlayan düzenlemeler, girişimler: 

o Çevrede sessizliğin sağlanması, 

o Alarm seslerinin azaltılması, 

o Işıkların hastanın istediği şekilde ayarlanması, 

o Hastanın alışkanlıklarına göre kulaklık, göz bağı kullanması, 

o  Hafif tonda müzik yada monoton sesler dinleme 

o Hastanın üzerinin örtülmesi 

o Yatmadan önce kafeinli içecekler içmemesi, sıvı almaması  

o Yatmadan önce idrarını yapması, 

 Hastanın en az 90 dakika uyumasına yönelik düzenlemeler yapmak 

 Hasta ile birlikte hangi gevşeme egzersizleri yapılabileceğini planlamak. 

Öz Bakımda Yetersizlik ve Hemşirelik Tanısı 

Öz Bakımda Yetersizlik Hemşirelik Tanısı : Hastanın beslenme, banyo, tuvalet, giyinme ve kendine çekidüzen verme performansını göstermede 

ve tamamlamada yetersiz olması anlamına gelir. Temel özbakım gereksinimlerini karşılamalarına engel olan ruhsal bozukluğu olan hastalar için 

kullanılır. 

Nedenleri 

 Depresif duygu durum 

 Hiperaktivite dikkat dağınıklığı 

 Aktivite enerji azalması 

 Apati içe çekilme 

 Aşırı sürekli anksiyete 

 Bilişsel ve algısal bozuklukları 

 Gelişimsel gerileme 

Tanımlayıcı özellikler: 

 Yaşına uygun şekilde tatmin edici görünümü devam ettirmeme (saç, giyim, genel görünüm) 

 Besinleri kesememe, paketleri açamama veya ağzına götürememe 

 Vücudunu ya da bazı bölümlerini yıkayamama ya da isteksiz olma 



 Tüm vücut, ağız kokusu vb olması 

 Suyun akışını ya da ısısını düzenleyememe 

 Giysileri giyip çıkarmada yetersizlik 

 Giysileri bağlayamama, ilikleyememe 

 Tuvalette uygun hijyeni başaramama ya da başarmaya isteksiz 

 Olma Tuvaleti kullanırken giysileri idare etmede başarısız olma 

 Sifonu çekememe 

 Tuvalete oturup kalkamama 

Beklenen Sonuç: Hasta sağlık durumuna ve gelişimsel düzeyine uygun olarak öz bakımını yapar ve tutarlı bir şekilde sürdürür. 

Hemşirelik Girişimleri: 

 Hastanın işlevsellik düzeyi ile birlikte özbakım eksikliğinin kapsamı ile ilgili veri toplamak 

 Hasta bağımsız bir şekilde işlev görene kadar hijyenine, giyinmesine, çamaşırlarını yıkamasına ve temiz ve düzgün görünmesine 

yardım etmek 

 Özbakım aktiviteleri süresince özellikle hiperaktif, anksiyetesi  yüksek ve bilişsel algısal bozukluğu olan hastalar için gürültü, ışık, 

parlak renkler ve insanlar gibi çevresel uyaranları azaltmak 

 Hastanın giyebileceği kıyafetler bulundurmak; hastanın  yargılama ve dikkat süresinin gelişimine göre daha fazla kıyafet eklemek 

 Gerektiğinde temiz kıyafet, hijyen malzemesi sağlamak; hastanın kendi kıyafet ve malzemelerini mümkün olduğunca 

 Öz bakım için rutin hedefler oluşturmak; Her gün banyo yapmak, günde iki kez diş fırçalamak, her sabah saçları taramak, haftada 

iki kez çamaşırlarını yıkamak 

 Öz bakım için her gün banyo yapmak, diş fırçalamak gibi rutinler oluşturmak 

 Hastanın durumu düzeldikçe daha karmaşık görevleri arttırmak 

 Hasta isteksiz olduğunda bile hastanın kendine çeki-düzen vermesini teşvik etmek 

 Hasta öz bakım çalışmalarını yaparken güvenli ortam kriterlerine uygun şekilde mahremiyetini sağlamak 

 Hastanın kıyafetlerinin temiz, düzenli ve iyi bir görünümde olmasını sağlamak 

 Hastanın tüm olumlu gelişimlerini övmek 

 

 

Hastaneye Yatış Stresi 

Hastaneye Yatış Stresi: Kişinin bir çevreden başka bir çevreye taşınmasını takiben ortaya çıkan fizyolojik ve/veya psikolojik zorlanma 

durumudur. 

Nedenler 

 Güçsüzlük duygusu yaşama 

 Yeterli destek Sisteminin olmaması 

 Hastaneye yatışa hazırlanmaması/ yatışın beklenmeyen bir anda gerçekleşmesi 

 Kendisi için önemli olan kişilerle ilişkilerin sürdürülememesi 

 Sosyal ve aile bağlarının kopması Bireysel bakım kontrolünün azalması 



 Hastane ortamı hakkında bilgilendirilmeme 

 Hastane ortamı ile önceki ortam arasındaki farklılıklar 

 Hastane ortamında kontrol edilemeyen gürültüler 

 Mahremiyete saygı gösterilmemesi 

 Engellenme 

 Durumla ilgili olumsuz düşünceler 

 Fiziksel güçlükler 

 Benlik saygısında azalma 

Tanımlayıcı Özellikler: 

 Anksiyete 

 Öfke 

 Güvensizlik 

 Endişe 

 Korku 

 Yanlızlık 

 Depresyon 

 Huzursuzluk 

 Kederli duygulanım 

 Bağımlılık gösterme 

 İçe kapanma 

 Tetikte olma/uyanıklık durumunda artma 

 Çevre değiştirmeye isteksizlik 

 Hastaneye yatıştan dolayı rahatsız olduğunu sözel olarak ifade etme 

 Uyku sorunları 

 Yeme alışkanlıklarında değişim 

 Gastro-intestinal rahatsızlıklar 

Beklenen Sonuçlar: 

1. Hasta hastanede olmakla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder. 

2. Korkunun azaldığını ifade eder. 

3. Klinik içindeki aktivitelere ve rutinlere katılır 

4. Durumu kabullendiğini ifade eder Kendisi ile ilgili alınan kararlarda görüşlerini paylaşır. 

Hastaneye Yatış Stresi Hemşirelik Girişimleri 

  Hasta, hastanede olma ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşmaya yönlendirilir. 

 Hastanın yaşadığı stresin derecesini değerlendirilir. 

 Stresin arttığını gösteren yeni belirtiler kaydedilir. 

 Hastanın kullandığı baş etme yöntemleri saptanır. 

 Hastanın güvenliği değerlendirilir. 



 Hastanın bilgi gereksinimi karşılanır. 

 Destek kaynakları belirlenir. 

 Ailenin hasta ile ilişkileri güçlendirilir. 

 Hastane ortamı ile önceki Ortam arasındaki farklılıklar en aza indirilir. 

 Hastanın rutinlerini devam ettirebilmesi için imkanlar sunulur. 

 Hastayı kendisi ile ilgili kararlara katmak gerekir. 

 Hasta ile yeterli beslenme, dinlenme ve egzersizin önemini hakkında bilgi içerikli konuşmalar yapılır. 

Bulantı Kusmada Hemşirelik Bakımı 

Bulantı çoğunlukla kusmaya öncülük eder, fakat kusmadan sonra da olabilir. Bulantı beraberinde solgunluk, soğuk nemli cilt, salyada artma, 

taşikardi, gastrik staz ve diyare olabilir. 

 

Bulantı ve kusmada yutma refleksinin artması ve mide yakınması sıklıkla görülür. 

 

Bulantı Kusma Etiyolojik Faktörler 

Gebelik 

Anestezi etkisi 

Taşıt tutması 

Böbrek taşı 

Antibiyotik alma 

Enfeksiyon 

Hepatik disfonksiyon 

Artmış kafa içi basınç 

Metabolik anomaliler 

Tanımlayıcı Özellikler 

Bulantı kusmaya uygulanan hasta bakım planının ana amacı bu sorunu ortadan kaldırmak ya da etkisini azaltmaktır. 

1. Hasta bulantı kusma riski Ve Var olan bulantı kusma yönünden değerlendirilmeli. 

2. Bulantı kusmayı azaltan faktörler belirlenmeli (yiyecek, ilaçlar). 

3. Bulantı kusma durumunda aspirasyon riskine karşı koruyucu önlemler alınmalı ve bu önlemlere yönelik hasta ve ailesi bilgilendirilmeli. 

4. Hastanın ağrısı varsa yemek öncesinde ağrısı kontrol altına alınmalı, gerekirse ağrı kesici yapılması için doktorla işbirliği yapılmalı. 

5. Eğer yorgunluk varsa yemek öncesinde hastanın dinlenmesi sağlanmalı, yemeklerden sonra yarı oturur pozisyonda dinlenmesi sağlanmalı ve 

en az 2 saat düz pozisyonda yatması engellenmeli. 

6. Doktor istemi ile antiemetik uygulanmalı. 

7. Bulantı kusmaya karşı hasta ve aile bilgilendirilmeli (soğuk yiyecekler önerilmeli, sıvı ve yumuşak gıdalar almaya teşvik edilmeli). 

8. Bulantı kusmayı artıracağı için yemeklerden 1 saat önce ve yemek sonrası sıvı alımını kısıtlaması önerilmeli. 

9. Kusmayı engelleyebileceği için kusma refleksi meydana geldiği sırada derin nefes alıp vermesi önerilmeli. 

10. Az az ve sık sık yemek yemesi ve gerektiğinde öğünlerin artırılması için diyetisyenle iş birliği yapılmalı. 

11. Kusma sonrası ağız bakımı önerilmeli. 



12. Geçmişte bulantıyı azaltmak için kullandığı besinler (karbonatlı içecek ve kraker) belirlenmeli ve uygulaması önerilmeli. 

Osteoartrit ve Hemşirelik Bakımı 

Osteoartrit: Ülkemizde yaygın olarak görülen kronik hastalıklardan biridir. Dejeneratif eklem rahatsızlığı olarak ifade edilen osteoartrit (OA), 

sinovyal eklem kıkırdaklarında bozulma, eklem yüzeyleri ve kenarlarında yeni kemik oluşması ile karakterize kronik, noninflamatuar bir eklem 

rahatsızlığıdır. En yaygın görülenlen eklem ve kronik rahatsızlıklardan biridir. 

Osteoartrit Hemşirelik Bakımı 

HASTALIK BULGULARI 

 Anksiyeteye 

 Eklem hareketlerinde kısıtlanma, güçsüzlük ve ağrı, 

 Harekette bozulma nedeniyle bireyin yaşam aktivitelerinde güçlük 

HEMŞİRELİK TANILARI 

 Akut veya kronik ağrı 

 Uyku düzeninde bozulma 

 Yürürken yardımcı bir alet arama 

 Kas-iskelet sisteminde bozulma, ağrı veya aksaklık 

 Fiziksel harekette bozulma 

 Uzun süren hastalık sonucu hareketsizlik 

 Beden gereksiniminden fazla beslenme 

 Beden bilincinde bozulma 

 Ağrı 

 Eklem fonksiyonlarında bozulma 

 Beden imajında değişim 

 Cinsel aktivitede isteksizlik 

HEMREŞİRELİK UYGULAMALARI 

 Ağrının giderilmesi için gerekiyorsa ilaç tedavisi yapılır. 

 Ağrı için soğuk ya da sıcak uygulama yapılabilir. 

 Hastanın yorgunluğunun azaltılması için çalışmalar yapılır. 

 Vücuda, en uygun biçim verilir. Bu sayede sorunlu eklem üzerindeki baskı azaltılır. 

 Bireye duygu, düşünce ve korkularını ifade etmesi için ortam oluşturulur. 

 Bireysel bakımda yeterli duruma gelmesi için çalışılır. 

 Hasta ve yakınlarına, hastalığın doğası ve tedavi süreci hakkında bilgi verilir. 

 Sorunlu ekleme yük bindiren hareketler ve uygulamalar konusunda hasta bilinçlendirilir. 

 Diyet uygulaması planlanır ve gerekiyorsa hasta tarafından yerine getirilmesi sağlanır. 

 Egzersiz programlarının uygulanması takip edilir. 

 İyi bir şekilde planlanmış ve bu egzersiz gruplarını içeren tedavi programları ağrıyı azaltma, fiziksel fonksiyonu arttırma ve diz 

OA’lı bireylerde yürüme parametrelerinde belirgin düzelme sağlamaktadır. 



Doku Bütünlüğünde Bozulma Hasta Bakım Planı 

Epidermal ve dermal dokudaki bütünlüğün bozulması “doku bütünlüğünde bozulma” olarak adlandırılır. Hemşirelik nanda tanısı ve tedavi 

uygulama aşamaları şu şekildedir: 

DOKU BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMA NEDENLERİ: 

1. Radyoterapi 

2. Cerrahi girişimler 

3. Dermatolojik hastalık Veya hastalık tutulumları 

4. Invaziv girişimler 

5. immobilite 

6. İnfeksiyon 

7. Kateter dren Varlığı 

8. Diyabetes mellitus 

9. Terminal dönem hastalıkları 

10. Obezite 

11. Aşırı zayıflık 

12. Yaşlılık 

13. Dehidratasyon 

14. Ödem 

15. Sıcaklık, nem. 

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ: 

1. Hastanın deri bütünlüğü değerlendirildi. 

2. Ülserasyon alanı değerlendirildi. 

v. Ülserasyon yeri 

o Genişliği 

o Rengi 

o Kokusu 

o Yaradan gelen drenaj miktarı, özelliği 

3. Ülserasyon alanına uygun bakım verildi. 

4 .Uygun dezenfektan ve nemlendirici solüsyon ile vücut bakımı yapıldı. 

5. Hastanın aralıklarla pozisyon değişimi sağlandı. 

6. Havalı yatak ile koruyucu destek sağlandı. 

7. İdrar ve gaita İnkontinansına yönelik önlemler alındı. 

8. Doktor işbirliği içerisinde doku iyileşmesini hızlandırmak amaçlı uygun diyet planlandı. 

9. Hastaya ve ailesine deri bütünlüğünün korunmasına yönelik eğitim verildi. 

10. Beslenme ve kişisel bakım konusunda rehberlik yapıldı. 

UYGULAMA HEDEFİ: 

1)Deri bütünlüğünün devamlılığının sağlanması. 

2)Bozulan deri bütünlüğünde hasarın azaltılması ya da giderilmesi şeklinde ifade edilebilir. 

Fiziksel Hareketin Bozulması Hemşirelik Bakım Planı 

Fiziksel Hareketin Bozulması Tanısı: 



 His merkezi veya yeteneklerinde bozulma, çarpıklaşma 

 Kişide bilinç kaybı 

 Hareket sisteminde rahatsızlılar 

 Yaşlılık hastalıkları 

 Kas zayıflıkları, enfeksiyonlar ve kemik hastalıkları 

 Yataklı tedaviler 

 Enfeksiyon hastalıkları 

 Kırık ve çıkık uygulamaları(alçı vb.) 

Amaç: 

 Erken ve yeterli mobiliasyon, hareket özgürlüğü ve kişisel bakım yetisi kazandırma 

 Yatak istirahatine, hareketsizliğe bağlı komplikasyonları azaltma ve önleme 

Hemşire Uygulamaları: 

 Hastaya hareket kısıtlaması konusunda açıklamalar yapılır. 

 Gerekli durumlarda psikolojik destek alınır. 

 Fizyo terapist içeren tedavilerde işbirliği sağlanır. 

 Hasta konstipasonları gözlemlenir, önleyici çalışmalar planlanır. 

 Yatar konumdaki hastanın duruşu düzenli olarak değiştirilir. 

 Akciğer sesleri dinlenir. 

 Dolaşım ve boşaltım sistemi takibi yapılır. 

 Yatış yerlerinde yaralanmalar varsa tedavi edilir. 

 Düzenli su tüketimi sağlanır. 

 Hasta ile düzenli olarak durum değerlendirmesi yapılır. 

 Düşme riskine karşı gerekli önlemler alınır. 

Diyare (İshal) Hemşirelik Bakım Planı 

Diyare (ishal), şişkinlik ve karın ağrısı ile günde üçten fazla sulu dışkının yüksek miktarda dışarı atımı durumudur. 

Diyare, akut veya ciddi bir problem olabilir. Hafif vakalar birkaç gün içinde iyileşebilir. Şiddetli ishal tedavi edilmez ise dehidrasyona ve ciddi 

beslenme sorunlarına, çok nadir olarak ölümlere bile neden olabilir. 

Hemşireler ve diğer sağlık ekibi üyeleri, ishal nedeniyle enfeksiyonun bulaşmasını engellemek için önlem almalıdır. 

Belirtileri: 

 Karın ağrısı 

 Kramp 

 Mide bulantısı 

 Sulu dışkı 

 Kilo kaybı 

 Karında şişme 

 Yüksek ateş 

 Halsizlik 



Nedenleri: 

 Aşırı alkol tüketimi 

 Kemoterapi ve radyoterapi Tedavisi 

 Bağırsak hastalıkları 

 Bakteriyel enfeksiyonlar 

 İlaç kullanımının yan etkileri 

 Stres 

 Cerrahi işlemler 

 Sindirim sistemine zarar veren gıdaların tüketimi 

 Bazı gıdalara olan alerji 

Diyare (İshal) İshal Hemşirelik Bakımı 

Hedefler: 

 Hasta ishalin nedeni ve tedavi yöntemlerini açıklar. 

 Hasta 24 saat içinde en az 1,5 – 2 lt su tüketir. 

 Hasta 36 saat içinde ishalin azaldığını bildirir. 

 Hasta, kramptan, ağrıdan kurtulduğunu ve daha az ishalinin olduğunu bildirir. 

Hemşirelik Girişimleri 

 Karında ağrı, kramp sıklığı, dışkının şekli, rengi değerlendirilir. 

 Hasta hergün tartılır ve kilo kaybı var ise not edilir. 

 Hastadan gün içerisinde; dışkılama isteği, dışkılamanın miktarı ve sıklığı, tüketilen yiyecek miktarı, alınan sıvı miktarı gibi 

durumların bildirilmesi istenir. 

 İstek halinde ishal önleyici ilaçlar verilir. 

 Hastanın tahıl ürünleri tüketmesi sağlanır. (Tahıl ürünleri sıvıyı emer ve dışkının kalınlaşmasına yardımcı olur) 

 Hasta, baharatlı, yağlı gıdalar, alkol kafein ve gazlı içeceklerden kaçınması konusunda uyarılır. (Bunlar ishali daha da 

kötüleştirebilir) 

  Hastada aşırı susuzluk, ateş, baş dönmesi, çarpıntı, aşırı kramp ve kanlı dışkı belirtileri izlenir. 

 Hastanın gün içerisinde yeterli miktarda sıvı alımı sağlanır. 

 Hastanın az ama sık yemek yemesine teşvik edilir ve sindirimi kolay gıdaları tüketmesi sağlanır. 

 Hasta kişisel hijyenine önem vermesi gerektiği konusunda eğitilir. 

 İshal kanser veya kanser tedavisi ile bağlantılıysa, ishalin durdurulması için gerekli ilaçlar verilir. 

 Hasta ve ailesi hastanın evde hangi gıdaları alması gerektiği, yiyeceklerin nasıl hazırlanması gerektiği konularında eğitilir. (Bunlar 

hastalığın yayılmasını engellemeye yardımcı olur) 

Diyabet Hemşirelik Bakım Planı 

Diyabet, kan şekeri seviyelerinin anormal derecede yüksek olduğu metabolik bir hastalıktır. Hastalığa bağlı olarak insülin üretimi yetersiz kalır 

veya vücudun hücreleri insüline olması gereken tepkiyi veremez. Kan şekeri yüksek hastalarda sık idrara çıkma, aşırı susama ve aşırı açlık gibi 

durumlar ortaya çıkar. 

Diyabet Türleri 



Tip 1, tip 2 , gestasyonel (gebelik diyabeti) ve gizli şeker olmak üzere dört türü vardır. 

Tip 1 Diyabet 

İnsülin üreten hücrelerin tahrip olması sonucunda insülin üretiminin sağlanamadığı bir durumdur. Yine bu durum kandaki glikozun hızla 

yükselmesine neden olur. 

Tip 2 Diyabet 

Pankreasın vücudun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli insülin üretemediği durumdur. Daha çok şişman ve fiziksel aktiviteleden yoksun 

bireylerde görülür. Genetik ve çevresel faktörlerin etkisi ile oluşur. 

Gestasyonel (Gebelik Diyabeti) 

Gebeliğe bağlı oluşan diyabet türüdür. Bazı kadınların kanında çok yüksek kan şekeri seviyeleri bulunur ve bedenleri, tüm glukozun hücrelere 

taşınması için yeterli insülini üretemez. Bu durum bebeği de etkileyebileceğinden sürekli izlenmesi gerekmektedir. 

Gizli Şeker 

Bireyin kan şekeri seviyesi normalden daha fazla olmasına rağmen diyabetin teşhisi konulamaması halinde gizli şeker hastası olarak adlandırılır. 

Diyabetin Belirtileri 

 Açlık ve yorgunluk 

 Sık susamak 

 Ağız kuruluğu 

 Bulanık görme 

 Sık idrara çıkma 

 Ayak ve ellerde hissizlik, uyuşma 

 Yara iyileşmesinde gecikme 

Diyabet Hemşirelik Bakımı 

 Hastanın hazır olup olmadığı ve herhangi bir engel durumunun olup olmadığı belirlenir. (Hali hazırdaki fiziksel, duygusal veya 

zihinsel durumu iyi olmayabilir, bu da süreci zorlaştırır) 

 Kan şekerinin kontrolünü sağlamak adına iyi bir diyet programı için hasta diyetisyene yönlendirilir. 

 Yemeklerden önce ve hasta yatmadan önce kan şekeri seviyesi değerlendirilir. 

 Hastanın düzenli uyku ve beslenme programına uyması sağlanır. 

 Fiziksel aktiviteler yapması gerektiği konusunda bilgilendirilir. (Düzenli egzersiz, hastalığın bakımının temel bir parçasıdır ve 

komplikasyonların riskini azaltır) 

 Hastanın kullandığı ilaçların etkisi takip edilir. 

 İnsülin uygulanır. (Glikoz seviyesini normal aralıklarda tutmak hastalığın ilerlemesini yavaşlatır) 

 Doğru yara bakımı konusunda hasta eğitilir. 

 Hastaya diyabet tedavisine devam etmenin önemi konusunda bilgi verilir. 

 Hasta ve ailesi evde glukoz alımıyla ilgili bilgilendirilir. 

 

Saç Bakımı 
AMAÇ 

Saçların ve kafa derisinin temiz ve sağlıklı olmasının sağlanması, kafa  derisinde kan dolaşımının hızlandırılması, bireyin rahatının sağlanması, 

kendine güveninin arttırılması ve bireyin kendi öz bakımına katılımının sağlanmasıdır. 

TEMEL İLKELER 



Tanımlar 

Kepek: Kafa derisinin pul pul dökülmesidir. 

Allopecia (Lokal saç dökülmesi): Yaşlanma, kullanılan bazı ilaçlar, hormonal değişimler, bazı hastalıklar, travma veya radyasyona bağlı olarak ya 

da tamamen tüm vücuttaki kılların dökülmesidir. 

Baş Biti (Pediculus capitis): İnsan saçında ve saçlı deride bulunan bit çe- şididir. Saç kılları arasında dolaşan bitler saçlara yapışan çok sayıda 

yumurta (sirke) bırakır. Kaşıntıya neden olan bitler kafa derisinde lezyon meydana getirebilir. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Saç bakımı verilecek bireyin kafa derisinde herhangi bir alanda saç kaybı, enfeksiyon, yara, bit vb. olup olmadığı, saç yapısının sertliği ya da 

yumu- şaklığı, saçın yağlı ya da kuru olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

• Saç bakımını planlarken, bireyin hareket durumunu olumsuz etkileyen, alçı, paralizi, denge kaybı, eklem hastalıklarının varlığı ve hareketi 

etkileme durumu değerlendirilmelidir. 

• Oda ısısının 22- 25ºC olması sağlanır ve pencere/ kapılar kapatılır. 

Yatak İçinde Saç Banyosu 

1. Malzemeler hazırlanır. 

2. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

3. Uygulama hakkında hastaya bilgi verilir ve izni alınır. 

4. Malzemeler için uygun ve temiz bir alan seçilir ve kolay ulaşılacak bir alana yerleştirilir. 

5. Yatak etrafına perde ya da paravan çekilir. Açık pencere ve kapı kapatılır. Hastanın üstü açık olmamalıdır. 

6. Hastaya supine pozisyonu verilir. Hasta eğer sırt üstü yatamıyor ise, lateral pozisyon verilir. Hastanın gövdesi, başı bakım verene yakın yatak 

başucunda, gövde ayakucundaki diğer köşeyi gösterecek biçimde çaprazlanmalıdır. Hasta lateral pozisyonda ise, hastanın sırtı bakım verene 

dönük, tüm saçlar bakım verene doğru kaydırılır. 

7. Su geçirmez örtü hastanın boynu ve omuzları altına gelecek biçimde yerleştirilir. Havlunun biri, alt ucu rulo biçimine getirilerek boyun altına, 

üst ucu hastanın omuzları üzerine yerleştirilir. 

8. Basamaklı tabure, hastanın başucuna yakın olacak biçimde yerleştirilir. Temiz su kovası taburenin üst basamağına, kirli su kovası alt 

basamağa yerleştirilir. 

9. Hastanın başı altına yıkama küveti yerleştirilir. Eğer muşamba kullanılıyor ise, muşambanın 1/3 kısmı kıvrılarak, başın geçebileceği 

büyüklükte, daire şeklinde bir açıklık oluşturulur. Muşambanın 1/ 3’ lük kısmi önde, 2/ 3’ lük kısmı arkada olacak biçimde boyuna geçirilir. 

Muşambanın uçları bir oluk biçimine getirilmeli ve tüm uçlar kova içine yerleştirilir (Bkz. Şekil 1). 

10. Diğer yastık üzerine, ikinci havlu serilir. Yastık, işlem sonunda kullanılmak üzere bakım veren kişiden uzak tarafa yerleştirilir. 

11. Hastanın saçındaki toka vb. takıları çıkarılır, saçlar taranır. 

12. Hastanın kulaklarına pamuk tampon, gözlerine gaz bezi yerleştirilir. 

13. Eldiven ve plastik önlük giyilir. 

14. Sıcak suyla alın ve saçlı derinin birleştiği noktadan başlayarak saç ıslatı- lır. Diğer el ile saçın tam olarak ıslanması sağlanır. 

15. Tüm saç ıslandıktan sonra, avuç içine bir miktar şampuan dökülerek iki el birbirine sürtülür ve şampuan parmak uçları ile masaj yapılarak 

tüm saça uygulanır ve iyice köpürtülür. 

 

16. Saçlar bol su ile durulanır. Şampuanlama işlemine birkaç kez saç tamamen temizlene kadar devam edilir. Son durulamadan sonra hasta 

tercih ediyor ise saç kremi uygulanır ve durulanır. 

17. Saçlar toplanır ve hafifçe sıkıştırılır. 

18. Saçlar ensede toplanarak, üzerinde havlu bulunan yastık üzerine hastanın başı kaydırılır. Havlu uçları toparlanır ve saça sarılır. 

19. Baş küveti yavaşça sıyrılır, kirli su kovasına yerleştirilir. 



20. Pamuk tampon ve gaz bezi atılır. 

21. Eldivenler çıkarılır. 

22. Saçlar iyice kurulanır. Kurulama sırasında havlu çok ıslanır ise havlu değiştirilir. Hastanın saçları taranır ve tercihe göre saçlar kurutma 

makinesi ile kurutulur. 

23. Saçlar uzun ise tercihe göre örülür ya da toplanır. 

24. Hastaya rahat bir pozisyon verilir. Yatak takımları kirlenmiş ise takımlar değiştirilir. 

25. Malzemeler kaldırılır ve uygun şekilde temizliği sağlanır. 

26. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

27. İşlem ve gözlemler kayıt edilir. 

Baş Biti Tedavisi 

1. Bitlerin bulaşmasını önlemek için eldiven, önlük, bone giyilmelidir. 

2. Su geçirmez ped (ya da tedavi bezi ve muşambası) hastanın boynunu ve sırtını kaplayacak biçimde yerleştirilir. 

3. Bit tedavisinde kullanılan şampuan ya da solüsyonların uygulama biçimleri farklı olabileceğinden uygulama öncesi söz konusu şampuan ya da 

solüsyonların prospektüsü okunur. 

4. Kuru saç tamamen şampuan ile ıslatılır. Bone takılır ve prospektüse göre belli bir süre beklenir. 

5. Odanın kapı ve pencereleri kapatılır. 

6. Hastanın saçları yıkanır. Yıkama işlemi sırasında saçlar sık tarak ile taranır. Yıkama saçların temiz olduğuna emin olununcaya kadar yapılır. 

7. Kurulama sonrası hastanın saçları sık dişli tarakla yeniden taranır. Tarama işlemi sırasında, dökülen saç, ölü bit ve yumurtaları kağıt havlu 

üzerine toplanmalı ve imha edilir. Saçlar doğal yolla kurumaya bırakılır. 

8. Tüm yatak takımları ve hastanın giysileri değiştirilir. 

9. Tüm kirli takımlar ve giysileri, enfekte atık torbasına konulur. Torbanın ağzı sıkıca kapatılır. 

10. Malzemeler ortadan uzaklaştırılır, atılır ya da uygun biçimde temizlenir. 

11. Yapılan işlem, kullanılan şampuan/ solüsyon ve gözlemler kayıt edilir. 

 

Göz Bakımı 
AMAÇ 

Hasta olmayan gözün korunması, hasta gözün temizlenmesi, korneanın kurumasının ve enfeksiyon gelişiminin önlemesi için gözün iç 

kantüsünde ya da kirpiklerde biriken göz salgılarının temizlemesidir. 

TEMEL İLKELER 

• Bilinci kapalı hastalarda biriken fazla salgının kirpik diplerinde kuruyup kabuklanmasını önlemek için uygulanır. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Gözler her zaman iç kantüsten dış kantüse doğru tek hareketle temizlenmelidir (Bkz. Resim 1). 

• Kurumuş, kabuklanmış göz salgıları varsa bunlar ıslak kompreslerle yumuşatıldıktan sonra temizlenmelidir. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. İşlem hastaya açıklanır, malzemeler hazırlanır. 

2. Hastanın mahremiyetini koruyacak önlemler alınır (perde, paravan vb.). 

3. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

4. Hastaya sırt üstü yatar pozisyon ya da oturur pozisyon verilir. Özellikle küçük çocuklarda baş ekstansiyon pozisyona getirilir, solüsyonun diğer 

göze kaçmaması için baş uygulama yapılacak göze doğru hafifçe eğilmelidir. 

5. Işık kaynağı uygun pozisyona yerleştirilir. 

6. Hastanın boynunun etrafına havlu yerleştirilir. 



7. Eldiven giyilir. 

8. Önerilen sıvı ile (ya da duru su ile) gaz bezi veya pamuk hafifçe ıslatılır. 

9. İç kantüsten dış kantüse doğru göz yavaşça silinir. İşlem birkaç kez tekrarlanır. Her pamuk/ gaz bezi bir kez kullanılır. 

10. Hastanın göz kapakları gaz bezi ile hafifçe bastırılarak kurulanır. 

11. Eldiven çıkarılır. 

12. Hastaya rahat bir pozisyon verilir. 

13. Tek kullanımlık malzeme ortamdan uzaklaştırılır ve uygun biçimde ortadan kaldırılır. 

14. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

15. Uygulama, gözlemler ve anormal bulgular kayıt edilir. 

 

AĞIZ BAKIMI 
AMAÇ 

Oral mukoza membran bütünlüğünün sağlanması, diş ve dişetlerinin sağlığının sürdürülmesi, ağızdaki rahatsız edici tat ve kokunun giderilmesi, 

bireyin doğru ağız hijyeni uygulamalarını öğrenmesinin sağlanmasıdır. 

TEMEL İLKELER 

Tanımlar 

Diş Çürümesi: Dişin mine tabakasının tahrip olması sonucu diş üzerinde patolojik kavitenin oluşmasıdır. 

Diş Taşı: Diş minesi üzerinde bulunan mineral ile birleşen bakeri plağı- nın sertleşmiş halidir. 

Gingivit: Diş etinin iltihabıdır. Dişetleri kolay kanar, kırmızı ve şiştir. 

Periodontit: Dişeti iltihabına, dişi destekleyen dokuların iltihabının eklenmesiyle dişin yerinden gevşeyerek düşmesidir. 

Halitozis: Nefesin kötü kokmasıdır. 

Stomatit: Ağız mukozasının, bakteri, virüs, beslenme yetersizliği gibi nedenlerle iltihaplanmasıdır. 

Mukozit: Normal mukozanın ülseratif ve enflamatuar reaksiyonlar zinciriyle bozulmasıdır. 

Ağız Mukozasının Kuruması: Yetersiz sıvı alımı, ağızdan solunum yapılması, tükrük yapımın engelleyen hastalıklar ve bazı ilaçlar nedeniyle ağız 

içinin kurumasıdır. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Hasta eğer kendisi/ hasta yakını yapabiliyorsa günlük ağız bakımını yapması konusunda teşvik edilir. Kendisinin/ hasta yakınının yapamadığı 

durumlarda hemşire tarafından ağız bakımı sağlanır. 

• Ağız bakımı günlük özbakım gereksinimleri standardına uygun olarak (kahvaltı öncesi, sabah, öğleden sonra ve gece bakımı olmak üzere) 

günde dört kez yapılır. 

• Hareket kısıtlılığı olan ya da yatağa bağımlı hastalarda ağız bakımı yatak içinde yapılmalıdır. 

• Ellerini kullanabilen hastalara hemşire gereken araç ve gereci sağlayarak hastanın ağız bakımına katılımını teşvik etmelidir 

Tablo 1. Ağız Problemlerinin Gelişmesini Kolaylaştıran Faktörler (1) 

İlaçlar •  Sitotoksik ilaçlar (Otoimmun cevabı baskılar) 

•  Kortikosteroidler (Doku iyileşmesini etkiler) 

•  Antibiyotikler (Oral mukoza dengesini bozar ve kandida 

               enfeksiyonlarının gelişmesine neden olur.) 

•  Antihistaminikler, Antispazmodikler, Antikolinerjikler, 

               Psikotropikler, Antidepresanlar ve Trankilizanlar (Tükürük 

               salgısını azaltır.) 

•  Diüretikler (Sıvı kaybını arttırır) 

•  Morfin (Ağızda kuruluğa neden olur) 

 



Tedaviler •  Baş boyun radyoterapisi (İnflamasyona neden olur, normal 

               yeme içme yeteneğini etkiler) 

•  Oksijen tedavisi (Özellikle yüksek dozda verilen 

               nemlendirilmiş oksijen oral mukozayı kurutur) 

•  Oral aspirasyon (Oral mukozaya zarar verir) 

•  Ameliyat öncesi ya da sonrası oral alımın yasaklanması 

               (Dehidratasyon ve ağız kuruluğu riski yaratır) 

•  Nazogastrik sonda varlığı (Oral alım yasak olduğu için oral 

               mukozanın kurumasına ve fırsatçı patojenlerin çoğalmasına 

               neden olur.) 

 

Ruhsal ya da 

Fiziksel 

Sağlık 

Problemleri 

•  Endokrin Hastalıklar; Diabetüs mellitus, tiroid bezi fonksiyon 

               bozuklukları, 

•  Serebrovasküler hastalıklar,ağız hastalıkları , travmalar, 

•  Ruhsal sağlık problemleri; Konfüzyon, depresyon vb. 

•  Terminal dönemde olma 

•  Akut veya kronik solunum problemleri 

•  Bilinç kaybı 

•  El hareketlerinin kaybolması, kısmi ya da tam felç 

 

 

 

 

• Tüm işlem boyunca, dişler, yanak mukozası ve dil gözlenmeli, herhangi bir yara varlığı, renk değişikliği ve dudakların durumu 

değerlendirilmelidir (Bkz. Tablo 2). 

• Yoğun bakımda tedavi gören hastalarda diş, yanak ve dili kapsayacak şekilde mekanik temizlik yolu ile iyi bir ağız hijyeni sağlanmalıdır. Bakım 

için musluk/ çeşme suyu kullanılmamalıdır. 

• Klinik durumu uygun olan hastaların temel ağız bakımı için günde iki kez flouridli macun ile diş fırçalama önerilmelidir. 

• Ağız içinde plak var ise ağız bakımı jel veya köpük ağız bakım solüsyonları ile günde iki kez çalkalama şeklinde yapılmalıdır. Gerekirse uygun 

oranda (500 ml kaynatılmış suya bir tatlı kaşığı/ 4,5 g) sodyum bikarbonat solüsyonu ile bakım yapılır. 



• Ağız içinde mantar var ise hekim tarafından önerilen antifungal ilaçların (flukonazol, gentian violet gibi) topikal veya sistemik uygulaması 

yapılmalıdır. 

• Ağız kuruluğu olan hastalarda oral yağlandırıcı maddeler (oral lubricant) veya jeller kullanılmalıdır (Biotene ürünleri gibi). Yine bu hastalarda 

sodyum bikarbonat gibi alkolsüz ürünler ile çalkalama veya gaz bezi ile silme işlemi yapılabilir. Bu hastalarda dudak kurumasını önlemek için 

dudak nemlendiricilerinin kullanılması da önerilmelidir. 

• Parkinson hastaları gibi tükrük salgısı artmış (siyalore) hastalarda hekim tarafından istemi yapılan antikolinerjikler (atropin gibi) oral, 

intravenöz veya inhalasyon yoluyla uygulanmalıdır. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

Dişlerin Fırçalanması 

1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır, eldiven giyilir. 

2. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır. 

3. Hastanın bilinci açıksa işlem hakkında bilgilendirilir ve izin alınır. 

4. Malzemeler için uygun ve temiz bir alan seçilir, malzemeler kolay ulaşı- labilir biçimde yerleştirilir. 

5. Yatak etrafına perde ya da paravan çekilir. 

6. Hasta yatak içinde oturtulur ya da dik oturur pozisyon verilir ve işlem yapılacak taraftaki yatak korkuluğu indirilir. 

7. Yüz havlusu tüm göğsü kaplayacak şekilde yerleştirilir. Hastanın dişleri protez ise çıkartılır ve kapalı kap içine yerleştirilir. 

8. Bir dil basacağı yardımıyla dudakların bütünlüğü, dişetleri, ağız içi mukozası, dişetleri, damağı ve dili gözlemlenir. 

9. Ağız için risk oluşturabilecek durumlar Tablo 1 ve Tablo 2 kullanılarak değerlendirilir. 

10. Böbrek küvet hastanın çenesi altına yerleştirilir. Fırça üzerine nohut bü- yüklüğünde diş macunu konur. Hasta kendisi fırçalayabilecek ise 

uygulamayı hastanın yapmasına izin verilir. 

11. Fırçalama için işlem sırası; 

      a. Önce ağzın bir tarafı (sağ üst çene), üst arka dişlerden, çene orta hattına kadar, 

      b. Ağzın diğer tarafı (sol üst çene), üst arka dişlerden, çene orta hattına kadar, 

 

     c. Ağzın bir tarafı (sağ alt çene), alt arka dişlerden, çene orta hattına kadar, 

     d. Ağzın diğer tarafı (sol alt çene), alt arka dişlerden, çene orta hattına kadar, 

     e. Üst ve alt ön dişler, 

     f. Yukarıdaki sıra ile dişlerin iç yüzü, 

     g. Sağ yanak mukozası, 

     h. Sol yanak mukozası, 

     i. Damak, 

     j. Dil üzeri şeklindedir. 

12. Hastanın su ile ağzı çalkalaması sağlanır, çalkalama işlemi birkaç keztekrar edilir. 

13. Diş ipi kullanılacak ise; yaklaşık 20 cm uzunluğunda en az iki adet ip hazırlanır. Diş ipinin bir parçası ele alınır, uçları her iki elin orta parmak 

uçlarına dolanır, baş ve işaret parmakları arasında ip gerdirilir. Diş ipi bir dişin yan yüzünden aşağıya indirilip, diğer dişin yan yüzünden yukarı 

doğru uygulanır. Diş ipi önce üst çene sonra alt çene olmak üzere tüm diş aralarına uygulanır. İşlem sonrası hastanın ağzı bol su ile çalkalanır. 

14. Hastanın ağzını silmesine yardım edilir. 

15. İşlemden sonra hastaya uygun pozisyon verilir. 

16. Atıklar uygun olarak atılır. 

17. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

18. Tüm bulgu ve gözlemler hemşire gözlem formuna kayıt edilir. 

19. Elde edilen veriler ekip üyeleriyle paylaşılır. 

20. Malzemeler bir sonraki kullanıma hazır hale getirilir. 



Protez Diş Bakımı 

1. Protezler özellikle gece yatmadan önce çıkarılarak temizlenir. 

2. Dişler çıkarıldıktan sonra diş etleri ve dil üzeri yumuşak bir fırça ile fır- çalanmalı ya da ağız solüsyonla çalkalanır. 

3. Hastanın takma dişlerini temizlemede yardıma ihtiyacı olup olmadığı tespit edilir. 

4. Böbrek küvete ılık su konulur. 

5. Tek kullanımlık eldiven giyilir. 

6. Protez dişler, bir mendil ya da gaz bezi aracılığı ile ağızdan çıkarıldıktan sonra diş macunu ve ılık su ile temizlenir. Protez fırçalama işlem sırası 

diş fırçalama basamaklarının 11. maddesindeki gibidir. 

7. Takma dişlerin yüzeyleri fırçalanır. 

8. Fırçalama işleminden sonra protezler iyice durulanır ve eğer tekrar takılmayacak ise ağzı kapalı bir kapta, su içinde saklanır. 

9. Protezler hastanın ağzına tekrar takılmadan önce, hastanın ağız içi mutlaka yumuşak bir fırça ile fırçalanır ve su ile iyice durulanır. 

10. Protez dişler ağız içine yerleştirilirken, önce üst dişler sonra alt dişler yerleştirilir. 

11. Hasta dişetlerini dinlendirmek istiyorsa, takma dişler kabında ılık su içinde saklanır. 

 

Oral Mukozitte Ağız Bakımı 
AMAÇ 

Özellikle bilinci kapalı hastaların ağız mukozasının kuruması ile oluşacak enfeksiyonların önlenmesi ve bilinci kapalı hastaların yutma refleksi 

zayıflaması ya da kaybolması nedeniyle ağızda biriken tükürük salgılarının akciğere aspirasyonunun önlenmesidir. 

TEMEL İLKELER 

Tanımlar 

Sitotoksik: Hücre yapısı ya da fonksiyonunda hasar oluşturan kimyasal bileşik. Sıklıkla bölünmekte olan hücreleri seçerek ortadan kaldırmak için 

kullanılan antineoplastik ilaçları tanımlamada kullanılır. 

• Oral mukozit bakımında, oral tanılama rehberi kullanılarak hastanın ağız içinin değerlendirilmesi sonucu risk düzeyi belirlenir (Bkz. Tablo 1). 

• Bakım veriliş sıklığı hastanın ağız mukozasının durumuna göre planlanır (Bkz. Tablo 2). 

• Oral mukozit bakımında kullanılacak solüsyon tipi ve ağız bakımı uygulama sıklığı, mukozada görülen problem/ etken ile doğrudan ilişkili 

olduğundan uygun solüsyonun kullanılması (bakteri grubu mikroorganizmalar için serum fizyolojik % 0,9 NaCl, mantar grubu mikroorganizmalar 

için sodyum bikarbonat % 5) gereklidir. 

• Bilinci kapalı hastalarda pnömoniyi önlemek için ağız içinde biriken sıvı- lar temizlenmeli ve entübe hastalarda subglottik aspirasyon 

yapılmalıdır. 

• Bağışıklık sistemi baskılanmış, trombosit sayısı 50000 mmün altında olan hastalarda diş fırçalama ve diş ipi kullanımı kontrendikedir.  

•Ağız bakımını kendisi yapabilecek hastaya günde iki kez dişlerini fluoridli diş macunu kullanarak fırçalaması, her 3 ayda bir fırçasını 

değiştirmesi, herhangi bir enfeksiyon geçiriyor/ geçirdi ise fırçasını hemen yenilemesi gerektiği belirtilmelidir. 

• Çocuk hastalar için annelere ve okuma bilen çocuklara hem yazılı hem sözlü bilgi verilmelidir. 

• Bebek hastalarda ağız bakımı, parmak veya abeslanga sarılmış gaz bezi kullanılarak verilmelidir. Ağız bakımında su veya dilue edilmiş % 0,12’ 

lik klorheksidin kullanılabilir. 

• Oral mukozitin önlenmesine ve oluşan ağrının giderilmesine yönelik kanıta dayalı uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır (Bkz. Tablo 3). 



 



 

 

 

İŞLEM BASAMAKLARI 



1. Malzemeler hazırlanır. 

2. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

3. Hastanın bilinci açıksa işlem hakkında bilgilendirilir ve izin alınır. Bilinci kapalı hastada işitme duyusu kaybolmamış olabileceğinden işlem 

hastaya açıklanır. 

4. Malzemeler için uygun ve temiz bir alan seçilir, malzemeler kolay ulaşı- labilir biçimde yerleştirilir. 

5. Yatak etrafına perde ya da paravan çekilir. 

6. Hastanın klinik durumu uygunsa (örn. kafa travması, boyun travması vb.) yatak kenarı indirilir, hastaya yan yatış pozisyonu verilir. 

7. Eldiven giyilir. 

8. Hastanın başının altına ve göğsünü kapatacak şekilde havlu ve çenesinin altına böbrek küvet yerleştirilir. 

9. Ağız kapalı ise; el ile mandibulaya bastırarak hastanın ağzı açılır ve tekrar kapanmasını önlemek için abeslang ucu azı dişlerinin üzerine 

gelecek şekilde yerleştirilir. 

10. Diş, dişeti ve oral mukoza değerlendirilir (Bkz. Tablo 4). Birikmiş tükürük aspire edilir. 

    Ucunda sünger bulunan ağız bakım çubukları (Bkz. Resim 2) ya da gazlı beze sarılarak hazırlanan abeslanglar bakteri grubu mikroorganizmalar 

için serum fizyolojiğe, mantar grubu mikroorganizmalar için dilue edilmiş sodyum bikarbonata batırılır ve solüsyonun emilmesi sağlanır. Gaz 

bezinin emdiği fazla solüsyon, kabın kenarına bastırılarak akıtılır. 

 

11. Silme İşlemi: 

a. Önce ağzın bir tarafı (sağ üst çene), üst arka dişlerden, çene orta hattına kadar, 

b. Ağzın diğer tarafı (sol üst çene), üst arka dişlerden, çene orta hattına kadar, 

c. Ağzın bir tarafı (sağ alt çene), alt arka dişlerden, çene orta hattına kadar, 

d. Ağzın diğer tarafı (sol alt çene), alt arka dişlerden, çene orta hattına kadar, 

f. Üst ve alt ön dişler, 

g. Yukarıdaki sıra ile dişlerin iç yüzü, 

ğ. Sağ yanak mukozası, 

h. Sol yanak mukozası, 

ı. Damak, 

j. Dil üzeri şeklinde yapılmalıdır. 

Silme işleminde dil basacağı ucundaki gazlı bezin her iki yüzeyi yalnız bir bölge için kullanılmalıdır. Bir bölgeden diğer bölgeye geçildiğinde, yeni 

bir abeslang/ bakım çubuğu kullanılmalıdır (Bkz. Resim 3). Duruma göre bir bölge için birden fazla abeslang/ bakım çubuğu kullanılabilir. 

 

12. İşlemler esnasında gerekiyorsa ağız içindeki sıvı aspire edilir. 



13. Hasta protez kullanıyor ise silme işlemi protez çıkarıldıktan sonra diş etleri, yanak mukozası, damak, dil ve dilaltına uygulanır. 

14. Kullanılan solüsyona göre ağzın durulanması gerekiyorsa işlem, silme sırasına göre yapılır. 

15. Ağzı açmak için kullanılan abeslang çıkarılır ve ağız silinir. 

16. Dudakların kurumasını engellemek için nemlendirici krem sürülür. 

17. Malzemeler ortamdan uzaklaştırılır, uygun şekilde temizlenir, eldiven çıkarılır ve eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

18. Mukozitin derecesi, ağız bakımında kullanılan solüsyon ve gözlem kaydedilir. 

 

 

Ayak  Bakımı 
AMAÇ 

•Enfeksiyon ve travmaların önlenmesi, 

•Ayak derisinin bütünlüğünün bozulmasının önlenmesi ve bu bütünlü- ğün bozulmasından dolayı oluşabilecek sorunların (ayak kokusu, nasırlar, 

parmak aralarında çatlaklar, tırnak batması ve mantar enf. gibi) giderilmesi, 

• Deri bütünlüğünün bozulmasıyla birlikte oluşabilecek ödem, renk deği- şikliği, ısı artışı, duyu kaybı gibi anormal bulguların incelenmesi, 



•Ayak derisinin kuruma, çatlama, inflamasyon yönünden gözlenmesi, ayakta kan dolaşımının yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi, ayağın 

kemik ya da kas yapısının kontrol edilmesi, ayağın biçimi ve tırnakların değerlendirilmesidir (Bkz. Resim 1). 

 

TEMEL İLKELER 

Tanılama 

Ayak ve Tırnak Cilt Değişiklikleri 

Nasır: Epidermisin kalınlaşması ve boynuzsu hücrelerin belli bir alanda birikerek, tabanı deri üzerinde bulunan koni şeklini oluşturmasıdır. 

Ayak Kokusu: Ter ve mikroorganizmaların etkileşimi sonucu ayakta oluşan kokudur. 

Mantar: Özellikle ayak parmakları arasına yerleşerek, kaşıntı, deride pul pul dökülmelere, ilerlemiş durumda tırnak kayıplarına neden olan bir 

enfeksiyondur. 

Tinea Pedis: Özellikle parmak aralarında çatlaklar, pul pul dökülmeler ve kaşıntı ile belirti gösteren bir mantar enfeksiyonudur. 

Tırnak Batması: Tırnağın ucunun kıvrılarak, tırnağın çevresindeki yumuşak dokunun içine doğru uzamasıdır. 

Halluks Vagus: Ayak başparmağının metatarsofalangial ekleminin yana doğru biçim değiştirmesi sonucu, eklemin üzerindeki alanda bir kese ya 

da nasır oluşturmasıdır. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

•Hasta eğer kendisi/ hasta yakını yapabiliyorsa günlük ayak bakımını yapması konusunda teşvik edilir. 

• Hastanın mahremiyetine önem verilmelidir. 

• Hemşire, işlem sırasında hastanın ve kendinin vücut mekaniğine dikkat etmelidir. 

• Hasta ayak bakımı konusunda bilgilendirilmelidir. 

•Ayaklar her gün yıkanmalı, özellikle parmak aralarının temizliğine mantar oluşmaması için dikkat edilmelidir. 

• İşlem temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 

• Nasırlı ayak ılık sabunlu su içinde bekletilip, yumuşatıldıktan sonra ayak törpüleri ya da ponza taşı ile temizlenebilir. Nasırlar kesinlikle 

kesilmemelidir. 

•Derin dokulara ulaşan nasırlar sadece cerrahi yöntemle çıkarılabilir. Nasır oluşmasına neden olan basınç yaratan faktörlerin ortadan 

kaldırılması gerekir 

• Ayak çatlakları geliştiğinde, çatlakların enfeksiyona yol açması engellenmelidir. 

• Ayak derisi kuru ise nemlendirici losyonlar kullanılmalıdır. 

• Parmak aralarında oluşan mantar enfeksiyonu için ayak temizliği, temiz çorap kullanımı ile giyilen çorapların hava geçirebilir ve teri emebilir 

özellikte olmasının önemi hastaya anlatılmalıdır. 

• Tırnak batması oluşumunu engellemek için tırnak düz kesilmeli, yanlışlıkla deri kesilirse %10 povidon iyodla pansuman yapılmalı ve sıkan 

ayakkabıların yerine daha rahat ayakkabılar tercih edilmelidir. 

•Ayakta oluşabilecek şekil ve biçim bozukluklarını engellemek için geniş burunlu ve alçak ayakkabılar tercih edilmelidir. 

• Yaralanmaları önlemek için çıplak ayakla gezilmemelidir. 

• Kan dolaşımını arttırmak için egzersiz yapılmalıdır. 

•Ayağa direkt ısı uygulanmamalıdır. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. El yıkama standardına göre eller yıkanmalıdır. 

2.Eldiven giyilmelidir. 

3. Topukta ve diğer kısımlarda sertleşme varsa bir saat önceden vazelin sürülür, havluya sarılır, bir saat bekledikten sonra ayak bakımına 

başlanır. 

4. Ayaklar her gün ılık su ve sabunla yıkanır özellikle parmak aralarının temizliğine dikkat edilir. 



5. Ayaklar bol su ile durulanır, deride sabun artığı kalmamalıdır. 

6. Ayak çok iyi kurulanır ve ayak için özel, sert olmayan, cildi tahriş etmeyen bir havluyla özellikle parmak araları ve ayak kurulanır. 

7.Ayak tırnakları kalınlaşmış ve sert ise tırnaklar kesilmeden önce, ayakılık su içinde bekletilerek tırnakların yumuşaması sağlanır ve tırnaklar 

bundan sonra kesilir. 

8. Ayak derisi kuru ise vazelinle nemlendirilebilir. 

9. İşlem hemşire gözlem formuna kayıt edilir. 

10. El yıkama standardına göre eller yıkanmalıdır. 

 

Perine Bakımı 
AMAÇ 

Kişisel hijyenin devamlılığının sağlanması ve/ veya normal/ müdahaleli doğum, sezaryan ve üro-genital operasyon sürecinde iyileşmenin 

hızlandı- rılması, infeksiyonların, deri iritasyonun ve komplikasyonların önlenmesidir. 

 

TEMEL İLKELER 

• Kadınlarda anatomik olarak, üretranın kısa olması, üretral meatüs, vajina ve anüsün birbirine yakın olması nedeniyle, genital ve üriner sistem 

enfeksiyonlarının önlenmesinde perine temizliği çok önemlidir. 

• Rektal ya da genital bölge ameliyatı geçiren, mesane katateri olan hastalarda, doğum sonrası ve menstrüasyon dönemlerinde bakteri üremesi 

daha kolay olduğundan, bu durumlarda perine bakımı önemlidir. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Hastanın utanma, sıkılma gibi duyguları dikkate alınmalı, mahremiyetine özen gösterilmelidir. 

• Perine bakımı bireylerde utanma, sıkıntı hissine neden olabileceğinden hasta kendisi ya da eşi bu uygulamayı yapabilecek durumda ise, 

işlemin nasıl yapılacağı anlatılarak perine temizliğinin yapılması sağlanmalıdır. 

• Hastada mesane kateter varsa bakım mutlaka hemşire tarafından yapılmalıdır. 

• Üriner kateteri olan hastada kateter enfeksiyonunu önlemek için peri- ütertal bölgenin antiseptiklerle temizlenmesine gerek yoktur. Hastanın 

rutin banyo ya da tuvalet sonrası temizliği sırasında yaptığı rutin günlük temizlik yeterlidir. 

• Bakım sırasında tıbbi asepsi ilkelerine uygun çalışılmalıdır.  

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Malzemeler hazırlanır. 

2. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

3. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir, hastadan izin alınır. 

4. Yatak etrafına perde ya da paravan çekilir. 

5. Eldiven giyilir. 

6. Hastanın alt giysileri çıkarılır, genital bölge açıkta kalmalıdır. Hastanın üzerinde yalnızca çarşaf kalacak şekilde nevresim yatağın ayakucuna 

toplanır. 

7. Hastaya pozisyon verilir, kadınlarda dorsal rekümbent, erkek hastalarda supine pozisyonu verilmelidir. 

8. Hastanın kalçasının altına hasta alt bezi ya da sürgü yerleştirilir. 

9. Hastaya boşaltım ihtiyacı (defekasyon ya da miksiyon) olup olmadığı sorulur. Eğer ihtiyacı varsa hastaya sürgü verilir, mümkünse hasta kısa 

süre yalnız bırakılır, sonra sürgü çıkarılır. 

10. Hastanın üzerindeki çarşafın bir ucu hastanın bacakları arasına yerleştirilir, diğer iki köşe bacaklara sarılarak örtülür. Ortada kalan uç kolayca 

kaldırılarak, perine temizliği yapılabilir (Bkz. Şekil 1). 

 

11. Yıkama küvetinin üçte ikisi 41- 43 C su ile doldurulur. Önerilen nötr pH’ lı sabun da küvete konur. Gaz tamponlar ıslatılır, her seferinde ayrı 

bir gaz tampon kullanılmalıdır. 



12. Perianal bölge silinir. 

Kadınlarda Silme İşlemi 

a. Önce simfizis pubis, içten dışa doğru, 

b. Önce uzak taraf sonra yakın taraf olmak üzere labia majörler yukarı- dan aşağıya tek bir hareketle, 

c. Önce uzak taraf sonra yakın taraf olmak üzere labia minörler yukarı- dan aşağıya tek bir hareketle, 

d. Önce uzak taraf sonra yakın taraf olmak üzere bacak içten dışa doğru silinir (Bkz. Şekil 2). 

Erkek Hastalarda Silme İşlemi Penis gövdesinden tutulur; 

a. Önce üretral meatüs, 

b. Dairesel hareketle, pubise, aşağı doğru silinir, 

c. Hastadan bacaklarını biraz açması istenerek, testisler yukarıdan aşağıya, basınç uygulamadan silinir (Bkz. Şekil 2). 

13. Kurulama için aynı sıra izlenir. Tüm uygulamalarda bir bölge için bir gaz tampon uygulanmalıdır 

 

14. Anal bölge temizliği için hastaya lateral pozisyon verilir. Tuvalet kağıdı kullanılarak bulaşmış gaita alınır, pubisten anüse doğru, anal bölge 

silinir, bölge temizlenene kadar işleme devam edilir. Tuvalet kağıdı ile bölge kurulanır. 

15. Hasta alt bezi alınır. 

16. Eldivenler çıkarılır, temiz eldiven giyilerek hastaya temiz çamaşırları giydirilir ve rahat edeceği bir pozisyon verilir. 

17. Malzemeler ortamdan uzaklaştırılır, uygun biçimde temizlenir ya da atılır. 

18. Eldivenler atılır, eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

19.İşlem kullanılan solüsyon tipi, derinin durumu, hassasiyet, ağrı vb. gözlemler ve hastanın tepkileri kayıt edilir. 

 

 

 

Yatak İçinde Tam Vucut Banyosu 
AMAÇ 

Deri temizliğinin sağlanması, derinin değerlendirilmesi, hastanın rahatlaması, kan dolaşımının hızlandırılması, solunum hız ve derinliğinin 

uyarılması, kasların gevşemesinin sağlanması ve beden imajının korunmasıdır. 

TEMEL İLKELER 

• Yatan hastaya yoğun bakım ünitelerinde günde bir, servislerde haftada bir kez vücut banyosu yaptırılır. 

• Yatak içi vücut banyosunun uygulandığı durumlar: 

Hastanın yatağa tam bağımlı olduğu durumlar; 

a. Bilinçsiz hastalar, 

b. Felçli hastalar, 

c. Alçılı hastalar, 

d. Büyük ameliyat geçirmiş hastalar, 

e. Akut hastalık geçiren (örn. myokard infaktüsü) hastalar. 

Hastanın yarı bağımlı olduğu durumlar; 

a. Yaşlılar ve çocuklar, 

b. Enfeksiyona direnci azalmış hastalar, 

c. Hipertermili hastalar, 

d. İnkontinansı olan hastalar, 



e. Obez hastalar.  

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Yatak banyosu sırasında hemşire, kendisinin ve hastanın vücut mekani- ğine dikkat etmelidir. 

• İşlem sırasında hastanın gizliliğinin korunmasına, güvenliğinin sağlanmasına, hastanın üşümemesine, bağımsızlık duygusunun geliştirilmesine, 

fiziksel ve psiko-sosyal yönden değerlendirilmesine özen gösterilmelidir. 

• İşlem öncesi hastanın boşaltım gereksinimi belirlenmelidir. 

• Yatak banyosu yaptırılırken, eldiven giyme, yatak kenarlıkları kaldırma, temizden kirliye doğru temizleme gibi standart önlemler alınmalıdır. 

• Şişman (obez) ve kadın hastalarda göğüs altları ve araları dikkatle temizlenmelidir. 

• Eldivenler kirlendikçe değiştirilmeli ve kesinlikle kirli eldivenle temiz alanlara ve malzemeye dokunulmamalıdır. 

• Tüm vücut yüzeyi işlem boyunca, renk değişikliği, leke, kızarıklık vb. açısından değerlendirilmeli, ağrı, kızarıklık, sıcaklık artışı varsa silme iş- 

lemi sırasında basınç uygulanmamalıdır. 

• Bireyin kullanılan sabun ve şampuana karşı alerjisi olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Malzemeler hazırlanır, hastanın yatak içinde dönme vb. hareketleri yapmasında bir kısıtlama olup olmadığı mutlaka kontrol edilir. 

2. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

3. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve izin alınır. Mümkünse serum, oksijen vb. uygulamalar kısa süre için kapatılmalıdır. IV kanül, kateter, tüp 

vb. ıslanmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

4. Malzemeler yerleştirilir, yatak etrafına paravan/ perde çekilir. 

5. Oda ısısının 22-25oC olması sağlanır ve pencere/ kapılar kapatılır. 

6. Eldivenler giyilir. 

7. Hastanın boşaltım ihtiyacı varsa sürgü/ ördek, ördek ve sürgü kullanma standardına göre uygulanır. 

8. Yakın taraftaki yatak kenarlığı indirilerek, hastaya supine pozisyonu verilir. 

9. Varsa nevresim içindeki battaniye çıkarılır, hastanın üzerinde sadece pike ve nevresim kalmalıdır. 

10. Hastanın giysileri çıkarılır, giysileri çıkarılmadan önce, serum vb. uygulamalara ara verilmeli ya da önce IV bağlantısı olmayan kolun giysileri 

çıkarılmalıdır. 

11. Hastanın başının altındaki yastık alınarak havlu yerleştirilir. Hasta yastıksız yatamıyorsa yastık üzerine havlu serilir. Yıkama küvetinin 1/3’ 

üne kadar 43-46oC su doldurulur. Suyun ısısı mutlaka kontrol edilmelidir. 

12. Küvetin birine sabunlu su, diğerine duru su konulmalıdır. 

13. Yüz havlusu hastanın göğsü üzerine serilir. 

14. El bezi elde, parmaksız eldiven gibi yapılır ya da kese biçimine getirilir (Bkz. Resim 1). Yatak banyosu baştan ayağa, temiz bölgeden kirli 

bölgeye doğru yapılır. 

 

15. Silme işlemine yüzde en temiz bölge olan gözlerden başlanır (Bkz. Resim 2). İşlem sonrası gözler yüz havlusu ile yavaşça kurulanır. El/ kol 

hareketlerinde sorun yoksa göz temizliğini hasta kendisi de yapabilir. 

Göz kapağında kurumuş çapak varsa önce sıcak su ile ıslatılmış gaz bezi bir süre gözkapağı üzerinde bekletilerek çapağın yumuşaması sağlanır. 

16. Hasta yüz temizliğinde sabun kullanıyor ise önce sabunlu su sonra duru su ile merkezden dışarı doğru silinir, durulanır ve kurulanır. 

17. Önce uzak taraf olmak üzere kulak arkası ve boyun etrafı sabunlu, sonra duru ile silinir, kurulanır. Silme işlemi, kulak kepçesi, memesi, kulak 

arkası ve boyuna sırası ile yapılır. 



 

18. Küvet içinde suyun ısısı ve kirliliği daima kontrol edilmelidir. Kirli su hemen değiştirilmeli ve su sıcaklığı 43-46oC de korunmalıdır. 

19. Hastanın başının altından havlu alınır. Banyo havlusu hastanın hemşireden uzak kolu altına yerleştirilir. Kol önce sabunlu sonra duru su ile el 

bileğinden başlayarak yukarı doğru koltuk altına kadar uzunlamasına hareketle silinir. Duru su ile silindikten sonra kol altındaki havlu ile 

kurulanır (Bkz. Resim 3). 

 

20. Banyo havlusu ortadan ikiye katlanarak önce hastanın hemşireden uzak tarafında bulunan eli altına serilir. Sabunlu su olan yıkama küveti 

havlunun üzerine konur ve hastanın eli suya daldırılarak 3 - 5 dk bekletilir. Hastanın su içinde parmaklarını hareket ettirmesi istenir. Aynı işlem 

duru su içinde tekrarlanır ve el kurulanır. Tırnakların kesilmesi gerekli ise yumuşak tırnağı kesmek kolay olacağı için tırnaklar bu basamaktan 

sonra kesilebilir. 

21. Aynı işlem yakın taraftaki kol için sırası ile uygulanır. 

22. Hastanın üzerindeki pike/ nevresimi göbek hizasına kadar açılırken banyo havlusu uzunlamasına serilir. 

23. Havlunun göğüs bölgesindeki ucu bir el ile kaldırılır, diğer elin yetişebildiği kadar uzak taraftaki göğüs bölgesi sonra yakın taraftaki göğüs 

bölgesi uzunlama hareketlerle silinir, durulanır, kurulanır (Bkz. Resim 4). 

24. Hastanın üzerindeki örtü simfizis pubis altına kadar indirilir, açıkta kalan bölüm havlu ile kapatılır. Havlu karın bölgesindeki ucundan 

kaldırılarak karın bölgesi silinir, durulanır, kurulanır. 

 

 

 



 

25. Gizlilik korunarak havlu kaldırılır, pike örtülür. 

26. Hastanın uzak taraftaki bacağı kasıklar örtülü olacak şekilde pikeden dışarı çıkarılırken, yakın taraftaki bacak örtülür. Açık kalan bacak altına 

uzunlamasına havlu serilir, havluyu sermek için bacak fleksiyona getirilir. 

 

27. Bacak fleksiyonda iken önce sabunlu, sonra duru su ile ayak bileğinden dize, dizden kasıklara doğru silinir. Silme uzunlamasına hareketlerle, 

hafif basınç uygulanarak yapılmalıdır. Silme işlemi bitince bacak havlu üzerine düz uzatılır ve kurulanır (Bkz. Şekil 1). 

28. Havlu bacak altından alınır ve bacak pike ile örtülür. 

29. Aynı işlem sırası ile yakın taraftaki bacak için uygulanır. 

30. Banyo havlusu ikiye katlanarak uzak taraftaki ayakaltına yerleştirilir. Ayak sabunlu su küvetinin içine yerleştirilir ve 3- 5 dk beklenir. Daha 

sonra durulanmalı, özellikle parmak araları iyice kurulanmalıdır. Aynı işlem sırası ile diğer ayak için uygulanır (Bkz. Şekil 2). 

 

31. Hastanın sırtını silmek için lateral ya da prone pozisyonu verilir. Hastanın sırtı çalışılacak yöne doğru dönük olmalıdır. Küvet içindeki su, 

uygulama öncesi değiştirilmelidir. 

32. Banyo havlusu sırt ve kalçaların üzerine gelecek biçimde örtülerek pike açılır. 



33. Havlunun bir kenarı kaldırılarak ense ve omuzlardan kalçalara kadar uzunlamasına silinir, durulanır, kurulanır. 

34. Sakıncası yoksa bu pozisyonda iken sırt masajı yapılabilir. Masaj bitince havlu alınarak hasta supine pozisyonuna getirilir. 

35. Perine temizliğine geçilmeden önce mutlaka küvet içindeki su temizlenmelidir. 

36. Perine bölgesi perine bakım standardına uygun olarak temizlenir. Eğer hasta kendisi yapabiliyor ise gerekli malzeme verilerek temizlemesi 

sağlanır. 

37. Deri kuru ise nemlendirici pomad sürülür. 

38. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

39. Hastaya temiz giysileri giydirilir. 

40. Hastanın saçları taranır, toplanır. 

41. Yatak takımları değiştirilir. 

42. Hastaya yerleştirilmiş olan IV kateterler, kanüllerin işlerliği ve konumu kontrol edilir. 

43. Kullanılan malzemeler kaldırılır, küvet vb. enfeksiyon kontrol komitesinin önerisine uygun olacak şekilde dezenfekte edilir. 

44. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

45. Yapılan işlem ve gözlemler hemşire gözlem formuna kayıt edilir. 

46. Temizleme Paketi Kullanımı: Temizleme paketi, 8- 10 tane temizlik için nemlendirilmiş havlu içerir. Kullanma talimatına uygun olarak 

mikrodalga fırında paketin içindekiler ısıtılır. Her genel vücut kısmı için tek bir havlu kullanılacak şekilde tam/ kısmi yatak banyosunda olan 

basamaklar takip edilir. Derinin 30 sn hava ile kuruması beklenir. 

 

 

 

 

Günlük Özbakım Gereksinimleri 
AMAÇ 

Hastanın günlük kişisel hijyeninin sağlanması ve hasta bireye kendi bakımını yapabileceği düzeye gelmesinde yardımcı olunmasıdır. 

TEMEL İLKELER 

• Hasta eğer kendisi/ hasta yakını yapabiliyorsa günlük özbakımın yapılması konusunda teşvik edilir. Kendisinin/ hasta yakınının yapamadığı 

durumlarda hemşire tarafından günlük özbakımı sağlanır. 

• Hasta birey biyopsikososyal bir bütünlük içinde ele alınır. 

• Bireyin fiziksel ve duygusal durumu, bilgi düzeyi, alışkanlıkları ve inanç- ları değerlendirilmelidir. 

• Bireysel hijyen, bireyin sağlığını sürdürmek için yaptığı özbakım uygulamalarıdır. 

• Bireysel hijyen uygulamaları, bireyin rahatlığını ve güvenliğini sağlar. 

• Günlük özbakım uygulamaları; kahvaltı öncesi bakım, sabah bakımı, öğleden sonra bakımı ve gece bakımı olmak üzere günde dört kez 

uygulanır. 

• Hasta bireyin mahremiyetinin korunmasına özen gösterilir. 

• Bireyin mümkün olduğu kadar kendi hijyenik bakımına katılması sağlanmalıdır. 

• Günlük özbakım gereksinimlerinin karşılanmasının yararları: 

a. Vücuttan salgılanan salgıları, atıkları ve mikroorganizmaları uzaklaş- tırılır. 

b. Kan dolaşımını uyarır. 

c. Deri sağlığı sürdürülür ve geliştirilir. 

d. Bireye iyilik ve canlılık duygusu verir, kendine güven duygusunu arttırır. 

e. Vücut kokularını azaltır. 

f. Kas tonüsünü arttırır ve eklem hareketlerini sağlar. 

g. Özbakım süreci, hastanın değerlendirilmesine ve hasta ile iletişim kurulmasına olanak sağlar. 

Tanımlar 

Kahvaltı Öncesi Bakım: Sabah uyanınca verilen bakımdır. Amaç; hastanın rahatlatılması, temizliğin sağlanması ve güne hazırlanmasına yardım 

etmektir. Temel hijyen uygulamalarını içerir (boşaltım, el- yüz temizliği, ağız bakımı). 

Sabah Bakımı: Kahvaltı sonrası hastanın gereksinim duyduğu günlük hijyen uygulamalarının gerçekleştirilmesidir (boşaltım, el-yüz temizliği, ağız 

bakımı, yaşam bulgularının alınması, ayak/ tırnak bakımı, saç bakımı, banyo, masaj, giysi ve yatak takımlarının değiştirilmesi) . 

Öğleden Sonra Bakımı: Öğle yemeği sonrası hastaya verilen temel hijyen uygulamalarını içerir (boşaltım, el- yüz temizliği, ağız bakımı). 

Gece Bakımı: Yatmadan hemen önce rahat bir uykuya hazırlık için verilen bakımı içerir (boşaltım, el- yüz temizliği, ağız bakımı). 

Dikkat Edilecek Noktalar 



• Hastanın bağımlılık derecesine göre bakıma katılımı sağlanmalıdır. 

• Hastanın mahremiyetine önem verilmelidir. 

• İşlem temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 

• Uygulama önce uzak, sonra yakın taraf olmak üzere yapılmalıdır. 

• Tüm işlemler sırasında kataterlerin ıslanmamasına ve kuru kalmasına dikkat edilmelidir. 

• Tüm vücut yüzeyi işlem boyunca renk değişikliği, leke, kızarıklık vb. açıdan gözlemlenmelidir. Ağrı, kızarıklık var ise asla basınç 

uygulanmamalıdır. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Gerekli malzemeler hazırlanır ve eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

2. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve izin alınır. 

3. Yatak etrafına perde ya da paravan çekilir. 

4. Yakın taraf yatak parmaklıkları indirilir. 

5. Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verilir. 

6. Yemeklerden önce ve sonra ağız bakımı sağlanır. Ağız bakımı, ağız bakı- mı standardına uygun şekilde yapılır. 

7. Yatak banyosu, baştan ayağa, temiz bölgeden kirli bölgeye doğru yapılır. 

8. Küvet içinde suyun sıcaklığı 43- 46 derece olmalıdır. Sabunlama bezi ıslatılıp ele sarılır. Bezin ucu ile önce uzak taraf göz kapağı içten dışa, 

sonra yakın taraf göz kapağı bezin diğer ucu ile aynı şekilde silinir. 

9. Tekrar sabunlanan bez ile önce alın, sonra burnun üstü ve kenarları, yanaklar ve çene silinir, durulanır ve kurulanır. 

10. Hasta isterse küvet yakın tarafa alınarak ellerini yıkaması sağlanır. 

11. Kollar silinirken eller de yıkanmamışsa silinir. 

12. Tırnaklar uzun ise kesilir. 

13. Saç banyosu sırasında, saçlı deri gözlemlenmelidir (saç kaybı, enfeksiyon, yara, bit vb). Hastaya supine pozisyonu verilmelidir. Hasta 

yatamıyorsa lateral pozisyonda verilebilir. Su geçirmez ped (ya da tedavi muşambası) hastanın boynu omuzlarının altına konularak yıkama 

yapılmalıdır. 

14. Saç banyosu bitince kuru havlu hastanın omzuna konularak saçları taranır. 

15. Hastanın boşaltım gereksinimine göre sürgü/ ördek verilir. 

16. Tuvalete giderken/ götürürken düşme olasılığına karşı dikkatli olunur. Perine bakım standardına göre bakım verilir. Perine temizliğine 

başlanırken mutlaka küvet içindeki su değiştirilmelidir. 

17. En son hastanın tüm vücudu losyonla nemlendirilir. 

18. Yatak takımları kirli ise değiştirilir. 

19. Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verilir. 

20. Hastanın beslenmesi de özbakım gereksinimleri arasında yer aldığı için öğünleri ve ara öğünlerini yiyip yemediği kontrol edilir. Hastanın 

yeme alışkanlıkları öğrenilir ve tercihine göre besin alması diyetisyen ile görü- şülerek sağlanır (yemek saati vb.). 

21. Devamlı ve yardımsız uygulama yaparak, giyinmede bağımsızlığı geliştirilir. 

22. Kişisel hijyen ve günlük aktivitelerini yerine getirirken söylenenleri yapması konusunda zaman zaman hatırlatmalar yapılır. Günlük bakım 

aktivitelerini yerine getirirken direnç gösteriyorsa birkaç dakika beklenir, sonra tekrar denenir. 

23. Vital bulguları alınıp hemşire gözlem formuna kayıt edilir. 

24. Gece özbakım uygulamaları bakımında ışık, radyo, televizyon gibi uyarıcılar kapatılır. 

25. Hastaya özbakım gereksinimi sırasında hemşire çağrı zilinin kullanımına ilişkin bilgi verilir. 

26. Yaşlı, bilinci kapalı ve çocuk hastaların özbakım gereksinimleri tamamlandıktan sonra yatak kenarlıkları kaldırılır. 

27. İşlem ve gözlemler hemşire gözlem formuna kaydedilir. 

Sırt Masajı Uygulama 
AMAÇ 

Kaslardaki gerilimin azaltılması, hastanın rahatlatılması ve dokulardaki kan dolaşımının uyarılmasıdır. 

TEMEL İLKELER 

• Sırt masajı, yatak banyosu sırasında sırt temizliği yapıldıktan sonra uygulandığı gibi, hastanın gereksinimine göre gün içinde değişik 

zamanlarda tekrarlanabilir. 

• Bilinçsiz hastalarda sırt masajı, yatış pozisyonu değiştirildikçe uygulanır. 

• Masaj uygulaması sırasında deri bütünlüğünün bozulup bozulmadığı ve renk değişikliği değerlendirilir. 

Tanımlar 

Efloraj: Deri üzerinde avuç içiyle sıvazlama biçiminde yapılan harekettir. Yüzeysel ya da derin uygulanabilir (Bkz. Şekil 1). 



Petrisaj: Subkütan doku ve kaslara yapılan yoğurma hareketidir. Hareket, kalbe dönüş yönündedir (Bkz. Şekil 2). 

Friksiyon: Parmak uçlarıyla ya da başparmakla, küçük daireler çizilerek yapılan ovma hareketidir (Bkz. Şekil 3). 

Tapotmen: Avuç içini hafifçe kubbeleştirerek hafif vuruş biçiminde yapılan titreşim hareketidir (Bkz. Şekil 4). 

Vibrasyon: Kas üzerine yerleştirilen avuç içi veya yumruk yapılmış el ile ritmik titreştirme hareketidir (Bkz. Şekil 5). 

 

 

 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Masaj uygulanmaması gereken durumlar: 

a. Derinin hassaslaşmış bölgelerine, 

b. Özellikle alt bacaklarda kızarıklık, hassasiyet, ısı artışı olan bölgelere (tromboflebit düşünülmelidir), 

c. Kalp krizi geçirmiş veya aritmisi olan hastalara, 

d. Kırık olan bölgeye, 

e. Sırt yanıklarında, 

f. Açık yara olan bölgeye. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Gerekli malzemeler hazırlanır ve eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

2. Hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve izin alınır. 

3. Hastanın yaşam bulguları, yaşam bulguları ölçüm standardına göre ölçülür ve değerlendirilir. 

4. Yatak etrafına perde ya da paravan çekilir. 

5. Yakın taraf yatak parmaklıkları indirilir. 

6. Hastaya prone pozisyonu verilir ve alın altına ince bir yastık yerleştirilir. 



7. Ayak bilekleri altına küçük silindir bir yastık konulur. 

8. Hastanın sırtı, omuzları, boynu ve kalçası açıkta kalacak şekilde giysileri çıkarılır. 

9. Eldiven giyilir ve ılık vücut losyonundan küçük bir miktar avuç içine dökülür ve iki el ayasının losyon ile kaplanması sağlanır. 

10. Eller sakral bölgeye, omurganın her iki yanına yerleştirilir. Omurga boyunca sakral bölgeden omuzlara doğru düz bir hat izleyerek öfloraj 

hareketi yapılır. 

11. Masaj sırasında, eller aynı anda aynı hareketi yapmalıdır. 

12. Skapula üzerinde büyük daireler çizerek öfloraj hareketine devam edilir. 

13. Omuz boyunca düz hat çizilerek kalçaya kadar sıvazlama hareketi yapılarak eller indirilir. 

14. Kalçalarda sağ ve sol ilyak çıkıntılar üzerinde büyük daireler çizilerek, sıvazlama hareketine devam edilir. Hastanın ihtiyacına göre, işlem 3- 4 

kez tekrarlanır. Eğer gerekiyorsa, her aşamada tekrar losyon alınır. 

15. Eller omurganın bir tarafına kalçanın üzerine doğru kaydırılır. Petrisaj yöntemi uygulanır. Bu şekilde kalçadan omuza kadar çıkılır. Aynı 

hareket, omuz ve enseye de uygulanır. Omurganın omuzlara kadar çıkılan tarafından aşağıya aynı hareket tekrarlanır. Omurganın diğer tarafı 

için de işlem tekrar edilir. Aynı aşama 2- 3 kez tekrarlanır. 

16. Masaj biterken öfloraj yöntemi tekrar uygulanır. 

17. Hasta yatağa bağımlı ya da zamanının büyük bölümünü yatakta geçiriyor ise, tapotmen yöntemi uygulanır. Tapotmen yöntemi, omurganın 

bir tarafına her iki el ile arka arkaya ritmik dokunuşlarla aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Bu yöntem, sırtın her iki yanına ve 2- 3 kez tekrarlanır. 

18. Masaj biterken öfloraj yöntemi tekrar uygulanır. 

19. Havlu ile hastanın sırtı kurulanır ve eldivenler çıkarılır. 

20. Hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verilir. 

21. Hastanın yaşam bulguları yaşam bulguları ölçüm standardına göre tekrar ölçülür ve değerlendirilir. 

22. Bütün yapılan işlemler ve gözlemler kaydedilir. 

23. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

 

Periferik Damar Yolu Bakımı 
AMAÇ 

Enfeksiyonun önlenmesi ve hastanın konforunun sağlanmasıdır. 

TEMEL İLKELER 

Tanımlar 

Flebit: Venin enfekte olması/ iltihaplanmasıdır. 

İnfiltrasyon: Dokuda ya da hücrelerde normal olmayan bir maddenin birikmesi ya da bir maddenin normalden fazla toplanmasıdır.  

 

Periferal yol ile ilgili risk faktörleri 

• Yaş (yenidoğan < 4 hafta, >65 yaş) 

• Hastanın bilinç durumu 

• İnfüzyon solüsyonun irritan veya vezikan olması 

• İnfüzyon tipi (aralıklı- sürekli) 

• Kateter yerleşim yeri (fleksiyon bölgesine yerleştirme, jugular vene kateter takılması vb.) 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Periferik damar yolu bakımında; 

   a. Erişkin hastalarda flebit oluşumunu önlemek için periferik venöz kateterler 72- 96 saatte bir değiştirilmelidir. Eğer hastanın damar yolu 

bulunmasında sorun varsa ve flebit ya da başka enfeksiyon belirtisi yoksa bu süre daha uzun olabilir. 

b. Çocuk hastalarda ise komplikasyon gelişmedikçe periferik venöz kateterlerin değişmesine gerek yoktur, IV tedaviye devam edildiği süre 

boyunca korunmalıdır. Ajite ve cildi terli olan çocuklarda tespit güç olduğundan belirli sürelerle kontrol etmek koşulu ile sargı bezi ile sarılarak 

tespit edilmelidir. 

c. Aseptik tekniğe bağlı kalındığından emin olunmayan ve acil şartlarda takılan kateterler 48 saatten geç olmamak kaydıyla değiştirilmelidir. 

• Periferik venöz kateterler günlük olarak değerlendirilmeli, pansuman örtüsü şeffaf ise bölge kızarıklık, şişlik açısından gözlenmeli, örtü şeffaf 

değilse tespit materyali üzerinden nazikçe palpe edilerek değerlendirilmelidir. 

Hastaya ağrı, uyuşma, ekstremitede karıncalanma olup olmadı ğı sorulmalıdır. 

• Periferik venöz kateterlerin pansumanı rutin olarak yapılmamalıdır. 

• Kateter pansuman materyali nemlendiğinde/ ıslandığında, gevşediğinde (bütünlüğü bozulduğunda) ya da gözle görünür kirlenme olduğunda 

değiştirilmelidir. 

• Bakım yapılırken aseptik tekniğe uyulmalıdır. 



• Bakım yaparken IV kateterin yerinden çıkarılmamasına dikkat edilmelidir. Kateter yerinden çıkmışsa geri itilmemelidir. 

• Bakım yapıldıktan sonraki kateter tespit malzemesi steril, yarı geçirgen/ şeffaf olmalı, kateter tespiti kateterin bulunduğu vende oluşabilecek 

infiltrasyon, flebit vb. komplikasyonları kolayca görülebilecek şekilde yapılmalıdır. 

• Bakım yapılırken IV girişim komplikasyonlarından biri gelişmiş ise (flebit, infiltrasyon, ekstravazasyon) bakım yapılmadan kateter yerinden çı- 

karılmalıdır. 

• Bakımda kullanılacak antiseptik solüsyonlar kontaminasyonu önlemek için uygun şartlarda saklanmalı ve orijinal ambalajında kullanılmalıdır. 

• Kateter, bağlantı ekleri ve kateter giriş yeri su geçirmez örtü ile kaplandıktan sonra hastanın duş almasına izin verilmelidir. 

• Kateter takıldıktan hemen sonra, infüzyon ya da enjeksiyona başlamadan önce/ sonra ve 12 saatten uzun süre kullanılmadığı durumlarda ise 

12 saatte bir uygun miktarda % 0,9 NaCl solüsyonu ile yıkama yapılmalıdır. 

• Periferik kateterin yıkanması işlemi için; yıkama damar duvarına zarar verebileceğinden ve olası trombüsün ilerlemesine neden 

olabileceğinden düşük basınçla yıkama yapılmalıdır. Düşük basınçla yıkamayı sağlamak için 10 ml enjektör kullanılmalıdır. 10 ml’ den küçük 

enjektörler daha fazla basınç oluşturmaktadır.  

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır ve eldiven giyilir. 

2. Bakımın yapılacağı bölgedeki tespit malzemeleri serum fizyolojik veya alkolle yumuşatılarak çıkarılır, bu arada kateterin çıkmamasına dikkat 

edilir. 

3. Bölgede kan ve kirlilik varsa; alan önce serum fizyolojik ile temizlenir, daha sonra antiseptik solüsyonlu (% 2’ lik klorheksidin içeren 

antiseptikler, tentürdiyot, iyodofor- povidon iyot ya da % 70’ lik alkol) steril tamponla kateterin cilde girdiği bölgeden başlayarak dairesel 

hareketlerle içeriden dışarıya doğru silinir. Bu işlem ayrı bir tamponla tekrarlanır, kateter çevresi temizlenir. 

4. Solüsyon sürüldükten sonra solüsyonun kullanma talimatına uygun olarak ya da en az bir dakika kuruması için beklenir (povidon iyot kullanı- 

mında bu süre en az iki dakika olmalıdır). 

5. Steril tampon kateterin altına gelecek ve akışı engellemeyecek şekilde yerleştirilir. 

6. Kateterin giriş yeri terleyen hastalarda, kateter giriş yerinde kanama veya sızdırma varsa steril gazlı bez ile söz konusu durumlar yoksa şeffaf 

örtülerle kapatılır. 

7. Bakım sonrası tespit materyallerinin üzerine tarih, saat ve bakım yapan kişinin ismi/ parafı yazılır (Bkz. Resim 1). 

 

8. Periferik kateterin yıkanması işlemi tromboz oluşumunu önlemek için gereklidir. İşlem için steril serum fizyolojik (SF) kullanılır. Mümkünse 

devamlı sıvı uygulaması tercih edilir. Hastaya aralıklı infüzyon ya da IV enjeksiyon uygulanacaksa kateter her infüzyon ve enjeksiyondan sonra 

pozitif basınçla yıkanmalıdır. Yıkama için tek dozluk solüsyonlar kullanılabilir.  

9. Tek kullanımlık malzemeler uygun şekilde atılır. 

10.İşlem sonrası eldivenler çıkarılır ve atılır. 

11. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

12. Uygulama, gözlemler ve anormal bulgular kayıt edilir. 

 

Trakeostomi Bakımı 
AMAÇ 

Hastanın hava yolunun açık tutulması, hava yolunda yeterli nem ve gaz alışverişinin sağlanması, patojen mikroorganizmaların trakeo- bronşiyal 

alana girişinin önlenmesi, trakeostomi çevresinde meydana gelebilecek doku sertleşmesinin önlenmesi ve optimal fiziksel rahatlığın 

sağlanmasıdır. 

TEMEL İLKELER 

Tanımlar 

Trakeotomi: Akut durumlarda hava yolu açıklığının sağlanması amacıyla, trakea ön duvarında trakeanın 2- 3. veya 4. halkasının insizyonu ile 

cerrahi açıklık oluşturulmasıdır. Yabancı cisim, travma veya enfeksiyonlara bağlı üst hava yolu tıkanıklıklarında uygulanır. 

Trakeostomi: Trakeadaki ostiumun cilde ağızlaştırılmasıdır. Trakeostomi baş ve boyun cerrahisi sonrası hava yolunun sürdürmek, inatçı akciğer 

sekresyonlarını kontrol etmek, larengial travma ya da larengial kanser cerrahisi sonrası havayolunu yeniden yapılandırmak, tedavisi güç uyku 



apnesi obstrüksiyonlarını tedavi etmek, uzun süre mekanik ventilasyon sağlamak ve bu hastalarda oral alımı ve konuşmayı sürdürmek amaçlı 

yapılır. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Trakeostomi tüpü ameliyatı sonrası ilk 12-24 saatte kanama riski açısından hasta yalnız bırakılmamalıdır. 

• Trakeostomi tüpü ameliyattan sonra kalıcı açıklığın oluşması için 3- 5 gün dış kanül değiştirilmeden yerinde bırakılmalıdır.  

• Trakeostomi kanülü yarı kritik bir malzeme olduğundan Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerileri doğrultusunda yüksek düzey dezenfektan 

ile dezenfekte edilmelidir. 

• Trakeostomi iç kanülü ameliyat sonrası ilk üç gün içinde 2- 3 saat arayla, sonraki dönemde günde iki kere temizlenmeli, bağ değişimi ise 

kirlendikçe yapılmalıdır. 

• Trakeostomi kanülünün sekresyon/ pıhtı ile tıkanması önlenmelidir. 

• Cuff balon jimnastiği; balonlu (cuff’ lı) trakeostomi tüplerinde trakeada iskemiyi önlemek için hekimin önerdiği şekilde ya da iki saatte bir 

balonun havası boşaltılıp 15 dk sonra tekrar şişirilir. Balonların havası boşaltılmadan önce mutlaka aspirasyon işlemi yapılmalı ve cuff basıncı 

bakım öncesi ve sonrası kontrol edilmelidir. 

• Trakeitis ve skar dokusunu oluşmasını önlemek için trakeostomili hastanın bulunduğu oda ısısı mümkün olduğunca 24oC ve odanın nem oranı 

% 60- 90 olmalıdır. 

• Trakeotomi/ trakeostomi ürünleri hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerilerine göre dezenfekte edilmeli ve etilenoksit ile steril edilen 

silikon ya da plastik tüpler gazı absorbe ettikleri için kullanılmamalıdır. 

• İşlem öncesi; 

Hastanın solunum tipi ve sayısı değerlendirilmelidir. Akciğer sesleri dinlenmeli; siyanoz, hipoksi yönünden hasta gözlenmeli, oksijen satürasyon 

düzeyine bakılmalı, oksijen tedavisi gerekli ise hastanın doğru oksijen miktarını ve nemlendirilerek alıp almadığı kontrol edilmelidir. 

a. Trakeostomi bölgesi sekresyon, kızarıklık, şişlik, akıntı açısından gözlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

b. Bakım için hastanın işbirliği yapabilme düzeyi değerlendirilmelidir. 

c. Enfeksiyon açısından hastanın vücut ısısı değerlendirilmelidir. 

• Tüp değişimi sırasında hastada boğulma hissi, öksürme ve morarma oluşabilir. Bu nedenle işlem sırasında hasta solunum açısından sık sık 

değerlendirilmelidir. 

• Bakım sırasındaki işlemlerde cuff uzantısının reentübasyonlara neden olabileceği için kesilmemesine dikkat edilmelidir. 

• İşlem sonrası; 

Mutlaka akciğer ve solunum sesleri dinlenmeli, Hasta hipoksi yönünden gözlenmeli, Oksijen satürasyon düzeyine bakılmalıdır, Tüpün pozisyonu 

ve derinliği değerlendirilmelidir, İşlem sonrası ağız bakımı verilmelidir.  

• Trakeostomi dış kanülü, sadece gerekli olduğunda değiştirilmeli ve değiştirilirken temiz önlük giyilmeli, aseptik teknik kullanılmalıdır. Takılan 

trakeostomi kanülü steril veya dezenfekte edilmiş olmalıdır. 

• Trakestomi kanülü çevresine antimikrobiyal topikal pomad kullanılmamalıdır. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

İç Kanülün Steril Olarak Değiştirilmesi 

1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

2. Malzemeler tam olarak hazırlanır, kolay ulaşılabilecek alana yerleştirilir. 

3. İşlem hastaya açıklanır, hastadan izin alınır. 

4. Hastanın mahremiyetine özen gösterilir, oda kapısı kapatılır, ziyaretçiler çıkarılır, perde/ paravan çekilir. 

5. Hastanın trakeostomi bakımı ihtiyacı değerlendirilir. 

6. Hastada ağrı değerlendirilmesi yapılır, hastanın ağrısı varsa işlem öncesi hekim istemine göre ağrı kesici yapılabilir. 

7. Hastanın bilinci açıksa yarı oturur pozisyon verilir, koruyucu örtü hastanın göğsü üzerine yerleştirilir. Bilinci kapalı hasta lateral pozisyona 

getirilmeli, yüzü hemşireye dönük olmalıdır. 

8. Eldiven giyilir, maske ve gözlük takılır. 

9. Gerekli ise trakeal aspirasyon yapılır. 

10. Dış kanülünün altındaki kirli pansuman çıkarılır ve atılır. 

11. Trakeostomi bölgesi kızarıklık, ödem, sekresyon özelliği ve kanama yönünden değerlendirilir. 

12. Eldivenler, gözlük ve maske çıkarılır ve eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

13. Steril malzeme seti steril tekniğe dikkat edilerek hazırlanır. Setin içindeki 

kaplardan birine serum fizyoljik (SF), diğerine uygun dezenfektan solüsyon koyulur. 

14. Steril eldiven giyilir. 

15. Dezenfektan solüsyon ıslatılmış aplikatörlerle kanülün dıştan görünen bölümü kurumuş sekresyonlardan temizlenir. 

16. Steril distile suyla ıslatılmış pamuklu aplikatörlerle stoma çevresi temizlenir. 

17. Temizlenen bölge steril spançlarla kurulanarak bölgenin nemi alınır. 



18. Hastada takılı olan iç kanülü çıkartmak için saat yönünün tersine 90 derece çevirerek kilidi açılır. 

19. İç kanül yavaşça dışa doğru çekip çıkarılır. Kirli iç kanül tek kullanımlık ise kirli poşetine atılır. İç kanül metalse ince fırçayla fırçalanır, kanülün 

içi ve dışı temizlenir. Daha sonra enfeksiyon kontrol komitesi önerilerine göre yarı kritik alet dezenfeksiyonu için seçilen uygun bir dezenfektan 

solüsyonu içeren kaba bırakılır. 

20. İşlem sırasında eldiven kontamine olmuş ise eldiven çıkarılmalı yeniden steril eldiven giyilmelidir. 

21. Dezenfektan solüsyon ile ıslatılmış aplikatörler ya da gazlı bezlerle dış kanülün kurumuş sekresyonları silinir. 

22. Stoma çevresindeki sekresyonlar SF ile ıslatılmış aplikatörler/ gazlı bezlerle temizlenir. Silme işlemi merkezden dışa doğru dairesel şekilde, 

tek bir hareketle ve stomanın 5- 10 cm uzağına kadar yapılmalıdır. 

23. Temizlenen bölgenin nemi steril spançlarla kurulanarak alınır. 

24. İç kanül dezenfektan solüsyonlu kaptan Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerdiği süre dolduktan sonra alınır, SF ile durulanıp steril gaz 

spançlarla kurulanır. 

25. İç kanül dış kanülün içine sokularak, saat yönünde 90 derece çevirerek iç kanül hastaya yerleştirilir. 

 

 

26. Cuff (balon) jimnastiği yaptırılır. 

a. Tek ya da çift tespit balonunun şişkinliği kontrol edilir, enjektör ile 5- 10 ml hava vererek balon şişirilir. Balon şişkinliği dört saatte bir kontrol 

edilir. 

b. Çift balonlularda balonların şişkinliği dönüşümlü olarak değiştirilir. 

27. Kirlenmiş olan trakeostomi bağının önce bir tarafı çözülüp temiz olan bağ takılır. Aynı işlem diğer taraf için uygulanır (kanülün çıkma 

tehlikesine karşın trakeostomi bağlarını değiştirme işlemi iki kişi tarafından yapılmalıdır). 

28. Bağlar hastanın boynunun yan tarafında, bağ ile boyun arasında bir parmak girecek şekilde boşluk bırakarak bağlanır ve fazlalık uçlar 

makasla kesilir. 

29. Dış trakeostomi kanülünün ön plakasının altına temiz gazlı bez yerleştirilir (Bkz. Resim 1).  

 

30. Göğüs üzerindeki koruyucu önlük ve tek kullanımlık malzemeler çıkarılır,atılır. 

31. Eldivenler çıkarılır ve eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

32. Yapılan işlem, gözlemler ve bulgular kayıt edilir. 

 



 

STOMALI HASTA  BAKIMI(Kolostomi, Jejunostomi, İleostomi, 

Ürostomi) 
AMAÇ 

Stoma bakımının yapılarak fonksiyonel devamlılığının sağlanması; gelişebilecek biyopsikososyal komplikasyonların önlenmesi ve bireyin sosyal 

yaşama uyumunun sağlanmasında hasta ve ailesine destek olunmasıdır. 

TEMEL İLKELER 

• Hasta bakımında temel hedef; hastanın ya da ailesinin bağımsız olarak bakımını evde de sürdürülebilmesini sağlamaktır. 

• Hasta ve ailesinin, stoma ve stoma bakımı hakkında bilgilendirilmesi ve bakıma katılımı sağlanır. 

• Hastaya bakım verirken biyopsikososyal faktörleri içeren bütüncül bir yaklaşım izlenir. 

• Normal şartlarda stoma; 

    a. Nemli ve kırmızıya yakın, parlak pembe renktedir. 

    b. Dışa doğru çıkıklığı vardır. 

    c. Dokunulduğunda ağrı duyusu yoktur. 

    d. İstem dışı gaz veya dışkı çıkışı olabilir. 

Tanımlar 

Stoma: Ağız, açıklık anlamındadır. 

Kolostomi: Kalın barsağın karın cildine ağızlaştırılmasıdır. 

İleostomi: İleumun karın cildine ağızlaştırılmasıdır. 

Jejunostomi: Jejunumun karın cildine ağızlaştırılmasıdır. 

Ürostomi: Üreterlerin karın cildine ağızlaştırılmasıdır. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Bakımın her aşamasında hastanın mahremiyeti korunmalıdır. 

• Her stoma torbası değişiminde, stomanın rengi ve stoma etrafındaki cilt kontrol edilmelidir. 

• Parastomal enfeksiyon belirtileri (kolostomi çevresinde kızarıklık, pürülan akıntı, vücut ısısının yükselmesi, dışkının kokulu olması vb.) ve diğer 

stoma komplikasyonları yönünden (diyare, konstipasyon, prolapsus,dermatit, retraksiyon, herni, kanama, stenoz, nekroz, evisserasyon, 

fistül,barsak tıkanması vb.) değerlendirilmelidir.  

 

 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Eller el yıkama standardına göre yıkanır ve kullanılacak tüm malzemeler hazırlanır. 

2. Hasta / hasta ailesine işlem hakkında bilgi verilir. 

3. Hasta/ hasta ailesi cesaretlendirilerek endişelerini açıklaması için cesaretlendirilir ve işleme katılımı sağlanır. 



4. Hastaya sırt üstü yatar pozisyon verilir. Eğer hasta işlemi kendi yapabilir durumda ise oturur ya da ayakta durur pozisyonda olması sağlanır. 

Bunu yaparken hastanın mahremiyetine özen gösterilir. 

5. Tedavi bezi ve muşambası hastanın altına yerleştirilir. 

6. Eldiven giyilir. 

7. Torba ya da adaptörün deriden daha kolay ayrılması için, adaptörün çevresi ılık suya batırılmış gazlı bezle ıslatılır. 

8. Torba ya da adaptörün ayrılması sırasında, bir el ile stoma çevresindeki cilt gerdilirken, diğer el ile torba ya da adaptör (2 parçalı torba 

kullanıyorsanız) yukarıdan aşağıya doğru ciltten nazikçe ayrılır. 

9. Stoma bakımında en önemli nokta; stoma etrafındaki derinin korunmasıdır. Cildin dışkı ile bulaşmamasına dikkat edilir ve cilt tahriş etmeden, 

dışkı ve yapışkan artıklarından ılık su ile ıslatılan gazlı bezle temizlenmesi sağlanır. 

10. Dışkı bulaşmışsa, pH’ ı uygun yumuşak bir sabunla yıkanabilir. Sabun kullanıldığında tahrişi önlemek için çok iyi durulanması ve kurulanması 

gerekmektedir. Stoma çevresinin kuru olması, torbanın ya da adaptörün cilde daha kolay yapışmasını sağlar. 

11. Stoma torbası çıkarıldıktan sonra, stomanın rengi ve stoma etrafındaki cilt kontrol edilir. 

12. Ciltte fazla tüy varsa tıraşı yapılmalıdır. 

13. Kirli eldiveni çıkarılarak çöp poşetine atılır. 

14. Eller el yıkama standardına göre yıkandıktan sonra yeni eldiven giyilir. 

15. Stoma ölçer ile stomanın uygun çapı belirlenir (Bkz. Resim 1). 

16. Torba ya da adaptör uygun ölçüde kesilir. Uygun olan ölçü; torbanın kenarı ile stoma çevresi arasında 2- 3 mm’ lik bir boşluk olmasıdır. 

İleostomilerde derinin daha iyi korunması gerektiğinden torba çapının ileostomiye mümkün olduğunca yakın olması tercih edilmelidir. Bu 

mesafe önemlidir: 

 

    a. Çok dar olursa; stoma adaptörü bası yaparak stomayı tahriş eder. 

    b. Geniş olursa; stoma etrafındaki deri açıkta kalır ve dışkı deriye bulaşarak, tahrişe yol açar. 

17. Stoma çapı, ameliyat sonrası şiştir ve ameliyattan sonra 1- 2 ay içinde küçülür. Bu nedenle başlangıçta kullanılan torbanın çapı, daha sonra 

değişecektir. 

18. İhtiyaç varsa stoma etrafına ya da adaptörün iç bölümüne diş macunu kalınlığında pasta sürülebilir. Pastanın görevi; stoma ve torba/ 

adaptör arasında açıkta kalan cildi, dışkı ve idrar sızıntısından korumaktır. 

19. Ortadaki delik stomayı içine alacak şekilde adaptör cilde yerleştirilir. 

20. El ile yarım dakika bastırılarak, elin ısısı ile yapışkan kısmın vücuda daha iyi yapışması sağlanır. Adaptör vücut ısısına ulaştıkça yumuşayacak 

ve daha kolay şekillendirilebilir bir hal alacaktır. Yapıştırma esnasında adaptör yapışkanına temas edilmemeye çalışılmalıdır. 

21. Adaptörün orta kısmı yerleştirildikten sonra, kenarlarındaki yapışkan kağıtlar da kaldırılarak adaptör, tam olarak cilde yapıştırılır (Bkz. Resim 

2). 

 

22. Adaptöre uygun stoma torbası, bir noktadan başlayarak dairesel hareketlerle adaptöre yerleştirilir (Bkz. Resim 3). 



 

23. Alttan boşaltmalı bir torba takılıyorsa, işlem bitiminde torbanın klembi kapatılır. 

24. Kilit sisteminin iyice yerleşmesi sağlanır. Torba hafifçe çekilerek yerleşip yerleşmediği kontrol edilir. 

25. Torba üzerinde bulunan gaz filtresi uygun olan kısma yerleştirilir. 

26. Atıklar uygun şekilde atılır. 

27. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

28. Hasta/ailesi bakım sürecine katılmaya teşvik edilir. Bakım ile ilgili eğitim verilir, soruları yanıtlanır: 

   a. Banyo: Hastaya/ ailesine stoma torbalı ya da torbasız banyo yapılabileceği, torbasız banyo yapıldığında bölgeye lif/ kese sürülmemesi, 

bölgenin banyo sonrası bir saat açıkta bırakılarak kurutulması ve havalandırılması gerektiği; torbalı banyo yapılmışsa bölgenin kuruluğunun 

banyo sonrası kontrol edilmesi ve gerekirse torbanın değiştirilmesi gerektiği anlatılır. 

   b. Yüzme: Hastaya/ ailesine stoma torbası takılı olacak şekilde yüzebileceği, uygun mayo vb. kullanılarak bölgenin kapatılabileceği anlatılır. 

   c. Diyet: Hastaya/ ailesine özel diyete gereksinim olmadığı, ancak gaz yapıcı gıdalardan (kuru baklagiller, lahana, karnabahar, gazlı içecekler, 

portakal/ mandalina/ nar vb.) ve stomayı tıkayabileyecek gıdalardan (iri taneli çekirdekler, çerez, patlamış mısır vb.) kaçınılması gerektiği 

anlatılır. 

   d. Sağlık kuruluşuna başvuru: Stoma etrafında kırmızılık, şişlik, ısı artışı,ishal nedeniyle sıvı kaybı olması, stomanın açık pembe renginin 

koyulaşması, stomanın geri kaçması/ sarkması/ fıtıklaşması/ kanaması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği 

anlatılır.Torba değişimi, stoma bakımı, gözlemler ve yapılan eğitimler kayıt edilir. 

29. Boşaltmalı torbalar, 1/ 2 ya da 1/ 3’ ü dolduğunda boşaltılmalı ve uç kısmı yıkanıp temizlendikten sonra tekrar kapatılmalıdır. 

     a. Tekli sistem torbalar 2- 3 günde bir değiştirilmelidir. 

     b. İkili sistemde, torba 1- 2 günde bir değiştirilmelidir. 

     c. Adaptör cilt üzerinde 3- 7 gün kalabilir 

 

Konstipasyonu Önleme Ve Barsak Eğitimi 
TEMEL İLKELER 

• Konstipasyona sebep olan durumlar ve konstipasyon belirtileri tanılanır. 

• Hastanın defekasyon alışkanlıkları ve varsa kullandığı ilaçlar belirlenir. 

• Hastanın yatağa bağımlılık derecesi değerlendirilir. 

• Hasta ve hasta yakınları konstipasyonu önleme ve barsak eğitimi hakkında bilgilendirilir. 

Tanımlar 

Konstipasyon tanısı için kabul edilen uluslararası değerler aşağıda belirtilmiştir: 

Son 12 ayda ve en az 12 hafta aşağıdaki kriterlerden en az ikisinin ya da daha fazlasının hastada varolması gerekir: 

a. Dışkılamaların en az % 25’ inde aşırı zorlanma, fazla gayret gösterme 

b. Dışkılamaların en az % 25’ inde topak topak veya sert dışkıların bulunması 

c. Dışkılamaların en az % 25’ inde tam boşalamama hissinin bulunması 

d. Dışkılamaların en az % 25’ inde anorektal tıkanıklık hissinin oluşu 

e. Dışkılamaların en az % 25’ inde el yardımı ile kolaylık sağlamak 

f. Haftada üçten daha az sayıda dışkılama 

g. Yumuşak dışkı olmaması 

Konstipasyon Belirtileri 

a. Karında gerginlik, yaygın ağrı 

b. Distansiyon 

c. Bağırsak hareketlerinde azalma 



d. Dışkı kıvamında sertlik 

e. Dışkı miktarında azalma 

f. Dışkının kokusu ve rengi 

Konstipasyona Sebep Olan Durumlar 

a. Sekonder nedenler (diyabet, kolon kanseri, böbrek yetmezliği, hamilelik, bilinç kaybı, diğer sistemik hastalıklar) 

b. İlaçlar (narkotikler, sedatifler, trankilizanlar, diüretikler, beta blokerler, kardiyotonikler, hipertansifler, demir preperatları) 

c. Post-operatif dönem 

d. Fizik ortamın değişmesi 

e. Yeme alışkanlıklarının ve öğün sayısının değişmesi 

f. Günlük fiziksel aktivitenin azalması 

g. Günlük sıvı miktarının azalması 

h. Psikosomatik nedenler 

i. İleri yaş 

Barsak Eğitimi 

a. Barsak eğitiminin uygulandığı durumlar: 

1. Gaita inkontinansı 

2. Spinal kord yaralanmaları 

3. Konstipasyon 

4. Diğer 

b. Hastanın önceki dışkılama alışkanlığı değerlendirilir (günde kaç kere,ne zaman). 

c. Dışkılama öncesi yemek yeme durumu değerlendirilir (işlemden önce hastanın yemek yemesi sağlanır). 

d. Dışkılama sonrası dışkının özellikleri değerlendirilir. 

1. Rengi 

2. Kıvamı 

3. Parazit durumu (+/-) 

4. Kan (+/-) 

Her gün aynı saatte kahvaltıdan l saat sonra yarım saat süreyle işlem tekrarlanarak hastanın durumu değerlendirilir. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

• Konstipasyona neden olan durumlar ve hastanın günlük yaşam alışkanlıkları ile ilgili ayrıntılı anamnez alınmalı ve hastaya özgü olacak 

girişimler planlanmalıdır. 

• Konstipasyonu olan hasta anüs çevresi hemoroid, fissür ve fistül açısından gözlemlenmelidir. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Hastanın sabahları aç karnına ılık su içmesi sağlanır ve kahvaltı sonrası tuvalet için zaman ayrılır. 

2. Hasta öğünlerini günün aynı saatlerinde alması konusunda bilgilendirilir. 

3. Hastanın günün aynı saatlerinde tuvalet alışkanlığı geliştirilmeye çalışılır. 

4. Hasta sürgü yerine klozet ya da komod kullanımına teşvik edilir. 

5. Tuvalete kaldırma ya da sürgü verme durumunda mahremiyete dikkat edilir. 

6. Boşaltım sonrası perine bakımı standardına uygun perine temizliği yapılır. 

7. Hastanın öğünlerini düzenli ve zamanında alması sağlanır. 

8. Bağırsak hareketlerinin baskılanmasına ve dışkının sertleşmesine neden olacağından, gün içinde dışkılama hissi oluştuğunda geçiştirilmemesi 

gerektiği hakkında hastaya bilgi verilir. 

9. Aktif- pasif egzersizler (egzersiz, yürüyüş, yatak içi egzersizler) öğretilir ve uygulaması sağlanır. 

10. Mevcut hastalık durumuna uygun olacak şekilde sıvı alımı desteklenir (günlük 1500- 2000 ml). 

11. Mevcut hastalık durumuna uygun olacak şekilde diyeti düzenlenir: 

    a. Makarna, pirinç, patates vb. nişastalı gıdalar, muz/ havuç/ şeftali, koyu kahve/ çay/ maden sodası, beyaz ekmek önerilmez. 

    b. Posalı ve lifli yiyecekler önerilir. İşlem görmemiş kepek, tam tahıl ürünleri, taze sebze ve meyve sık tüketilmelidir. 

    c. Mevcut hastalık durumuna uygun erik, incir, kayısı vb. meyvelerin taze ve kuru olarak tüketimi arttırılmalıdır. 

    d. Kabuklu yenilebilen meyveler kabuğuyla yenilmelidir. 

    e. Yemeklerin çok sıcak/ çok soğuk olmaması ve hızlı yenmemesi konusunda hastaya eğitim verilir. 

    f. Öğle ve akşam yemeklerinde salata yenmelidir. 

12. Abdominal bölgeye saat kadranı yönünde masaj uygulanması fayda sağlar. 



13. Hasta ve ailesi konstipasyon komplikasyonları, beslenme, sıvı alımı, egzersiz konusunda eğitilir. 

14. Elde edilen tüm bulgular, yapılan girişimler ve eğitimler hemşire gözlem formuna kaydedilir.  

 

DİYABETİK HASTADA AYAK BAKIMI (Yara Açılmamış ) 
AMAÇ 

• Enfeksiyon ve travmaların önlenmesi, 

•Diyabete bağlı komplikasyonlardan etkilenerek ayak bütünlüğünün bozulmasının önlenmesi, 

•Ayaklarda oluşabilecek ödem, renk değişikliği, ısı artışı, duyu kaybı gibi anormal bulguların saptanması, 

•İnfeksiyon, nöropati, makrovasküler olaylara bağlı ampütasyonların azaltılması, 

•Ayak derisinin kuruma, çatlama, inflamasyon yönünden değerlendirilmesi, ayakta kan dolaşımının yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi, 

ayağın kemik ya da kas yapısının kontrol edilmesi, ayağın biçimi ve tırnakların değerlendirilmesi, 

• Diyabetli hastada ayak yarasının oluşmasının önlenmesidir. 

TEMEL İLKELER 

Tanılama 

• Diyabetli hastalarının kan şekerini kontrol altına almaları (Diyabetli hastalar için açlık: 140 mg/ dl, tokluk: 180 mg/dl), yıllık ayak muayenesi 

yaptırmaları, ayak sağlığında oluşan değişiklikleri hemen bildirmeleri ve günlük ayak bakımı yapmaları diyabetli hastanın ayak sağlığının 

korumasında çok önemli faktörlerdir. 

•  Cilt Tanılama: 

a.Nasır: Kalınlığı ve bölgesi, 

b.Kızarıklık: Cildin rengi ve bölgesel kızarıklık, morluk olup olmadığı, 

c.Çatlak, 

d.Ülser, 

e.Koku, 

f. Ağrı, 

g.Ödem, 

h.Nabız, 

i. Isı; Elin tersi ile her iki ayağın üstü ve tabanı ısı farkı yönünden tanılanır. 

 

• Duyu Kontrolü (Nöropati): Hastanın gözleri kapatılıp ayağın parmak uçlarına, tabanına, topuğuna ve metatars başına kalem ucuyla dokunup 

hastaya hissedip-hissetmediği sorularak tanılanır. 

•Tırnaklar: 

a.Kalınlık, 

b. Sertlik, 

c.Kıvrıklık yönünden tanılanır. 

• Eklem: Deformite, kemik çıkıntısı yönünden tanılanır. 

• Yürüme: Yere basma şekli ve yürümesi gözlenir. 



• Görünüm: Şekil değişiklikleri Wagner Sınıflandırılmasına (Bkz. Diyabet ayak bakımı (yara açılmış) standardı) göre tanılanır. 

• Tanılama Sıklığı: 24 saatte bir tanılama tekrarlanır. 

• Diyabet tanılı hastanın diyabet hemşiresi işbirliği ile diyabet eğitimi alması ve bakıma katılımı sağlanmalıdır. 

•Ayak görüntü, koku, kızarıklık, dolaşım, yara açısından her gün mutlaka gözlenmeli ve kayıt edilmelidir. 

•Ayakkabılar ayağı sıkmamalı, geniş burunlu olmalı, önü açık ve yüksek topuklu ayakkabılar kullanılmamalı, iç tabanlığı eskimemiş, deri ya da 

süetten yapılan ayakkabılar tercih edilmelidir. 

•Yeni ayakkabı öğleden sonra alınmalı, yeni alınan ayakkabı iki haftalık alıştırma programı ile giyilmeli, ayaktaki basınç noktalarının değişmesi 

amacıyla bir günde farklı iki ayakkabı giyilmelidir. 

•Ayakkabılar giyilmeden önce içi kontrol edilip, giyilmelidir. 

• Çoraplar her gün değiştirilmeli, çoraplar her zaman temiz olmalı ve ayağı sıkmamalıdır. 

•Çorapların dikişi dışarıda, tercihen dikişsiz olmalıdır. 

•Çıplak ayakla kesinlikle yürünmemelidir. 

•Ayağı ısıtmak için termofor, soba ya da elektrikli ısıtıcılar yanma riski açısından kullanılmamalıdır. 

•Ayak tırnakları düz kesilmeli, kenarları yuvarlatılmamalı ve derin kesilmemelidir. 

Ayrıca tırnaklar dikkatlice düz olarak törpüleyerek kısaltılmalıdır. 

• Ayaklar her gün mutlaka yıkanmalı, parmak araları tampon şeklinde iyice kurulanmalı, ayak ıslak iken yağlı krem sürülmelidir. 

• Nasırlı ayak ılık sabunlu su içinde bekletilip, yumuşatıldıktan sonra ayak törpülenmeli ya da ponza taşı ile temizlenmelidir. Nasırlar kesinlikle 

kesilmemelidir. 

• Parmaklarda pençeleşme varsa, eklem sertliği oluşmaması için masaj yapılmalıdır. 

• Ayak çatlakları geliştiğinde, çatlakların enfeksiyona yol açması engellenmelidir. 

• Ayak derisi kuru ise nemlendirici losyonlar kullanılmalıdır. 

• Çarşaflar pamuk ve yün içermeli ve günlük olarak değiştirilmelidir. 

•His kaybı (nöropati) ve görme bozukluğu (retinopati) olan hastaların, diğerlerine oranla daha çok riskli olduğuna dikkat çekilmeli ve bu 

hastaların yakınlarının da eğitimi sağlanmalıdır. 

• Hastaya sigara kullanmaması ve riskleri hakkında bilgi verilmelidir. 

•Diyabette alkol kullanımı nöropatinin ağırlaşmasına ve erken yaşlarda görülmesine neden olduğundan hastaya alkol kullanmaması ve riskleri 

konusunda bilgi verilmelidir. 

•Dolaşımı geliştirmek için egzersiz yapılmalı, otururken dolaşımı engellememek için bacak bacak üstüne atmaması konusunda bilgi verilmelidir. 

•Hastaya uzun yürüyüşler önerilmemelidir. 

•Ayak bakımı ve önemi konusunda hasta ve ailesine eğitim verilmelidir. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. El yıkama standardına göre eller yıkanmalıdır. 

2.Diyabetli birey ve ailesine işlem ve işlemin amacı anlatılır. 

3. Eldiven giyilir. 

4. Ayak cildi kızarıklık, morluk gibi renk değişikliği, yara, çatlak, kabarcık,nasır yönünden tırnaklar batma yönünden değerlendirilir. 

5. Ayakları ılık suda 5- 10 dakika bekletilir. Ayak tırnakları kalınlaşmış ve sert ise tırnakların yumuşaması sağlanır ve dikkatlice düz olarak 

törpüleyerek kısaltılır. 

6. Tahriş etmeden ponza taşı/topuk törpüsü ile ayak tabanını ovulur. 

7. Ayaklar her gün ılık su ve sabunla yıkanır ve özellikle parmak aralarının temizliğine dikkat edilir. 

8. Ayaklar bol su ile durulanır, deride sabun artığı kalmamalıdır. 

9.Ayak çok iyi kurulanır ve ayak için özel, sert olmayan, cildi tahriş etmeyen bir havluyla özellikle parmak araları ve ayak kurulanır. 

10. Ayaklar vazelin veya nemlendirici krem ile kremlenir (Parmak aralarına sürülen krem mantar enfeksiyonlarının oluşmasına neden 

olabileceğinden,parmak aralarına krem sürülmemelidir). 

11.Hastanın işleme katılması sağlanır ve bundan sonraki takibi ve günlük bakımı öğretilir. 

12.Değerlendirme ve yapılan işlem hemşire gözlem formuna kaydedilir.Diğer ekip üyeleriyle paylaşılır. 

13. El yıkama standardına göre eller yıkanmalıdır. 

 

DİYABETİK HASTADA AYAK BAKIMI (Yara Açılmış ) 
AMAÇ 

• Diyabete bağlı oluşan enfeksiyonların giderilmesi, 

•Bozulan ayak bütünlüğünün yeniden sağlanması, 



•Diyabetik ayak yarasının bakımını sağlayarak iyileşmesini hızlandırılması, 

•Komplikasyonların en aza indirgenmesi ve yeni bir yara oluşumunun engellenmesi, 

• Hastaya evde kişisel bakımı için uygun eğitim verilmesidir. 

TEMEL İLKELER  

•Hijyen eksikliği, kendi kendine yetersiz izleme ve muayene gibi bazı risk faktörleri diyabetli hastanın eğitimi ile engellenebilir. 

•Diyabetik ayak yarasının sınıflandırması WAGNER sınıflamasına göre yapı- lır (Bkz. Tablo 1 ve Resim 1) ve hemşire gözleme günlük olarak kayıt 

edilir. 

• Hastanın yarası hakkında anamnez alınması ve yara çapının ölçülmesi,yara iyileşmesini değerlendirmeyi kolaylaştırır. 

•Yara iyileşmesi üzerine etkisi nedeniyle hastaların kan şekerinin kontrol altına olması gereklidir. 

• Ayağın kokusu, görüntüsü, yara derinliği ve alanı ile vasküler dolaşımı günlük olarak gözlemlenir.  

•Yara yerinin travmalardan korunması, yara yerinde geniş depritman sağlanması, yara alanına basınç uygulanarak boşaltılması, yara yerine 

ıslak/ nemli pansumanların kullanılması ve yara yerinden alınan kültür sonucuna göre antibiyotik kullanımı yaranın iyileşmesini hızlandırır. 

• Hiperbarik oksijen tedavisi hastaların amputasyon riskini azaltmakta ve yaranın bir yıl içinde iyileşmesini sağlayabilmektedir. 

• Hasta bilgilendirilerek bakıma katılımı sağlanır. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

•Yara ve akıntının olduğu yere elle direkt temas edilmemeli ve sterilizasyona dikkat edilmelidir. 

•Hasta hastaneye yeni yattıysa ve kirli bir yara varsa yara yeri üç gün oksijenli su ile yıkanmalıdır. 

•Yara çevresi povidon iyodin solüsyonu ile silinebilir. Yara içine povidon iyodin solüsyonu kesinlikle kullanılmamalıdır. Yara içi serum fizyolojik 

ile silinebilir. 

• Yaranın pansuman sıklığı akıntı durumuna ve hekim istemine göre belirlenir. 

 



 

• Hastaya alt ekstremitedeki dolaşımı geliştirmek için egzersiz yapması, otururken bacaklardaki dolaşımı engellememek için bacak bacak 

üstüne atmaması önerilmelidir. 

• Ayakkabılar ve terlikler çorapsız giyilmemelidir. Dolaşımı engelleyecek şekilde lastikli çorap veya dikişli çoraplar giyilmemelidir. 

• Hastaya her gün çorabını değiştirmesi ve ütülü, pamuklu- yünlü çoraplar tercih etmesi gerektiği bilgisi verilmelidir. 

• Uygun ayakkabı için hasta/ ailesi bilgilendirilmelidir. 

• Diyabetik ayak bakımı ve genel diyabet eğitimi konusunda diyabet hemşiresi ile işbirliği yapılarak eğitime yönlendirilmelidir. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. El yıkama standardına göre eller yıkanmalıdır. 

2. Yaranın kirli olduğu düşünülüyorsa, serum fizyolojik ile yıkanarak işleme başlanır. 

3.Steril pansuman seti açılır. 

4. Tampona hekimin önerdiği (tercihen serum fizyolojik) antiseptik dökülür. Yara ortadan dışa doğru silinir. Her tampon bir kez kullanılır. 

5. Enfeksiyon ve akıntı yok ise, önerilen antiseptik solüsyon ya da serum fizyolojik ile ıslatılıp sıkılmış tamponla kapatılır. 

6. Enfeksiyon ve akıntı varsa kuru tamponla kapatılır. 

7. Rulo sargı beziyle sıkı olmayacak şekilde yara sarılır, ucu flasterlenir. 

Flaster hastanın derisine yapıştırılmamalıdır. 

8.Yeni yaraları önlemek için parmak aralarına ince tampon konulur. 

9.Yara olmayan yerlere özellikle topuk bölgesine, çatlama ve yeni yara oluşma riski nedeniyle vazelin sürülebilir. 

10. Hastanın işleme katılması sağlanır, sonraki takibi ve günlük bakımı öğretilir. 

11.Hasta, pansumanın temiz tutulması ve enfeksiyon belirtileri yönünden bilgilendirilmelidir. 

12. El yıkama standardına göre eller yıkanmalıdır. 

 

Alçılı Ekstremitesi Olan Hastanın Bakımı 
AMAÇ 

Alçılı ekstremitenin fonksiyonel devamlılığının sağlanarak olası komplikasyonların önlenmesidir. 

TEMEL İLKELER 

• Alçılı ekstremite izlem sıklığı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 



 

• Alçılı ekstremite 72 saat süresince kalp seviyesinden 30 cm yükseklikte tutulmalıdır. Hastanın günlük bakım ihtiyaçları giderilirken elevasyona 

en çok 15 dakika ara verilmelidir. 

• Giysilerin, alçı altında ve üstünde kalan bölgeye bası yapmamasına dikkat edilmelidir. 

• Alçı içine yabancı cisimler girmesi engellenmelidir. Hastaya alçı içine yabancı cisimler sokularak kaşınmaması, kaşımanın cildi tahriş ederek cilt 

bütünlüğünün bozulmasına neden olabileceği anlatılmalıdır. 

• Yeni alçıya alınan bölge, iki saatlik koruma sürecinde açık tutulmalı ve alçının şeklini bozacak müdahale ve basıdan kaçınılmalıdır.  

• Alçılı ekstremite kanama, sızıntı, ödem, siyanoz, ısı farkı, nabız değişikliği,Uyuşukluk, karıncalanma, ağrı, basınç hissi, hareket kabiliyetinde 

azalma açısından gözlemlenmeli ve değerlendirilmelidir. 

• Hasta az ve sık beslenmelidir. Seçilen besinler proteinden zengin olmalı ve gaz yapıcı besinler tüketilmemelidir. 

• Hasta beslenme sırasında oturtulmalıdır. Oturamayacak şekilde alçıya alınan hastalarda baş yastıkla desteklenerek beslenmesi sağlanmalıdır. 

• Alt ekstremite alçılarında hekim istemine göre alçı botu ya da koltuk değneği kullanılarak hasta mobilize edilebilir. 

Dikkat Edilecek Noktalar 

Hastada aşağıdaki belirtiler olduğunda mutlaka hekime haber verilmelidir: 

a. Israrlı ağrı ya da bir noktada yanma hissi, 

b. Özellikle alçının dışında kalan parmaklarda ağrı, 

c. Parmak gerildiğinde ağrı artışı ve oynatamama, 

d. Parmaklarda şişme, soğukluk, yanma, acıma, karıncalanma, hissizlik,solukluk ve morarma, 

e. Vücut ısısında ani yükselme, 

f. Bulantı- kusma, 

g. Karında ağrı, 

h. Alçı üzerinde renk değişikliği, 

i. Kötü koku ve akıntı varlığı. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Hastanın kimliği doğrulanır, yaşı, cinsiyeti ve alçının şekli değerlendirilir. 

2. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

3. Hasta ve yakınlarına bilgi verilir. 

4. Yatak kenarlıkları indirilir. 

5. Alçılı ekstremite, kalp seviyesinden yüksek olacak şekilde yastıkla desteklenerek elevasyona alınır. 

6. Alçının ıslak kalan yerleri varsa ışık kaynağı tutularak tamamen kuruması sağlanır; sert, keskin kenarlı bir yere dayanarak alçı üzerinde çökme 

oluşumundan kaçınılır. Alçının ıslatılmamasına dikkat edilir.  

7. Alçının ciltle teması olan keskin kenarlarına bağlı ülserasyonları önlemek için alçı kenarları pamukla desteklenir. 

8. Nörovasküler değerlendirme yapılarak kaydedilir, nasıl yapılacağı hasta yakınlarına öğretilir. 

9. Uzun bacak alçısı ve pelvipedal alçıda idrar ve gaita ile kontaminasyonunu önlemek için alçı ve cilt arasına pamuk konulur, pamuklar 

kirlendikçe değiştirilir. Hasta altına bez bağlanıyorsa bezler sık değiştirilir. 

10. Alçı dışında kalan cilt alçıyı ıslatmayacak şekilde silinerek temizlenir. 

11. Alçının kirlenen kısımları alkol ve pamukla silinir. Islak kalan kısımlar kurutulur. 

12. Alçının şekline göre hastaya verilebilecek pozisyonlar hasta yakınlarına öğretilir. Basınç ülseri oluşmaması için gerekli önlemler alınır ve 

gerekli eğitim verilir (Bkz. Şekil 1). 



 

13. Alçının yapıldığı bölgenin amaca uygun olarak hekimin öngördüğü duruş pozisyonunun devamlılığı gözlemlenir. 

14. Atıklar ortamdan uzaklaştırılır. 

15. Eller el yıkama standardına göre yıkanır. 

16. Tüm işlem ve uygulamalar kaydedilir. 

 

 

Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı  
AMAÇ 

Yatağa bağımlı hastanın hemşirelik bakım ve girişimlerinin yürütülmesidir. 

TEMEL BİLGİLER 

Tanımlar 

Yatağa bağımlılık; bireyin kendi gereksinimlerini karşılayabilme ve topluma aktif katılımı için her gün bağımsızca başarabileceği ve 

üstlenebileceği günlük yaşam aktivitelerinin bir kısmının veya tamamının yapılamaması durumudur 

 

Dikkat Edilecek Noktalar 



• Tüm bakım ve girişimler, ilgili hemşirelik girişimleri formuna kaydedilmelidir. 

• Bilinci kapalı hastalarda işitme duyusunun en son kaybedilen duyu olduğu göz ardı edilmemelidir. 

• Enfeksiyonlara yönelik komplikasyonların önlenmesinde hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesinin belirlediği standartlara uyulmalıdır. 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Eller, el yıkama standardına göre yıkanır, eldiven giyilir. 

2. Hastanın kimlik doğrulaması yapılır. 

3. Hastanın bilinci açıksa işlemler hakkında bilgilendirilir. 

4. Yaşam bulguları yaşam bulguları ölçüm standartlarına göre hastanın durumuna/hekim istemine uygun sıklıkla kontrol edilir. 

5. Bilinç durumu hasta değerlendirme standardına göre değerlendirilir. 

6. Hastanın günlük sistem tanılaması yapıldıktan sonra hemşirelik bakım planına göre bakım gereksinimleri belirlenir. 

7. Bakım Gereksinimlerine Göre Hemşirelik Bakımı:  

Günlük öz bakım gereksinimleri standardı, ağız bakımı, göz bakımı, kulak bakımı, saç bakımı, yatak içinde tam vücut banyosu, ayak bakımı, 

perine bakımı, enteral beslenme, trakeostomi bakımı, endotrakeal tüp bakımı, stomalı hasta bakımı, periferik damar yolu bakımı, santral 

katater bakımı, üriner kateter takılması ve bakımı, ödem izlem ve bakımı, sırt masajı uygulama, hastaya poziyon verme, bacak- ayak 

egzersizleri, postural drenaj, derin solunum, öksürme egzersizi, aspirasyon, basınç ülseri önleme ve bakımı standartlarına uygun şekilde 

yapılmalıdır. 

8. Deriye Yönelik Komplikasyonların Önlenmesi: 

Yatağa bağımlı hastalarda immobilizasyona bağlı basınç ve yetersiz beslenme nedeni ile basınç ülseri gelişebilir. Basınç ülserinin önlenmesi için 

basınç ülseri önleme ve bakım standardına uygun hemşirelik girişimleri planlanmalıdır. 

9. Kas-İskelet Sistemine Yönelik Komplikasyonların Önlenmesi: 

Yatağa bağımlı hastalarda immobilizasyona bağlı yanlış pozisyonlar, egzersiz azlığı/ olmaması, eklem hareketlerinin olmaması gibi nedenlerle 

kontraktür, deformite, osteoporoz, fraktür (Bkz. Şekil 1) ve ayak düşmesi (Bkz. Şekil 2) gibi komplikasyonlar gelişebilir. Kas- iskelet sistemine 

yönelik komplikasyonların önlenmesi için;  

a. Temel koruyucu pozisyonlar hastaya pozisyon verme standardına uygun olarak verilir. 

b. Fizyoterapi ekibi ile işbirliği yapılarak yatak egzersizlerinin düzenli uygulanması sağlanır. 

                              

10. Kardiyovasküler Sisteme Yönelik Komplikasyonların Önlenmesi: 

Yatağa bağımlı hastalarda dik duruş pozisyonunun azlığı, yavaş venöz akımı ve kalbin iş yükünün artması nedeni ile, ortostatik hipotansiyon ve 

trombüs gibi komplikasyonlar gelişebilir.  

Kardiyovasküler sisteme ait bu komplikasyonların önlenmesi için; 

a. Temel koruyucu pozisyonlar pozisyon uygulama standardına uygun olarak verilir. Kontrendike değilse semi-fowler ya da fowler pozisyonu 

verilir. 

b. Fizyoterapi ekibi ile işbirliği yapılarak yatak egzersizlerinin düzenli uygulanması sağlanır. 

c. Hastanın sıvı alması sağlanır ve kanın viskozitesi arttırılır. 

d. Yatak içinde elastik bandaj veya çorap uygulanır, 

e. Hasta mümkünse en erken dönemde ayağa kaldırılmaya çalışılır. 

11.Solunum Sistemine Yönelik Komplikasyonların Önlenmesi: 

Yatağa bağımlı hastalarda immobilizasyona bağlı olarak solunum kaslarında gelişen kuvvetsizlik, göğüs kafesinin genişlemesine ve 

ventilasyonun azalmasına neden olur. Bronşlarda ve akciğerlerde immobilizasyona bağlı olarak gelişen mukus birikimi, bronş duvarının 

kuruması ve siliaların fonksiyonlarını yitirmesi ile hipostatik pnömoniye neden olabilir.  

Yatağa bağımlı hastalarda solunum sistemine ait bu komplikasyonların önlenmesi için; 

a. Sekresyonları harekete geçirmek ve göğüs kafesinin genişlemesini sağlamak için   derin solunum, öksürme egzersizleri ve postural drenaj 

standardına uygun girişimler yapılır. 

b. Aspirasyon standardına uygun olarak sekresyonların aspirasyonu sağlanır. 



c. Hipostatik pnömoni belirtileri yönünde hasta gözlenir (ateş, öksürük,göğüs ağrısı, yeşil balgam, lökositoz, röntgende akciğerde infiltrasyon). 

d. Solunum seslerini değerlendirmek için 2- 4 saatte bir anterior, posterior,lateral akciğer alanları oskülte edilir. 

e. Oda havası nemlendirilir. 

f. Ağız bakım standardına uygun olarak ağız bakımı verilir. 

g. Solunumu destekleyici pozisyonlar pozisyon uygulama standardına uygun olarak verilir. 

h. Gerekli durumlarda postural drenaj uygulama standardına göre uygulama yapılır. 

12. Gastrointestinal Sisteme Yönelik Komplikasyonların Önlenmesi: 

Yatağa bağımlı hastalarda metobolizma yavaşlaması ve buna bağlı iştahsızlık,negatif hidrojen dengesinin oluşması, fiziksel aktivitenin 

azalması,beslenmenin değişmesi, hastanın sürgü kullanmaktan rahatsız olarak defekasyonu engellemesi gibi nedenlerle konstipasyon, 

hipoproteinemi, malnütrisyon ve anoreksiya gibi komplikasyonlar görülebilir. 

 Gastrointestinal sisteme ait bu komplikasyonların önlenmesi için; 

a. Günlük ve haftalık kilo takibi yapılır. 

b. Aldığı-çıkardığı takibi standardına uygun şekilde yapılır. 

c. Hasta oral alıyorsa çiğnemesi ve yutması kolay olan yiyecekler yemesi sağlanır ve sık aralarla azar azar yemesi önerilir. 

d. Kontrendike değilse günde 1,5– 2 lt sıvı alımı sağlanır. 

e. Hasta malnütrisyon belirtileri yönünden gözlenir. 

f. Sürgü kullanımı için hasta teşvik edilir. 

g. Defekasyona çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. 

h. Fizyoterapi ekibi işbirliği ile aktif-pasif hareketler yaptırılır. 

i. Nutrisyon destek ekibi işbirliği ile yüksek protein karbonhidrat ve sıvı içeren besinlerin verilmesi sağlanır. 

13. Renal (Üriner) Sisteme Yönelik Komplikasyonların Önlenmesi: 

Yatağa bağımlı hastalarda, ördek ve sürgü kullanımının hastalar tarafından zor olması, kateterizasyonun komplikasyonlu bir uygulama olması, 

hiperkalsemi, supine pozisyonunda idrarın renal pelviste toplanması ve durgunlaşıp partiküller, kristaller halinde çökerek böbrek taşı meydana 

gelmesi,immün sistemin zayıflaması gibi nedenlerle, idrar yapmada zorluk, üriner staz, böbrek taşı ve üriner enfeksiyon gibi komplikasyonlar 

görülebilir. 

Renal sisteme ait bu komplikasyonları önlemek için; 

a. Hastaya fizyoterapi ekibi işbirliği ile aktif-pasif hareketler yaptırılır. 

b. Mümkünse kateterizasyon yerine ördek ya da sürgü kullanımı için hasta teşvik edilir. 

c. Sıvı alımı mümkün olduğu ölçüde arttırılır. 

d. İnvaziv üriner sistem girişimlerinde aseptik kurallara dikkat edilir. 

14. Nörolojik- Emosyonel Duruma Yönelik Komplikasyonların Önlenmesi: 

Yatağa bağımlı hastalarda, uyaran yoksunluğu, duygusal ve sosyal izolasyon, yalnızlık, ölüm korkusu, statü ve işlerini, çevresini kaybetme 

korkusu, bağımlılık psikolojisi (sürekli başkalarına ihtiyaç duyma) gibi nedenlerle davranış ve oryantasyon bozukluğu, depresyon, uykusuzluk ve 

anksiyete gibi komplikasyonlar görülebilir.  

Mental sisteme ait bu komplikasyonların önlenmesi için; 

a. Mümkünse hasta bireyle konuşularak düşüncelerini açıklamasına imkan sağlanır. 

b. Yapılan tedavi ve uygulamalar hakkında hastaya bilgi verilir. 

c. Hasta ve ailesi ile olumlu ilişkiler kurulur ve işbirliği yapılır. 

d. Hastanın bakımına ve bakım kararlarına mümkün olduğu oranda katkıda bulunması izin verilerek, hastanın kendini aktif hissetmesi sağlanır. 

e. Gerekirse psikiyatri konsültasyonu istenir. 

f. Mümkünse hasta etraftakilerle ilgilenebileceği bir odaya alınır. 

g. Yalnızlık ve yaşamdan uzak kalma hissini en aza indirecek şekilde hastayla iletişim kurulur. 

 


