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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
NDĠRME R ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ
HĠJYENĠK EL YIKAMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Hasta ile ilgili giriĢimler öncesi hijyenik el yıkama becerisinin kazanılması
ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:

Hijyenik el yıkanması gereken durumların sayılması

Hijyenik el yıkamanın uygulama rehberi basamaklarına uygun yapılması

ARAÇLAR: Su, Sabun ya da temizleyici çözelti, kâğıt havlu
Ellerimiz dıĢ ortam ile en sık temas eden, en çok bulaĢıya yol açan organlarımızdır. Bu nedenle ellerimiz
yıkamayı iyi bilmememiz ve unutmamamız gerekir. Ellerimizi yıkarken önce su ile ıslatır ve sabun veya
temizleyici çözelti ile köpürtürüz. Ellerimiz köpüklü iken aĢağıda tanımlanan hareketleri sırası ile ve en az beĢer
kez yinelememiz gerekir. Böylece elimizin her tarafı temizlenmiĢ olur.

Avuç içleri birbiriyle temas ederek, ovalanır

Avuç içleri birbiriyle temas ederken,
parmaklar birbirlerinin arasına geçmiĢ olarak
ovalanır

BaĢparmaklar, diğer elin avuç içine
alınarak ovalanır

Avuç içi kullanarak, diğer elin sırtı ovalanır

Parmaklar kapalı ve fleksiyonda iken,
parmakların arka yüzleri diğer elin avuç içi ile
temas ettirilerek ovalanır

Tüm parmak uçları, diğer elin avuç içine
alınarak ovalanır

Elimizin her yerini temizledikten sonra elimizi su ile durularız. Musluk vidalı ise üzerine avucumuz ile biraz su dökerek
kapatırız. Tıbbi kullanımda sıklıkla kollu musluklar yeğlenir ve kapatılır iken elimiz değil, dirseğimiz kullanılır. Elimizi
yıkadıktan sonra kurulamamız da gerekir.

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Giysinizin kollarını el bileklerini ortaya çıkaracak biçimde katlayınız.

2

Saatinizi, yüzük, bilezik, vb. takılarınızı çıkarınız.

3

Musluğu açarak ellerinizi akan suyun altında ıslatınız.

4

Elinize sabun(3-5 ml) ya da bir miktar temizleyici çözelti alınız.

5

Eğer sabun kullanılıyor ise, ellerinizin köpüğünü koruyarak sabunu durulayıp yerine bırakınız

6

Elde kalan köpükle, aĢağıda tanımlanan hareketleri, sırayla çeĢitli yönlere rotasyonlar yaparak, en
az beĢer kez yineleyerek ellerinizi ovunuz:











Avuç içleri birbiriyle temas ederek,
Sağ avuç içi sol el sırtı üzerinde temas ederek ve parmak aralarını ovarak,
Sol avuç içi sağ el sırtı üzerinde temas ederek ve parmak aralarını ovarak,
Avuç içleri birbiriyle temas ederken parmak araları da birbirinin içine geçmiĢ olarak,
Sağ elin parmakları kapalı ve fleksiyonda iken, parmakların arka yüzlerini sol elin avuç içi
ile temas ederek,
Sol elin parmakları kapalı ve fleksiyonda iken, parmakların arka yüzlerini sağ elin avuç içi
ile temas ederek,
Sağ baĢparmak, sol avuç içine alınarak,
Sol baĢparmak, sağ avuç içine alınarak,
Sağ elin tüm parmak uçları sol avuç içine alınarak,
Sol elin tüm parmak uçları sağ avuç içine alınarak ellerinizi ovunuz.

7

Suyun altında ellerinizi ovar Ģekilde yıkayıp, temizleyici maddenin köpüğünü tamamen akıtarak
ellerinizi durulayınız.

8

Kağıt havlu ile ellerinizi kurulayınız.

9

Eğer musluk vidalı ise, musluk vidası üzerine elle su akıtarak durulayınız ve elinizi kuruladığınız
kağıt havlu ile tutarak musluğu kapatınız. Kollu musluklarda musluğu dirseğiniz ile kapatınız.

10

KullanılmıĢ havluyu mavi (evsel atık) çöp torbasına atınız.
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NDĠRME Rehberi

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
HĠJYENĠK EL YIKAMA BECERĠSĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:

DENEME
BASAMAKLAR

1

2

3

El Yıkama Becerisi
1.

Giysisinin kollarını el bileklerini ortaya çıkaracak biçimde katladı.

2.

Saatini, yüzük, bilezik, vb. takılarını çıkardı.

3.

Musluğu açarak ellerini akan suyun altında ıslattı.

4.

Eline sabun (3-5 ml)ya da bir miktar temizleyici çözelti aldı.

5.

Eğer sabun kullanılıyor ise, ellerinin köpüğünü koruyarak sabunu durulayıp yerine bıraktı.

6.

Elde kalan köpükle, aĢağıda tanımlanan hareketleri, sırayla çeĢitli yönlere rotasyonlar
yaparak, en az beĢer kez yineleyerek ellerinizi ovdu:

Avuç içleri birbiriyle temas ederek,

Sağ avuç içi sol el sırtı üzerinde temas ederek ve parmak aralarını ovarak,

Sol avuç içi sağ el sırtı üzerinde temas ederek ve parmak aralarını ovarak,

Avuç içleri birbiriyle temas ederken parmak araları da birbirinin içine geçmiĢ olarak,

Sağ elin parmakları kapalı ve fleksiyonda iken, parmakların arka yüzlerini sol elin avuç
içi ile temas ederek,

Sol elin parmakları kapalı ve fleksiyonda iken, parmakların arka yüzlerini sağ elin avuç
içi ile temas ederek,

Sağ baĢparmak, sol avuç içine alınarak,

Sol baĢparmak, sağ avuç içine alınarak,

Sağ elin tüm parmak uçları sol avuç içine alınarak,

Sol elin tüm parmak uçları sağ avuç içine alınarak ellerinizi ovdu.

7.

Suyun altında ellerini ovar Ģekilde yıkayıp, temizleyici maddenin köpüğünü tamamen
akıtarak ellerini duruladı.

8.

Kağıt havlu ile ellerini kuruladı.

9.

Eğer musluk vidalı ise, musluk vidası üzerine elle su akıtarak duruladı ve elini kuruladığı
kağıt havlu ile tutarak musluğu kapattı. Kollu musluklarda musluğu dirseği ile kapattı.

10. KullanılmıĢ havluyu mavi (evsel atık) çöp torbasına attı.
NDĠRME R
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
CERRAHĠ EL YIKAMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Cerrahi el yıkama becerisinin kazanılması
ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:

Cerrahi el yıkamada kullanılan malzemelerin sayılması

Cerrahi el yıkama uygulama rehberi basamaklarına uygun olarak ellerin yıkanması

ARAÇLAR: Sabun (Sıvı sabun veya antiseptik), ÇeĢme suyu (Ameliyathane fotoselli lavabosundan), Bone,
Maske, Boks gömleği
KATILIMCI:

BASAMAK NO

BASAMAKLAR

1

Eldeki takıların çıkarılması

2

Elbiselerin çıkarılarak ameliyathaneye özel hazırlanmıĢ gömleklerin giyilmesi

3

BaĢa bone ve yüze maske takılması (Ameliyathanede uygulanır)

4

ÇeĢme suyunun uygun sıcaklıkta akacak Ģekilde ayarlanması

5

Ellerin dirsek seviyesinden yukarı tutularak iyice ıslatılması ve sabunlanması

6

Parmak uçlarından baĢlayarak dairesel hareketlerle sabunun köpürtülmesi

7

Parmak uçlarından dirseğe doğru her iki elin yıkanarak sabunun akıtılması bu andan itibaren
ellerin hep dua eder tarzda havada tutulması

8

Yıkama iĢleminin en az 2-6 dakika sürdürülmesi

9

Yıkama bitince parmak uçlarından baĢlayarak her iki el ve kolun ayrı ayrı havlu ya da havlunun
farklı yüzlerinde durulanması

10

Her iki el için ayrı havlu kullanılarak parmak uçlarından dirseklere doğru kurulanması

11

Ellerin bel seviyesinden yukarıda tutularak hiçbir Ģeye dokunulmadan ameliyat hemĢiresinin
yardımıyla steril boks gömleğinin giyilmesi

12

Herhangi bir basamakta eller kirli bir eĢyaya değerse 4–11. basamakların tekrar edilmesi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
CERRAHĠ EL YIKAMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

El Yıkama Becerisi
1. Eldeki takıların çıkarılması
2.Elbiselerin çıkarılarak ameliyathaneye özel hazırlanmıĢ gömleklerin giyilmesi
3.BaĢa bone ve yüze maske takılması (Amelyathanede uygulanır)
4.ÇeĢme suyunun uygun sıcaklıkta akacak Ģekilde ayarlanması
5.Ellerin dirsek seviyesinden yukarı tutularak iyice ıslatılması ve sabunlanması
6.Parmak uçlarından baĢlayarak dairesel hareketlerle sabunun köpürtülmesi
7.Parmak uçlarından dirseğe doğru her iki elin yıkanarak sabunun akıtılması bu
andan itibaren ellerin hep dua eder tarzda havada tutulması
8.Yıkama iĢleminin en az 2-6 dakika sürdürülmesi
9.Yıkama bitince parmak uçlarından baĢlayarak her iki el ve kolun ayrı ayrı havlu ya
da havlunun farklı yüzlerinde durulanması
10.Her iki el için ayrı havlu kullanılarak parmak uçlarından dirseklere doğru
kurulanması
11.Ellerin bel seviyesinden yukarıda tutularak hiçbir Ģeye dokunulmadan ameliyat
hemĢiresinin yardımıyla steril boks gömleğinin giyilmesi
12.Herhangi bir basamakta eller kirli bir eĢyaya değerse 4–11. basamakların tekrar
edilmesi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
STERĠL ELDĠVEN GĠYME VE ÇIKARMA BECERĠSĠ
ARAÇLAR: Steril eldiven (Elin büyüklüğüne göre seçilmelidir)

AMAÇ: Hasta ile ilgili giriĢimler öncesi steril eldiven giyme ve giriĢimler sonrasında kullanılmıĢ eldiveni çıkarma
becerisinin kazanılması
ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ:

Steril eldiven giyilmesi gereken durumların sayılması

Steril eldiven giyme ve kullanılmıĢ eldiven çıkarmanın uygulama rehberi basamaklarına uygun yapılması

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
STERĠL ELDĠVEN GĠYME
1

Hijyenik veya cerrahi el yıkama yapılması

2

Elinin boyutlarına uygun steril eldiveni seçilmesi

3

Eldiven paketinin sterilite açısından kontrol edilmesi (son kullanma tarihi, yırtık-delik olup olmadığı vb.)

4

Steril eldivenin dıĢ paketini içindeki ikinci kağıt tabakayı yırtmadan ve eldivenin sterilitesini bozmadan
açılarak ikinci kağıt tabakanın (iç paketi) masanın üzerine yerleĢtirilmesi
Ġç paketin eldivenlerin bilek kısmı kendine doğru gelecek biçimde çevirip paketin (eldivenin sterilitesini
bozmadan ve yeniden kapanmayacak Ģekilde) açılması

5
6

Bir elin baĢ ve iĢaret parmakları ile diğer ele giyilecek eldivenin katlanmıĢ bilek kısmının üst ucundan
tutup eldivenin tam olarak giyilinceye kadar bırakılmaması

7

Eldiven giyilecek elin parmaklarının eldivenden içeriye doğru kaydırarak eldivene yerleĢtirilmesi (bu
sırada eldiven herhangi bir yere değmemelidir)

8

Steril eldiven giyilen elin dört parmağının (ikinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci parmaklar) diğer
eldivenin katlanmıĢ bilek kısmının içine yerleĢtirerek eldivenin tutulması ve eldivenin tam olarak
giyinceye kadar bırakılmaması

9

Eldiven giyilecek elin parmaklarının eldivenden içeriye doğru kaydırarak eldivene yerleĢtirilmesi (bu
sırada eldivenler herhangi bir yere değmemelidir)

10

Eldiven giymiĢ olan her iki elin parmaklarının karĢılıklı olarak kenetlenerek eldivenlerin ellere tam olarak
yerleĢmesinin sağlanması (gerçekleĢtirilecek tıbbi iĢleme baĢlayıncaya kadar eldivenler herhangi bir
yere değmemelidir).
KULLANILMIġ ELDĠVENĠ ÇIKARMA

11

Bir elin tüm parmakları ile diğer elin eldiveninin avuç içinden sıkıca kavrayarak tutulması ve çekerek
eldivenin çıkarılması (eldiveni avuç içinden tutan el ile hiçbir biçimde eldivenin bırakılmaması ve ek bir
kavrama hareketi yapılmaması)

12

Çıkarılan eldivenin tümünün eldivenli elin avuç içine toplanması

13
14

Eldivensiz kalan elin ilk iki parmağı ile diğer eldiveninin el bileği iç kısmından içeri doğru yerleĢtirerek
eldivenin iç kısmından sıkıca tutup eldiveni ters (iç yüzü dıĢa gelecek biçimde) çevirirek çıkarılması
Eldivenlerin (kırmızı poĢetli) tıbbi atık kutusuna atılması

15

Ellerin yıkanması
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
STERĠL ELDĠVEN GĠYME VE ÇIKARMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1

1
2

Elinin boyutlarına uygun steril eldiveni seçilmesi
Eldiven paketinin sterilite açısından kontrol edilmesi (son kullanma tarihi, yırtıkdelik olup olmadığı vb.)

4

Steril eldivenin dıĢ paketini içindeki ikinci kağıt tabakayı yırtmadan ve eldivenin
sterilitesini bozmadan açılarak ikinci kağıt tabakanın (iç paketi) masanın üzerine
yerleĢtirilmesi
Ġç paketin eldivenlerin bilek kısmı kendine doğru gelecek biçimde çevirip paketin
(eldivenin sterilitesini bozmadan ve yeniden kapanmayacak Ģekilde) açılması

6

Bir elin baĢ ve iĢaret parmakları ile diğer ele giyilecek eldivenin katlanmıĢ bilek
kısmının üst ucundan tutup eldivenin tam olarak giyilinceye kadar bırakılmaması

7

Eldiven giyilecek elin parmaklarının eldivenden içeriye doğru kaydırarak eldivene
yerleĢtirilmesi (bu sırada eldiven herhangi bir yere değmemelidir)

8

Steril eldiven giyilen elin dört parmağının (ikinci, üçüncü, dördüncü ve beĢinci
parmaklar) diğer eldivenin katlanmıĢ bilek kısmının içine yerleĢtirerek eldivenin
tutulması ve eldivenin tam olarak giyinceye kadar bırakılmaması

9

Eldiven giyilecek elin parmaklarının eldivenden içeriye doğru kaydırarak eldivene
yerleĢtirilmesi (bu sırada eldivenler herhangi bir yere değmemelidir)

10

Eldiven giymiĢ olan her iki elin parmaklarının karĢılıklı olarak kenetlenerek
eldivenlerin ellere tam olarak yerleĢmesinin sağlanması (gerçekleĢtirilecek tıbbi
iĢleme baĢlayıncaya kadar eldivenler herhangi bir yere değmemelidir).
Bir elin tüm parmakları ile diğer elin eldiveninin avuç içinden sıkıca kavrayarak
tutulması ve çekerek eldivenin çıkarılması (eldiveni avuç içinden tutan el ile hiçbir
biçimde eldivenin bırakılmaması ve ek bir kavrama hareketi yapılmaması)
Çıkarılan eldivenin tümünün eldivenli elin avuç içine toplanması

11
12

3

Hijyenik veya cerrahi el yıkama yapılması

3

5

2

13

Eldivensiz kalan elin ilk iki parmağı ile diğer eldiveninin el bileği iç kısmından içeri
doğru yerleĢtirerek eldivenin iç kısmından sıkıca tutup eldiveni ters (iç yüzü dıĢa
gelecek biçimde) çevirirek çıkarılması

14

Eldivenlerin (kırmızı poĢetli) tıbbi atık kutusuna atılması

15

Ellerin yıkanması
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
BONE GĠYME-MASKE TAKMA BECERĠSĠ
AMAÇLAR: Bone giyme maske takma ve çıkarma becerisinin kazanılması
ARAÇLAR: Bone, maske
KATILIMCI:

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR
BONE GĠYME- MASKE TAKMA

1

Uzun saçlar toplanır

2

Bone saçları tamamen kapatacak Ģekilde baĢa yerleĢtirilir

3

Maske, telli kısmı burun üzerine gelecek Ģekilde yüze yerleĢtirilir

4

Maske üst bağları, kulak üzerinden geçecek Ģekilde arkadan bağlanır

5

Alt bağları, çene altını ve boyun çevresini kaplayacak Ģekilde bağlanır

6

Burun çevresindeki metal bant buruna oturtulur
BONE- MASKE ÇIKARMA

7
8
9
10
11

Maskenin bağları çözülür
Yüzden uzaklaĢtırılır
Maske iç yüzeye doğru ortadan katlanır
Bone dıĢ yüzeyden tutularak çıkarılır
Maske ve bone tıbbi atık kutusuna atılır

13

Bone saçları kapatacak şekilde takılır

Maskenin üst ve alt ipleri arkadan bağlanır, metali yüze oturtulur.

14

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
BONE GĠYME-MASKE TAKMA BECERĠSĠ
ĠRME Rehberi
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

BONE GĠYME- MASKE TAKMA
1.Uzun saçlar toplandı
2.Bone saçları tamamen kapatacak Ģekilde baĢa yerleĢtirildi
3.Maske, telli kısmı burun üzerine gelecek Ģekilde yüze yerleĢtirilirdi
4.Maske üst bağları, kulak üzerinden geçecek Ģekilde arkadan bağlandı
5.Alt bağları, çene altını ve boyun çevresini kaplayacak Ģekilde bağlandı
6.Burun çevresindeki metal bant buruna oturtulurdu
BONE- MASKE ÇIKARMA
7.Maskenin bağları çözüldü
8.Yüzden uzaklaĢtırıldı
9.Maske iç yüzeye doğru ortadan katlandı
10.Bone dıĢ yüzeyden tutularak çıkarıldı
11.Maske ve bone tıbbi atık kutusuna atıldı

15

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
TEMĠZ GÖMLEK GĠYME VE ÇIKARMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Temiz gömlek giyme ve çıkarma becerisinin kazanılması

ARAÇLAR: Temiz gömlek
KATILIMCI:

BASAMAK NO

BASAMAKLAR

TEMĠZ GÖMLEK GĠYĠLMESĠ
1

Ellerin yıkanması

2

Temiz gömleğin ele alınması
Gömleğin vücudun ön kısmında tutulması

3
4
5

Kolların gömleğin kollarından sokulması, gömleğin kollarının bileklere doğru çekilmesi
Yardımcı bir kiĢi tarafından gömleğin arka uçlarının giysiyi tam kapatacak Ģekilde üst üste
getirilmesi

6

Gömleğin ense bağcıklarının bağlanması, Gömleğin beldeki iç ve dıĢ bağcıklarının bağlanması
GÖMLEĞĠN ÇIKARTILMASI

1
2
3
4
5

Yardımcı bir kiĢi tarafından gömleğin ense ve bel bağcıklarının çözülmesi
Aktif elle diğer elin manĢetinden tutup aĢağıya doğru çekilmesi
Gömlekle örtülü olan elle aktif elin üzerindeki gömleği çekilmesi
Gömleğin omuzlardan öne doğru kaydırılarak çıkarılması
Gömleğin tersten tutularak kirli torbasına atılması

16

Önlük ipleri arkadan sırasıyla önce içtekiler sonra dış tarafta olanlar bir başkasına bağlatılır.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
TEMĠZ GÖMLEK GĠYME VE ÇIKARMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

TEMĠZ GÖMLEK GĠYĠLMESĠ
Ellerin yıkanması
Temiz gömleğin ele alınması
Gömleğin vücudun ön kısmında tutulması
Kolların gömleğin kollarından sokulması, gömleğin kollarının bileklere doğru çekilmesi
Yardımcı bir kiĢi tarafından gömleğin arka uçlarının giysiyi tam kapatacak Ģekilde üst üste
getirilmesi
Gömleğin ense bağcıklarının bağlanması, Gömleğin beldeki iç ve dıĢ bağcıklarının
bağlanması
GÖMLEĞĠN ÇIKARTILMASI
Yardımcı bir kiĢi tarafından gömleğin ense ve bel bağcıklarının çözülmesi
Aktif elle diğer elin manĢetinden tutup aĢağıya doğru çekilmesi
Gömlekle örtülü olan elle aktif elin üzerindeki gömleği çekilmesi
Gömleğin omuzlardan öne doğru kaydırılarak çıkarılması
Gömleğin tersten tutularak kirli torbasına atılması
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
TRAVMALI HASTAYA BOYUNLUK TAKMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Travmalı hastaya boyunluk takma becerisini kazandırmaktır

ARAÇLAR: Boyunluk
KATILIMCI:
BASAMAK NO

BASAMAKLAR
BOYUNLUĞUN TAKILMASI

1

Hastanın bilgilendirilmesi

2

BaĢın orta hatta olacak Ģekilde tutulması

3

Hastanın tüm takılarının çıkarılması

4
5

Boyunluğun hazırlanması

.
Hastanın boynu sabit tutularak boyunluğun geniĢ ve düz kısmının boynun altından geçiirlmesi

6

Boyunluğun ön kısmının çeneye oturtulması ve yandan tespit edilmesi

7

Stabilitenin hafifçe kontrol edilmesi

8

Hava yolu açıklığı ve boyun damarlarına bası olmadığının kontrolü

9

Hastanın sedyeye alınması

.

BOYUNLUĞUN ÇIKARILMASI
1

Hastanın bilgilendirilmesi

2

Boyun sabit tutulurken boyunluğun yan taraftan açılması

3
4

Boyunluğun önce çene kısmının daha sonra arka kısmının boynu
çıkarılması.

hareket ettirmeden

Boyunluğun yerine konulması

19
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
TRAVMALI HASTAYA BOYUNLUK TAKMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

SIRA

TARĠH:

BASAMAKLAR

DENEME
1

2

3

BOYUNLUĞUN TAKILMASI
1

Hastanın bilgilendirildi

2

BaĢı orta hatta olacak Ģekilde tutuldu

3

Hastanın tüm takılarının çıkarıldı

4

Boyunluğun hazırlandı

5
6

.
Hastanın boynu sabit tutularak boyunluğun geniĢ ve düz kısmının boynun altından
geçiirldi
Boyunluk ön kısmı çeneye oturtuldu ve yandan tespit edildi

7

Stabilite hafifçe kontrol edildi

8

Hava yolu açıklığı ve boyun damarlarına bası olmadığının kontrolü yapıldı

9

Hastan sedyeye alındı

.

BOYUNLUĞUN ÇIKARILMASI
1

Hastanın bilgilendirildi

2

Boyun sabit tutulurken boyunluk yan taraftan açıldı

3

Boyunluk önce çene kısmının daha sonra arka kısmının boynu
ettirmeden çıkarıldı

4

Boyunluk yerine konuldu

hareket

21

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
TRAVMALI HASTAYI TAġIMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Travmaya uğramıĢ bir hastayı travma tahtası ile taĢıma becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Sırt tahtası yada sedye, sabitleyici bantlar yada kemerler, sünger yada rulo havlu
KATILIMCI:
SIRA
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BASAMAKLAR
Güvenlik önlemleri alınır (ortam güvenliği vs.).
Hastanın ABC‟si ve bilinç durumu değerlendirilir.
Hastanın ikincil değerlendirmesi yapılır.
Travma tahtasına alınma iĢlemi hastaya ya da yakınına anlatılır.
Hasta sırt üstü yatar pozisyona getirilir (ġekil 1)
Travma tahtası hastanın yanına yaklaĢtırılır ( ġekil 2)
Sırt üstü yatan hasta üç kiĢi tarafından kütük çevirme yöntemi ile yan çevrilir ( ġekil 3-4)
 Birinci kiĢi hastanın baĢ tarafına geçer, diz üstü pozisyonda yere çöker ve elleriyle
hastanın boynunun düz bir Ģekilde sabit durmasını sağlar.
 Ġkinci kiĢi yine diz üstü yere çökmüĢ pozisyonda, bir eli hastanın omzunda diğer eli ise
kalçasında olacak Ģekilde hastayı tutar.
 Üçüncü kiĢi ise yine aynı pozisyonda bir eli hastanın sırtında diğer eli ise alt
extremitede diz kapağı hizasında olacak Ģekilde hastayı tutar.
 KiĢiler, koordineli bir Ģekildehastayıgrup liderinin „‟ Dikkat! Çeviriyoruz 1, 2, 3‟‟vb. gibi
komutuyla aynı anda dikkatlice 900 çevirirler.
Dördüncü kiĢi travma tahtasını hastanın altına koyar ( ġekil 5
Hasta tekrar aynı kiĢiler tarafından aynı yöntemle travma tahtası üzerine sırt üstü çevrilerek
yatırılır ( ġekil 6)
Hasta en az üç noktadan (omuz, kalça ve alt extremite) emniyet kemerleri veya sabitleyici
bantlar ile travma tahtasına sabitlenir (Ģekil 7)
Boyun ve baĢın her iki tarafına sünger veya rulo havlular konularak, bu bölgeler baĢka bir
kemerle travma tahtasına sabitlenir.
Bir kiĢi hastanın ayak ucunda, bir veya iki kiĢi ise baĢ ucunda olacak Ģekilde aynı anda travma
tahtası kaldırılarak hasta baĢın olduğu yön istikametinde taĢınır ( ġekil 8 )
Travma tahtası ve hasta aynı anda hafifçe yere veya istenilen alana bırakılır.
Takılan emniyet kemerleri sırası ile çözülerek hasta serbestleĢtirilir.
En az üç kiĢi ile hasta kütük çevirme yöntemiyle, grup liderinin komutu ile aynı anda yana
çevrilir.
Hastanın altından travma tahtası alınır.
Hasta, en az üç kiĢi tarafından kütük çevirme yöntemiyle grup liderinin komutuyla tekrar aynı
anda sırt üstü çevrilir.

22

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4
23

Şekil 5

Şekil 6

Şekil 7

Şekil 8
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
TRAVMALI HASTAYI TAġIMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

SIRA

NO:
ĠMZA:

TARĠH:

BASAMAKLAR

DENEME
1

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2

3

Güvenlik önlemlerini aldı.
Hastanın ABC‟si ve bilinç durumunu değerlendirdi.
Hastanın ikincil değerlendirmesini yaptı.
Travma tahtasına alınma iĢlemini hastaya ya da yakınına anlattı.
Hastayı sırt üstü yatar pozisyona getirdi.
Travma tahtasını hastanın yanına yaklaĢtırdı.
Sırt üstü yatan hastayı üç kiĢi tarafından kütük çevirme yöntemi ile yana çevirdi.
 Birinci kiĢinin görevini yaptı.
 Ġkinci kiĢinin görevini yaptı.
 Üçüncü kiĢinin görevini yaptı.
 Grup lideri rolünü yaptı.
Travma tahtasını hastanın altına koydu.
Hastayı tekrar aynı kiĢilerle aynı yöntemle travma tahtası üzerine sırt üstü yatırdı.
Hastayı en az üç noktadan emniyet kemerleri veya sabitleyici bantlar ile travma
tahtasına sabitledi.
Boyun ve baĢın her iki tarafına sünger veya rulo havlular koyarak, bu bölgeleri baĢka
bir kemerle travma tahtasına sabitledi.
Bir kiĢi hastanın ayak ucunda, bir veya iki kiĢi ise baĢ ucunda olacak Ģekilde aynı anda
travma tahtasını kaldırılarak hasta baĢının olduğu yön istikametinde taĢıdı.
Travma tahtası ve hasta aynı anda hafifçe yere veya istenilen alana bıraktı.
Takılan emniyet kemerlerini sırası ile çözdü ve hasta serbestleĢtirdi.
En az üç kiĢi ile hastayı kütük çevirme yöntemiyle, grup liderinin komutu ile aynı anda
yana çevirdi.
Hastanın altından travma tahtasını aldı.
Hastayı, en az üç kiĢi tarafından kütük çevirme yöntemiyle grup liderinin komutuyla
tekrar aynı anda sırt üstü çevirdi.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ERĠġKĠN TEMEL YAġAM DESTEĞĠ BECERĠSĠ
Amaçlar: Erişkin Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamasının öğrenilmesi ve eğitim sonunda tek başına veya
birden çok kurtarıcı ile TYD uygulama becerisinin kazanılması.
ARAÇLAR:

Erişkin Temel Yaşam Desteği Mankeni

KATILIMCI:
BASAMAK
NO
1

BASAMAKLAR
Çevre, hasta ve kurtarıcının güvenliği sağlanır

2

Hasta çok sarsılmadan sert bir zemine sırt üstü yatırılır ve hastanın omuz hizasında uygun
olan tarafa diz çökülür

3

Hasta hafifçe omuzlarından sarsılarak, yüksek sesle “Nasılsınız?” diye seslenilerek bilinç
durumunu kontrol edilir

4

Hasta yanıtsız, solunumu yok veya gasping (iç çekme Ģeklinde) solunum yapıyorsa Acil Tıp
Sistemini (112 Acil) aranır, hastanın yanından ayrılınmaz, mobil telefon ile bağlanılarak
hoparlör açılır böylece TYD baĢlanmasına geç kalınmaz

5

Otomatik eksternal defibrilatör (OED) / defibrilatör alınır veya
ikinci bir kurtarıcı OED/defibrilatörü alması için gönderilir.

6

Doğrudan göğüs kompresyonuna baĢlar

7

Kurtarıcı iĢaret ve orta parmaklarını trakea ve sternokleidomastoid kası arasında ve bu kasın
medialinde karotis nabzıhissedilmeye çalıĢılır. Bu iĢlem 10 saniyeden uzun sürmemelidir.

8

Nabız varsa 6 saniyede bir soluk verilir (2 kurtarıcı varlığında 2 dakikada bir nabız kontrolü
yapılmalıdır)
HAVA YOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI
(AIRWAY) (A)

1

Hastanın yanına diz çökülür

2

Hastanın ağzının içinde havayolu tıkanıklığına neden olangörünür yabancı cisim varsa iĢaret
parmağı vasıtasıyla süpürme manevrası ileçıkarılır

3

Servikal travması olmayan hastalarda baĢ geri-çene ileri diğer el ise çeneye konularak boyun
ekstansiyona getirilir.
Servikal travması olan hastalarda ise çene öne ve yukarı itilir

4

GÖĞÜS KOMPRESYONU UYGULAMA
1

Hasta supin pozisyonda sert bir zemineyatırılır.

2

Her iki meme baĢı arası bulunur ve bu iki noktanın arasındahayali düz bir hat belirlenir.

26

3

Bu hattın orta noktasına (sternum alt yarısına) bir elin topuğu konur ve sonrasında diğer el
bunun üzerine konarak kenetlenir. Sternumu en az 5 cm- en fazla 6 cm çöktürecek Ģekilde,
dakikada en az 100 en fazla 120 kompresyon olacak hızdauygulanır.

4

Göğüs kompresyonu sonrası göğüs kafesinin eski haline dönmesi için zaman verilmelir.

5

Kurtarıcının göğüs kompresyonlarını hastanın gövdesine dikve kolları bükülmeden yapması
önerilir.

6

Eğer birden fazla kurtarıcı varsa 5 tur (2 dakika) KPR sonrası sırasıyla nabız kontrolü, nabız
yoksa OED ile ritm analizi, gerekirse defibrilasyon ve ardından 2 dakika daha KPR‟adevam edilir.

7

Eğer birden fazla kurtarıcı varsa 5 tur (2 dakikada bir) göğüs kompresyonu için kurtarıcı el
değiĢikliği yapılır. Kompresyonlara araverilmez.
SOLUNUMUN SAĞLANMASI
(BREATHING) (B

1

2
3
4

1

2

3

Hastanın solunumu yoksa: ağız, burun veya trakeostomiden 1 saniye üzerinde göğüs kafesini
kaldıracak Ģekilde 2 etkili soluk verilir (Hastanın alnı üzerine konan elin 1. ve 2. parmaklarını
kullanarak hastanın burun delikleri kapatılır; hastanın çenesi öne-yukarı çekilerek hastanın
ağzının açılması sağlanır, Mümkünse hava geçiĢine izin veren bir bez parçası hastanın ağzına
kapatılır).
Kurtarıcı, soluk verirken göğüs kafesinin yeteri kadar yükselip yükselmediği kontrol eder.
Hastanın akciğerlerinden hava çıkıĢına izin verilmelidir.
AĢırı ve çok hızlı hava vermekten kaçınılır. 2 kurtarıcı varlığında 6 saniyede 1 soluk olacak
Ģekilde dakikada 10soluk verilir
Hastanın solunumu yoksa: ağız, burun veya trakeostomiden 1 saniye üzerinde göğüs kafesini
kaldıracak Ģekilde 2 etkili soluk verilir (Hastanın alnı üzerine konan elin 1. ve 2. parmaklarını
kullanarak hastanın burun delikleri kapatılır; hastanın çenesi öne-yukarı çekilerek hastanın
ağzının açılması sağlanır, Mümkünse hava geçiĢine izin veren bir bez parçası hastanın ağzına
kapatılır
KONTROL
Müdahale devam ederken OED hastaya ulaĢınca hastaya bağlanarak ritm analizi yapılır. OED
yönlendirmesine göre eğer Ģoklanabilir bir ritm varsa bir Ģok verilir ve hemen sonrasında göğüs
kompresyonu- kurtarıcı soluk siklusuna devam edilir. OED ile Ģok verilirken hastaya temas
edilmediğinden emin olunmalıdır. Her 5 siklustan sonra nabız kontrolü ve ritm analizi yapılır.
Hastanın kalp ve solunum fonksiyonları düzelince profesyonel sağlık ekibi gelinceye kadar
hastanın baĢında beklenir ve hasta düzenli
aralıklarla değerlendirilir.
TYD uygulamalarına profesyonel yardım gelinceye, hastanın kalp ve solunum fonksiyonları
düzelinceye veya kurtarıcı yorgunluktan bitip tükeninceye kadar devam edilir.

27

Yardım çağırılır

Gögüs Kompresyonu yeri ve kolları bükmeden tutma şekli

28

Çene kaldırılır

Kurtarıcı soluk verilmesi

29

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ERĠġKĠN TEMEL YAġAM DESTEĞĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:
BASAMAK
NO
1

NO:
ĠMZA:

TARĠH:

1

DENEME
2

Çevre, hasta ve kurtarıcının güvenliği sağlanır

2

Hasta çok sarsılmadan sert bir zemine sırt üstü yatırılır ve hastanın
omuz hizasında uygun olan tarafa diz çökülür

3

Hasta hafifçe omuzlarından sarsılarak, yüksek sesle “Nasılsınız?” diye
seslenilerek bilinç durumunu kontrol edilir

4

Hasta yanıtsız, solunumu yok veya gasping (iç çekme Ģeklinde)
solunum yapıyorsa Acil Tıp Sistemini (112 Acil) aranır, hastanın
yanından ayrılınmaz, mobil telefon ile bağlanılarak hoparlör açılır
böylece TYD baĢlanmasına geç kalınmaz

5

Otomatik eksternal defibrilatör (OED) / defibrilatör alınır veya
ikinci bir kurtarıcı OED/defibrilatörü alması için gönderilir.

6

Doğrudan göğüs kompresyonuna baĢlar

7

Kurtarıcı iĢaret ve orta parmaklarını trakea ve sternokleidomastoid kası
arasında ve bu kasın medialinde karotis nabzıhissedilmeye çalıĢılır. Bu iĢlem
10 saniyeden uzun sürmemelidir.

8

Nabız varsa 6 saniyede bir soluk verilir (2 kurtarıcı varlığında 2 dakikada bir
nabız kontrolü yapılmalıdır)
HAVA YOLU AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI
(AIRWAY) (A)

1

Hastanın yanına diz çökülür

2

Hastanın ağzının içinde havayolu tıkanıklığına neden olangörünür yabancı
cisim varsa iĢaret parmağı vasıtasıyla süpürme manevrası ileçıkarılır

3

Servikal travması olmayan hastalarda baĢ geri-çene ileri diğer el ise çeneye
konularak boyun ekstansiyona getirilir.

4

Servikal travması olan hastalarda ise çene öne ve yukarı itilir

30

3

GÖĞÜS KOMPRESYONU UYGULAMA
1

Hasta supin pozisyonda sert bir zemineyatırılır.

2

Her iki meme baĢı arası bulunur ve bu iki noktanın arasındahayali düz bir hat
belirlenir.

3

Bu hattın orta noktasına (sternum alt yarısına) bir elin topuğu konur ve
sonrasında diğer el bunun üzerine konarak kenetlenir. Sternumu en az 5 cmen fazla 6 cm çöktürecek Ģekilde, dakikada en az 100 en fazla 120
kompresyon olacak hızdauygulanır.

4

Göğüs kompresyonu sonrası göğüs kafesinin eski haline dönmesi için zaman
verilmelir.

5

Kurtarıcının göğüs kompresyonlarını hastanın gövdesine dikve kolları
bükülmeden yapması önerilir.

6

Eğer birden fazla kurtarıcı varsa 5 tur (2 dakika) KPR sonrası sırasıyla nabız
kontrolü, nabız yoksa OED ile ritm analizi, gerekirse defibrilasyon ve ardından
2 dakika daha KPR‟adevam edilir.

7

Eğer birden fazla kurtarıcı varsa 5 tur (2 dakikada bir) göğüs kompresyonu
için kurtarıcı el değiĢikliği yapılır. Kompresyonlara araverilmez.
SOLUNUMUN SAĞLANMASI
(BREATHING) (B

1

Hastanın solunumu yoksa: ağız, burun veya trakeostomiden 1 saniye
üzerinde göğüs kafesini kaldıracak Ģekilde 2 etkili soluk verilir (Hastanın alnı
üzerine konan elin 1. ve 2. parmaklarını kullanarak hastanın burun delikleri
kapatılır; hastanın çenesi öne-yukarı çekilerek hastanın ağzının açılması
sağlanır, Mümkünse hava geçiĢine izin veren bir bez parçası hastanın ağzına
kapatılır).

2

Kurtarıcı, soluk verirken göğüs kafesinin yeteri kadar yükselip yükselmediği
kontrol eder. Hastanın akciğerlerinden hava çıkıĢına izin verilmelidir.

3

AĢırı ve çok hızlı hava vermekten kaçınılır. 2 kurtarıcı varlığında 6 saniyede 1
soluk olacak Ģekilde dakikada 10soluk verilir

4

Hastanın solunumu yoksa: ağız, burun veya trakeostomiden 1 saniye
üzerinde göğüs kafesini kaldıracak Ģekilde 2 etkili soluk verilir (Hastanın alnı
üzerine konan elin 1. ve 2. parmaklarını kullanarak hastanın burun delikleri
kapatılır; hastanın çenesi öne-yukarı çekilerek hastanın ağzının açılması
sağlanır, Mümkünse hava geçiĢine izin veren bir bez parçası hastanın ağzına
kapatılır
KONTROL

1

2

3

Müdahale devam ederken OED hastaya ulaĢınca hastaya bağlanarak ritm
analizi yapılır. OED yönlendirmesine göre eğer Ģoklanabilir bir ritm varsa bir
Ģok verilir ve hemen sonrasında göğüs kompresyonu- kurtarıcı soluk
siklusuna devam edilir. OED ile Ģok verilirken hastaya temas edilmediğinden
emin olunmalıdır. Her 5 siklustan sonra nabız kontrolü ve ritm analizi yapılır.
Hastanın kalp ve solunum fonksiyonları düzelince profesyonel sağlık ekibi
gelinceye kadar hastanın baĢında beklenir ve hasta düzenli
aralıklarla değerlendirilir.
TYD uygulamalarına profesyonel yardım gelinceye, hastanın kalp ve
solunum fonksiyonları düzelinceye veya kurtarıcı yorgunluktan bitip
tükeninceye kadar devam edilir.
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NDĠRME Rehberi

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ

ÇOCUKLARDA TEMEL YAġAM DESTEĞĠ BECERĠSĠ
Amaçlar: 1-8 yaĢ arası çocuklarda temel yaĢam desteği uygulama becerisini kazanılması
ARAÇLAR:

Çocuk Maketi

KATILIMCI:
BASAMAKLAR

BASAMAK
NO
1

Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olunur

2

Çocuğun yüzü yukarı yatar pozisyonuna getirilir

3

Sağ veya sol tarafına diz çökülür

4

Omuzlar hafifçe sarsarak ve sözlü uyarı ile bilinç durumu kontrol edilir

5

Tıbbi yardım istenir. Kendisi veya çevreden birisi net ifadelerle 112‟yi araması için
görevlendirilir (sarı gömlekli sen ara” gibi)

6

ĠĢaret parmağı ile çocuğun ağız boĢluğu kontrol edilir ve varsa yabancı cisimlerin çıkarılır

7

Kurtarıcı çocuğun ayakucu tarafındaki elinin iĢaret ve orta parmakları ile çeneyi yukarı kaldırırken,
diğer elin ayası çocuğun alnına konularak baĢın hafifçe geriye itilir

8

Kurtarıcı yanağını, çocuğun göğsü görülecek Ģekilde çocuğun ağzına yaklaĢtırır

9

Çocuğun göğüs hareketlerini gözlenirken, soluk alıp vermesinin hissedilir, solunum sesleri dinlenir

10

Kurtarıcı, çocuğun alnında bulunan elinin baĢ ve iĢaret parmakları ile çocuğun burun
deliklerini kapatır

11

Derin bir nefes alınır ve ağız çocuğun dudakları çevresine hava kaçağı olmayacak Ģekilde yerleĢtirilir

12

1 sn. süre ile hava çocuğun akciğerlerine gönderilir

13

Akciğerlerinden hava çıkıĢı için 1.5-2 sn saniye beklenir ve göğüs kafesinin inip kalktığı gözlenir

14

Kurtarıcı ağzının, bebekten uzaklaĢtırıp 11, 12 ve 13. basamakları tekrarlar

15

Karotis nabzı kontrol edilir

16

Kot kavsi palpe edilir

17

Her iki kot kavsinin birleĢtiği noktaya (ksifoid çıkıntı) orta parmak yerleĢtirilir

18

Orta parmağın yanına iĢaret parmağı yerleĢtirilir

19

Aynı el topuğunun orta hat üzerinde, avuç içi ve parmaklar çocuğa değmeyecek Ģekilde
göğüs kafesi üzerine yerleĢtirilir

20

Kurtarıcı çocuğun gövdesine dik olacak Ģekilde, kol dirsekten bükülmeden, tek el ile, göğüs
kafesinin 1/3 'i çökecek Ģekilde bası uygular (dakikada 100-120 ritimde olacak Ģekilde)

21

Ġki kurtarıcı var ise, 15 kalp masajı-iki yapay solunum siklusu bir dakika süreyle, tek kurtarıcı
varsa 30 /2 oranı siklusu iki dakika süreyle tekrarlanır (5 kez)

22

Karotis nabzı ve dolaĢımın kontrol edilir

23

En kısa sürede hastane koĢullarına ulaĢtırılır

32

Çocuk makette göğüs kompresyonu

33

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ÇOCUKLARDA TEMEL YAġAM DESTEĞĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:
BASAMAK
NO
1

ĠMZA:

TARĠH:

1

DENEME
2

Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olundu

2

Çocuğun yüzü yukarı yatar pozisyonuna getirilirdi

3

Sağ veya sol tarafına diz çöküldü

4

Omuzlar hafifçe sarsarak ve sözlü uyarı ile bilinç durumu kontrol edildi

5

Tıbbi yardım istendi. Kendisi veya çevreden birisi net ifadelerle 112‟yi
araması için görevlendirdi

6

ĠĢaret parmağı ile çocuğun ağız boĢluğu kontrol etti ve varsa yabancı
cisimleri çıkardı

7

Çocuğun ayakucu tarafındaki elinin iĢaret ve orta parmakları ile çeneyi
yukarı kaldırırken, diğer elin ayası çocuğun alnına koyarak baĢın hafifçe
geriye itti

8

Kurtarıcı yanağını, çocuğun göğsü görülecek Ģekilde çocuğun ağzına
YaklaĢtırdı

9

Çocuğun göğüs hareketlerini gözlerken, soluk alıp vermesini hissetti ve
solunum seslerini dinledi

10

Kurtarıcı, çocuğun alnında bulunan elinin baĢ ve iĢaret parmakları ile
çocuğun burun deliklerini kapattı

11

Derin bir nefes aldı ve ağzını çocuğun dudakları çevresine hava kaçağı
olmayacak Ģekilde yerleĢtirdi

12

1 sn. süre ile hava çocuğun akciğerlerine gönderilirdi

13

Akciğerlerinden hava çıkıĢı için 1.5-2 sn saniye beklendi ve göğüs
kafesinin inip kalktığının gözlendi

14

Kurtarıcı ağzının, bebekten uzaklaĢtırıp 11, 12 ve 13. basamakları tekrarlardı

15

Karotis nabzı kontrol etti

16

Kot kavsini palpe etti

17

Her iki kot kavsinin birleĢtiği noktaya (ksifoid çıkıntı) orta parmak
yerleĢtirildi

18

Orta parmağın yanına iĢaret parmağı yerleĢtirildi
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19

Aynı el topuğunun orta hat üzerinde, avuç içi ve parmaklar çocuğa
değmeyecek Ģekilde göğüs kafesi üzerine yerleĢtirildi

20

Kurtarıcı çocuğun gövdesine dik olacak Ģekilde, kol dirsekten
bükülmeden, tek el ile, göğüs kafesinin 1/3 'i çökecek Ģekilde bası uyguladı
(dakikada 100-120 ritimde olacak Ģekilde)

21

Ġki kurtarıcı var ise, 15 kalp masajı-iki yapay solunum siklusu bir dakika
süreyle, tek kurtarıcı varsa 30 /2 oranı siklusu iki dakika süreyle
tekrarlandı(5 kez)

22

Karotis nabzı ve dolaĢımın kontrol edildi
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
KAN ÖRNEĞĠ TÜPLERĠNĠN KULLANIMI BECERĠSĠ



Tam kan (total kan): Serum veya plazması ayrılmamıĢ kandır. Kan sayımı (hemogram) ve eritrosit
sedimantasyon hızı (ESR) tayini, kan hücrelerinin eldesi için gereklidir. Antikoagulanlı tüpe alınır.



Serum: PıhtılaĢmıĢ kandan Ģekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit) ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı
kısımdır. Birçok analiz için tercih edilir. Antikoagulansız tüpe alınan kandan elde edilir.



Plazma: PıhtılaĢması antikoagulanlarla önlenmiĢ kandan Ģekilli elemanlar (eritrosit, lökosit, trombosit)
ayrıldıktan sonra geri kalan sıvı kısımdır. Antikoagulanlı tüpe alınan kandan elde edilir. Serum, fibrinojen
gibi pıhtılaĢma faktörlerini içermezken plazmada fibrinojen bulunur.

36
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
STRĠP ĠLE ĠDRAR TETKĠKĠ YAPILMASI BECERĠSĠ
AMAÇ: Birçok hastalığın tanısında son derece önemli olan tam idrar analizinin bir kısmı olan kimyasal
değerlendirmeyi strip kullanılarak yapılabilmek ve sonucu yorumlayabilmek

ARAÇLAR: Kapaklı örnek alma kabı, deney tüpü, idrar stripi, değerlendirme skalası
KATILIMCI:
Kimyasal değerlendirmede; Ġdrarın pH‟ı, protein, glikoz, keton cisimcikleri, bilirubin, ürobilinojen, eritrosit,
lökosit esteraz, nitrit ölçümleri idrar stripi ile yapılır.
Ġdrar striplerinin kullanımında dikkat edilecek noktalar: Ġdrar stripleri ile kimyasal analizleri yapmak kolay ve
zaman kazandırıcı bir iĢlemdir. Striplerin üzerinde her bir analiz için özel olarak hazırlanmıĢ, içine kimyasal
maddeler emdirilmiĢ bantlar bulunur. Ġdrara daldırılan stripin bantlarında oluĢan reaksiyon; renk değiĢimi Ģeklinde
görülür. Üreticiden alınan değerlendirme kartındaki renk skalası bandın üzerindeki renk değiĢimi ile karĢılaĢtırılarak;
eser, +1, +2, +3, +4 Ģeklinde rapor edilir. Striple renk kartının aynı üreticiye ait olması önemlidir. Buzdolabında
saklanmıĢ bir örnek analiz edilecekse örneğin ısısının oda ısına gelmesi beklenmelidir.

BASAMAK NO

BASAMAKLAR

1

Tam idrar analizi için taze örnekler kullanılır. Günün her hangi bir saatinde alınan örnek
uygundur.

2

Ġdrar örneği temiz, ağzı kapaklı bir kaba alınmalı ve etiketlenmelidir.

3

Alınan örnek fazla bekletilmeden incelemeye alınmalıdır.

4

Ġdrar temiz bir tüpe aktarılır.

5

Önce idrarın rengi, görünümü, kokusu gibi fiziksel özellikleri kaydedilir.

6

Ġdrar stripinin tüm bantları; iyi karıĢtırılmıĢ örneğin içine daldırılır. Strip idrarın içinde 1
saniyeden fazla tutulmamalıdır.

7

Stripin yan kenarı absorban bir kağıda değdirilerek üzerindeki fazla idrar uzaklaĢtırılır.

8

Reaksiyonun tamamlaması için beklerken ve okuma sırasında strip yere yatay tutulur.

9

Bekleme süresi üründen ürüne değiĢebilmekle beraber genellikle 60–120 saniyedir.

10

Yeterli ıĢık kullanılarak her bir banttaki kimyasal reaksiyon sonucunda oluĢan renk değiĢimi
üreticiden elde edilen renk kartı ile karĢılaĢtırılır ve kaydedilir.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
STRĠP ĠLE ĠDRAR TETKĠKĠ YAPILMASI BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

SIRA

TARĠH:

BASAMAKLAR

DENEME
1

1

Tam idrar analizi için taze örnek kullanıldı

2

Ġdrar örneği temiz, ağzı kapaklı bir kaba alındı ve etiketlendi.

3

Alınan örnek fazla bekletilmeden incelemeye alındı

4

Ġdrar temiz bir tüpe aktarıldı

5

Ġdrarın rengi, görünümü, kokusu gibi fiziksel özellikleri kaydedildi

6

Ġdrar stripinin tüm bantları; iyi karıĢtırılmıĢ örneğin içine daldırıldı. Strip idrarın içinde

2

3

1 saniyeden fazla tutulmadı
7

Stripin yan kenarı absorban bir kağıda değdirilerek üzerindeki fazla idrar uzaklaĢtırıldı.

8

Reaksiyonun tamamlaması için beklerken ve okuma sırasında strip yere yatay tutuldu.

9

60–120 saniye beklendi

10

Yeterli ıĢık kullanılarak her bir banttaki kimyasal reaksiyon sonucunda oluĢan renk
değiĢimi üreticiden elde edilen renk kartı ile karĢılaĢtırıdı ve kaydedildi
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
GLUKOMETRE ĠLE GLUKOZ TAYĠNĠ BECERĠSĠ
AMAÇ: Glikometre kullanarak kan glikozu analizini yapma becerisini kazandırmak

ARAÇLAR: Lanset, tek kullanımlık eldiven, pamuk veya gazlı bez, glikometre ve glikometre cihazına uygun
stripler
KATILIMCI:

Glikometre bir hasta baĢı test cihazıdır ve parmak ucundan alınan tam kanda glikoz ölçümünü sağlar. Hasta baĢı
test cihazlarının avantajları; taĢınabilir olması, hızlı sonuç vermesi, kullanım kolaylığı, örnek hazırlanması için
santrifüj gibi ön hazırlıkların gerekmemesi, tam kan örneğinin kullanılabilmesi, analiz için az miktarda örneğin
yeterli olması ve reaktiflerin kullanıma hazır halde olmasıdır. Bu avantajları nedenleriyle günümüzde klinisyenlerin
ofislerinde, acil servislerde kullanılmaktadır. Glikometreyi diyabet tanısı alan hastalar evlerinde kendileri de
kullanmaktadır. Ancak hasta baĢı test cihazlarında yapılan testlerin maliyetleri yüksektir ve ayrıca kullanıcının
becerisi çok önemlidir. Kullanım hataları yanlıĢ sonuçlara yol açmaktadır.
Plazma glikoz değerleri ile kapiller kanın glikoz değerleri eĢit değildir. Plazmanın glikoz değeri tam kanınkinden
%10–15 daha yüksektir. Bu fark kiĢinin hematokrit değerine, örneğin aç veya tokken alınmıĢ olmasına bağlı olarak
değiĢir. Diyabet ve hipoglisemik hastalık tanıları koymak için kullanılan kriterler, plazma örnekleri kullanılarak
oluĢturulmuĢtur. Bu nedenle glikometre ile glikoz analizi diyabet ve hipoglisemi tanısı koymak için kullanılamaz.
Diyabet ve hipoglisemi tanısı koymak için plazma örneklerinde glikoz analizi biyokimya laboratuarında yapılmalıdır.

BASAMAK NO

BASAMAKLAR

1

Her iki ele eldiven giymek

2

Parmak ucu kan örneği almak için gerekli malzemelerin kontrolünü yapmak

3

Kutudan bir strip çıkartmak

4

Strip kutusunu hemen kapatmak

5

Stripin tanıtım bölgesini cihazın yuvasına yerleĢtirmek. Bu iĢlemler sırasında striptin
üzerindeki ölçüm pedine elle dokunmamak

6

Ekranda kandamlası iĢaretinin görünmesini beklemek

7

Siyanoze, enfekte ve soğuk olmayan parmağı seçmek

8
9

Delinecek parmak ucunu uygun antiseptik madde ile silmek
Antiseptik madde kuruyana dek beklemek

10
11

Lanset paketini sivri olmayan arka tarafından lansetin sterilliğini bozmadan açmak
Lansetin sivri olmayan kısmını aktif elin baĢ ve iĢaret parmakları arasında tutarak
paketten çıkarmak

12

Pasif elin iĢaret parmağı ile delinecek bölgeye dokunmadan, parmağın pulpası

13

ortada kalacak Ģekilde halka tarzında tutmak
Lanseti deriye 90oC açı ile tutmak
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14

Parmak doğrultusuna dik bir kesi oluĢturacak Ģekilde lansetin sivri kısmını tek ve

hızlı bir

hareketle pulpanın yan kısmına batırmak
15

Ġlk gelen kandamlasını kuru pamuk/gazlı bez ile silmek

16

Halka yapılmıĢ olan iĢaret parmağı ile delinen parmağa dipten uca hafifçe masaj yapmak

17

Ġri bir damla oluĢmasını beklemek

18

Glukometreye takılı stripin üzerindeki pet kısmını oluĢan kandamlasına değdirmek

19

Stripin pedinin tamamının kan ile dolmasını sağlamak (sesli uyarana dek beklemek

20

Hastanın parmağına kuru pamuk/gazlı bez ile bastırmak.

21

Glukometreyi yatay olarak ısıdan uzak bir zemine bırakmak

22

Ekranda görünen sonucu kayıt etmek

23

Kullanılan lanseti sert plastikten, ağzı dar, sızdırmayan, güvenli tıbbi atık kabına

24

Kullanılan pamuk/gazlı bezleri ve stripi tıbbi atık poĢetine atmak

25

Elleri yıkamak

atmak
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
GLUKOMETRE ĠLE GLUKOZ TAYĠNĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

BASAMAKLAR

DENEME
1

1

Her iki ele eldiven giydi

2

Parmak ucu kan örneği almak için gerekli malzemelerin kontrolünü yaptı

3

Kutudan bir strip çıkardı

4

Strip kutusunu hemen kapattı

5

Stripin tanıtım bölgesini cihazın yuvasına yerleĢtirdi. Bu iĢlemler sırasında striptin

2

3

üzerindeki ölçüm pedine elle dokunmadı

6

Ekranda kandamlası iĢaretinin görünmesini bekledi

7

Siyanoze, enfekte ve soğuk olmayan parmağı seçmedi

8

Delinecek parmak ucunu uygun antiseptik madde ile sildi

9

Antiseptik madde kuruyana dek bekledi

10

Lanset paketini sivri olmayan arka tarafından lansetin sterilliğini bozmadan açtı

11

Lansetin sivri olmayan kısmını aktif elin baĢ ve iĢaret parmakları arasında tutarak
paketten çıkarttı

12

Pasif elin iĢaret parmağı ile delinecek bölgeye dokunmadan, parmağın pulpası
ortada kalacak Ģekilde halka tarzında tuttu

13

Lanseti deriye 90oC açı ile tuttu
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14

Parmak doğrultusuna dik bir kesi oluĢturacak Ģekilde lansetin sivri kısmını tek ve

hızlı

bir hareketle pulpanın yan kısmına batırdı
15

Ġlk gelen kandamlasını kuru pamuk/gazlı bez ile sildi

16

Halka yapılmıĢ olan iĢaret parmağı ile delinen parmağa dipten uca hafifçe masaj yaptı

17

Ġri bir damla oluĢmasını bekledi

18

Glukometreye takılı stripin üzerindeki pet kısmını oluĢan kanbdamlasına değdirdi

19

Stripin pedinin tamamının kan ile dolmasını sağladı

20

Hastanın parmağına kuru pamuk/gazlı bez ile bastırdı

21

Glukometreyi yatay olarak ısıdan uzak bir zemine bıraktı

22

Ekranda görünen sonucu kayıt etti

23

Kullanılan lanseti sert plastikten, ağzı dar, sızdırmayan, güvenli tıbbi atık kabına

24

Kullanılan pamuk/gazlı bezleri ve stripi tıbbi atık poĢetine atmak

25

Elleri yıkadı

attı
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
PARMAK UCUNDAN KAN ALMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Bu oturumun sonunda dönem I öğrencileri parmak ucu (kapiller) kan alma iĢleminin basamaklarını
sayabilecek ve uygulayabilecektir.

ARAÇLAR: Tedavi tepsisi, tedavi muĢambası, tek kullanımlık eldiven, antiseptik madde, lanset, steril gaz tampon,
hemotokrit tüpü
KATILIMCI:

BASAMAK NO
1

BASAMAKLAR
Ellerin yıkanması ve kurulanması

2

Malzemelerin sterilite yönünden kontrol edilmesi ve tedavi tepsisinin hazırlanması

3

Hekimin hastaya kendini tanıtması

4

ĠĢlemin hastaya açıklanması ve onay alınması

5

Tek kullanımlık eldivenin giyilmesi

6

Delinecek bölgenin uygun antiseptik madde ile silinmesi, kurumasının beklenmesi

7

Pasif el ile delme alanı çevresinden yavaĢça sıkıĢtırılarak hafifçe basınç uygulanması, delme
alanına dokunulmaması

8

Aktif el ile steril lansetin deriye 90 derecelik açıyla tutulması ve tek bir hareketle delinmesi

9

Ġlk kan damlasının steril gaz tamponla silinmesi

10

Ġkinci kan damlasının hemotokrit tüpü üzerinde belirtilen seviyeye kadar akıĢının sağlanması

11

Steril tamponla delme alanına basınç uygulanması

12

Eldivenlerin çıkarılıp tedavi tepsisine bırakılması

13

Kullanılan araç-gerecin tıbbi atık torbasına atılması

14

Ellerin yıkanması
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
GLUKOMETRE ĠLE GLUKOZ TAYĠNĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

BASAMAKLAR

DENEME
1

1

Malzemelerin sterilite yönünden kontrol etti ve tedavi tepsisini hazırladı

3

Hastaya kendini tanıttı

4

ĠĢlemi hastaya açıkladı ve onayını aldı

5

Tek kullanımlık eldivenin giydi

6

Delinecek bölgeyi uygun antiseptik madde ile sildi, kurumasını beklenmedi

7

Pasif el ile delme alanı çevresinden yavaĢça sıkıĢtırılarak hafifçe basınç uyguladı,
delme alanına dokunmadı
Aktif el ile steril lanset deriye 90 derecelik açıyla tuttu ve tek bir hareketle deldi

9
10
11

3

Ellerin yıkadı ve kuruladıı

2

8

2

Ġlk kan damlasının steril gaz tamponla sildi
Ġkinci kan damlasının hemotokrit tüpü üzerinde belirtilen seviyeye kadar akıĢını
sağladı
Steril tamponla delme alanına basınç uyguladı

12

Eldivenlerini çıkarıp tedavi tepsisine bıraktı

13

Kullanılan araç-gereci tıbbi atık torbasına attı

14

Ellerini yıkadı
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NDĠRME R

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ

RADĠYAL ARTERDEN NABIZ ÖLÇME BECERĠSĠ
R
AMAÇ: Radial arterden nabız sayısını ölçme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Saniyeli saat
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Ellerinizi yıkayınız

2

Hastayı muayene hakkında bilgilendiriniz

3

Hasta merdiven çıkmıĢ, yürümüĢ, aktivite yapmıĢ ise 5–10 dakika dinlenmesini sağlayınız.

6

Hasta oturur pozisyonda iken; nabzı değerlendireceğiniz kolunu bir desteğin üzerine koyunuz. Kolu
dirsekten 90°‟lik açı yapacak biçimde bükünüz ve el bileği düz duracak, avuç içi yukarı bakacak biçimde
eli yerleĢtiriniz.

7

ĠĢaret, orta ve yüzük parmakları radial arter üzerine, baĢparmak bileğin üstüne gelecek Ģekilde çok hafif
bir basınçla yerleĢtiriniz.

8

Radyal arteri palpe ediniz.

9

Nabız atımlarının hissetmeye baĢladıktan itibaren 60 sn. süreyle atımları sayınız.

10

Nabız sayısını, ritmini ve dolgunluğunu kaydediniz.

14

Hastaya ölçümleriniz ile ilgili bilgi veriniz

15

Ellerinizi yıkayınız
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
RADiYAL ARTERDEN NABIZ ÖLÇME BECERĠSĠ
hberi
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1.
2.

Ellerini yıkadı.

3.
4.

Hastayı muayene hakkında bilgilendirdi

5.

Hasta merdiven çıkmıĢ, yürümüĢ, aktivite yapmıĢ ise 5-10 dakika dinlenmesini sağladı.

6.

Hasta oturur pozisyonda iken; nabzı değerlendireceği kolu bir desteğin üzerine koydu.
Kolu dirsekten 90°‟lik açı yapacak biçimde büktü ve el bileği düz duracak, avuç içi yukarı
bakacak biçimde eli yerleĢtirdi.

7.

ĠĢaret, orta ve yüzük parmaklarını radyal arter trasesi üzerine yerleĢtirdi.

8.

Radyal arteri palpe etti.

9.

Nabız atımlarının hissetmeye baĢladıktan itibaren 60 sn. süreyle atımları saydı.

1

2

3

10. Nabız sayısını, ritmini ve dolgunluğunu kaydetti.
11. Hastaya ölçümleri ile ilgili bilgi verdi.
10. Ellerini yıkadı.
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ĠRME Rehberi

NDĠRME R

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ

KAROTĠD ARTERDEN NABIZ ALMA BECERĠSĠ
hberi
AMAÇ: Radial arterden nabız sayısını ölçme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Saniyeli saat
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Ellerin yıkanması

2

ĠĢlemin hastaya açıklanması

3

Hasta aktivitede bulunmuĢsa 5-10 dk dinlenmesinin sağlanması

6

Boyun açıkta kalacak Ģekilde giysilerin çıkartılması

7

Hastaya sırt üstü yatırır veya oturur pozisyon verilmesi

8

BaĢa orta hatta ve hafif ekstansiyonda pozisyon verilmesi

9

ĠĢaret ve orta parmağın tiroid kıkırdağı üzerine koyulması

10

ĠĢaret ve orta parmağın sternokleidomastoid kasa doğru, dıĢa kaydırılması

11

Ellerin yıkanması
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ME Rehberi

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ERĠġKĠNDE ÜST EKSTREMĠTE KAN BASINCI ÖLÇME
BECERĠSĠ
hb
AMAÇ: EriĢkinde kan basıncı ölçme becerisnii kazanmak

ARAÇLAR: Sfigmomanometre, stetoskop
KATILIMCI:

Tansiyon aletinin manĢon uzunluğu yetiĢkin için 23 cm, çocuklar için 12 cm‟dir. ManĢon geniĢliği yetiĢkinlerde 1214cm,çocuklarda 8 cm‟dir.

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastaya kendinizi tanıtıp, yapılacak iĢlem hakkında bilgi veriniz.

2

Bireyin ölçüm öncesindeki 30 dakika içerisinde egzersiz yapmamıĢ ve kafein içeren gıda maddeleri ve
sigara almamıĢ, burun ve göz damlası kullanmamıĢ olmasına dikkat ediniz.

3

Hastaya, son yarım saat içinde kan basıncını etkileyecek maddeleri (çay, kahve, sigara, nazal
dekonjestan gibi) kullanıp kullanmadığını sorunuz. Eğer bu maddeleri kullandı ise yarım saat sonra
ölçüm yapmanın daha doğru sonuç vereceğini söyleyerek beklemesini sağlayınız.

4

Hastanın daha önceki tansiyon ölçüm sonucu, tansiyon ilacı kullanıp kullanmadığı sorularını sorunuz.

5

KiĢide bir gerginlik (anksiyete) hissediliyorsa yapılacak olan iĢlem hakkında bilgi verilirken bu
gerginliğin giderilmesine çalıĢınız.

6

Ortamın, sakin, sessiz ve sıcaklığının aĢırı sıcak veya soğuk olmamasını sağlayınız.

7

Kullanılacak kan basıncı ölçüm aletilerini gözden geçiriniz

Tansiyon aleti manĢonunun havasının tam inmiĢ mi?


Steteskop hazır mı?



Hastanın kol çevresine uygun bir manĢonun mu?

8

KiĢinin, eğer varsa, üzerindeki palto, ceket, kazak gibi giysileri çıkartmasını isteyiniz. (Sıyrıldığında kolu
sıkmayacak giysiler çıkarılmayabilir).

9

Hastaya uygun pozisyon veriniz
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10

Hasta bir sandalyede rahat pozisyonda oturmalı, yatan hasta ise ölçüm yapılacak olan kolu
gövdeye paralel uzatmalı,
KiĢinin dirseği havada kalmamalı, mutlaka masa gibi bir yere dayatılmalı,
Kol dirsekten hafif fleksiyonda ve avuç içi yukarı bakar durumda, ön dirsek boĢluğu
(antekübital fossa) seviyesinin mümkün olduğunca kalp hizasına olması sağlanmalıdır.


KiĢinin sağ ya da sol kolunu uzatması söyleyiniz. (Hipertansiyonu olan hastanın ilk değerlendirmede
kan basıncı her iki koldan ölçülmeli, sonraki ölçümler daha yüksek bulunan koldan yapılmalıdır).

11

Brakiyal arterin trasesi üzerinden (dirsek eklemi ön yüz, medial taraftan) arter nabzını 4 parmakla palpe
ediniz.

12

Tansiyon aletinin manĢonu ön dirsek boĢluğu açıkta kalacak Ģekilde (ManĢonun alt kenarının
antekübital fossadan en az 2.5 cm yukarıda olacak Ģekilde) kola sarınız.
ManĢonu sararken Ģunlara dikkat ediniz.

Ġçindeki hava torbası brakial arteri ortalayacak Ģekilde olmalı,


Ġçindeki hava torbası katlanmamalı,




Hava boruları brakial arter trasesine gelmeyecek biçimde olmalı,
Kola tam oturacak Ģekilde, yeterli sıkılıkta olmalı (ManĢon ile cilt arasında 1 parmak sığacak
kadar açıklık olmalı)

13

Steteskopun kulaklık kısmı sivri tarafı karĢıya bakacak Ģekilde kulağınıza takınız.

14

Steteskopun tamburunu ön dirsek boĢluğuna, hafif iç (medial) bölgeye (brakial arter trasesi üzerine) ve
manĢonun altına gelmeyecek Ģekilde yerleĢtiriniz. Fazla bastırmadan bir elinizle orada tutunuz.

15

Bir el ile çanı bastırırken diğer el ile hava pompasını tutup, hava (puar) musluğu sonuna kadar
kapatınız.
Not: Hava musluğu kapatıldıktan sonra zorlamaya devam edip çok fazla sıkıĢtırmayınız. Aksi durumda
gerektiğinde tek el ile musluğu açmakta zorlanılabilirsiniz. Bu amaçla manĢon ĢiĢirilmeden önce
kapatılan musluğun kolay açılıp açılmadığını kontrol etmek yararlı olur.

16
17

Ölçüm yapılırken hastanın ve çevredekilerin konuĢmasına izin vermeyiniz.
Diğer elinizle hava musluğunu kapatarak manĢon basıncını, 180 mm Hg olacak Ģekilde arttırınız, ya da
manĢon basıncını arttırırken Korotkoff seslerini dinleyiniz ve manĢon basıncını seslerin kesildiği
basınçtan 30-40 mm Hg daha yüksek olacak Ģekilde arttırınız.

18

Atım sesi duyulmuyorsa hava musluğunun vidası hafifçe gevĢetilerek basıncın yavaĢ yavaĢ aĢağı doğru
düĢmesini sağlayınız.
Not: Manometrenin ibresi hızlı düĢüyorsa biraz kapatıp, yavaĢ düĢüyorsa biraz açarak (2-3 saniyede 10
mmHg düĢecek) Ģekilde havanın inmesini sağlayınız.

19

Ġlk atım sesinin (bu sesin ardından atımlar devam etmelidir) duyulduğu noktadaki basınç değerini
manometrenin ibresinden okuyunuz, bu değer sistolik kan basıncıdır.

20

Ġlk sesi takiben sürekli duyulan atım sesleri bir noktada kesilir, son sesin duyulduğu (sesin azaldığı
değil, tamamen kesildiği) noktadaki değeri ibreden okuyunuz, bu da diastolik kan basıncıdır.

21

Diastolik kan basıncı belirlendikten sonra hava musluğunu gevĢeterek, basıncı hızla sıfıra doğru
indiriniz.

22

Basınç en alta inene kadar kulaklıklar çıkartılmamalı ve steteskobun çan kısmı yerinden
oynatılmamalıdır.

23

Aynı koldan üst üste iki ölçüm yapmak gerekirse iki ölçüm arasında en az 15 saniye zaman olmasını ve
bu arada manĢonun havasının tamamen alınmasını sağlayınız.

24

Ölçüm tamamlandı ise kulaklıkları çıkartıp, manĢonu çözünüz.

25

Hastaya giyinmesini söyleyiniz.

26

Hastaya ölçüm sonuçları hakkında bilgi veriniz.

27

Kan basıncı değerini önce sistolik, sonra diastolik kan basıncı olmak üzere kaydediniz.

28

Tansiyon aletini toplayıp yerine yerleĢtiriniz.

Not : Aynı koldan bir ölçüm daha yapacaksanız en az 5 dakika beklemeniz gerektiğini unutmayınız.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ERĠġKĠNDE ÜST EKSTREMĠTE KAN BASINCI ÖLÇME
BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1.

Hastaya kendini tanıtıp, yapılacak iĢlem hakkında bilgi verdi.

2.

Ölçüm yapılacak kiĢi herhangi bir aktivitede bulunmuĢ ise 5-10 dakika dinlenmesini
sağladı

3.

Hastaya, son yarım saat içinde kan basıncını etkileyecek maddeleri kullanıp
kullanmadığını sordu. Eğer bu maddeleri kullandı ise yarım saat sonra ölçüm
yapmanın daha doğru sonuç vereceğini söyleyerek beklemesini sağladı.

4.

Hastanın daha önceki tansiyon ölçüm sonucu, tansiyon ilacı kullanıp kullanmadığını
sordu.

5.

KiĢide bir gerginlik hissetti ise yapılacak olan iĢlem hakkında bilgi verilirken bu
gerginliğin giderilmesine çalıĢtı.

6.

Kullanılacak kan basıncı ölçüm aletlerini gözden geçirdi

7.

KiĢinin, eğer varsa, üzerindeki palto, ceket, kazak gibi giysileri çıkartmasını istedi.

8.

Hastaya uygun pozisyon verdi

9.

KiĢinin sağ ya da sol kolunu uzatması söyledi.

1

2

3

10. Brakiyal arterin trasesi üzerinden arter nabzını 4 parmakla palpe etti
11. Tansiyon aletinin manĢonunu ön dirsek boĢluğu açıkta kalacak Ģekilde kola sardı.
12. Steteskopun kulaklık kısmı sivri tarafı karĢıya bakacak Ģekilde kulağına taktı.
13. Steteskopun tamburunu ön dirsek boĢluğuna, hafif iç bölgeye ve manĢonun altına
gelmeyecek Ģekilde yerleĢtirdi.
14. Bir el ile çanı bastırırken diğer el ile hava pompasını tutup, hava musluğunu sonuna
kadar kapattı.
15. Diğer eli ile hava musluğunu kapatarak manĢon basıncını, 180 mm Hg olacak Ģekilde
arttırdı, ya da manĢon basıncını arttırırken Korotkoff seslerini dinledi ve manĢon
basıncını seslerin kesildiği basınçtan 30-40 mm Hg daha yüksek olacak Ģekilde
arttırdı.

56

16. Atım sesi duyulmuyorsa hava musluğunun vidası hafifçe gevĢetilerek basıncın yavaĢ
yavaĢ aĢağı doğru düĢmesini sağladı.
17. Ġlk atım sesinin duyulduğu noktadaki basınç değerini manometrenin ibresinden
okudu.
18. Son sesin duyulduğu noktadaki değeri ibreden okudu
19. Diastolik kan basıncı belirlendikten sonra hava musluğunu gevĢeterek, basıncı hızla
sıfıra doğru indirdi
20. Basınç en alta inene kadar kulaklıkları çıkartmadı ve steteskobun çan kısmını
yerinden oynatmadı.
21. Aynı koldan üst üste iki ölçüm yapmak gerekirse iki ölçüm arasında en az 15 saniye
zaman olmasını ve bu arada manĢonun havasının tamamen alınmasını sağladı
22. Ölçüm tamamlandı ise kulaklıkları çıkartıp, manĢonu çözdü.
23. Hastaya giyinmesini söyledi.
24. Hastaya ölçüm sonuçları hakkında bilgi verdi.
25. Kan basıncı değerini önce sistolik, sonra diastolik kan basıncı olmak üzere kaydetti.
26. Tansiyon aletini toplayıp yerine yerleĢtirdi.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ÇOÇUKLARDA ÜST EKSTREMĠTE KAN BASINCI ÖLÇME
BECERĠSĠ
AMAÇ :Çocukta kan basıncı ölçme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Tansiyon aleti (değiĢik boyutlarda en az 3 adet manĢon), stetoskop
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Çocuğa uygun manĢonun seçilmesi

2

ĠĢlemin hastaya açıklanması

3

Hasta aktivitede bulunmuĢsa 30 dk. dinlenmesinin sağlanması

4

Çocuğa yatar veya oturur pozisyonun verilmesi

5

Çocuğun kolunun koltuk altına kadar açılması

6

ManĢonun, kolun üst bölgesine antekübital boĢluğun hemen yukarısına gelecek Ģekilde sarılması

7

Manometre göstergesinin sıfır noktasına getirilmesi

8

Pompa anahtarının kapatılması

9

Antekübital boĢlukta brakial arter nabız atıĢının sol elin iĢaret, orta ve yüzük parmağıyla hissedilmesi

10

Stetoskobun kulaklığının kulak kanalına yerleĢtirilmesi

11

Stetoskobun diyaframının brakial arter hissedildiği alana koyulması

12

Tansiyon aletinin manĢonunun, nabzın duyulamayacağı düzeyin 30 mmHg üzerine kadar ĢiĢirilmesi

13

Pompanın anahtarını gevĢetilerek, manĢonun saniyede 2-3 mmHg düĢme olacak Ģekilde boĢaltılması

14

Kalp seslerinin ilk duyulduğu andaki basınç seviyesinin belirlenmesi (sistolik basınç)

15

Seslerin kaybolduğu anda basınç seviyesinin belirlenmesi (diastolik basınç)

16

ManĢonun havasının tamamen boĢaltılması

17

Stetoskobun çıkartılması
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18

ManĢonunun çıkartılması

19

Sistolik ve diastolik basınçların kaydedilmesi

20

Tansiyon aletinin toplanıp yerleĢtirilmesi

21

Ellerin yıkanması

DĠRM
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ÇOÇUKLARDA ÜST EKSTREMĠTE KAN BASINCI ÖLÇME
BECERĠSĠ
E Re
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

1.Çocuğa uygun manĢonu seçti.
2.ĠĢlemi hastaya açıkladı.
3. Hasta aktivitede bulunmuĢsa 30 dk. dinlenmesini sağladı.
4.Çocuğa yatar veya oturur pozisyon verdi.
5. Çocuğun kolunu koltuk altına kadar açtı.
6. ManĢonun, kolun üst bölgesine antekübital boĢluğun hemen yukarısına gelecek Ģekilde
sardı.
7. Manometre göstergesini sıfır noktasına getirdi.
8. Pompa anahtarını kapattı.
9. Antekübital boĢlukta brakial arter nabız atıĢını sol elin iĢaret, orta ve yüzük parmağıyla
hissetti.
10. Stetoskobun kulaklığını kulak kanalına yerleĢtirdi.
11.Stetoskobun diyaframını brakial arterin hissedildiği alana koydu.
12.Tansiyon aletinin manĢonunu, nabzın duyulamayacağı düzeyin 30 mmHg üzerine kadar
ĢiĢirdi.
13.Pompanın anahtarını gevĢeterek, manĢonu saniyede 2-3 mmHg düĢme olacak Ģekilde
boĢalttı.
14.Kalp seslerinin ilk duyulduğu andaki basınç seviyesinin belirledi (sistolik basınç)
15.Seslerin kaybolduğu anda basınç seviyesinin belirledi (diastolik basınç)
16.ManĢonun havasının tamamen boĢalttı.
17.Stetoskobu çıkarttı.
18.ManĢonu çıkarttı.
19.Sistolik ve diastolik basınçları kaydetti.
20.Tansiyon aletini toplayıp yerleĢtirdi.
21.Ellerini yıkadı.
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NDĠRME R

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ
KANAMAYI DURDURMA BECERĠSĠ

AMAÇ: Kanamayı durdurma becerisini kazandırmak

ARAÇLAR: Kompres,sargı bezi,spanç, atel
KATILIMCI:
BASAMAK NO

BASAMAKLAR

1

Çevre ve kendi güvenliğinizi kontrol edilmesi

2

Mümkünse el yıkanması

3

Mümkünse eldiven giyilmesi

4

Hastanın rahat bir yere oturtulması veya yatmasının sağlanması

5

Kompres veye spanç yardımı ile kanayan bölgeye devamlı basınç uygulanması

6

Ekstremite kanamalarında kanayan bölge üzerine elastik bandaj ya da sargı bezi ile baskılı
bandaj uygulanması

7

Kanayan bölge kol veya bacaktaysa kalp seviyesinin üzerine kaldırması

8

Kafadaki kanayan bölge için üçgen bandaj hazırlığı yapılması

9

Kanayan bölgeye temiz bez koyulması

10

Üçgen haline getirilen büyük bez parçasının gazlı bez üzerine gelecek Ģekilde sarılması

11

Üçgen Ģeklindeki bezin uçlarını kafanın arkasından dolaĢtırarak yara üzerinde düğümlenmesi

12

Kanama durdurulamıyorsa hastanın hızlı Ģekilde sevkinin sağlanması

13

Eldivenin çıkarılması

14

Ellerin yıkanması
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Resim 1: Eksternal (dış) kanama

Resim 2: Kompres veya spanç yardımı ile kanayan bölgeye basınç uygulanması
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
KANAMAYI DURDURMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

1.Çevre ve kendi güvenliğinizi kontrol edilmesi
2.Mümkünse el yıkanması
3.Mümkünse eldiven giyilmesi
4.Hastanın rahat bir yere oturtulması veya yatmasının sağlanması
5.Kompres veye spanç yardımı ile kanayan bölgeye devamlı basınç uygulanması
6.Ekstremite kanamalarında kanayan bölge üzerine elastik bandaj ya da sargı bezi ile baskılı
bandaj uygulanması
7.Kanayan bölge kol veya bacaktaysa kalp seviyesinin üzerine kaldırması
8.Kafadaki kanayan bölge için üçgen bandaj hazırlığı yapılması
9.Kanayan bölgeye temiz bez koyulması
10.Üçgen haline getirilen büyük bez parçasının gazlı bez üzerine gelecek Ģekilde sarılması
11.Üçgen Ģeklindeki
düğümlenmesi

bezin

uçlarını

kafanın

arkasından

dolaĢtırarak

yara

üzerinde

12.Kanama durdurulamıyorsa hastanın hızlı Ģekilde sevkinin sağlanması
13.Eldivenin çıkarılması
14.Ellerin yıkanması
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
BURUN KANAMASINI DURDURMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Bu eğitimin sonunda katılımcı, beceri basamaklarını doğru ve sırasında uygulayarak basamaktan
basamağa rahatça geçebilecek, burun kanamasına müdahale yapma becerisi kazanacaktır.

ARAÇLAR: Böbrek küvet, tek kullanımlık eldiven, buz aküsü, kompres
KATILIMCI:
BASAMAK NO

BASAMAKLAR

1

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

2

Eldiven takınız

3

Hastaya yapacağınız iĢlem hakkında bilgi veriniz

4

Hastaya muayene koltuğunda oturur pozisyonda müdahale ediniz.

5

6
7

8

Hastayı oturur pozisyonda, bedeninin ve baĢının 45 derece fleksiyona getirilmesini sağlayınız
Hastanın eline böbrek küvet veriniz
Burun köküne soğuk uygulama yapnız (buz aküsü, soğuk kompres)
Her iki burun vestibülüne elin baĢ ve iĢaret parmakları ile 10 dk. basınç uygulayınız

9
Bu süre içinde kanama durmamıĢsa hastaneye sevk ediniz
10

11

Eldivenleri çıkarınız
Hastaya muayene sonuçları ile ilgili bilgi veriniz.
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Resim 1: Hastanın oturur pozisyonda, bedeninin ve başının 45 derece fleksiyona getirilmesi

Resim 2: Her iki burun vestibülüne elin baş ve işaret parmakları ile basınç uygulanması
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
BURUN KANAMASINI DURDURMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

1.Ellerini yıkayıp, kuruladı
2.Eldiven taktı
3.Hastaya yapacağı iĢlem hakkında bilgi verdi
4.Hastaya muayene koltuğunda oturur pozisyonda müdahale etti.
5.Hastayı oturur pozisyonda, bedeninin ve baĢının 45 derece fleksiyona getirdi
6.Hastanın eline böbrek küvet verdi
7.Burun köküne soğuk uygulama yaptı
8.Her iki burun vestibülüne elin baĢ ve iĢaret parmakları ile 10 dk. basınç uyguladı
9.Bu süre içinde kanama durmamıĢsa hastaneye sevk etti
10.Eldivenleri çıkardı
11.Hastaya muayene sonuçları ile ilgili bilgi verdi
12.Ellerini yıkayıp, kuruladı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ĠNTRAMUSKULER ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Ġntramüsküler enjeksiyon yapma becerisi kazandırmak
ARAÇLAR: Eldiven, enjektör, tepsi, dezenfektan solüsyon (Alkol ya da Baticon), pamuk, ilaç
KATILIMCI:

Ġntramüsküler enjeksiyonda ilaç; derin kas dokusu içine verilir. Kas dokusunda az sayıda sinir ucu
bulunduğundan, derin kas dokusuna tahriĢ edici etkisi yüksek ve yoğun olan ilaçlar verilebilir. Normal yapıda bir
bireyin kas dokusuna en fazla 5 ml ilaç uygulanabilir. Çocuk, yaĢlı ve kaĢektik hastalara verilebilecek ilaç miktarı
ise en fazla 2 ml olmalıdır. 2 yaĢın altındaki çocuklarda en fazla 1 ml ilaç uygulanmalıdır. Hastanın yaĢı, klinik
durumu, uygulanacak ilaç ve ilaç miktarı dikkate alınarak uygun olan enjeksiyon bölgesi seçilir. Enjeksiyon için
sağlam bir doku seçilmelidir.
ĠM enjeksiyon uygulanabilecek bölgeler ve kaslar:
Dorsogluteal Bölge (Arka Kalça Bölgesi): YetiĢkinlerde ve 3 yaĢ üzeri çocuklarda kullanılır ve daha çok
eriĢkinlerde tercih edilir. Bu bölgede yer alan gluteus maksimus ve gluteus medius kasları enjeksiyon için
kullanılır.
Bu bölgede enjeksiyon bölgesini tespit etmek için 2 farklı yol vardır
1.

Yol: Enjeksiyon bölgesi ilyak kristanın altında ve posteriyor superiyor ilyak spina ile femurun büyük
trokenterini birleĢtiren hayali çapraz çizginin üstünde kalan bölgedir. Enjeksiyon noktası çapraz çizginin
ortasından biraz yukarıda ve dıĢ yandadır.

2. Yol: Gluteal bölge, hayali çizgilerle dört eĢit parçaya bölünür. Üstte ve dıĢta kalan 1/ 4‟ lük parçanın üst dıĢ
kısmı, enjeksiyon alanıdır.
Ventrogluteal Bölge (Yan Kalça Bölgesi): Gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını içeren bir enjeksiyon
bölgesidir. Bu bölgedeki enjeksiyon bölgesini tespit etmek için;
El ayasının alt kısmı femurun büyük torakanterinin üzerine yerleĢtirilir. BaĢparmak kasığa doğru hareket ettirilir.
ĠĢaret parmağı krista ilyaka anteriyor süperiora konulur, orta parmak ise krista ilyaka posteriyor superiora
doğru açılarak bir “V” bölgesi oluĢturulur. Enjeksiyon bölgesi bu “V” nin ortasıdır.
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BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1.

Kendinizi tanıtınız

2.

Hastaya ismi ile hitap ediniz.

3.

Yapılacak enjeksiyonun gerekçesini açıklayınız.

4.

Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız.

5.

Hastanın onayını alınız.

6.

Enjeksiyon sırasında odada gerekli mahremiyeti sağlayınız.

7.

Enjeksiyon için kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırlayınız, uygun enjektörü seçiniz.

8.

Malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.

9.

Uygulayacağınız ilacın doğru ilaç olduğundan, uygun ısı ve renkte olduğundan emin olunuz.

10.

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

11.

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

12.

Ġlaç flakonunun metal kapağını steril olarak açınız.

13.

Ampulün boynundan testere ile keserek ya da gazlı bez ile tutarak ampulü açınız.

14.

Enjekte edilecek ilacın miktarına uygun enjektörü seçerek steril olarak açınız.

15.

Ampuldeki solüsyonu enjektöre çekiniz.

16.

Enjektöre çektiğimiz sıvıyı flakonun içine lastik tıpasından veriniz, enjektörü çıkarınız, uygun
Ģekilde karıĢtırıp ilaç homojen hale gelince lastik tıpasından enjektör ucunu sokarak ilacı
enjektöre çekiniz (Ġlacımız flakon değilse bu basamağa gerek yoktur).

17.

Enjektörde hava varsa, iğnesini yukarı doğru tutup, enjektör gövdesine parmakla hafifçe vurarak
hava kabarcıklarının yukarı çıkmasını sağlayınız.

18.

Pistonu hafifçe iterek kalan havayı çıkarınız.

19.

Enjektör iğnesinin kılıfını takınız.

20.

Uygun enjeksiyon bölgesini belirleyiniz.


Gluteal bölge: Krista iliaka anterior ile koksiks arası çizilen çizginin 1/3 üst kısmı veya
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¼ üst dıĢ gluteal bölge.


Vastus lateralis (Uyluğun dıĢ yüzü): Dizin 10 cm yukarısında lateralde vastus lateralis
kasının 1/3 orta bölümüne



Rektus femoris (Uyluğun ön yüzü): Dizin 10 cm yukarısında rektus femorise uyan
uyluk ön yüzü


21.

Deltoid: Omuzun dıĢ tarafında acromion‟un 3 parmak altı.

Enjeksiyon yapılacak bölgeye göre hastanın pozisyonunu ayarlayıp hastanın mahremiyetine
dikkat ederek giysilerini açınız.
- Dorsogluteal bölge için hastayı yüzüstü yatırıp kalça eklemi içe rotasyon yapacak Ģekilde
ayaklarını içe çevrilmesini sağlayınız.
- Uyluğun ön veya dıĢ yüzü için hastayı sırt üstü yatırınız.
- Deltoid bölge için hastayı sırtüstü veya oturur pozisyona getiriniz.

22.

Enjeksiyon yapmak için belirlenen bölgeyi antiseptik solüsyonla içten dıĢa dairesel tarzda
~5 cm çapında siliniz.

23.

Hastaya enjeksiyon uygulanacak kasını gevĢetmesi gerektiğini anlatınız.

24.

Kuru tamponu pasif elin serçe ve yüzük parmağı arasında sıkıĢtırınız.

25.

Enjektörün iğnesinin koruyucu bölümünü çıkarıp, aktif elinizde kalem gibi tutunuz.

26.

Pasif elinizin baĢ ve orta parmaklarıyla belirlenen bölgenin derisini gergin tutunuz.

27.

Ġğneyi çabuk ve kuvvetlice cilde dik açı yapacak Ģekilde uzunluğunun ¾ oranında cilde batırarak
kas içine ilerletiniz.

28.

Pistonu hafifçe geri çekiniz; kan gelirse iğneyi hızla çıkartınız. Mümkünse enjektöre yeni bir iğne
takınız ve 26.basamaktan itibaren basamakları tekrarlayınız.

29.

Pistonun hafifçe geri çekilmesiyle kan gelmezse enjeksiyonu yavaĢça yapınız.

30.

Enjeksiyon tamamlandıktan sonra, iğneyi hızla geri çekiniz.

31.

Kuru pamuk veya gazlı bezi enjeksiyon bölgesinin üzerine bastırınız.

32.

Ġğne ucunu koruyucu kapağını kapatmadan delici-kesici tıbbi atık kutusuna atınız.

33.

Enjektör ve pamuğu tıbbi atık kutusuna atınız.

34.

Hastaya giyinmesini söyleyiniz, isterse bir süre uzanıp dinlenebileceğini belirtiniz.

35.

Hastanın reaksiyonlarını gözleyiniz ve herhangi bir Ģikâyeti olursa tekrar gelmesini söyleyiniz.

36.

Eldivenlerinizi çıkarınız, atık kutusuna atınız ve ellerinizi yıkayınız.

37.

Yapılan iĢlemi kaydediniz.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ĠNTRAMUSKULER ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1.

Kendini tanıttı

2.

Hastaya ismi ile hitap etti

3.

Yapılacak enjeksiyonun gerekçesini açıkladı

4.

Yapılacak iĢlemi kısaca açıkladı

5.

Hastanın onayını aldı

6.

Enjeksiyon için kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırladı

7.

Malzemelerin son kullanma tarihlerini ve diğer özelliklerini (ilaç adı, ısısı, vb)

2

3

kontrol etti
8.

Ellerini yıkayıp, kuruladı

9.

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerini giydi

10.

Ġlaç flakonunun metal kapağını steril olarak açtı veya ampulü boynundan testere
ile keserek ya da gazlı bezle tutarak açtı

11.

Enjekte edilecek ilacın miktarına uygun enjektörü, steril olarak açtı

12.

Ampuldeki solüsyonu enjektöre çekti

13.

Enjektöre çektiği sıvıyı flakonun içine lastik tıpasından verdi, enjektörü çıkardı,
uygun Ģekilde karıĢtırıp ilaç homojen hale gelince lastik tıpasından enjektör ucunu
sokarak ilacı enjektöre çekti (Ġlacımız flakon değilse bu basamağa gerek yoktur).

14.

Enjektörde hava varsa, iğnesini yukarı doğru tutup, enjektör gövdesine parmakla
hafifçe vurarak hava kabarcıklarının yukarı çıkmasını sağladı

15.

Pistonu hafifçe iterek kalan havayı çıkardı

16.

Enjektör iğnesinin kılıfını taktı

17.

Uygun enjeksiyon bölgesini belirledi

18.

Enjeksiyon yapılacak bölgeye göre hastanın pozisyonunu ayarlayıp giysilerini açtı
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19.

Enjeksiyon yapmak için belirlenen bölgeyi antiseptik solüsyonla içten dıĢa dairesel
hareketlerle sildi

20.

Hastaya enjeksiyon uygulanacak kasını gevĢetmesi gerektiğini anlattı

21.

Kuru tamponu pasif elin serçe ve yüzük parmağı arasında sıkıĢtırdı

22.

Enjektörün iğnesinin koruyucu bölümünü çıkarıp, aktif eliyle kalem gibi tuttu

23.

Pasif elin baĢ ve orta parmaklarıyla belirlenen bölgenin derisini gergin tuttu

24.

Ġğneyi çabuk ve kuvvetlice cilde dik açı yapacak Ģekilde uzunluğunun ¾ oranında
cilde batırarak kas içine ilerletti

25.

Pistonu hafifçe geri çekti, kan gelirse iğneyi hızla çıkarttı. Enjektöre yeni bir iğne
taktı ve basamakları tekrarladı

26.

Pistonu hafifçe geri çekti kan gelmezse enjeksiyonu yavaĢça yaptı

27.

Enjeksiyon tamamlandıktan sonra, iğneyi hızla geri çekti

28.

Kuru pamuk veya gazlı bezi enjeksiyon bölgesinin üzerine bastırdı

29.

Ġğne ucunun koruyucu kapağını kapatmadan iğneyi, delici-kesici tıbbi atık kutusuna
attı

30.

Enjektör ve pamuğu tıbbi atık kutusuna attı

31.

Hastaya giyinmesini söyledi, isterse bir süre uzanıp dinlenebileceğini belirtti

32.

Hastanın reaksiyonlarını gözledi ve herhangi bir Ģikâyeti olursa tekrar gelmesini
söyledi

33.

Eldivenlerini çıkarttı, atık kutusuna attı ve ellerini yıkadı

34.

Yapılan iĢlemi kaydetti

71

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ĠNTRAVENÖZ ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DĠRME Rehberi
AMAÇ: Ġntravenöz enjeksiyon yapma becerisini kazandırmak

ARAÇLAR: Ġlaç, enjektör, antiseptik madde, tampon, eldiven, turnike, sabun, kâğıt havlu, delici kesici tıbbi atık
kutusu, atık kutusu

KATILIMCI:

ntravenöz enjeksiyon; Ven içine ilaç verilme yöntemidir. Emilim ve etki hızlı olduğundan ilaç uygulama yolları
arasında en riskli uygulama olarak kabul edilir.
Ġntravenöz yolla ilaç uygulaması iki Ģekilde yapılır:
Ġntravenöz bolus enjeksiyon; Küçük hacimdeki genellikle 10 ml‟ye kadar ilacın, kısa zamanda (1–5 dk
içinde) ven içine verilmesidir.

Ġntravenöz sıvı uygulaması; Büyük hacimdeki sıvıların ya da sıvılara eklenmiĢ ilacın yavaĢça ( dakikada bir
veya birkaç ml ) uzun sürede, genellikle sabit hızda verilmesidir.
Koldaki antekübital bölge, intravenöz enjeksiyon için en sık kullanılan bölgedir. Sıklıkla Basilik ven, Sefalik ven
ve Medyan Kübital venler kullanılır. Bu damarların yüzeysel ve büyük olmaları ve bölgedeki derinin ince ve
Ģeffaf olması damara girmeyi kolaylaĢtırır.

ĠV enjeksiyon uygulamaları;
 Büyük hacimdeki solüsyonların verilmesinde,
 Hayatı tehdit eden acil durumlarda (kardiak arrest, Ģok, sepsis vb.) ilaçların hemen etkisini göstermesi
istendiğinde,
 Cilt ve cilt altı dokuları tahriĢ eden ilaçların kullanılmasında tercih edilir
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NO

BASAMAKLAR

1.

Kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırlayınız ve iĢleme baĢlamadan önce kontrol ediniz.

2.

Hastaya kendinizi tanıtınız.

3.

Hastayı sedyeye yada muayene masasına yatırınız

4.

Yapılacak iĢlemin gerekçesini söyleyiniz.

5.

Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız.

6.

Hastanın onayını alınız.

7.

Kolların 1/3 alt kısmı ve önkollar açık kalacak Ģekilde, giysilerini çıkarmasını sağlayınız.

8.

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

9.

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

10.

Antekubital (dirsek ön çukuru) veya el sırtı bölgesini inceleyerek yeterince belirgin bir veni seçiniz.

11.

Enjektörünüzü hazırlayınız.

12.

Venöz giriĢim yapılacakkolu, gövde ile 30 derecelik açı yapacak Ģekilde, önkolu ekstansiyonda ve dıĢa rotasyonda
tutarak, kolu destekleyiniz.

13.

Dirseğin 8-10 cm yukarısından turnikeyi bağlayınız.

14.

GiriĢim

15.

Enjektörü, aktif olarak kullanılan ele alınız ve iğnenin koruyucu bölümünü çıkarınız.

16.

Enjektörün iğnesini, keskin uç deriye yakın gelecek biçimde, deriye 35 derecelik bir eğimle batırınız.

17.

Deriyi geçince, enjektörün iğnesini deriye paralel 3-5 mm ilerletip, vene giriniz.

18.

Ġğnenin ucunu ven içinde 2-3 mm ilerletiniz.

19.

Enjektör ve iğneyi hiç oynatmadan tutunuz.

20.

Enjektörün piston bölümünü geriye doğru yavaĢ yavaĢ çekerek, venin içinde olup olmadığınızı kontrol ediniz. Eğer

yapacağınız ven üzerindeki deriyi merkezden çevreye doğru hareketlerle antiseptik çözeltiler ile siliniz.

kan gelmiyorsa, 10. basamaktan itibaren tekrarlayınız.
21.

Ven içine girilmiĢse pasif eliniz ile turnikeyi çözünüz.

22.

Uygulanan veni kontrol ederek ilacı yavaĢça veriniz.

23.

Ġlacı verdikten sonra kuru tamponla bastırırken, enjektörü aynı açı ve hızla geri çekiniz.

24.

Enjeksiyon bölgesinde kanamayı durdurmak için tamponla bastırmaya devam ediniz.

25.

Özel bantı enjeksiyon yapılan noktaya yapıĢtırınız.

26.

Enjektörü delici kesici enfekte atık kutusuna, kullanılan malzemeleri ve eldivenleri tıbbi atık kutusuna atınız.

27.

Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
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NDĠRME Rehberi

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

ĠNTRAVENÖZ ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR

NO

1
1.

2

3

Kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırladı ve iĢleme baĢlamadan önce
kontrol etti.

2.

Hastaya kendini tanıttı.

3.

Hastayı sedyeye yada muayene masasına yatırdı.

4.

Yapılacak iĢlemin gerekçesini söyledi.

5.

Yapılacak iĢlemi kısaca açıkladı.

6.

Hastanın onayını aldı.

7.

Kolların 1/3 alt kısmı ve önkollar açık kalacak Ģekilde, giysilerini çıkarmasını
sağladı.

8.

Ellerini yıkayıp, kuruladı.

9.

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerini giydi

10. Antekubital veya el sırtı bölgesini inceleyerek yeterince belirgin bir veni seçti.
11. Enjektörü hazırladı.
12. Enjektörü steril ambalajından çıkarıp iğnesini taktı.
13. Parmağıyla ampüle birkaç kez vurduktan sonra ampulün boynunu, iĢaretli
yerinden baĢparmağıyla iterek kırdı.
14. Enjektörün kapağını çıkarıp ilacı enjektöre çekti.
15. Enjektörü dik tutup hafifçe vurarak hava kabarcıklarının üst bölgede
toplanmasını sağladıktan sonra enjektörün pistonunu hafifçe iterek havayı
çıkardı ve enjektörün koruyucu kapağını kapattı.
16. Kullanılacak veni belirleyip turnikeyi giriĢim yapılacak venin 10-15 cm
yukarısından, arteriyel kan akımını engellemeyecek Ģekilde bağladı.
17. Antiseptik maddeli tampon ile giriĢim yapılacak bölgeyi yukarıdan aĢağıya
doğru sildi.

74

18. Enjektörün kapağını açtıktan sonra, pasif el ile kolu destekleyip, baĢparmakla
giriĢim yapılacak bölgenin altından cildi aĢağı doğru çekerek gerdi.
19. Enjektörün iğnesini, keskin uç deriye yakın gelecek biçimde, deriye 35
derecelik bir eğimle batırdı.
20. Deriyi geçince, enjektörün iğnesini deriye paralel olarak 3-5 mm ilerletip,
vene girdi.
21. Ġğnenin ucunu ven içinde 2-3 mm ilerletti.
22. Enjektör pistonunu pasif elle geri çekerek, venin içine girdiğini kontrol etti.
23. Pasif eliyle turnikeyi çözdü.
24. Uygulanan veni kontrol ederek ilacı yavaĢça verdi.
25. Ġlacı verdikten sonra kuru tamponla bastırırken, enjektörü aynı açı ve hızla
geri çekti.
26. Enjeksiyon bölgesinde kanamayı durdurmak için tamponla bastırmaya devam
etti.
27. Özel bantı enjeksiyon yapılan noktaya yapıĢtırdı.
28. Enjektörü delici kesici enfekte atık kutusuna, kullanılan malzemeleri ve
eldivenleri tıbbi atık kutusuna attıktan sonra ellerini yıkayıp kuruladı.

75

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
SUBKUTAN ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
AMAÇ:Subkutan enjeksiyon yapma becerisi kazandırmak

ARAÇLAR: Ġlaç, enjektör, antiseptik madde, tampon, eldiven
KATILIMCI:
Subkutan enjeksiyon (SC); dermis tabakası altındaki gevĢek bağ dokusu içine ilaç verme yöntemidir. Deri altı
dokusu kan damarlarından zengin değildir. Bu alanda ilaç emilimi kapiller yolla olmaktadır. Bu nedenle bu
bölgeye uygulanan ilacın emilimi, intra müsküler enjeksiyondan daha yavaĢ, intra dermal ve oral yoldan daha
hızlıdır. Bununla birlikte, doku dolaĢımı ile ilgili bir problem yoksa ilacın emilimi doz kaybı olmadan tamdır.
Subkutan enjeksiyon yavaĢ ve düzenli emilimi istenen, küçük hacimdeki (0.5- 1 ml), irrite olmayan, suda
çözünür ilaçlar için uygundur. Bazı aĢılar, narkotikler, insülin, heparin, epinefrin ve growth hormonu gibi
ilaçların bu yolla vücuda zerk edilmesi önerilir.
En çok uygulanan bölgeler Ģunlardır: Üst kolun lateral yüzü, uyluğun ön yan kısmı (laterofemoral), sırtta
skapula altı, dorsogluteal bölgenin üzeri, abdominal bölge
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BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1.

Kendinizi tanıtınız

2.

Hastaya ismi ile hitap ediniz.

3.

Yapılacak enjeksiyonun gerekçesini açıklayınız.

4.

Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız.

5.

Hastanın onayını alınız.

6.

Enjeksiyon için kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırlayınız, uygun enjektörü seçiniz.

7.

Malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.

8.

Uygulayacağınız ilacın doğru ilaç olduğundan, uygun ısı ve renkte olduğundan emin olunuz.

9.

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

10.

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

11.

Ġlaç flakonunun metal kapağını steril olarak açınız.

12.

Ampulün boynundan testere ile keserek ya da gazlı bez ile tutarak ampulü açınız.

13.

Enjekte edilecek ilacın miktarına uygun enjektörü seçerek steril olarak açınız.

14.

Ampuldeki solüsyonu enjektöre çekiniz.

15.

Enjektöre çektiğimiz sıvıyı flakonun içine lastik tıpasından veriniz, enjektörü çıkarınız, uygun
Ģekilde karıĢtırıp ilaç homojen hale gelince lastik tıpasından enjektör ucunu sokarak ilacı enjektöre
çekiniz (Ġlacımız flakon değilse bu basamağa gerek yoktur).

16.

Enjektörde hava varsa, iğnesini yukarı doğru tutup, enjektör gövdesine parmakla hafifçe vurarak
hava kabarcıklarının yukarı çıkmasını sağlayınız.

17.

Pistonu hafifçe iterek kalan havayı çıkarınız.

18.

Enjeksiyon bölgesini tespit ediniz.

19.

Enjeksiyon bölgesinde 2.5 cm²‟lik alanı antiseptik madde içeren tamponla merkezden dıĢa doğru
dairesel hareketle siliniz.

20.

Tamponu pasif elin serçe ve yüzük parmağı arasına sıkıĢtırınız.

21.

Enjektör kapağını sterilitesini bozmadan açınız.

22.

Enjeksiyon yapılacak deri ve deri altı dokusunu pasif elin parmakları arasında yağ dokusu az ise
sıkıĢtırınız, fazla ise geriniz.

23.

Enjektörü kalem tutar gibi veya el ayası ve parmakların altında kalacak Ģekilde tutunuz.
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24.

Ġğne eğimini yukarı bakar duruma getiriniz.

25.

Ġğneyi deri sıkıĢtırıldı ise 45 lik, gerildi ise 90 lik açıyla batırınız.

26.

Ġğne tam olarak girdikten sonra pasif el ile tutulan veya gerilen dokuyu serbest bırakınız.

27.

Pasif el ile enjektör pistonunu geri çekerek derialtı yağ dokusu içine girildiğini kontrol ediniz.

28.

Enjektöre kan gelmemiĢ ise; ilacı yavaĢ bir Ģekilde derialtı yağ dokusu içine veriniz (Kan gelirse
iğneyi çıkararak ilk bölgeden 1-1.5 cm kadar uzağa tekrar batırınız).

29.

Pasif el ile iğnenin giriĢ noktasına tamponla hafifçe bastırarak aktif el ile enjektörü giriĢ açısı ve
hızıyla geri çekiniz (ĠĢlemden sonra enjeksiyon bölgesine basınç uygulanmamalıdır!)

30.

Kullanılan enjektör iğnesinin koruyucu kapağını kapatmadan delici kesici tıbbi atık kutusuna atınız.

31.

Eldivenlerinizi çıkarınız.

32.

Hastanın giysilerini düzelterek rahatlamasını sağlayınız.

33.

Ġlacın adı, biçimi, veriliĢ zamanı, dozu ve veriliĢ yolunu kaydediniz.

34.

Kirli malzemeleri tıbbi atık kutusuna atınız.

35.

Ellerinizi yıkayınız.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
SUBKUTAN ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1.

Kendini tanıttı

2.

Hastaya ismi ile hitap etti

3.

Yapılacak enjeksiyonun gerekçesini açıkladı

4.

Yapılacak iĢlemi kısaca açıkladı

5.

Hastanın onayını aldı

6.

Enjeksiyon için kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırladı

7.

Malzemelerin son kullanma tarihlerini ve diğer özelliklerini kontrol etti

8.

Ellerini yıkayıp, kuruladı

9.

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerini giydi

10.

Ġlaç flakonunun metal kapağını steril olarak açtı veya ampulü

2

3

boynundan testere ile keserek ya da gazlı bez ile tutarak açtı

11.

Enjekte edilecek ilacın miktarına uygun enjektörü steril olarak açtı

12.

Ampuldeki solüsyonu enjektöre çekti
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13.

Enjektöre çektiği sıvıyı flakonun içine lastik tıpasından verdi, enjektörü
çıkardı, uygun Ģekilde karıĢtırıp ilaç homojen hale gelince lastik
tıpasından enjektör ucunu sokarak ilacı enjektöre çekti (Ġlacımız flakon
değilse bu basamağa gerek yoktur).

14.

Enjektörde hava varsa, iğnesini yukarı doğru tutup, enjektör
gövdesine parmakla hafifçe vurarak hava kabarcıklarının yukarı
çıkmasını sağladı

15.

Pistonu hafifçe iterek kalan havayı çıkardı

16.

Enjektör iğnesinin kılıfını taktı

17.

Uygun enjeksiyon bölgesini belirledi

18.

Enjeksiyon yapılacak bölgeye göre hastanın pozisyonunu ayarlayıp
giysilerini açtı

19.

Enjeksiyon yapmak için belirlenen bölgeyi antiseptik solüsyonla içten
dıĢa dairesel hareketlerle sildi

20.

Tamponu pasif elin serçe ve yüzük parmağı arasına sıkıĢtırdı

21.

Enjektör kapağını sterilitesini bozmadan açtı

22.

Enjeksiyon yapılacak deri ve deri altı dokusunu pasif elin parmakları
arasında yağ dokusu az ise sıkıĢtırdı, fazla ise gerdi

23.

Enjektörü kalem tutar gibi veya el ayası ve parmakların altında
kalacak Ģekilde tuttu

24.

Ġğne eğimini yukarı bakar duruma getirdi

25.

Ġğneyi deri sıkıĢtırdı ise 45 lik, gerdi ise 90 lik açıyla batırdı

26.

Ġğne tam olarak girdikten sonra pasif el ile tutulan veya gerilen
dokuyu serbest bıraktı

27.

Pasif el ile enjektör pistonunu geri çekerek derialtı yağ dokusu içine
girildiğini kontrol etti

28.

Enjektöre kan gelmemiĢ ise; ilacı yavaĢ bir Ģekilde derialtı yağ dokusu
içine verdi

29.

Pasif el ile iğnenin giriĢ noktasına tamponla hafifçe bastırarak aktif el
ile enjektörü giriĢ açısı ve hızıyla geri çekti

30.

Kullanılan enjektör iğnesinin koruyucu kapağını kapatmadan delici
kesici tıbbi atık kutusuna attı

31.

Eldivenlerini çıkarttı

32.

Hastanın giysilerini düzelterek rahatlamasını sağladı

33.

Ġlacın adı, biçimi, veriliĢ zamanı, dozu ve veriliĢ yolunu kaydetti

34.

Kirli malzemeleri tıbbi atık kutusuna attı

35.

Ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ĠNTRADERMAL ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
Amaç: Ġntradermal enjeksiyon yapma becerisi kazandırmak
ARAÇLAR: Eldiven, insülin/Tüberkülin enjektörü, tepsi, %70 lik alkol, pamuk, atık kabı
KATILIMCI:

Ġntradermal enjeksiyon; epidermis tabakasının hemen altına, dermis tabakasının içine ilaç verme yöntemidir.
Parenteral yollar içinde emilimin en yavaĢ olduğu yoldur. Bu nedenle, tanı amacı ile ve ilaçların lokal etkilerinin
belirlenmesinde kullanılır. Genellikle tüberkülin testi, çeĢitli alerjenler ve ilaçlara karĢı dokunun lokal
reaksiyonunu belirlemek amacıyla uygulanır.
Ġntradermal enjeksiyonda, 0.1- 0.5 ml ilaç uygulanır. Kullanılan iğnenin numarası 26- 27, iğnenin boyu 0,6- 1
cm olup, iğnenin giriĢ açısı 5- 15 derecedir.
Sıklıkla kullanılan bölgeler ; Ön kolun iç yüzü, Üst kolun arka yüzü, Sırtın üst yüzü ve Üst göğüs bölgesidir.
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NO

BASAMAKLAR

1

Eller yıkanır

2

Gerekli malzemeler hazırlanır (enjektör, uygulanacak ilaç, antiseptik solüsyon, pamuk )

3

ĠĢlem hastaya açıklanır

4

Ġlaç kontrol edilir ( 8 doğru ilkesi )

5

Ġlaç enjektöre çekilir ve enjektör ucu değiĢtirilir.

6

Uygun ve doğru enjeksiyon bölgesi seçilir.

7

Hastaya seçilen enjeksiyon bölgesine uygun pozisyon verilir. Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen
gösterilir, sadece enjeksiyon uygulama alanı açıkta bırakılır.

8

Bölgedeki anatomik altyapılar değerlendirilerek iğnenin doğru giriĢ yeri saptanır ( Bölge az tüylü/tüysüz
olmalıdır).

9

Enjeksiyon alanı antiseptik solüsyonla ıslatılmıĢ pamuk tampon ile merkezden dıĢa doğru dairesel hareketlerle
silinir.

10

Antiseptik solüsyonun kuruması için 10 sn beklenir.

11

Ġğnenin kılıfı iğneyi kontamine etmeden dikkatlice çıkarılır.

12

Enjektör avucun ve parmakların altında kalacak Ģekilde kavranır.

13

Pasif el ile hastanın ön kolu altından tutulup, deri baĢ ve diğer parmaklar ile gerilir.

14

Enjektör, iğnenin kesik ucu yukarı bakacak Ģekilde tutulur. Deriye 5-15 derecelik açıyla yaklaĢık 2 mm kadar
girilir.

15

Ġlaç deride birkaç mm‟lik (mercimek büyüklüğü kadar) kabartı oluĢturana kadar yavaĢça verilir ve iğnenin giriĢ
açısı bozulmadan geri çekilir. Ġlaç verildiğinde deride kabarcık oluĢmuyorsa, iğne aynı açı ile geri çekilerek,
uygulama yapılan alanın en az 5 cm uzağına tekrar uygulanır. Kabarcığın oluĢmaması ilacın subkutan dokuya
gittiğini gösterir.

16

Enjeksiyon bölgesine iğnenin çıkarılması sırasında ve sonrasında tampon uygulanmaz ve ovulmaz. Bölge tek bir
hareketle kuru pamukla silinir.

17

Enjeksiyon bölgesinin çevresi kalem ile daire içine alınarak bölge daha sonra kontrol edilmek üzere iĢaretlenir.

18

Eller tekrar yıkanır.

19

Uygulama kaydedilir.
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NDĠRME Rehberi

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

ĠNTRADERMAL ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

NO

1

1

Ellerini yıkadı.

2
3

Gerekli malzemeler hazırladı (enjektör, uygulanacak ilaç, antiseptik solüsyon,
pamuk ).
ĠĢlemi hastaya açıkladı.

4

Ġlacı kontrol etti ( 8 doğru ilkesi ).

5

Ġlacı enjektöre çekti, 0.2- 0.3 ml hava çekerek hava kilidi oluĢturdu ve
enjektör ucunu değiĢtirdi.
Uygun ve doğru enjeksiyon bölgesini seçti.

6
7

Hastaya seçilen enjeksiyon bölgesine uygun pozisyon verdi. Hastanın
mahremiyetinin korunmasına özen gösterdi, sadece enjeksiyon uygulama
alanını açıkta bıraktı.

8

Bölgedeki anatomik altyapılar değerlendirerek iğnenin doğru giriĢ yerini
saptadı.

9

Enjeksiyon alanını antiseptik solüsyonla ıslatılmıĢ pamuk tampon ile
merkezden dıĢa doğru dairesel hareketlerle sildi. Antiseptik solüsyonun
kuruması için 10 sn bekledi.

10

Ġğnenin kılıfını iğneyi kontamine etmeden dikkatlice çıkardı.

11

Enjektörü, aktif elin baĢparmağı ile iĢaret parmağı arasında kalem tutar gibi
tuttu.

12

Enjeksiyon yapılacak bölgeyi, aktif olmayan elinin baĢ ve diğer parmakları ile
çevresinden tutarak kaldırdı.

13

Ġğneyi dokunun durumuna göre 45- 90o açıyla batırdı.

14

Ġğne girince dokuyu serbest bıraktı.

15

Aktif eli ile enjektörü sabit bir Ģekilde hareket ettirmeden tuttu.

16

DENEME

BASAMAKLAR

2

3

Aktif olmayan eli ile enjektörün pistonunu geri çekerek aspirasyon iĢlemi
yaptı.
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17

Hava gelirse önce ilacı, ardından enjektördeki havayı doku içine, basınç
oluĢturmayacak hızda verdi.

18

Kuru pamuk tamponu iğnenin giriĢ bölgesi üzerine bastırdı ve iğneyi giriĢ
açısı bozulmadan tek bir hareketle geri çekti.

19

Enjeksiyon bölgesine kanama durana kadar hafifçe basınç uyguladı.

20

Atılabilir araç gereci uygun Ģekilde imha etti, diğer araç gereçleri kaldırdı.

21

Ellerini tekrar yıkadı.

22

Uygulamayı kaydetti .
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DÖNEM 2
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ATEġ ÖLÇME BECERĠSĠ
AMAÇ: AteĢ ölçme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Timpanik termometre, tek kullanımlık uç
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Ellerin yıkanması

2

Hastayı muayene hakkında bilgilendirme, rahat olmasını söyleme ve baĢının yana çevrilmesi

3

Hasta merdiven çıkmıĢ, yürümüĢ, yorgun vb durumda ise 5–10 dakika dinlenmesini sağlama

6

Termometrenin ekranındaki dijital görüntünün kontrol edilmesi (genellikle 34ºC olmalıdır)

7

Tek kullanımlık probun dikkatlice sensör ucuna yerleĢtirilmesi

8

Probun kulak kanalına yerleĢtirilmesi, kulağın içine fazla ilerletilmesinden kaçınılması

9

Termometrenin çalıĢtırılması ve sıcaklığın okunmasının gözlenmesi

10

Termometrenin ekranındaki sayının okunması ve kaydedilmesi
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KSÜ
KSÜ
ÜNĠVERSĠTESĠ
ÜNĠVERSĠTESĠ
TIP
TIP
FAKÜLTESĠ
FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK
KLĠNĠK
BECERĠ
BECERĠ
EĞĠTĠMĠ
EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ATEġ ÖLÇME BECERĠSĠ
DĠRME Rehberi
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

Eller yıkandı.
Hasta muayene hakkında bilgilendirildi ve baĢı yana çevrildi.
Hasta merdiven çıkmıĢ, yürümüĢ, yorgun vb durumda ise 5–10 dakika dinlenmesi sağlandı.
Termometrenin ekranındaki dijital görüntü kontrol edildi (genellikle 34ºC olmalıdır).
Tek kullanımlık prob dikkatlice sensör ucuna yerleĢtirildi.
Prob kulak kanalına yerleĢtirildi ve kulağın içine fazla ilerletilmesinden kaçınıldı.
Termometre çalıĢtırıldı ve sıcaklığın okunması gözlendi.
Termometrenin ekranındaki sayı okundu ve kaydedildi.
Cihazdan probu çıkarılıp atık kutusuna atıldı.
Eller tekrar yıkandı.
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NDĠRME R

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ

RADĠYAL ARTERDEN NABIZ ÖLÇME BECERĠSĠ
R
AMAÇ: Radial arterden nabız sayısını ölçme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Saniyeli saat
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Ellerinizi yıkayınız

2

Hastayı muayene hakkında bilgilendiriniz

3

Hasta merdiven çıkmıĢ, yürümüĢ, aktivite yapmıĢ ise 5–10 dakika dinlenmesini sağlayınız.

6

Hasta oturur pozisyonda iken; nabzı değerlendireceğiniz kolunu bir desteğin üzerine koyunuz. Kolu
dirsekten 90°‟lik açı yapacak biçimde bükünüz ve el bileği düz duracak, avuç içi yukarı bakacak biçimde
eli yerleĢtiriniz.

7

ĠĢaret, orta ve yüzük parmakları radial arter üzerine, baĢparmak bileğin üstüne gelecek Ģekilde çok hafif
bir basınçla yerleĢtiriniz.

8

Radyal arteri palpe ediniz.

9

Nabız atımlarının hissetmeye baĢladıktan itibaren 60 sn. süreyle atımları sayınız.

10

Nabız sayısını, ritmini ve dolgunluğunu kaydediniz.

14

Hastaya ölçümleriniz ile ilgili bilgi veriniz

15

Ellerinizi yıkayınız
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NDĠRME R

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

RADiYAL ARTERDEN NABIZ ÖLÇME BECERĠSĠ
hberi
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

1.Ellerini yıkadı.
2.Hastayı muayene hakkında bilgilendirdi
3.Hasta merdiven çıkmıĢ, yürümüĢ, aktivite yapmıĢ ise 5-10 dakika dinlenmesini
sağladı.
4.Hasta oturur pozisyonda iken; nabzı değerlendireceği kolu bir desteğin üzerine
koydu. Kolu dirsekten 90°‟lik açı yapacak biçimde büktü ve el bileği düz duracak,
avuç içi yukarı bakacak biçimde eli yerleĢtirdi.
5.ĠĢaret, orta ve yüzük parmaklarını radyal arter trasesi üzerine yerleĢtirdi.
6.Radyal arteri palpe etti.
7.Nabız atımlarının hissetmeye baĢladıktan itibaren 60 sn. süreyle atımları saydı.
8.Nabız sayısını, ritmini ve dolgunluğunu kaydetti.
9.Hastaya ölçümleri ile ilgili bilgi verdi.
10. Ellerini yıkadı.
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NDĠRME Rehberi

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
KAROTĠD ARTERDEN NABIZ ALMA BECERĠSĠ
hberi
AMAÇ: Radial arterden nabız sayısını ölçme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Saniyeli saat
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Ellerin yıkanması

2

ĠĢlemin hastaya açıklanması

3

Hasta aktivitede bulunmuĢsa 5-10 dk dinlenmesinin sağlanması

6

Boyun açıkta kalacak Ģekilde giysilerin çıkartılması

7

Hastaya sırt üstü yatırır veya oturur pozisyon verilmesi

8

BaĢa orta hatta ve hafif ekstansiyonda pozisyon verilmesi

9

ĠĢaret ve orta parmağın tiroid kıkırdağı üzerine koyulması

10

ĠĢaret ve orta parmağın sternokleidomastoid kasa doğru, dıĢa kaydırılması

11

Ellerin yıkanması
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RMNDĠRME Rehberi

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ERĠġKĠNDE ÜST EKSTREMĠTE KAN BASINCI ÖLÇME
BECERĠSĠ
hb
AMAÇ: EriĢkinde kan basıncı ölçme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Sfigmomanometre, stetoskop
KATILIMCI:

Tansiyon aletinin manĢon uzunluğu yetiĢkin için 23 cm, çocuklar için 12 cm‟dir. ManĢon geniĢliği yetiĢkinlerde 1214cm,çocuklarda 8 cm‟dir.

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastaya kendinizi tanıtıp, yapılacak iĢlem hakkında bilgi veriniz.

2

Bireyin ölçüm öncesindeki 30 dakika içerisinde egzersiz yapmamıĢ ve kafein içeren gıda maddeleri
ve sigara almamıĢ, burun ve göz damlası kullanmamıĢ olmasına dikkat ediniz.

3

Hastaya, son yarım saat içinde kan basıncını etkileyecek maddeleri (çay, kahve, sigara, nazal
dekonjestan gibi) kullanıp kullanmadığını sorunuz. Eğer bu maddeleri kullandı ise yarım saat
sonra ölçüm yapmanın daha doğru sonuç vereceğini söyleyerek beklemesini sağlayınız.

4

Hastanın daha önceki tansiyon ölçüm sonucu, tansiyon ilacı kullanıp kullanmadığı sorularını
sorunuz.

5

KiĢide bir gerginlik (anksiyete) hissediliyorsa yapılacak olan iĢlem hakkında bilgi verilirken bu
gerginliğin giderilmesine çalıĢınız.

6

Ortamın, sakin, sessiz ve sıcaklığının aĢırı sıcak veya soğuk olmamasını sağlayınız.

7

Kullanılacak kan basıncı ölçüm aletilerini gözden geçiriniz

Tansiyon aleti manĢonunun havasının tam inmiĢ mi?

8



Steteskop hazır mı?



Hastanın kol çevresine uygun bir manĢonun mu?

KiĢinin, eğer varsa, üzerindeki palto, ceket, kazak gibi giysileri çıkartmasını isteyiniz. (Sıyrıldığında
kolu sıkmayacak giysiler çıkarılmayabilir).
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9

10

Hastaya uygun pozisyon veriniz

Hasta bir sandalyede rahat pozisyonda oturmalı, yatan hasta ise ölçüm yapılacak olan
kolu gövdeye paralel uzatmalı,

KiĢinin dirseği havada kalmamalı, mutlaka masa gibi bir yere dayatılmalı,

Kol dirsekten hafif fleksiyonda ve avuç içi yukarı bakar durumda, ön dirsek boĢluğu
(antekübital fossa) seviyesinin mümkün olduğunca kalp hizasına olması sağlanmalıdır.

KiĢinin sağ ya da sol kolunu uzatması söyleyiniz. (Hipertansiyonu olan hastanın ilk
değerlendirmede kan basıncı her iki koldan ölçülmeli, sonraki ölçümler daha yüksek bulunan
koldan yapılmalıdır).

11

Brakiyal arterin trasesi üzerinden (dirsek eklemi ön yüz, medial taraftan) arter nabzını 4 parmakla
palpe ediniz.

12

Tansiyon aletinin manĢonu ön dirsek boĢluğu açıkta kalacak Ģekilde (ManĢonun alt kenarının
antekübital fossadan en az 2.5 cm yukarıda olacak Ģekilde) kola sarınız.
ManĢonu sararken Ģunlara dikkat ediniz.

Ġçindeki hava torbası brakial arteri ortalayacak Ģekilde olmalı,


Ġçindeki hava torbası katlanmamalı,




Hava boruları brakial arter trasesine gelmeyecek biçimde olmalı,
Kola tam oturacak Ģekilde, yeterli sıkılıkta olmalı (ManĢon ile cilt arasında 1 parmak
sığacak kadar açıklık olmalı)

13

Steteskopun kulaklık kısmı sivri tarafı karĢıya bakacak Ģekilde kulağınıza takınız.

14

Steteskopun tamburunu ön dirsek boĢluğuna, hafif iç (medial) bölgeye (brakial arter trasesi
üzerine) ve manĢonun altına gelmeyecek Ģekilde yerleĢtiriniz. Fazla bastırmadan bir elinizle orada
tutunuz.

15

Bir el ile çanı bastırırken diğer el ile hava pompasını tutup, hava (puar) musluğu sonuna kadar
kapatınız.
Not: Hava musluğu kapatıldıktan sonra zorlamaya devam edip çok fazla sıkıĢtırmayınız. Aksi
durumda gerektiğinde tek el ile musluğu açmakta zorlanılabilirsiniz. Bu amaçla manĢon
ĢiĢirilmeden önce kapatılan musluğun kolay açılıp açılmadığını kontrol etmek yararlı olur.

16

Ölçüm yapılırken hastanın ve çevredekilerin konuĢmasına izin vermeyiniz.

17

Diğer elinizle hava musluğunu kapatarak manĢon basıncını, 180 mm Hg olacak Ģekilde arttırınız,
ya da manĢon basıncını arttırırken Korotkoff seslerini dinleyiniz ve manĢon basıncını seslerin
kesildiği basınçtan 30-40 mm Hg daha yüksek olacak Ģekilde arttırınız.

18

Atım sesi duyulmuyorsa hava musluğunun vidası hafifçe gevĢetilerek basıncın yavaĢ yavaĢ aĢağı
doğru düĢmesini sağlayınız.
Not: Manometrenin ibresi hızlı düĢüyorsa biraz kapatıp, yavaĢ düĢüyorsa biraz açarak (2-3
saniyede 10 mmHg düĢecek) Ģekilde havanın inmesini sağlayınız.

19

Ġlk atım sesinin (bu sesin ardından atımlar devam etmelidir) duyulduğu noktadaki basınç değerini
manometrenin ibresinden okuyunuz, bu değer sistolik kan basıncıdır.

20

Ġlk sesi takiben sürekli duyulan atım sesleri bir noktada kesilir, son sesin duyulduğu (sesin azaldığı
değil, tamamen kesildiği) noktadaki değeri ibreden okuyunuz, bu da diastolik kan basıncıdır.

21

Diastolik kan basıncı belirlendikten sonra hava musluğunu gevĢeterek, basıncı hızla sıfıra doğru
indiriniz.

22

Basınç en alta inene kadar kulaklıklar çıkartılmamalı ve steteskobun çan kısmı yerinden
oynatılmamalıdır.

23

Aynı koldan üst üste iki ölçüm yapmak gerekirse iki ölçüm arasında en az 15 saniye zaman
olmasını ve bu arada manĢonun havasının tamamen alınmasını sağlayınız.

24

Ölçüm tamamlandı ise kulaklıkları çıkartıp, manĢonu çözünüz.

25

Hastaya giyinmesini söyleyiniz.

26

Hastaya ölçüm sonuçları hakkında bilgi veriniz.

27
28

Kan basıncı değerini önce sistolik, sonra diastolik kan basıncı olmak üzere kaydediniz.
Tansiyon aletini toplayıp yerine yerleĢtiriniz.

Not : Aynı koldan bir ölçüm daha yapacaksanız en az 5 dakika beklemeniz gerektiğini unutmayınız.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ERĠġKĠNDE ÜST EKSTREMĠTE KAN BASINCI ÖLÇME BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1
2
3

5

KiĢide bir gerginlik hissetti ise yapılacak olan iĢlem hakkında bilgi verilirken bu gerginliğin
giderilmesine çalıĢtı.

6

Kullanılacak kan basıncı ölçüm aletlerini gözden geçirdi

7

KiĢinin, eğer varsa, üzerindeki palto, ceket, kazak gibi giysileri çıkartmasını istedi.
Hastaya uygun pozisyon verdi
KiĢinin sağ ya da sol kolunu uzatması söyledi.

10

Brakiyal arterin trasesi üzerinden arter nabzını 4 parmakla palpe etti.

11

Tansiyon aletinin manĢonunu ön dirsek boĢluğu açıkta kalacak Ģekilde kola sardı.

12

Steteskopun kulaklık kısmı sivri tarafı karĢıya bakacak Ģekilde kulağına taktı.

13

Steteskopun tamburunu ön dirsek boĢluğuna, hafif iç bölgeye ve manĢonun altına
gelmeyecek Ģekilde yerleĢtirdi.

14

Bir el ile çanı bastırırken diğer el ile hava pompasını tutup, hava musluğunu sonuna kadar
kapattı.

15

16
17
18

3

Hastaya, son yarım saat içinde kan basıncını etkileyecek maddeleri kullanıp kullanmadığını
sordu. Eğer bu maddeleri kullandı ise yarım saat sonra ölçüm yapmanın daha doğru sonuç
vereceğini söyleyerek beklemesini sağladı.
Hastanın daha önceki tansiyon ölçüm sonucu, tansiyon ilacı kullanıp kullanmadığını sordu.

9

2

Ölçüm yapılacak kiĢi herhangi bir aktivitede bulunmuĢ ise 5-10 dakika dinlenmesini sağladı

4

8

1

Hastaya kendini tanıtıp, yapılacak iĢlem hakkında bilgi verdi.

Diğer eli ile hava musluğunu kapatarak manĢon basıncını, 180 mm Hg olacak Ģekilde
arttırdı, ya da manĢon basıncını arttırırken Korotkoff seslerini dinledi ve manĢon basıncını
seslerin kesildiği basınçtan 30-40 mm Hg daha yüksek olacak Ģekilde arttırdı.
Atım sesi duyulmuyorsa hava musluğunun vidası hafifçe gevĢetilerek basıncın yavaĢ yavaĢ
aĢağı doğru düĢmesini sağladı.
Ġlk atım sesinin duyulduğu noktadaki basınç değerini manometrenin ibresinden okudu.
Son sesin duyulduğu noktadaki değeri ibreden okudu
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19

Diastolik kan basıncı belirlendikten sonra hava musluğunu gevĢeterek, basıncı hızla sıfıra
doğru indirdi

20

Basınç en alta inene kadar kulaklıkları çıkartmadı ve steteskobun çan kısmını yerinden
oynatmadı.

21

Aynı koldan üst üste iki ölçüm yapmak gerekirse iki ölçüm arasında en az 15 saniye zaman
olmasını ve bu arada manĢonun havasının tamamen alınmasını sağladı

22

Ölçüm tamamlandı ise kulaklıkları çıkartıp, manĢonu çözdü.

23

Hastaya giyinmesini söyledi.

24

Hastaya ölçüm sonuçları hakkında bilgi verdi.

25

Kan basıncı değerini önce sistolik, sonra diastolik kan basıncı olmak üzere kaydetti.

26

Tansiyon aletini toplayıp yerine yerleĢtirdi.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ÇOÇUKLARDA ÜST EKSTREMĠTE KAN BASINCI ÖLÇME
BECERĠSĠ
AMAÇ :Çocukta kan basıncı ölçme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Tansiyon aleti (değiĢik boyutlarda en az 3 adet manĢon), stetoskop
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Çocuğa uygun manĢonun seçilmesi

2

ĠĢlemin hastaya açıklanması

3

Hasta aktivitede bulunmuĢsa 30 dk. dinlenmesinin sağlanması

4

Çocuğa yatar veya oturur pozisyonun verilmesi

5

Çocuğun kolunun koltuk altına kadar açılması

6

ManĢonun, kolun üst bölgesine antekübital boĢluğun hemen yukarısına gelecek Ģekilde sarılması

7

Manometre göstergesinin sıfır noktasına getirilmesi

8

Pompa anahtarının kapatılması

9

Antekübital boĢlukta brakial arter nabız atıĢının sol elin iĢaret, orta ve yüzük parmağıyla hissedilmesi

10

Stetoskobun kulaklığının kulak kanalına yerleĢtirilmesi

11

Stetoskobun diyaframının brakial arter hissedildiği alana koyulması

12

Tansiyon aletinin manĢonunun, nabzın duyulamayacağı düzeyin 30 mmHg üzerine kadar ĢiĢirilmesi

13

Pompanın anahtarını gevĢetilerek, manĢonun saniyede 2-3 mmHg düĢme olacak Ģekilde boĢaltılması

14

Kalp seslerinin ilk duyulduğu andaki basınç seviyesinin belirlenmesi (sistolik basınç)

15

Seslerin kaybolduğu anda basınç seviyesinin belirlenmesi (diastolik basınç)

16

ManĢonun havasının tamamen boĢaltılması

17

Stetoskobun çıkartılması
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18

ManĢonunun çıkartılması

19

Sistolik ve diastolik basınçların kaydedilmesi

20

Tansiyon aletinin toplanıp yerleĢtirilmesi

21

Ellerin yıkanması

DĠRM
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ÇOÇUKLARDA ÜST EKSTREMĠTE KAN BASINCI ÖLÇME
BECERĠSĠ
E Re
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

1.Çocuğa uygun manĢonu seçti.
2.ĠĢlemi hastaya açıkladı.
3. Hasta aktivitede bulunmuĢsa 30 dk. dinlenmesini sağladı.
4.Çocuğa yatar veya oturur pozisyon verdi.
5. Çocuğun kolunu koltuk altına kadar açtı.
6. ManĢonun, kolun üst bölgesine antekübital boĢluğun hemen yukarısına gelecek
Ģekilde sardı.
7. Manometre göstergesini sıfır noktasına getirdi.
8. Pompa anahtarını kapattı.
9. Antekübital boĢlukta brakial arter nabız atıĢını sol elin iĢaret, orta ve yüzük
parmağıyla hissetti.
10. Stetoskobun kulaklığını kulak kanalına yerleĢtirdi.
11.Stetoskobun diyaframını brakial arterin hissedildiği alana koydu.
12.Tansiyon aletinin manĢonunu, nabzın duyulamayacağı düzeyin 30 mmHg üzerine
kadar ĢiĢirdi.
13.Pompanın anahtarını gevĢeterek, manĢonu saniyede 2-3 mmHg düĢme olacak
Ģekilde boĢalttı.
14.Kalp seslerinin ilk duyulduğu andaki basınç seviyesinin belirledi (sistolik basınç)
15.Seslerin kaybolduğu anda basınç seviyesinin belirledi (diastolik basınç)
16.ManĢonun havasının tamamen boĢalttı.
17.Stetoskobu çıkarttı.
18.ManĢonu çıkarttı.
19.Sistolik ve diastolik basınçları kaydetti.
20.Tansiyon aletini toplayıp yerleĢtirdi.
21.Ellerini yıkadı.
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RMNDĠRME Rehberi

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
SOLUNUMU DEĞERLENDĠRME BECERĠSĠ
hb
NDRe
Amaç: Akciğerleri değerlendirmek için oskültasyon yapma becerisinin kazandırılması

Araç-Gereç: Steteskop, tabure, muayene örtüsü, cetvel, kalem ve gönüllü öğrenci

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Hastaya ismi ile hitap ederek kendinizin tanıtılması

2

Yapılacak iĢlemi tarif ederek hastanın onayının alınması

3

Ellerinizin yıkanması

4

Hastanızı muayene için hazırlanması (üst kısmı çıplak kalacak Ģekilde)

5

Hastayı oda ısında ve aydınlık bir odada gözle muayene edilmesi

6

Hastaya ağızdan ancak ses çıkarmadan derin derin nefes alıp vermesinin söylenmesi

7

Nefes alıp vermeyi bir kez de siz yaparak gösterilmesi

8

Hastanın sırtının apeks bölgelerinden baĢlayarak yukardan aĢağıya karĢılaĢtırmalı olarak önce
skapula- vertebra aralıkları ve sonra da skapula altı akciğer tabanlarını sağ ve sol akciğer
karĢılaĢtırmalı olarak dinlenmesi.

9

Stetoskopu her koyduğunuzda en az bir inspiryum ve ekspiryum süresi tamamlanana kadar yer
değiĢtirilmemesi.

10

Sırttan oskültasyon tamamlandığında, göğüs ön duvarını da karĢılaĢtırmalı olarak dinlenmesi.

11

Muayeneyi tamamladığınızda hastanın giyinmesinin söylenmesi.

12

Ellerinizin yıkanması

13

Hastaya muayene ile ilgili bilgilerin verilmesi.

14

Muayene bulgularının hastanın dosyasına not edilmesi.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
Solunumu Değerlendirme Becerisi
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında
uygulanmaması

KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Hastaya ismi ile hitap ederek kendini tanıttı

2

Yapılacak iĢlemi tarif ederek hastanın onayını aldı

3

Ellerini yıkadı

4

Hastayıı muayene için hazırladı (üst kısmı çıplak kalacak Ģekilde)

5

Hastayı oda ısında ve aydınlık bir odada gözle muayene etti

6

Hastaya ağızdan ancak ses çıkarmadan derin derin nefes alıp
vermesinin söyledi

7

Nefes alıp vermeyi bir kez de kendi yaparak gösterdi

8

Hastanın sırtının apeks bölgelerinden baĢlayarak yukardan aĢağıya
karĢılaĢtırmalı olarak önce skapula- vertebra aralıkları ve sonra da
skapula altı akciğer tabanlarını sağ ve sol akciğer karĢılaĢtırmalı olarak
dinlendi

9

Stetoskopu her koyduğunuda en az bir inspiryum ve ekspiryum süresi
tamamlanana kadar yer değiĢtirilmedi

10

2

3

Sırttan oskültasyon tamamlandığında, göğüs ön duvarını da
karĢılaĢtırmalı olarak dinledi
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11

Muayeneyi tamamladığında hastanın giyinmesini söyledi

12

Ellerinizin yıkadı

13

Hastaya muayene ile ilgili bilgilerin verdi

14

Muayene bulgularının hastanın dosyasına not etti

RMNDĠRME Rehberi

104

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
Koldan Venöz Kan Alma Becerisi
hb
NDRe
Amaç: Koldan venöz kan alma becerisini kazandırmak

ARAÇLAR: Tedavi tepsisi, tek kullanımlık eldiven, turnike, antiseptik madde, tampon, enjektör, tüp, pamuk
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1.

Ellerin yıkanması ve kurulanması

2.

Malzemelerin sterilite yönünden kontrol edilmesi, tedavi tepsisinin hazırlanması

3.

Kan alınacak uygun venin belirlenmesi

4.

Tek kullanımlık eldivenin giyilmesi

5.

Turnikenin arteryel kan akımını engellemeyecek Ģekilde kan alınacak venin 10-15 cm yukarısından
tek halkalı fiyonk Ģeklinde bağlanması

6.

Antiseptik madde içeren tampon ile vene girilecek bölgenin dairesel ya da aĢağıdan yukarıya doğru
silinmesi

7.

Enjektörün sterilitesine dikkat edilerek açılması

8.

Pasif el ile kolun desteklenip baĢ parmakla vene girilecek bölgenin altından cildi aĢağı doğru
çekerek gerdirilmesi

9.

Enjektörü iğnenin ucu yukarı bakacak Ģekilde, vene girilecek bölgenin 1 cm altından, önce vene
paralel olarak 30-40 derecelik açı ile, cilde girdikten sonra 15 derecelik açı ile vene girilmesi

10.

Aktif eli oynatmadan kolu kavrayan pasif eli serbest bırakıp pistonu geri çekerek kan gelip
gelmediğinin kontrol edilmesi

11.

Enjektöre kan gelmezse iğneyi damar yönünde ilerletme (eğer damar duvarı delinirse enjektörün
geri çekilmesi ve yeni bir enjektörle farklı bir noktadan tekrar girilmesi)

12.

Damara girildikten hemen sonra pasif el ile turnikenin çözülmesi

13.

Pasif el ile iğnenin giriĢ noktasına tamponun hafifçe bastırılması, aktif el ile enjektörün giriĢ açısıyla
geri çekilmesi

14.

Enjeksiyon bölgesinin tamponla bastırılması

15.

Enjektördeki kanın tüpe boĢaltılması

16.

Kullanılan iğnenin koruyucu kapağının kapatılmadan enjektörün tedavi tepsisine bırakılması

17.
18.
19.

Eldivenlerin çıkarılıp tedavi tepsisine bırakılması
Kullanılan araç-gerecin tıbbi atık torbasına atılması
Ellerin yıkanması
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
Koldan Venöz Kan Alma Becerisi
NDĠRME Rehberi
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

NO

1

1.

Ellerin yıkanması ve kurulanması

2.
3.

Malzemelerin sterilite yönünden kontrol edilmesi, tedavi tepsisinin
hazırlanması
Kan alınacak uygun venin belirlenmesi

4.

Tek kullanımlık eldivenin giyilmesi

5.

Turnikenin arteryel kan akımını engellemeyecek Ģekilde kan alınacak venin
10-15 cm yukarısından tek halkalı fiyonk Ģeklinde bağlanması
Antiseptik madde içeren tampon ile vene girilecek bölgenin dairesel ya da
aĢağıdan yukarıya doğru silinmesi
Enjektörün sterilitesine dikkat edilerek açılması

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14.
15.

Enjektördeki kanın tüpe boĢaltılması

16.
17.

Kullanılan iğnenin koruyucu kapağının kapatılmadan enjektörün tedavi
tepsisine bırakılması
Eldivenlerin çıkarılıp tedavi tepsisine bırakılması

18.

Kullanılan araç-gerecin tıbbi atık torbasına atılması

19.

2

3

Pasif el ile kolun desteklenip baĢ parmakla vene girilecek bölgenin altından
cildi aĢağı doğru çekerek gerdirilmesi
Enjektörü iğnenin ucu yukarı bakacak Ģekilde, vene girilecek bölgenin 1 cm
altından, önce vene paralel olarak 30-40 derecelik açı ile, cilde girdikten
sonra 15 derecelik açı ile vene girilmesi
Aktif eli oynatmadan kolu kavrayan pasif eli serbest bırakıp pistonu geri
çekerek kan gelip gelmediğinin kontrol edilmesi
Enjektöre kan gelmezse iğneyi damar yönünde ilerletme (eğer damar duvarı
delinirse enjektörün geri çekilmesi ve yeni bir enjektörle farklı bir noktadan
tekrar girilmesi)
Damara girildikten hemen sonra pasif el ile turnikenin çözülmesi
Pasif el ile iğnenin giriĢ noktasına tamponun hafifçe bastırılması, aktif el ile
enjektörün giriĢ açısıyla geri çekilmesi
Enjeksiyon bölgesinin tamponla bastırılması

13.

DENEME

BASAMAKLAR

Ellerin yıkanması
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠR
ME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ĠNTRAVENÖZ ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DĠRME Rehberi
AMAÇ: Ġntravenöz enjeksiyon yapma beceresi kazanmak
ARAÇLAR: Ġlaç, enjektör, antiseptik madde, tampon, eldiven, turnike, sabun, kâğıt havlu, delici kesici tıbbi atık
kutusu, atık kutusu

KATILIMCI:

Ġntravenöz enjeksiyon; Ven içine ilaç verilme yöntemidir. Emilim ve etki hızlı olduğundan ilaç uygulama yolları
arasında en riskli uygulama olarak kabul edilir.
Ġntravenöz yolla ilaç uygulaması iki Ģekilde yapılır:
Ġntravenöz bolus enjeksiyon; Küçük hacimdeki genellikle 10 ml‟ye kadar ilacın, kısa zamanda (1–5 dk
içinde) ven içine verilmesidir.

Ġntravenöz sıvı uygulaması; Büyük hacimdeki sıvıların ya da sıvılara eklenmiĢ ilacın yavaĢça ( dakikada bir
veya birkaç ml ) uzun sürede, genellikle sabit hızda verilmesidir.
Koldaki antekübital bölge, intravenöz enjeksiyon için en sık kullanılan bölgedir. Sıklıkla Basilik ven, Sefalik ven
ve Medyan Kübital venler kullanılır. Bu damarların yüzeysel ve büyük olmaları ve bölgedeki derinin ince ve
Ģeffaf olması damara girmeyi kolaylaĢtırır.

ĠV enjeksiyon uygulamaları;
 Büyük hacimdeki solüsyonların verilmesinde,
 Hayatı tehdit eden acil durumlarda (kardiak arrest, Ģok, sepsis vb.) ilaçların hemen etkisini göstermesi
istendiğinde,
 Cilt ve cilt altı dokuları tahriĢ eden ilaçların kullanılmasında tercih edilir
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BASAMAKLAR

NO
1

Kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırlayınız ve iĢleme baĢlamadan önce kontrol ediniz.

2

Hastaya kendinizi tanıtınız.

3

Hastayı sedyeye yada muayene masasına yatırınız

4

Yapılacak iĢlemin gerekçesini söyleyiniz.

5

Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız.

6

Hastanın onayını alınız.

7

Kolların 1/3 alt kısmı ve önkollar açık kalacak Ģekilde, giysilerini çıkarmasını sağlayınız.

8

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

9

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

10

Antekubital (dirsek ön çukuru) veya el sırtı bölgesini inceleyerek yeterince belirgin bir veni seçiniz.

11

Enjektörünüzü hazırlayınız.

12

Venöz giriĢim yapılacakkolu, gövde ile 30 derecelik açı yapacak Ģekilde, önkolu ekstansiyonda ve dıĢa rotasyonda
tutarak, kolu destekleyiniz.

13

Dirseğin 8-10 cm yukarısından turnikeyi bağlayınız.

14

GiriĢim

15

Enjektörü, aktif olarak kullanılan ele alınız ve iğnenin koruyucu bölümünü çıkarınız.

16

Enjektörün iğnesini, keskin uç deriye yakın gelecek biçimde, deriye 35 derecelik bir eğimle batırınız.

17

Deriyi geçince, enjektörün iğnesini deriye paralel 3-5 mm ilerletip, vene giriniz.

18

Ġğnenin ucunu ven içinde 2-3 mm ilerletiniz.

19

Enjektör ve iğneyi hiç oynatmadan tutunuz.

20

Enjektörün piston bölümünü geriye doğru yavaĢ yavaĢ çekerek, venin içinde olup olmadığınızı kontrol ediniz. Eğer

yapacağınız ven üzerindeki deriyi merkezden çevreye doğru hareketlerle antiseptik çözeltiler ile siliniz.

kan gelmiyorsa, 10. basamaktan itibaren tekrarlayınız.

21

Ven içine girilmiĢse pasif eliniz ile turnikeyi çözünüz.

22

Uygulanan veni kontrol ederek ilacı yavaĢça veriniz.
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23

Ġlacı verdikten sonra kuru tamponla bastırırken, enjektörü aynı açı ve hızla geri çekiniz.

24

Enjeksiyon bölgesinde kanamayı durdurmak için tamponla bastırmaya devam ediniz.

25

Özel bantı enjeksiyon yapılan noktaya yapıĢtırınız.

26

Enjektörü delici kesici enfekte atık kutusuna, kullanılan malzemeleri ve eldivenleri tıbbi atık kutusuna atınız.

27

Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.

NDĠR
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠR
ME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ĠNTRAVENÖZ ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DĠRME Rehberi
NDĠRME Rehberi
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

NO
1.

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

Kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırlayınız ve iĢleme baĢlamadan
önce kontrol ediniz.

2.

Hastaya kendinizi tanıtınız.

3.

Hastayı sedyeye yada muayene masasına yatırınız

4.

Yapılacak iĢlemin gerekçesini söyleyiniz.

5.

Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız.

6.

Hastanın onayını alınız.

7.

Kolların 1/3 alt kısmı ve önkollar açık kalacak Ģekilde, giysilerini çıkarmasını
sağlayınız.

8.

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

9.

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

10.

Antekubital (dirsek ön çukuru) veya el sırtı bölgesini inceleyerek yeterince
belirgin bir veni seçiniz.

11.

Enjektörünüzü hazırlayınız.

12.

Venöz giriĢim yapılacakkolu, gövde ile 30 derecelik açı yapacak Ģekilde,
önkolu ekstansiyonda ve dıĢa rotasyonda tutarak, kolu destekleyiniz.

13.

Dirseğin 8-10 cm yukarısından turnikeyi bağlayınız.

14.

GiriĢim

yapacağınız ven üzerindeki deriyi merkezden çevreye doğru

hareketlerle antiseptik çözeltiler ile siliniz.
15.

Enjektörü, aktif olarak kullanılan ele alınız ve iğnenin koruyucu bölümünü
çıkarınız.
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16.

Enjektörün iğnesini, keskin uç deriye yakın gelecek biçimde, deriye 35
derecelik bir eğimle batırınız.

17.

Deriyi geçince, enjektörün iğnesini deriye paralel 3-5 mm ilerletip, vene
giriniz.

18.

Ġğnenin ucunu ven içinde 2-3 mm ilerletiniz.

19.

Enjektör ve iğneyi hiç oynatmadan tutunuz.

20.

Enjektörün piston bölümünü geriye doğru yavaĢ yavaĢ çekerek, venin içinde
olup olmadığınızı kontrol ediniz. Eğer kan gelmiyorsa, 10. basamaktan
itibaren tekrarlayınız.

21.

Ven içine girilmiĢse pasif eliniz ile turnikeyi çözünüz.

22.

Uygulanan veni kontrol ederek ilacı yavaĢça veriniz.

23.

Ġlacı verdikten sonra kuru tamponla bastırırken, enjektörü aynı açı ve hızla
geri çekiniz.

24.

Enjeksiyon bölgesinde kanamayı durdurmak için tamponla bastırmaya devam
ediniz.

25.

Özel bantı enjeksiyon yapılan noktaya yapıĢtırınız.

26.

Enjektörü delici kesici enfekte atık kutusuna, kullanılan malzemeleri ve
eldivenleri tıbbi atık kutusuna atınız.

27.

Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ELASTĠK BANDAJ UYGULAMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Elastik bandaj uygulama becerisi kazanmak
ARAÇLAR: Elastik bandaj, hasta kurtarma mankeni
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastaya yapılacak iĢlem için bilgi veriniz.

2

Alt ekstremite için 15-20 cm, üst ekstremite için 5,8-10 cm‟lik elastik bandaj hazırlayınız.

3

Hastanın bandaj sarılacak olan ekstemitesindeki giysileri çıkartması rica ediniz.

4

Bandajı bir elinizde ve üstte tutarken, serbest ucunu diğer elinizde tutunuz.

5

Alt ekstremitede ve üst ekstremitede parmaklar açıkta kalacak Ģekilde, bandajın açılma yönünde,
sıkı olmadan, bir önceki bandajın yarısını örtecek biçimde, distalden proksimale doğru elastik
bandajı sarınız.

6

Eklem kıvrımında çaprazlayan ve “8” Ģekli oluĢturacak biçimde bandaj uygulamasını yapınız.

7

Bandajlama iĢleminden sonra bandajın serbest ucunu sabitleĢtiriniz.

8

Kan dolaĢımını kontrol ediniz.

9

El bileği, dirsek, ayak bileği ve diz eklemi için bu basamakları uygulayabilirsiniz.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ELASTĠK BANDAJ UYGULAMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

1. Hastaya yapılacak iĢlem için bilgi verdi.
2. Alt ekstremite için 15-20 cm, üst ekstremite için 5,8-10 cm‟lik elastik bandaj hazırladı.
3. Hastanın bandaj sarılacak olan ekstemitesindeki giysileri çıkartmasını rica etti.
4. Bandajı bir elinde ve üstte tutarken serbest ucunu diğer elinde tuttu.
5. Alt ekstremitede ve üst ekstremitede parmaklar açıkta kalacak Ģekilde, bandajın açılma
yönünde, sıkı olmadan, bir önceki bandajın yarısını örtecek biçimde, distalden proksimale
doğru elastik bandajı sardı.
6. Eklem kıvrımında çaprazlayan ve “8” Ģekli oluĢturacak biçimde bandaj uygulaması yaptı.
7. Bandajlama iĢleminden sonra serbest ucunu sabitleĢtirdi.
8. Kan dolaĢımını kontrol etti.
9. El bileği, dirsek, ayak bileği ve diz eklemi için bu basamakları uyguladı.

NDĠRME Rehberi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME RehberiNDĠRME Rehberi
ÖĞRENĠM REHBERĠ
SERUM SETĠ HAZIRLAMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Serum seti hazırlama becerisi kazanmak
ARAÇLAR: Serum ve serum seti, tek kullanımlık eldiven, tedavi tepsisi
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Malzemelerin kontrolü

2

Tedavi tepsisinin hazırlanması

3

Ellerin yıkanması ve kurulanması

4

Sıvı setinin paketinin açılması

5

Solüsyon ĢiĢesinin plastik disk kapağının çıkarılması ve diskin altındaki lastik tıpanın kontamine
edilmemesi (Torba Ģeklindeki solüsyonlarda set giriĢ kapağının kıvrılarak koparılması) (ġekil 1)

6

Sıvı setinin solüsyon ĢiĢesine girecek uçtaki kapağın çıkarılması (ġekil 2)

7

Uç kısmı kontamine etmeden ĢiĢenin lastik tıpasının tam ortasındaki çukurdan hızlıca ĢiĢenin içine
doğru itilmesi ya da torbanın set giriĢ yerinden sıkıca tutularak ve kıvırarak içine doğru itilmesi
(ġekil 3)

8

Solüsyonlar plastik torbalarda ise ağızlarındaki plastik bölümün kıvrılarak açılması

9

Sıvının akıĢ ayarlayıcı makara veya metal kıskacının kapatılması

10

Intravenöz solüsyonun ters çevrilerek sıvı askısına asılması

11

Sıvı setinin havalandırma kapağının açılması

12

Sıvı setinin damlalığının baĢ parmak ve iĢaret parmağı arasında sıkılıp gevĢetilerek yarısına kadar
solüsyon ile doldurulması (ġekil 4)

13

Sıvı setinin iğne ya da katatere bağlanacak kısmının koruyucusunun çıkarılması

14

Koruyucu kısmı kontamine etmeden böbrek küvet içine doğru yüksekten tutulması

15

Sıvı setinin sıvı ayarlayıcı makara ya da metal kıskacının açılması

16

Sıvı setinin içinden serum geçirilerek havanın çıkarılması

17

Sıvı setinde hava kalmayınca setin sıvı ayarlayıcı makara ya da metal kıskacının kapatılması

18

Sıvı setinin iğne ya da katatere bağlanacak kısmının koruyucusunun takılması (ġekil 5)

19

Sıvı setinin uç kısmının sıvı askısına asılması ( ġekil6)

20

Kataterin bağlantı ucuna setin ucunun yerleĢtirilmesi

21
22
23

Sıvı setinin akıĢ ayarlayıcı makara ya da metal kıskacının açılması ve birkaç dakika için solüsyonun
hızlı gönderilmesi
Herhangi bir komplikasyon geliĢmedi ise (vende ĢiĢme, infiltrasyon) akıĢ hızının ayarlanması (akıĢ
sağlanamadığında iĢlem tekrarlanır)
Eldivenlerin çıkarılarak çöpe atılıp ellerin yıkanması
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Şekil 1

Şekil 3

Şekil 5

Şekil 2

Şekil 4

Şekil 6
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NDĠRME Rehberi

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
SERUM SETĠ HAZIRLAMA BECERĠSĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME
BASAMAKLAR

1

2

3

BASAMAK
NO
1
2

Malzemeleri kontrol etti
Tedavi tepsisini hazırladı

3

Ellerini yıkadı ve kuruladı

4

Sıvı setinin paketinin açtı

5
6
7

8

Solüsyon torbasını hazırladı
Sıvı setinin solüsyon ĢiĢesine girecek uçtaki kapağı çıkardı
Uç kısmı kontamine etmeden ĢiĢenin lastik tıpasının tam ortasındaki
çukurdan hızlıca ĢiĢenin içine doğru itti ya da torbanın set giriĢ
yerinden sıkıca tutularak ve kıvırarak içine doğru itti
Solüsyonlar plastik torbalarda ise ağızlarındaki plastik bölümün
kıvrılarak açtı
Sıvının akıĢ ayarlayıcı makara veya metal kıskacını kapattı

9
10

Intravenöz solüsyonun ters çevirerek sıvı askısına astı
Sıvı setinin havalandırma kapağını açtı

11
12

Sıvı setinin damlalığını baĢ parmak ve iĢaret parmağı arasında sıkıp
gevĢeterek yarısına kadar solüsyon ile doldurdu

13

Sıvı setinin iğne ya da katatere bağlanacak kısmının koruyucusunu
çıkardı

14

Koruyucu kısmı kontamine etmeden böbrek küvet içine doğru
yüksekten tuttu

15

Sıvı setinin sıvı ayarlayıcı makara ya da metal kıskacını açtı
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16
17
18

Sıvı setinin içinden serum geçirerek havayı çıkardı
Sıvı setinde hava kalmayınca setin sıvı ayarlayıcı makara ya da
metal kıskacının kapattı

19

Sıvı setinin iğne ya da katatere bağlanacak kısmının koruyucusunu
taktı
Sıvı setinin uç kısmını sıvı askısına astı

20

Kataterin bağlantı ucuna setin ucunu yerleĢtirdi

21

Sıvı setinin akıĢ ayarlayıcı makara ya da metal kıskacının açtı ve
birkaç dakika için solüsyonu hızlı gönderdi

22

Herhangi bir komplikasyon geliĢmedi ise (vende ĢiĢme, infiltrasyon)
akıĢ hızını ayarladı

23

Eldivenlerini çıkarıp çöpe attı, ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
ĠNĠK
E

ÖĞRENME REHBERĠ
DAMAR YOLU AÇMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Damar yolu açma becerisini kazanmak

ARAÇLAR: Eldiven, turnike, ĠV kanül, dezenfektan solusyonlu pamuk, tespit için yapıĢkan bant
KATILIMCI:

NO

BASAMAKLAR

1

Hastaya kendinizi tanıtınız.

2

Hastaya ismi ile hitap ediniz.

3

Yapılacak iĢlemi hastaya kısaca açıklayınız ve hastanın onayını alınız.

4

Ellerinizi yıkayınız.

5

Kullanılacak tüm tek kullanımlık malzemelerin sterilitesini ve son kullanma tarihini kontrol ediniz
( ġekil1)

6

Non steril eldivenlerinizi giyiniz.

7

GiriĢim yapılacak venin 10 – 15 cm yukarısından turnike bağlayınız ( ġekil 2)

8

ĠV kanül uygulanacak venin üzerindeki deriyi, tek yönde antiseptik madde içeren tampon ile
yukarıdan aĢağıya doğru ya da dairesel olarak siliniz ( ġekil3)

9

Pasif elin baĢparmağı ile damara girilecek alanın biraz altından deriyi aĢağı doğru çekerek deriyi
gerdiriniz. Hastaya uygun kanülü seçiniz ( ġekil 4)

10

ĠV kanül iğnesinin açık ağzı yukarıya bakacak Ģekilde, girilecek venin 0,5 –1 cm altından, önce vene
paralel olarak 30 – 45 derecelik açı ile giriniz.

11

Deriyi geçince, ĠV kanülü deriye paralel olarak 3–5 mm ilerletip, 15 derecelik açı ile vene giriniz
( ġekil 5)

12

ĠV kanülü ven içinde 2–3 mm ilerlettikten sonra kan gelip gelmediğini kontrol etmek için mandireni
hafifçe geri çekiniz.

13

Kanüle kan geldiyse venin içinde olduğunuzu anlarsınız, eğer kanül içine kan gelmediyse vende
olmadığınız anlaĢılır ve iĢlemler 5. basamaktan itibaren tekrarlanır.

14

ĠV kanülün mandirenini kanül içerisinde geriye doğru kısmen çekerken, poliüretan kanülün ven içinde
ilerlemesini sağlayınız.

15

Turnikeyi çözünüz.

16

ĠV kanül yerleĢtirildikten sonra yapıĢkan bant ile tespit ediniz ( ġekil 6)

17

Sıvı uygulaması yapılacaksa serum seti ile bağlantı yapınız, yapılmayacaksa mandireni çıkarıp ĠV
kanülün kapağını kapatınız. (ĠV kanülün ucunun açıldığı dönemlerde, baĢparmağınız ile ilgili vene
basarak, geri kan akımını engellemeyi unutmayınız.)

18

YapıĢkan bantın üzerine iĢlem tarihini not ediniz

19

Atıkları ilgili atık sepetine atınız.
20

Eldiveninizi çıkarıp ellerinizi yıkayınız.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ

DĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
DAMAR YOLU AÇMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

NO

1

1

Hastaya kendini tanıttı.

2

Hastaya ismi ile hitap etti

3

Yapılacak iĢlemi hastaya kısaca açıkladı ve hastanın onayını aldı

4

Ellerini yıkadı

5

DENEME

BASAMAKLAR

2

3

Kullanılacak tüm tek kullanımlık malzemelerin sterilitesini ve son kullanma
tarihini kontrol etti

6

Non steril eldivenlerini giydi

7

GiriĢim yapılacak venin 10 – 15 cm yukarısından turnike bağladı.

8

ĠV kanül uygulanacak venin üzerindeki deriyi, tek yönde antiseptik madde
içeren tampon ile yukarıdan aĢağıya doğru ya da dairesel olarak sildi.

9

Pasif elin baĢparmağı ile damara girilecek alanın biraz altından deriyi aĢağı
doğru çekerek deriyi gerdi.

10

ĠV kanül iğnesinin açık ağzı yukarıya bakacak Ģekilde, girilecek venin 0,5 –1
cm altından, önce vene paralel olarak 30 – 45 derecelik açı ile girdi.

11

Deriyi geçince, ĠV kanülü deriye paralel olarak 3–5 mm ilerletip, 15 derecelik
açı ile vene girdi.

12

ĠV kanülü ven içinde 2–3 mm ilerlettikten sonra kan gelip gelmediğini kontrol
etmek için mandireni hafifçe geri çekti.

13

ĠV kanülün mandirenini kanül içerisinde geriye doğru kısmen çekerken,
poliüretan kanülün ven içinde ilerlemesini sağladı.

14

Turnikeyi çözdü.

15

ĠV kanülü yerleĢtirdikten sonra yapıĢkan bant ile tespit etti

16

Mandireni çıkarıp ĠV kanülün kapağını kapattı.

17

YapıĢkan bantın üzerine iĢlem tarihini not etti.

18

Atıkları ilgili atık sepetine attı ve eldivenini çıkarıp ellerini yıkadı.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
PANSUMAN YAPMA BECERĠSĠ
ARAÇLAR: Pansuman seti ( Makas, klemp, diĢsiz penset), steril ve non-steril eldiven, antiseptik solüsyon,
flaster, eldiven, serum fizyolojik, steril spanç (gazlı bez), tıbbi atık poĢeti/kutusu
KATILIMCI:

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Ellerin yıkanması

2

ĠĢlem hakkında hastanın bilgilendirilmesi ve onayının alınması

3

ĠĢleme baĢlamadan önce kullanılacak malzemelerin kontrol edilmesi

4

Pansuman yapılacak bölgenin uygun pozisyona getirilmesi

5

Non-steril eldiven giyilmesi

6

Yara üzerindeki kirli pansuman malzemelerinin bantlarının ıslatılarak kaldırılması ve tıbbi atık
poĢetine atılması

7

Non-steril eldivenlerin çıkarılarak tıbbi atık poĢetine atılması ve streril eldiven giyilmesi

8

Pansuman setinin sterilizasyon açısından kontrol edilmesi (Sterildir iĢaretinin olup olmadığına ve
sterilizasyon tarihinin kontrol edilmesi ) sonrasında steril olarak açılması

9

Pansuman seti içerisindeki pensetin sol ele klembin ise sağ ele alınması

10

Set içerisinde bulunan spancınklemp ve penset yardımı ile 4‟e katlanması ve klemple tutulması

11

Yardımcı personel tarafından dökülen antiseptik solüsyonun gazlı beze dökülmesi

12

Yara alanının steril tampona emdirilmiĢ antiseptik solüsyonla merkezden perifere geniĢleyen
daireler Ģeklinde temizlenmesi

13

Gerekli durumlarda 10, 11 ve 12. Basamakların tekrarlanması

14

Pansuman yapılan yara bölgesinin temiz bir spanç ile kapatılarak flaster ile tutturulması

15

Kullanılan spançların ve diğer atıkların tıbbi atık poĢetine/kutusuna konulması

16

Ellerin yıkanması ve hastaya bilgi verilmesi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
PANSUMAN YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
ÖĞRENCĠ:

NO:

ÖĞRETĠM ÜYESĠ:

BASAMAK
NO

ĠMZA:

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Ellerin yıkadı

2

ĠĢlem hakkında hastayı bilgilendirildi ve onayını aldı

3

ĠĢleme baĢlamadan önce kullanılacak malzemelerini kontrol etti

4

Pansuman yapılacak bölgeyi uygun pozisyona getirdi

5

Non-steril eldiven giydi

6

Yara üzerindeki kirli pansuman malzemelerinin bantlarını ıslatarak
kaldırdı ve tıbbi atık poĢetine attı

7

Non-steril eldivenlerini çıkarttı tıbbi atık poĢetine attı ve streril eldiven
giydi

8

Pansuman setini sterilizasyon açısından kontrol etti ve steril olarak açtı

9

Pansuman seti içerisindeki penseti sol ele, klembi sağ ele aldı

10

Set içerisinde bulunan spancı klemp ve penset yardımı ile 4‟e katladı ve
klemple tuttu

11

Yara alanını steril tampona emdirilmiĢ antiseptik solüsyonla merkezden
perifere geniĢleyen daireler Ģeklinde temizledi

12

Pansuman yapılan yara bölgesinin temiz bir spanç ile kapatarak flaster ile
tutturdu

13

Kullanılan spançları ve diğer atıkları tıbbi atık poĢetine/kutusuna attı

14

Ellerin yıkadıı ve hastaya bilgi verdi

2

3
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ELASTĠK BANDAJ UYGULAMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Elastikı bandaj uygulama becerisi kazanmak
ARAÇLAR: Elastik bandaj, makas, flaster
KATILIMCI:
.
BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Ellerin yıkanması

2

ĠĢlem hakkında hastanın bilgilendirilmesi ve onayının alınması

3

ĠĢleme baĢlamadan önce kullanılacak malzemelerin kontrol edilmesi

4

Uygulama bölgesi alt extremitedeyse hasta sırt üstü yatırılır, üst ekstremitede ise hasta oturur
pozisyonda olmalıdır

5

Uygulama alanında eğer mevcutsa yabancı cisimler (takı, saat gibi) çıkarılır

6

Ekstremitenindistal kısmından baĢlanarak prosimale doğru elastik bandaj sarılır her bir turda
elastik bandajın yaklaĢık yarısı diğer kısmın üstüne getirilir

7

Üstte kalan uç kısım flasterle yapıĢtırılır

8

ĠĢlem sonlandırıldıktan sonra duyu ve dolaĢım değerlendirilmesi yapılır

9

Hastaya ekstremitesini kalp seviyesinin üstünde tutması konusunda bilgilendirme yapılır

10

Ekstremitede ödem mevcutsa soğuk uygulama yapılır

11

Ellerin yıkanması ve hastaya bilgi verilmesi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
SARGI BANDAJ UYGULAMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
ÖĞRENCĠ:

NO:

ÖĞRETĠM ÜYESĠ:

BASAMAK

ĠMZA:

DENEME

BASAMAKLAR

NO
1

TARĠH:

1

2

3

Ellerin yıkadı

2

ĠĢlem hakkında hastanın bilgilendirdi ve onayını aldı

3

ĠĢleme baĢlamadan önce kullanılacak malzemeleri kontrol etti

4

Uygulama bölgense göre hastaya pozisyon verdi

5

Uygulama alanında eğer mevcutsa yabancı cisimleri çıkardı

6

Ekstremitenin distal kısmından baĢlayarak prosimale doğru elastik
bandaj sardı her bir turda elastik bandajın yaklaĢık yarısını ve diğer
kısmın üstüne getirdi

7

Üstte kalan uç kısmı flasterle yapıĢtırdı

8

ĠĢlem sonlandırıldıktan sonra duyu ve dolaĢım değerlendirilmesi yaptı

9

Hastaya ekstremitesini kalp seviyesinin üstünde tutması konusunda
bilgilendirme yaptı

10

Ekstremitede ödem mevcutsa soğuk uygulama yaptı

11

Ellerin yıkadı ve hastaya bilgi verdi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
SÜTÜR ATMA BECERĠSĠ
AMAÇ: SütürĢ atma becerisi kazanmak
ARAÇLAR: Sütür atma seti, dikiĢ malzemesi, portegü, penset, makas, eldiven
KATILIMCI:
BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Ellerin yıkanması

2

ĠĢlem hakkında hastanın bilgilendirilmesi

3

ĠĢleme baĢlamadan önce kullanılacak malzemelerin kontrol edilmesi

4

DikiĢ setinin sterilizasyon kurallarına uygun olarak açılması

5

ġayet yedek personel bulunmuyorsa kullanılacak malzemelerin sterilizasyon kurallarına dikkat
edilerek hazırlanması

6

Streril eldiven giyilmesi

7

Kirli yaralarda kesi alanının % 0.9 NaCl ile temizlenmesi

8

Kesi alanının steril tampona emdirilmiĢ antiseptik solüsyonla merkezden perifere geniĢleyen daireler
Ģeklinde temizlenmesi

9

Kesi alanının steril delikli örtü ile örtülmesi

10

Lokal anestezi uygulaması
a) Lokal anestezik maddenin enjektöre çekilmesi
b) Yara dudaklarına anestezik ajanın enjeksiyonu
c) Ġğne ucunun koruyucu baĢlığının takılmadan tıbbi atık kutusuna atılması

11

Portegünün aktif kullanılan elin baĢ parmağı ve yüzük parmağına yerleĢtirilerek açılması

12

Ġğnenein portegü ağzına uygun Ģekilde yerleĢtirilmesi (2/3‟ü dıĢarıda kalacak Ģekilde)

13

Portegünün kapatılması

14

Diğer ele alınan penset yardımıyla yara dudaklarının hafifçe kaldırılması

15

Ġğnenin yara dudağından yaklaĢık 0.5 cm mesafeden 90° açıyla cilde batırılması ve penset
yardımıyla kesi içerisinde tutulması

16

Portegünün açılması ve iğnenin penset yardımıyla kes içerisinden çekilmesi

17

Ġğnenin tekrar portegüye yerleĢtirilmesi ve ilk iğne giriĢ bölgesine uygun noktadan kesinin diğer
dudağı için kesi içinden dıĢarı olacak Ģekilde iĢlemin tekrarlanması

128

18

Ġpin dominant olmayan el ile uçta 4-6 cm kalacak Ģekilde çekilmesi

19

Ġpin portegü etrafında 2 kez çevirilmesi sonrasında portegünün ağzı ile ipin ucunun yakalanması

20

Ġpin ucu portegü ağzında sıkıca tutulurken ip ve portegünün zıt yönlere çekilmesi ve düğümün
oturtulması

21

Aynı iĢlemin ipin portegü etrafına bir kez sarılarak tekrarlanması

22

Yara yerinin kapatılması

23

Malzemelerin toplanması

24

Eldivenlerin çıkarılması ve ellerin yıkanması
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Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
SÜTÜR ATMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Ellerini yıkadı

2

ĠĢlem hakkında hastayı bilgilendirdi

3

ĠĢleme baĢlamadan önce kullanılacak malzemelerikontrol etti

4

DikiĢ setini sterilizasyon kurallarına uygun olarak açtı

5

Streril eldiven giydi

6

Kirli yaralarda kesi alanını % 0.9 NaCl ile temizledi

7

Kesi alanının steril tampona emdirilmiĢ antiseptik solüsyonla merkezden perifere
geniĢleyen daireler Ģeklinde temizledi

8

Kesi alanını steril delikli örtü ile örttü

9

Lokal anestezi uygulaması
a) Lokal anestezik maddeyi enjektöre çekti
b) Yara dudaklarına anestezik ajanın enjeksiyonu yaptı
c) Ġğne ucunun koruyucu baĢlığının takılmadan tıbbi atık kutusuna attı

10

Portegünün aktif kullanılan elin baĢ parmağı ve yüzük parmağına yerleĢtirilerek açtı

11

Ġğnenein portegü ağzına uygun Ģekilde yerleĢtirdi

12

Portegünün kapatılması

13

Diğer ele alınan penset yardımıyla yara dudaklarının hafifçe kaldırdı

14

Ġğnenin yara dudağından yaklaĢık 0.5 cm mesafeden 90° açıyla cilde batırıldı ve
penset yardımıyla kesi içerisinde tuttu

15

Portegüyü açtı ve iğneyi penset yardımıyla kesi içerisinden çekti

16

Ġğneyi tekrar portegüye yerleĢtirdi ve ilk iğne giriĢ bölgesine uygun noktadan
kesinin diğer dudağı için kesi içinden dıĢarı olacak Ģekilde iĢlemi tekrarladı

2
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3

17

Ġpi dominant olmayan el ile uçta 4-6 cm kalacak Ģekilde çekti

18

Ġpi portegü etrafında 2 kez çevirilmesi sonrasında portegünün ağzı ile ipin ucunun
yakaladı

19

Ġpin ucu portegü ağzında sıkıca tutarken ip ve portegüyü zıt yönlere çektive
düğümü oturttu

20

Aynı iĢlemi ipin portegü etrafına bir kez sararak tekrarladı

21

Yara yerini kapatttı

22

Malzemeleri topladı

23

Eldivenleri çıkardı ve ellerini yıkadı

132

DÖNEM 3
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
NDĠRME R ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ
Solunum Sistemi Muayenesi Becerisi
hb
NDRe
Amaç: Dönem 3 öğrencilerinin solunum sistemi muayenesinin tüm basamaklarını gerçekleĢtirmesi

Araç-Gereç: Steteskop, tabure, muayene örtüsü, cetvel, kalem ve gönüllü öğrenci

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Hekimin hastaya kendini tanıtması, solunum muayenesi iĢleminin açıklanması, hastadan izin
alınması

2

Ellerin yıkanması
ĠNSPEKSĠYON

3

Genel durumu uygun ise hasta tabureye oturtularak; uygun değilse yatak baĢı 45 derece
yükseltilmiĢ pozisyonda yatırılarak muayene edilmelidir. Hekim ayakta durarak, hastanın tüm
toraksını değerlendirebilecek Ģekilde muayene etmelidir.

4

Hastanın belden yukarısındaki giysilerinin çıkarılması, eğer kadın hasta ise muayene örtüsü
kullanılmalıdır.

5

Toraksın anatomik ve topografik noktalarının belirlenmesi, orta sternal hat, sağ ve sol orta
klavikular hat, sağ ve sol ön aksiler hat, sağ ve sol orta aksiler hat, sağ ve sol arka aksiler hat,
vertebral hat, sağ ve sol skapular hat, yedinci servikal vertebra spinöz çıkıntı Ģeklinde

6

Göğüs duvarının yapısı ön-arka çapı (fıçı göğüs?), göğüs duvarının anatomik Ģekil bozuklukları
yönünden araĢtırılması

7

Göğüs duvarı cilt-cilt altı doku görünümünün (kuru, kaĢektik vb) ĢiĢlik, çöküntü, damarlanma,
ödem ve boyunda ĢiĢlik, pigmentasyon, skar yönünden araĢtırılması

8

Solunum tipinin belirlenmesi (derin, yüzeyel, sıkıntılı, biot solunumu vb)

9

Solunum sırasında yardımcı solunum kas aktivitelerinin, ağız (dudak büzük solunum vb) ve
burun (burun kanatlarının solunuma katılımı vb) solunumunun değerlendirilmesi
PALPASYON

10

Trakeanın palpe edilmesi ve mediyastenin değerlendirilmesi: orta hatta olması ya da sağa sola
çekilme durumunun tespit edilmesi

11

Deri ve deri altı dokuların, parmak uçları ile simetrik olarak, hassasiyet, ağrı, ĢiĢlik, koltuk altı,
supraklavikular lenf nodları, cilt altı krepitasyon, dakika solunum sayısı, kalp tepe atım noktası
(medialde ve lateralde olması?) yönünden değerlendirilmesi

12

Her iki hemitoraksın solunuma katılımının (ekspansiyonunun) değerlendirilmesi: Her iki elin
avuçları ile arkada 10. kostalar hizasında, önde ise sternumun ksifoidi hizasında, toraks kısmen
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kavranmaya çalıĢılarak, orta hatta yer alan baĢ parmakların inspiryumda birbirinden eĢit
mesafede uzaklaĢmalarının ve ekspiryumda yaklaĢmalarının izlenerek değerlendirilmesi
13

Göğüs duvarının titreĢim muayenesi (vibrasyon torasik, taktil fremitus, vokal fremitus): Hastaya
“40-41” ya da “araba-araba” gibi sözcükler söyletirken hekimin el ayasıyla toraks duvarına
yansıyan titreĢimleri hissetmeye çalıĢması, bu titreĢimlerin her iki hemitoraksta ön ve arkada,
vertebra ya da sternumun sağ ve solundan simetrik ve eĢit frekansta algılandığının belirlenmesi
Ģeklinde uygulanması ( Ģekil 1-2)
PERKÜSYON

14

Göğüs duvarına vurulmasıyla oluĢan titreĢimlerin göğüs içi dokulardan yansımasını (ekosunu)
değerlendirilmesi ve timpanik, hiper sonor, sonor, mat ses ayrımının yapılması.

(ġekil 3)Ġki

Ģekilde perküsyon yapılır:
Direk Perküsyon:
Hekimin tercihen orta parmağı çekiç hareketiyle hastanın tüm toraksında apekslerden bazale
doğru, önde ve arkada sağ-sol yarı toraksta simetrik vuruĢlarla titreĢim oluĢturarak yapması
Ġndirek Perküsyon
Hekimin bir elinin sadece orta parmağının distal falanksı hastanın toraksına yerleĢtirilip diğer
parmaklar hafifçe kalkık pozisyonda tutulurken diğer elin orta parmağının ucu ile hastanın
toraksındaki elin distal interfalangeal eklemine çekiç hareketiyle vurularak yine apekslerden
bazale doğru, önde ve arkada sağ-sol yarı toraksta simetrik vuruĢlarla titreĢim oluĢturarak
yapması
15

Diyafram hareketinin muayenesi: Perküsyon sırasında mat sese geçilen alt sınırın iĢaretlenmesi,
hastaya derin nefes almasının ve tutmasının söylenmesi. Bu pozisyonda tekrarlanan
perküsyonla sesin tekrar sonor özellik kazandığı ve aĢağıya doğru yeniden geçiĢin ayırt edilmesi
ve bu noktanın tespit edilerek iĢaretlenmesi. ĠĢaretlenen iki nokta arasındaki mesafenin 3-5 cm
olduğunun ölçülmesi. Bu iĢlemin diğer hemitoraksta da tekrarlanması.
OSKULTASYON

16

Solunum ve konuĢma sırasında göğüs duvarına geçen seslerin steteskop ile dinlenerek, normal
ve patolojik akciğer seslerinin ayırd edilmesi için kullanılacak steteskopun hastanın vücut ısısına
yakın olmasına özen gösterilmesi

17

Steteskopun kulaklıkları her iki kulağa takarak geniĢ olan tambur kısmının sırtta apikal bölgeye
yerleĢtirilmesi

18

Hastadan derin ve düzenli olarak ağızdan nefes alıp vermesi istenir; bu manevranın bizzat hekim
tarafından yapılarak hastaya gösterilmesi

19

Steteskopun kulaklıkları her iki kulağa takarak diyaframlı yüzünün hastanın derisine temas
edecek Ģekilde yerleĢtirilmesi. Sırtta interskapular alanda ve skapulalar altında, önde ise
sternumun her iki yanında apekslerden bazale ve medialden laterale olmak üzere simetrik bir
Ģekilde, her noktada en az bir inspiryum ve bir ekspiryum boyunca 1-2 cm lik mesafelerde her
iki hemitoraksın dinlenmesi (ġekil 4)

20

Normal solunum seslerinin, inspiratuvar ya da ekspiratuar faz özellikleri, frekansları, Ģiddeti,
süreleri ve lokalizasyonları ile tanımlanması

21

Patolojik solunum seslerinin, bronĢial ses, inspiratuar ve ekspiratuar (kaba) raller, erken
inspiratuar (kaba), geç inspiratuar (ince) raller, sibilan –sonor ronküsler ve plevral sürtünme
sesi olarak sınıflandırılması

22

Bulgular kaydedilir ve eller yıkanır
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Şekil 1

Şekil 3

Şekil 2

Şekil 4
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
Solunum Sistemi Muayenesi Becerisi
hb
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında
uygulanmaması

KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Hekim kendini tanıttı, iĢlem hakkında bilgi verdi

2

Eller yıkandı

2

3

ĠNSPEKSĠYON
3

Göğsün topografik anatomisinin belirlenmesi

4

Göğüs duvarının Ģekil değiĢiklerine bakılması

5

Göğüs duvarının deri değiĢikliklerine bakılması

6

Solunum Ģekline bakılması

7

Yardımcı solunum kaslarının kullanıp kullanılmadığına bakılması
PALPASYON

8

Trakeanın yerinin saptanması

9

Deri ve deri altı dokuların palpe edilmesi

10

Göğüs duvarının ekspansiyonunun yapılması

11

Göğüs duvarının titreĢiminin muayenesi
PERKÜSYON

12

Göğüs duvarının apeksten baĢlayarak simetrik ve karĢılaĢtırılmalı
perküsyonun yapılması

13

Perküsyonla elde edilen seslerin değerlendirilmesi
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14

Peküsyonla sinüs açıklığının değerlendirilmesi
OSKÜLTASYON

15

Göğüs duvarının apeksten baĢlayarak simetrik ve karĢılaĢtırılmalı
olarak oskülte edilmesi

16

Normal ve patoljik akciğer seslerinin değerlendirilmesi

17

Ellerin yıkanması
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
ĠNĠK BECE

ÖĞRENME REHBERĠ
DOLAġIM SĠSTEMĠ MUAYENESĠ

BECERĠSĠ

AMAÇ: DolaĢım sistemi muayenesi becerisini kazandırmaktır.
ARAÇ – GEREÇ: Steteskop, tansiyon ölçme aleti, örtü, ciltte yazan bir kalem, küçük bir cetvel, gönüllü öğrenci
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

BASAMAKLAR

1

Hekimin hastaya kendini tanıtması, dolaĢım muayenesi iĢleminin açıklanması, izin alınması

2

Ellerin yıkanması

3

Sessiz ve iyi aydınlanmıĢ bir muayene odasında, hasta oturur-sırt üstü-yan-yüzüstü yatar
pozisyonların verilebileceği bir hasta yatağının sağ yanında hekimin yer alması

4

Hastanın belden yukarısının mümkün olduğu kadar giysilerden arındırılması, vücudun diğer
alanlarının örtü ile kapatılması
ĠNSPEKSĠYON

5

Hastaya 45 derece yatar pozisyon verilmesi ve boyun venöz dolgunluğunun değerlendirilmesi

6

Göğüs duvarının anatomik Ģekil bozuklukları yönünden araĢtırılması

7

Göğüs duvarı derisinin, dudakların, tırnakların ve meme uçlarının renk değiĢiklikleri (siyanoz,
kızarıklık vb) yönünden araĢtırılması

8

Göğüs duvarının cilt-cilt altı doku görünümü (kuru, kaĢektik vb), ĢiĢlik, çöküntü, damarlanma,
ödem, pigmentasyon, skar yönünden araĢtırılması

9

Hasta oturur ve yatar pozisyonlarda iken kalp tepe atımı özelliğinin tespit edilmesi

10

Tırnak yatağında siyanoz ve kapiller yeniden doluĢunun incelenmesi

11

Kan basıncının ölçülmesi
PALPASYON

12

Hekimin ellerinin ılık olmasına özen göstererek yatar pozisyondaki hastanın kalp tepe atım
noktasının parmak uçları ve tüm el ayası aracılığı ile belirlenmesi. Bu lokalizasyonun orta sternal
hattan, 5. interkostal aralık ve orta klavikular hattan ne kadar uzaklıkta olduğunun tespit
edilmesi. Tepe atım Ģiddetinin ve el kaldırma özelliğinin belirlenmesi

13

Hastaya oturma pozisyonunun verilmesi, kalp tepe atımının tekrar tespit edilmesi, bununla
birlikte karotis arterlerin senkronizasyonunun araĢtırılması

14

Hasta yatar ve oturur pozisyonlarda avuç içi kullanılarak trill araĢtırılması
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15

Sternumun sol kenarından sağ ventrikül aktivitesinin değerlendirilmesi
PERKÜSYON

16

Hasta yatar pozisyonda iken ön aksiler hattan baĢlayarak medial yönde sternum boyunca
interkostal aralıklar kullanılarak perküsyonla kalp matitesinin (boyutları) tespit edilerek kalemle
iĢaretlenmesi

17

Hasta oturur pozisyonda iken aynı Ģekilde ön aksiler hattan baĢlayarak medial yönde sternum
boyunca interkostal aralıklar kullanılarak perküsyonla kalp matitesinin (boyutları) tespit edilerek
kalemle iĢaretlenmesi
OSKÜLTASYON

18

Kullanılacak steteskopun hastanın vücut ısısına yakın olmasına özen gösterilmesi
Kalp sesi dinleme noktalarının tespit edilmesi:
-

Aort odağı: sternum sağ kenarı ile sağ ikinci interkostal aralık kesiĢimi
Pulmoner odak: sternum sol kenarı ile sol ikinci interkostal aralık kesiĢimi
Mezokardiyak: sternum sol kenarı ile sol üçüncü interkostal aralık kesiĢimi
Triküspit odak: sternumun sol kenarı ile sol dördüncü interkostal aralık kesiĢimi
Mitral odak: orta klavikular hatta sol beĢinci interkostal aralıkta, kalp tepe atımında

19

Bu kalp dinleme noktalarının steteskopun hem diyaframlı hem de çan yüzeyi kullanılarak, hasta
oturur, öne doğru eğilirken, sırt üstü yatar ve sol yana doğru yatarken olmak üzere ayrı ayrı
dinlenmesi

20

Her dinleme noktası ve pozisyonunda kalp atım hızının ve ritminin değerlendirilmesi

21

S1 sesinin ayırt edilmesi ve karotisle senkronize değerlendirilmesi. S2 sesinin ayırt edilmesi ve
inspirasyonda ikilemesinin dinlenmesi

22

Kalp sesleri
- Ģiddeti
- yoğunluğu
- süresi
Kardiyak siklustaki zamanlaması yönünden değerlendirilmesi

23

Üfürümlerin, perikardiyal sürtünmenin, gallo ritminin araĢtırılması

24

Periferik arterler:
- karotis
- brakial
- radiyal
- femoral
- popliteal
- dorsalis pedis
- posterior tibialis sayısının, düzeninin, özelliği yönünden palpe edilmesi
Bulgular kaydedilir ve eller yıkanır

25
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ĠN
K BECE

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

DOLAġIM SĠSTEMĠ MUAYENESĠ

BECERĠSĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında
uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Hekimin hastaya kendini tanıtması, dolaĢım muayenesi iĢleminin
açıklanması, izin alınması

2

Ellerin yıkanması

3

Sessiz ve iyi aydınlanmıĢ bir muayene odasında, hasta oturur-sırt
üstü-yan-yüzüstü yatar pozisyonların verilebileceği bir hasta yatağının
sağ yanında hekimin yer alması

4

Hastanın belden yukarısının mümkün olduğu kadar giysilerden
arındırılması, vücudun diğer alanlarının örtü ile kapatılması

2

3

ĠNSPEKSĠYON
5

Hastaya 45 derece yatar pozisyon verilmesi ve boyun venöz
dolgunluğunun değerlendirilmesi

6

Göğüs duvarının anatomik Ģekil bozuklukları yönünden araĢtırılması

7

Göğüs duvarı derisinin, dudakların, tırnakların ve meme uçlarının renk
değiĢiklikleri (siyanoz, kızarıklık vb) yönünden araĢtırılması

8

Göğüs duvarının cilt-cilt altı doku görünümü (kuru, kaĢektik vb), ĢiĢlik,
çöküntü, damarlanma, ödem, pigmentasyon, skar yönünden
araĢtırılması

9

Hasta oturur ve yatar pozisyonlarda iken kalp tepe atımı özelliğinin
tespit edilmesi

10

Tırnak yatağında siyanoz ve kapiller yeniden doluĢunun incelenmesi

11

Kan basıncının ölçülmesi
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PALPASYON
12

Hekimin ellerinin ılık olmasına özen göstererek yatar pozisyondaki
hastanın kalp tepe atım noktasının parmak uçları ve tüm el ayası
aracılığı ile belirlenmesi. Bu lokalizasyonun orta sternal hattan, 5.
interkostal aralık ve orta klavikular hattan ne kadar uzaklıkta
olduğunun tespit edilmesi. Tepe atım Ģiddetinin ve el kaldırma
özelliğinin belirlenmesi

13

Hastaya oturma pozisyonunun verilmesi, kalp tepe atımının tekrar
tespit edilmesi, bununla birlikte karotis arterlerin senkronizasyonunun
araĢtırılması

14

Hasta yatar ve oturur pozisyonlarda avuç içi kullanılarak trill
araĢtırılması
Sternumun sol kenarından sağ ventrikül aktivitesinin değerlendirilmesi

15

PERKÜSYON
16

Hasta yatar pozisyonda iken ön aksiler hattan baĢlayarak medial
yönde sternum boyunca interkostal aralıklar kullanılarak perküsyonla
kalp matitesinin (boyutları) tespit edilerek kalemle iĢaretlenmesi

17

Hasta oturur pozisyonda iken aynı Ģekilde ön aksiler hattan baĢlayarak
medial yönde sternum boyunca interkostal aralıklar kullanılarak
perküsyonla kalp matitesinin (boyutları) tespit edilerek kalemle
iĢaretlenmesi
OSKÜLTASYON

18

Kullanılacak steteskopun hastanın vücut ısısına yakın olmasına özen
gösterilmesi
Kalp sesi dinleme noktalarının tespit edilmesi:
- Aort odağı: sternum sağ kenarı ile sağ ikinci interkostal aralık
kesiĢimi
- Pulmoner odak: sternum sol kenarı ile sol ikinci interkostal aralık
kesiĢimi
- Mezokardiyak: sternum sol kenarı ile sol üçüncü interkostal aralık
kesiĢimi
- Triküspit odak: sternumun sol kenarı ile sol dördüncü interkostal
aralık kesiĢimi
- Mitral odak: orta klavikular hatta sol beĢinci interkostal aralıkta, kalp
tepe atımında

19

Bu kalp dinleme noktalarının steteskopun hem diyaframlı hem de çan
yüzeyi kullanılarak, hasta oturur, öne doğru eğilirken, sırt üstü yatar
ve sol yana doğru yatarken olmak üzere ayrı ayrı dinlenmesi

20

Her dinleme noktası ve pozisyonunda kalp atım hızının ve ritminin
değerlendirilmesi

21

S1 sesinin ayırt edilmesi ve karotisle senkronize değerlendirilmesi. S2
sesinin ayırt edilmesi ve inspirasyonda ikilemesinin dinlenmesi

22

Kalp sesleri
- Ģiddeti
- yoğunluğu
- süresi
Kardiyak siklustaki zamanlaması yönünden değerlendirilmesi
Üfürümlerin, perikardiyal sürtünmenin, gallo ritminin araĢtırılması

23
24

25

Periferik arterler:
- karotis
- brakial
- radiyal
- femoral
- popliteal
- dorsalis pedis
- posterior tibialis sayısının, düzeninin, özelliği yönünden palpe
edilmesi
Bulgular kaydedilir ve eller yıkanır
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
NDĠRME R ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ
OTOSKOP MUAYENESĠ BECERĠSĠ
hb
NDRe
hberi
OTOSKOP MUAYENESĠ BECERĠSĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ
Otoskopik muayene dıĢ kulak yolu (DKY) ve kulak zarının ıĢık yansıtan bir alet ile muayene edilmesidir.
Otoskop, içinde ıĢık kaynağı ve mercek sistemi olan bir kulak muayene aletidir DKY ve kulak zarının muayenesi
için, alın aynası-spekulum veya endoskop, mikroskop da kullanılabilir.

ġekil 1. Muayene için kullanılan otoskop türleri

Mikroskop ve endoskoplar, otoskop ile yapılan muayeneye göre çok daha fazla ıĢık ve büyütme sağlayan
yöntemlerdir ve bunlar yardımıyla DKY'nin iç kısımlarını ve kulak zarını en net biçimde muayene etmek
olanaklıdır. Mikroskopik muayene; daha çok büyütme ve daha fazla ıĢık sağladığı için otoskopik muayeneye
göre üstündür. Mikroskopik muayene sırasında hekimin bir eli serbesttir ve rahatlıkla DKY'ye müdahale
edebilir. Endoskoplarla yapılan muayenelerde ise otoskoplara göre daha fazla ıĢık ve büyütme olanağı vardır.
Ancak görüntü tek gözle sağlanır ve DKY'ye giriĢim olanağı yoktur. Buna karĢın endoskopların en büyük
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kolaylığı dökümantasyon olanağı sağlamasıdır. Endoskoplar ile muayene odası koĢullarında kolaylıkla fotoğraf
çekilebilir ve video kayıt yapılabilir. Bu iki yöntemdede deneyim gerekmetedir.

ġekil 2. Otoskopik kulak muayenesi

ġekil 3. Endoskopik kulak muayenesi

Otoskoplar:
Otoskopları enerji kaynağına ve içindeki aydınlatmaya göre sınıflandırmak olanaklıdır: Otoskopların bir kısmı
duvar ya da masa üstünde bulunan bir elektrik adaptör sistemine sahiptir. Bu otoskopların gövde kısımları daha
hafif ve kullanıĢlıdır. Ancak kullanılabilirlik alanı adaptör ile otoskop gövdesi arasındaki kablonun uzunluğu ile
sınırlıdır. Buna karĢın pilli ve Ģarjlı otoskoplarda, enerji kaynağı olan pil otoskopun gövde kısmına
yerleĢtirilmiĢtir. Bu nedenle her yerde kullanılabilirler. ġarjlı otoskopların mutlaka Ģarjı kontrol edilerek
kullanılması gerekmektedir. Konsültasyon için en uygun otoskoplar bunlardır.

ġekil 4. Spekulum türleri ve boyutları
Otoskopları kullanmadan önce hastaya uygun boyutta spekulum takılarak kullanılması gerekir. Kulak
spekulumları yalnızca otoskopik muayenede değil, alın aynası ya da mikroskop ile yapılan muayenelerde de
gerek duyulan huni biçiminde metal ya da sert plastikten yapılmıĢ borulardır (ġekil 4). Otoskopik muayenede
genellikle ıĢığı az yansıtan siyah ve koyu gri spekulumlar kullanılır. DeğiĢik büyüklüklerde spekulumlar vardır ve
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her hastaya uygun boyuttaki spekulum kullanılmalıdır Her hastadan sonra temizlenmesi ve dezenfekte
edilmesine özen gösterilmelidir.
DıĢ kulak yolunun anatomisi:
Kulak zarı derin ve kıvrımlı bir kanalın en medialinde yerleĢmiĢtir. Otoskopik muayene tekniğinin tam olarak
anlaĢılabilmesi için, DKY ve kulak zarının anatomik özelliklerinin bilinmesi gereklidir:

ġekil 5. DıĢ kulak yolu, zarın Ģematik anatomisi

DKY kulak kepçesinin konka adı verilen kıkırdak çukurluğundan baĢlar ve kulak zarına kadar uzanır (ġekil
5). Boyutu eriĢkinlerde yaklaĢık 25-30 mm kadardır. Ancak tamamı kıkırdak değildir ve çocuklarda 2/3 lateral
kısmı, eriĢkinlerde ise yalnızca 1/3 lateral kısmı kıkırdaktan yapılmıĢtır (bu kısım kulak kepçesi kıkırdağının bir
devamıdır). Medial DKY ise timpanik kemikten oluĢmuĢtur. DKY düz değildir, kıkırdak kısım ile kemik kısım
arasında bir açı vardır. Otoskopik muayene sırasında, bu eğriliği düzeltmek için kulak kepçesinin arkaya doğru
çekilmesi ile kıkırdak kanal kemik kısım ile paralel hale getirilir. Kemik DKY'de deri daha incedir ve doğrudan
periosta yapıĢmıĢtır. Bu manevra yapılmadığı taktirde

spekulum kemik kanala değer bu nedenle ağrı ve

kanama olabilir. Otoskopik muayenede spekulumun bu kısıma dokundurulmaması gereklidir Kulak zarı, arkadan
öne doğru eğimli olarak yerleĢmiĢtir (ġekil 5). Bu nedenle DKY ön kemik duvarı aĢırı bombe olan (ġekil 6) ya da
burada ekzostoz ya da osteomu olan olgularda, kepçe ne kadar geriye çekilirse çekilsin, kulak zarının ön kısmını
görmek olanaklı değildir (bu durumda mikroskop altında muayene gereklidir).

ġekil 6. Kulak zarı, umbo, manibrium mallei, politzer ıĢık üçgeni ve dikkatli bakıldığında
inkudostapedial eklemin zar arkasındaki görüntüsü
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Otoskop ile muayene tekniği:
Otoskopik muayene genellikle hasta otururken yapılır .Hastanın baĢı karĢı taraf omuzuna doğru eğilir ve
hastanın baĢı profil kayboluncaya kadar karĢı tarafa çevrilir (sağ kulağa bakarken sola ve sol kulağa bakarken
sağa doğru). Hastanın baĢı mutlaka koltuğun baĢ kısmına ya da duvara dayandırılmalıdır (ġekil 2). Bu biçimde
muayene sırasında hastanın ani hareketinden doğacak kazalar en aza indirilebilir. Özellikle küçük çocuklarda
otoskop ile yapılan muayene sırasında, baĢ ebeveynin göğsüne, olanaklı ise ebeveyn tarafından, el ile sıkıca
bastırılmalıdır. Otoskopik muayene sırasında hekim hastanın sağında durmalıdır. Otoskop ile yapılan
muayenenin ikinci adımı uygun kulak spekulumunun seçilmesi ve DKY'ye yerleĢtirilmesidir. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi (ġekil 4), çeĢitli büyüklüklerde kulak spekulumları vardır ve spekulumların DKY'ye giren
kısımının çapı küçüldükçe uzunluğu artar. Kulak spekulumunun amacı otoskopun DKY'ye yerleĢtirilmesini ve
kulak zarına doğru yönlendirilmesini sağlamaktır (ġekil 2). Spekulum DKY'ye yerleĢtirilirken, aynı zamanda
kulak kepçesi çekilerek spekulumun ve kıkırdak DKY'nin kulak zarı görülecek biçimde konumlandırılması
sağlanmalıdır. Bu iĢlem yapılırken acele edilmemeli ve önce yerleĢtirip sonra bakmak yerine, spekulum dikkatli
bir Ģekilde otoskoptan bakarak yerleĢtirilmelidir. Kulak kepçesi DKY tabanındaki konveksliği gidermek için
yukarıya, öne doğru olan konveksliği gidermek için de arkaya doğru çekilmelidir. Ancak özellikle çocuklarda,
DKY ve komĢu kemik yapıların geliĢmesi tamamlanmadığı için, DKY kıkırdak ve kemik kısımları arasındaki
ekseni tam olarak kestirmek olanaklı değildir. Çocuklarda spekulum yerleĢtirilirken mutlaka otoskop içinden
bakılmalı ve kepçe hafif dıĢa (laterale) ve arkaya doğru çekildikten sonra yukarıya ya da aĢağıya doğru hareket
ettirilerek kulak zarının tam olarak göründüğü pozisyon bulunmalıdır. Bu iĢlem sırasında hakim olan el
(genellikle sağ) otoskobu kullanmalı, diğer el (genellikle sol) kulak kepçesini çekmelidir. Hastanın sağında duran
hekim, sağ kulağın muayenesini bitirdikten sonra, sol kulağı muayene edebilmek için hastanın baĢını, yukarıda
belirttiğimiz gibi sağa doğru çevirmeli ve sol elini hastanın baĢının üzerinden dolaĢtırarak kulak kepçesini
çekmelidir. Otoskop yine sağ elde (hakim olan elde) olmalıdır. Deneyimi yetersiz olan hekimlerin en çok
yaptıkları hata, sıra sol kulağın muayenesine gelince, otoskopu sol ele alıp sağ elle kulak kepçesini çekmeye
çalıĢmalarıdır. Bu durumda hekimin sol eli ile otoskopa hakim olması zordur.
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AMAÇ: Bu oturumun sonunda dönem III öğrencileri otoskop muayenesi basamaklarını sırasıyla sayabilecek ve
model üzerinde uygulayabilecektir.
ARAÇLAR: Otoskop, kulak spekulumları, kirli alet küveti, temiz kağıtlar.
KATILIMCI:
BASAMA
K

BASAMAKLAR

NO
1

Muayene aletlerinin temiz bir kağıt üzerine hazırlanması.

2

Otoskopun pilinin takılıp kontrol edilmesi

3

Ellerin yıkanması

4

Hastaya açıklama yapılması ve dik oturtulması

5

Hastanın dıĢ kulak yoluna uygun en büyük boy kulak spekulumunun otoskopa saat yönünde
çevrilerek takılması.

6

Otoskopun ıĢığının açılması.

7

Sağ kulak muayenesi için baĢın sola, sol kulak muayenesi için ise sağa çevrilmesi.

8

Otoskopun ıĢığı ile retroaurikular bölge, aurikula ve dıĢ kulak yolunun lateral bölümünün
inspeksiyonu.

9

Kulak kanalının düz hale getirilmesi .
EriĢkin kiĢide aurikula yukarı-arkaya doğru, bebekte ise aĢağı doğru çekilerek kulak kanalı düz hale
getirilir.

10

Otoskop spekulumunun dıĢ kulak yoluna yavaĢca sokulması.

11

DıĢ kulak yolunun inspeksiyonu.

12

Manubrium mallei‟nin inspeksiyonu.

13

Processus brevis mallei‟nin inspeksiyonu.

14

IĢık reflesinin inspeksiyonu.

15

Kulak spekulumunun dıĢarı alınarak aurikulanın serbest bırakılması.

16

Kulak spekulumunun kirli alet küvetine bırakılması.

17

Ellerin yıkanması

18

Hastaya açıklama yapılması, bulguların kaydedilmesi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
OTOSKOP MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Muayene aletleri temiz bir kağıt üzerine hazırlandı

2

Otoskopun pilinin takılıp kontrol edildi

3

Eller yıkandı

4

Hastaya açıklama yapıldı ve dik oturtuldu

5

Hastanın dıĢ kulak yoluna uygun en büyük boy kulak spekulumunun
otoskopa saat yönünde çevrilerek takıldı

6

Otoskopun ıĢığının açıldı

7

Sağ kulak muayenesi için baĢın sola, sol kulak muayenesi için ise sağa
çevrildi

8

Otoskopun ıĢığı ile retroaurikular bölge, aurikula ve dıĢ kulak yolunun
lateral bölümünün inspeksiyonu yapıldı

9

Kulak kanalının düz hale getirildi

10

Otoskop spekulumunun dıĢ kulak yoluna yavaĢca sokuldu

11

DıĢ kulak yolunun inspeksiyonu yapıldı

12

Manubrium mallei‟nin inspeksiyonu yapıldı

13

Processus brevis mallei‟nin inspeksiyonu yapıldı

14

IĢık reflesinin inspeksiyonu yapıldı

15

Kulak spekulumunun dıĢarı alınarak aurikulanın serbest bırakılması ve
ulak spekulumunun kirli alet küvetine bırakılması yapıldı

16

Eller yıkandı

17

Hastaya açıklama yapıldı, bulguları kaydedildi

2

3
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ENTÜBASYON UYGULAMA BECERĠSĠ
Amaç: Endotrakeal tüp takma ve çıkarma beceresin kazanılması
ARAÇLAR: Laringoskop Takımı, Eldiven, Endotrakeal Tüp (3 DeğiĢik No‟lu), Aspiratör, Aspirasyon
Sondası, Balon-Valf-Maske Sistemi, Airway, Enjektör, Rulo Gaz, Flaster, Steteskop, KPR Maket

KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
TÜPÜN TAKILMASI

1

Malzemeler hazırlanır ve kontrol edilir (laringoskop pilleri, ampulü)

2

Eldiven giyilir

3

Hastaya baĢ-çene pozisyonu verilir

4

Ağız içinin kontrol edilir ve gerekli ise aspire edilir

5

Endotrakeal tüp, poĢetinden çıkarılmadan bir ucundan açılır ve tüp kafının sağlamlığı
kontrol edilir

6

Laringoskop sapına kiĢiye uygun boyuttaki blade takılır

7

Sol ele laringoskop sapı alınır

8

Laringoskop bladenin ağız içinde sağdan sola doğru yerleĢtirilip, dil yana itilir ve kord
vokaller görülür

9

Sağ ele endotrakeal tüp alınıp, blade kavsine uygun olarak ağız içinde
ilerleterek kord vokaller geçirilir

10

Kord vokaller geçildikten sonra tüp 2-3 cm daha ilerletilir (kaf görülmeyene kadar
ya da varsa kord vokal çizgisine kadar)

11

Trakeaya girildiğinden emin olununca, laringoskop ağızdan çıkarılır

12

Sağ elle tüp ağız kenarında sabit tutulurken, sol el ile balon tüpe monte edilir (veya yardımcı
tarafından)

13

Balon 2-3 defa sıkılarak göğsün her iki tarafının eĢit olarak havalandığı gözlenir, Stetoskop ile her
iki apeks ve koltuk altından dinleyerek havalanma kontrol edilir

14

EĢit havalanmıyorsa eĢit olana kadar tüp bir miktar geri çekilir

15

EĢit havalanıyorsa; hava kaçağı kalmayana dek, kaf hava ile ĢiĢirilir. (Suni solunum sırasında
hava kaçağı sesi alınmıyorsa blok tam demektir) (bebeklerde kafsız tüp kullanılır, hafif hava
kaçağı kalabilir)

16

Tüp ağız çevresine sabitlenir (rulo gaz veya flaster ile)

17

Ağız boĢluğuna uygun boyutta airway takılır.
Steril bir aspirasyon sondası ile tüpün içi aspire edilir (aspiratör kapalı girilip, açık çıkılması
gerekir)
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18

Aynı sonda ile ağız içi aspire edilir

19

Spontan solunum yoksa balon ile solutulmaya devam edilir

20

6 saniyede bir olacak Ģekilde balon valf maske ile akciğerler havalandırılır.
TÜPÜN ÇIKARILMASI

21

Hastanın yeterli spontan solunumu gözlenir

22

Steril bir aspirasyon sondası ile tüpün içi aspire edilir

23

Aynı sonda ile ağız içi aspire edilir

24

Kaf söndürülür

25

Nefes alırken tüp çekilir

26

Airway çıkarılır
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Entübasyon malzemeleri :Tüp, Airway, Laringoskop, Ambu, Enjektör

Airway uygulaması

Hastaya baş-çene pozisyonu verilmesi

151

Laringoskop tutulması ve ağzın içine yerleştirlmesi

Entübasyon sonrası hastanın ambu ile havalandırılması

Çocuk hastada entübasyon
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ENTUBASYON UYGULAMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

TÜPÜN TAKILMASI
1

Malzemeler hazırlandı ve kontrol edildi (laringoskop pilleri, ampulü)

2

Eldiven giyildi

3

Hastaya baĢ-çene pozisyonu verildi

4

Ağız içinin kontrol edildi ve gerekli ise aspire edildi

5

Endotrakeal tüp, poĢetinden çıkarılmadan bir ucundan açılldı
ve tüp kafının sağlamlığı kontrol edildi

6

Laringoskop sapına kiĢiye uygun boyuttaki blade takıldı

7

Sol ele laringoskop sapı alındı

8

Laringoskop bladenin ağız içinde sağdan sola doğru
yerleĢtirilip, dil yana itildi ve kord vokaller görüldü

9

Sağ ele endotrakeal tüp alınıp, blade kavsine uygun olarak ağız
içinde ilerleterek kord vokaller geçirildi

10

Kord vokaller geçildikten sonra tüp 2-3 cm daha
ilerletildi (kaf görülmeyene kadar ya da varsa kord
vokal çizgisine kadar)

11

Trakeaya girildiğinden emin olununca, laringoskop ağızdan çıkarıldı

12

Sağ elle tüp ağız kenarında sabit tutulurken, sol el ile balon tüpe
monte edildi (veya yardımcı tarafından)

13

Balon 2-3 defa sıkılarak göğsün her iki tarafının eĢit olarak havalandığı
gözlenir, Stetoskop ile her iki apeks ve koltuk altından dinleyerek
havalanma kontrol edildi

14

EĢit havalanmıyorsa eĢit olana kadar tüp bir miktar geri çekildi

15

EĢit havalanıyorsa; hava kaçağı kalmayana dek, kaf hava ile
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ĢiĢirildi
16

Tüp ağız çevresine sabitlendi

17

Ağız boĢluğuna uygun boyutta airway takıldı
Steril bir aspirasyon sondası ile tüpün içi aspire edildi

18

Aynı sonda ile ağız içi aspire edildi

19

Spontan solunum yoksa balon ile solutulmaya devam edildi

20

6 saniyede bir olacak Ģekilde balon valf maske ile akciğerler
havalandırıldı
TÜPÜN ÇIKARILMASI

21

Hastanın yeterli spontan solunumu gözlendi

22

Steril bir aspirasyon sondası ile tüpün içi aspire edildi

23

Aynı sonda ile ağız içi aspire edildi

24

Kaf söndürüldü

25

Nefes alırken tüp çekildi

26

Airway çıkarıldı

NDĠRME
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
erihberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ĠNTRAMUSKULER ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Ġntramüsküler enjeksiyon yapma becerisi kazandırmak
ARAÇLAR: Eldiven, enjektör, tepsi, dezenfektan solüsyon (Alkol ya da Baticon), pamuk, ilaç
KATILIMCI:

Ġntramüsküler enjeksiyonda ilaç; derin kas dokusu içine verilir. Kas dokusunda az sayıda sinir ucu
bulunduğundan, derin kas dokusuna tahriĢ edici etkisi yüksek ve yoğun olan ilaçlar verilebilir. Normal yapıda bir
bireyin kas dokusuna en fazla 5 ml ilaç uygulanabilir. Çocuk, yaĢlı ve kaĢektik hastalara verilebilecek ilaç miktarı
ise en fazla 2 ml olmalıdır. 2 yaĢın altındaki çocuklarda en fazla 1 ml ilaç uygulanmalıdır. Hastanın yaĢı, klinik
durumu, uygulanacak ilaç ve ilaç miktarı dikkate alınarak uygun olan enjeksiyon bölgesi seçilir. Enjeksiyon için
sağlam bir doku seçilmelidir.
ĠM enjeksiyon uygulanabilecek bölgeler ve kaslar:
Dorsogluteal Bölge (Arka Kalça Bölgesi): YetiĢkinlerde ve 3 yaĢ üzeri çocuklarda kullanılır ve daha çok
eriĢkinlerde tercih edilir. Bu bölgede yer alan gluteus maksimus ve gluteus medius kasları enjeksiyon için
kullanılır.
Bu bölgede enjeksiyon bölgesini tespit etmek için 2 farklı yol vardır
2.

Yol: Enjeksiyon bölgesi ilyak kristanın altında ve posteriyor superiyor ilyak spina ile femurun büyük
trokenterini birleĢtiren hayali çapraz çizginin üstünde kalan bölgedir. Enjeksiyon noktası çapraz çizginin
ortasından biraz yukarıda ve dıĢ yandadır.

2. Yol: Gluteal bölge, hayali çizgilerle dört eĢit parçaya bölünür. Üstte ve dıĢta kalan 1/ 4‟ lük parçanın üst dıĢ
kısmı, enjeksiyon alanıdır.
Ventrogluteal Bölge (Yan Kalça Bölgesi): Gluteus medius ve gluteus minimus kaslarını içeren bir enjeksiyon
bölgesidir. Bu bölgedeki enjeksiyon bölgesini tespit etmek için;
El ayasının alt kısmı femurun büyük torakanterinin üzerine yerleĢtirilir. BaĢparmak kasığa doğru hareket ettirilir.
ĠĢaret parmağı krista ilyaka anteriyor süperiora konulur, orta parmak ise krista ilyaka posteriyor superiora
doğru açılarak bir “V” bölgesi oluĢturulur. Enjeksiyon bölgesi bu “V” nin ortasıdır.
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BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Kendinizi tanıtınız

2

Hastaya ismi ile hitap ediniz.

3

Yapılacak enjeksiyonun gerekçesini açıklayınız.

4

Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız.

5

Hastanın onayını alınız.

6

Enjeksiyon sırasında odada gerekli mahremiyeti sağlayınız.

7

Enjeksiyon için kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırlayınız, uygun enjektörü seçiniz.

8

Malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.

9

Uygulayacağınız ilacın doğru ilaç olduğundan, uygun ısı ve renkte olduğundan emin olunuz.

10

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

11

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

12

Ġlaç flakonunun metal kapağını steril olarak açınız.

13

Ampulün boynundan testere ile keserek ya da gazlı bez ile tutarak ampulü açınız.

14

Enjekte edilecek ilacın miktarına uygun enjektörü seçerek steril olarak açınız.

15

Ampuldeki solüsyonu enjektöre çekiniz.

16

Enjektöre çektiğimiz sıvıyı flakonun içine lastik tıpasından veriniz, enjektörü çıkarınız, uygun
Ģekilde karıĢtırıp ilaç homojen hale gelince lastik tıpasından enjektör ucunu sokarak ilacı
enjektöre çekiniz (Ġlacımız flakon değilse bu basamağa gerek yoktur).

17

Enjektörde hava varsa, iğnesini yukarı doğru tutup, enjektör gövdesine parmakla hafifçe vurarak
hava kabarcıklarının yukarı çıkmasını sağlayınız.

18

Pistonu hafifçe iterek kalan havayı çıkarınız.

19

Enjektör iğnesinin kılıfını takınız.

20

Uygun enjeksiyon bölgesini belirleyiniz.
Gluteal bölge: Krista iliaka anterior ile koksiks arası çizilen çizginin 1/3 üst kısmı veya ¼
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üst dıĢ gluteal bölge.
Vastus lateralis (Uyluğun dıĢ yüzü): Dizin 10 cm yukarısında lateralde vastus lateralis
kasının 1/3 orta bölümüne
Rektus femoris (Uyluğun ön yüzü): Dizin 10 cm yukarısında rektus femorise uyan uyluk
ön yüzü
Deltoid: Omuzun dıĢ tarafında acromion‟un 3 parmak altı.
21

Enjeksiyon yapılacak bölgeye göre hastanın pozisyonunu ayarlayıp hastanın mahremiyetine
dikkat ederek giysilerini açınız.
- Dorsogluteal bölge için hastayı yüzüstü yatırıp kalça eklemi içe rotasyon yapacak Ģekilde
ayaklarını içe çevrilmesini sağlayınız.
- Uyluğun ön veya dıĢ yüzü için hastayı sırt üstü yatırınız.
- Deltoid bölge için hastayı sırtüstü veya oturur pozisyona getiriniz.

22

Enjeksiyon yapmak için belirlenen bölgeyi antiseptik solüsyonla içten dıĢa dairesel tarzda
~5 cm çapında siliniz.

23

Hastaya enjeksiyon uygulanacak kasını gevĢetmesi gerektiğini anlatınız.

24

Kuru tamponu pasif elin serçe ve yüzük parmağı arasında sıkıĢtırınız.

25

Enjektörün iğnesinin koruyucu bölümünü çıkarıp, aktif elinizde kalem gibi tutunuz.

26

Pasif elinizin baĢ ve orta parmaklarıyla belirlenen bölgenin derisini gergin tutunuz.

27

Ġğneyi çabuk ve kuvvetlice cilde dik açı yapacak Ģekilde uzunluğunun ¾ oranında cilde batırarak
kas içine ilerletiniz.

28

Pistonu hafifçe geri çekiniz; kan gelirse iğneyi hızla çıkartınız. Mümkünse enjektöre yeni bir iğne
takınız ve 26.basamaktan itibaren basamakları tekrarlayınız.

29

Pistonun hafifçe geri çekilmesiyle kan gelmezse enjeksiyonu yavaĢça yapınız.

30

Enjeksiyon tamamlandıktan sonra, iğneyi hızla geri çekiniz.

31

Kuru pamuk veya gazlı bezi enjeksiyon bölgesinin üzerine bastırınız.

32

Ġğne ucunu koruyucu kapağını kapatmadan delici-kesici tıbbi atık kutusuna atınız.

33

Enjektör ve pamuğu tıbbi atık kutusuna atınız.

34

Hastaya giyinmesini söyleyiniz, isterse bir süre uzanıp dinlenebileceğini belirtiniz.

35

Hastanın reaksiyonlarını gözleyiniz ve herhangi bir Ģikâyeti olursa tekrar gelmesini söyleyiniz.

36

Eldivenlerinizi çıkarınız, atık kutusuna atınız ve ellerinizi yıkayınız.

37

Yapılan iĢlemi kaydediniz.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ĠNTRAMUSKULER ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Kendini tanıttı

2

Hastaya ismi ile hitap etti

3

Yapılacak enjeksiyonun gerekçesini açıkladı

4

Yapılacak iĢlemi kısaca açıkladı

5

Hastanın onayını aldı

6

Enjeksiyon için kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırladı

7

Malzemelerin son kullanma tarihlerini ve diğer özelliklerini (ilaç adı, ısısı, vb)

2

3

kontrol etti
8

Ellerini yıkayıp, kuruladı

9

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerini giydi

10

Ġlaç flakonunun metal kapağını steril olarak açtı veya ampulü boynundan
testere ile keserek ya da gazlı bezle tutarak açtı

11

Enjekte edilecek ilacın miktarına uygun enjektörü, steril olarak açtı

12

Ampuldeki solüsyonu enjektöre çekti

13

Enjektöre çektiği sıvıyı flakonun içine lastik tıpasından verdi, enjektörü
çıkardı, uygun Ģekilde karıĢtırıp ilaç homojen hale gelince lastik tıpasından
enjektör ucunu sokarak ilacı enjektöre çekti (Ġlacımız flakon değilse bu
basamağa gerek yoktur).

14

Enjektörde hava varsa, iğnesini yukarı doğru tutup, enjektör gövdesine
parmakla hafifçe vurarak hava kabarcıklarının yukarı çıkmasını sağladı

15

Pistonu hafifçe iterek kalan havayı çıkardı

16

Enjektör iğnesinin kılıfını taktı

17

Uygun enjeksiyon bölgesini belirledi
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18

Enjeksiyon yapılacak bölgeye göre hastanın pozisyonunu ayarlayıp giysilerini
açtı

19

Enjeksiyon yapmak için belirlenen bölgeyi antiseptik solüsyonla içten dıĢa
dairesel hareketlerle sildi

20

Hastaya enjeksiyon uygulanacak kasını gevĢetmesi gerektiğini anlattı

21

Kuru tamponu pasif elin serçe ve yüzük parmağı arasında sıkıĢtırdı

22

Enjektörün iğnesinin koruyucu bölümünü çıkarıp, aktif eliyle kalem gibi tuttu

23

Pasif elin baĢ ve orta parmaklarıyla belirlenen bölgenin derisini gergin tuttu

24

Ġğneyi çabuk ve kuvvetlice cilde dik açı yapacak Ģekilde uzunluğunun ¾
oranında cilde batırarak kas içine ilerletti

25

Pistonu hafifçe geri çekti, kan gelirse iğneyi hızla çıkarttı. Enjektöre yeni bir
iğne taktı ve basamakları tekrarladı

26

Pistonu hafifçe geri çekti kan gelmezse enjeksiyonu yavaĢça yaptı

27

Enjeksiyon tamamlandıktan sonra, iğneyi hızla geri çekti

28

Kuru pamuk veya gazlı bezi enjeksiyon bölgesinin üzerine bastırdı

29

Ġğne ucunun koruyucu kapağını kapatmadan iğneyi, delici-kesici tıbbi atık
kutusuna attı

30

Enjektör ve pamuğu tıbbi atık kutusuna attı

31

Hastaya giyinmesini söyledi, isterse bir süre uzanıp dinlenebileceğini belirtti

32

Hastanın reaksiyonlarını gözledi ve herhangi bir Ģikâyeti olursa tekrar
gelmesini söyledi

33

Eldivenlerini çıkarttı, atık kutusuna attı ve ellerini yıkadı

34

Yapılan iĢlemi kaydetti
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ĠNTRAVENÖZ ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DĠRME Rehberi
AMAÇ: Ġntravenöz enjeksiyon yapma becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Ġlaç, enjektör, antiseptik madde, tampon, eldiven, turnike, sabun, kâğıt havlu, delici kesici tıbbi atık
kutusu, atık kutusu

KATILIMCI:

ntravenöz enjeksiyon; Ven içine ilaç verilme yöntemidir. Emilim ve etki hızlı olduğundan ilaç uygulama yolları
arasında en riskli uygulama olarak kabul edilir.
Ġntravenöz yolla ilaç uygulaması iki Ģekilde yapılır:
Ġntravenöz bolus enjeksiyon; Küçük hacimdeki genellikle 10 ml‟ye kadar ilacın, kısa zamanda (1–5 dk
içinde) ven içine verilmesidir.

Ġntravenöz sıvı uygulaması; Büyük hacimdeki sıvıların ya da sıvılara eklenmiĢ ilacın yavaĢça ( dakikada bir
veya birkaç ml ) uzun sürede, genellikle sabit hızda verilmesidir.
Koldaki antekübital bölge, intravenöz enjeksiyon için en sık kullanılan bölgedir. Sıklıkla Basilik ven, Sefalik ven
ve Medyan Kübital venler kullanılır. Bu damarların yüzeysel ve büyük olmaları ve bölgedeki derinin ince ve
Ģeffaf olması damara girmeyi kolaylaĢtırır.

ĠV enjeksiyon uygulamaları;
 Büyük hacimdeki solüsyonların verilmesinde,
 Hayatı tehdit eden acil durumlarda (kardiak arrest, Ģok, sepsis vb.) ilaçların hemen etkisini göstermesi
istendiğinde,
 Cilt ve cilt altı dokuları tahriĢ eden ilaçların kullanılmasında tercih edilir
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BASAMAKLAR

NO
1

Kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırlayınız ve iĢleme baĢlamadan önce kontrol ediniz.

2

Hastaya kendinizi tanıtınız.

3

Hastayı sedyeye yada muayene masasına yatırınız

4

Yapılacak iĢlemin gerekçesini söyleyiniz.

5

Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız.

6

Hastanın onayını alınız.

7

Kolların 1/3 alt kısmı ve önkollar açık kalacak Ģekilde, giysilerini çıkarmasını sağlayınız.

8

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

9

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

10

Antekubital (dirsek ön çukuru) veya el sırtı bölgesini inceleyerek yeterince belirgin bir veni seçiniz.

11

Enjektörünüzü hazırlayınız.

12

Venöz giriĢim yapılacakkolu, gövde ile 30 derecelik açı yapacak Ģekilde, önkolu ekstansiyonda ve dıĢa rotasyonda
tutarak, kolu destekleyiniz.

13

Dirseğin 8-10 cm yukarısından turnikeyi bağlayınız.

14

GiriĢim

15

Enjektörü, aktif olarak kullanılan ele alınız ve iğnenin koruyucu bölümünü çıkarınız.

16

Enjektörün iğnesini, keskin uç deriye yakın gelecek biçimde, deriye 35 derecelik bir eğimle batırınız.

17

Deriyi geçince, enjektörün iğnesini deriye paralel 3-5 mm ilerletip, vene giriniz.

18

Ġğnenin ucunu ven içinde 2-3 mm ilerletiniz.

19

Enjektör ve iğneyi hiç oynatmadan tutunuz.

20

Enjektörün piston bölümünü geriye doğru yavaĢ yavaĢ çekerek, venin içinde olup olmadığınızı kontrol ediniz. Eğer

yapacağınız ven üzerindeki deriyi merkezden çevreye doğru hareketlerle antiseptik çözeltiler ile siliniz.

kan gelmiyorsa, 10. basamaktan itibaren tekrarlayınız.
21

Ven içine girilmiĢse pasif eliniz ile turnikeyi çözünüz.

22

Uygulanan veni kontrol ederek ilacı yavaĢça veriniz.

23

Ġlacı verdikten sonra kuru tamponla bastırırken, enjektörü aynı açı ve hızla geri çekiniz.

24

Enjeksiyon bölgesinde kanamayı durdurmak için tamponla bastırmaya devam ediniz.

25

Özel bantı enjeksiyon yapılan noktaya yapıĢtırınız.

26

Enjektörü delici kesici enfekte atık kutusuna, kullanılan malzemeleri ve eldivenleri tıbbi atık kutusuna atınız.

27

Ellerinizi yıkayıp kurulayınız.

161

NDĠRME Rehberi

KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

ĠNTRAVENÖZ ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

NO
1

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

Kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırladı ve iĢleme baĢlamadan önce
kontrol etti.

2

Hastaya kendini tanıttı.

3

Hastayı sedyeye yada muayene masasına yatırdı.

4

Yapılacak iĢlemin gerekçesini söyledi.

5

Yapılacak iĢlemi kısaca açıkladı.

6

Hastanın onayını aldı.

7

Kolların 1/3 alt kısmı ve önkollar açık kalacak Ģekilde, giysilerini çıkarmasını
sağladı.

8

Ellerini yıkayıp, kuruladı.

9

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerini giydi

10

Antekubital veya el sırtı bölgesini inceleyerek yeterince belirgin bir veni seçti.

11

Enjektörü hazırladı.

12

Enjektörü steril ambalajından çıkarıp iğnesini taktı.

13

Parmağıyla ampüle birkaç kez vurduktan sonra ampulün boynunu, iĢaretli
yerinden baĢparmağıyla iterek kırdı.

14

Enjektörün kapağını çıkarıp ilacı enjektöre çekti.

15

Enjektörü dik tutup hafifçe vurarak hava kabarcıklarının üst bölgede
toplanmasını sağladıktan sonra enjektörün pistonunu hafifçe iterek havayı
çıkardı ve enjektörün koruyucu kapağını kapattı.

16

Kullanılacak veni belirleyip turnikeyi giriĢim yapılacak venin 10-15 cm
yukarısından, arteriyel kan akımını engellemeyecek Ģekilde bağladı.

17

Antiseptik maddeli tampon ile giriĢim yapılacak bölgeyi yukarıdan aĢağıya
doğru sildi.

18

Enjektörün kapağını açtıktan sonra, pasif el ile kolu destekleyip, baĢparmakla
giriĢim yapılacak bölgenin altından cildi aĢağı doğru çekerek gerdi.
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19

Enjektörün iğnesini, keskin uç deriye yakın gelecek biçimde, deriye 35
derecelik bir eğimle batırdı.

20

Deriyi geçince, enjektörün iğnesini deriye paralel olarak 3-5 mm ilerletip,
vene girdi.

21

Ġğnenin ucunu ven içinde 2-3 mm ilerletti.

22

Enjektör pistonunu pasif elle geri çekerek, venin içine girdiğini kontrol etti.

23

Pasif eliyle turnikeyi çözdü.

24

Uygulanan veni kontrol ederek ilacı yavaĢça verdi.

25

Ġlacı verdikten sonra kuru tamponla bastırırken, enjektörü aynı açı ve hızla
geri çekti.

26

Enjeksiyon bölgesinde kanamayı durdurmak için tamponla bastırmaya devam
etti.

27

Özel bantı enjeksiyon yapılan noktaya yapıĢtırdı.

28

Enjektörü delici kesici enfekte atık kutusuna, kullanılan malzemeleri ve
eldivenleri tıbbi atık kutusuna attıktan sonra ellerini yıkayıp kuruladı.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
SUBKUTAN ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
AMAÇ:Subkutan enjeksiyon yapma becerisi kazandırmak

ARAÇLAR: Ġlaç, enjektör, antiseptik madde, tampon, eldiven
KATILIMCI:
Subkutan enjeksiyon (SC); dermis tabakası altındaki gevĢek bağ dokusu içine ilaç verme yöntemidir. Deri altı
dokusu kan damarlarından zengin değildir. Bu alanda ilaç emilimi kapiller yolla olmaktadır. Bu nedenle bu
bölgeye uygulanan ilacın emilimi, intra müsküler enjeksiyondan daha yavaĢ, intra dermal ve oral yoldan daha
hızlıdır. Bununla birlikte, doku dolaĢımı ile ilgili bir problem yoksa ilacın emilimi doz kaybı olmadan tamdır.
Subkutan enjeksiyon yavaĢ ve düzenli emilimi istenen, küçük hacimdeki (0.5- 1 ml), irrite olmayan, suda
çözünür ilaçlar için uygundur. Bazı aĢılar, narkotikler, insülin, heparin, epinefrin ve growth hormonu gibi
ilaçların bu yolla vücuda zerk edilmesi önerilir.
En çok uygulanan bölgeler Ģunlardır: Üst kolun lateral yüzü, uyluğun ön yan kısmı (laterofemoral), sırtta
skapula altı, dorsogluteal bölgenin üzeri, abdominal bölge
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BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Kendinizi tanıtınız

2

Hastaya ismi ile hitap ediniz.

3

Yapılacak enjeksiyonun gerekçesini açıklayınız.

4

Yapılacak iĢlemi kısaca açıklayınız.

5

Hastanın onayını alınız.

6

Enjeksiyon için kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırlayınız, uygun enjektörü seçiniz.

7

Malzemelerin son kullanma tarihlerini kontrol ediniz.

8

Uygulayacağınız ilacın doğru ilaç olduğundan, uygun ısı ve renkte olduğundan emin olunuz.

9

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.

10

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

11

Ġlaç flakonunun metal kapağını steril olarak açınız.

12

Ampulün boynundan testere ile keserek ya da gazlı bez ile tutarak ampulü açınız.

13

Enjekte edilecek ilacın miktarına uygun enjektörü seçerek steril olarak açınız.

14

Ampuldeki solüsyonu enjektöre çekiniz.

15

Enjektöre çektiğimiz sıvıyı flakonun içine lastik tıpasından veriniz, enjektörü çıkarınız, uygun
Ģekilde karıĢtırıp ilaç homojen hale gelince lastik tıpasından enjektör ucunu sokarak ilacı enjektöre
çekiniz (Ġlacımız flakon değilse bu basamağa gerek yoktur).

16

Enjektörde hava varsa, iğnesini yukarı doğru tutup, enjektör gövdesine parmakla hafifçe vurarak
hava kabarcıklarının yukarı çıkmasını sağlayınız.

17

Pistonu hafifçe iterek kalan havayı çıkarınız.

18

Enjeksiyon bölgesini tespit ediniz.

19
20

Enjeksiyon bölgesinde 2.5 cm²‟lik alanı antiseptik madde içeren tamponla merkezden dıĢa doğru
dairesel hareketle siliniz.
Tamponu pasif elin serçe ve yüzük parmağı arasına sıkıĢtırınız.

21

Enjektör kapağını sterilitesini bozmadan açınız.

22
23

Enjeksiyon yapılacak deri ve deri altı dokusunu pasif elin parmakları arasında yağ dokusu az ise
sıkıĢtırınız, fazla ise geriniz.
Enjektörü kalem tutar gibi veya el ayası ve parmakların altında kalacak Ģekilde tutunuz.

24

Ġğne eğimini yukarı bakar duruma getiriniz.

25

Ġğneyi deri sıkıĢtırıldı ise 45 lik, gerildi ise 90 lik açıyla batırınız.

26

Ġğne tam olarak girdikten sonra pasif el ile tutulan veya gerilen dokuyu serbest bırakınız.

27

Pasif el ile enjektör pistonunu geri çekerek derialtı yağ dokusu içine girildiğini kontrol ediniz.

28

30

Enjektöre kan gelmemiĢ ise; ilacı yavaĢ bir Ģekilde derialtı yağ dokusu içine veriniz (Kan gelirse
iğneyi çıkararak ilk bölgeden 1-1.5 cm kadar uzağa tekrar batırınız).
Pasif el ile iğnenin giriĢ noktasına tamponla hafifçe bastırarak aktif el ile enjektörü giriĢ açısı ve
hızıyla geri çekiniz (ĠĢlemden sonra enjeksiyon bölgesine basınç uygulanmamalıdır!)
Kullanılan enjektör iğnesinin koruyucu kapağını kapatmadan delici kesici tıbbi atık kutusuna atınız.

31

Eldivenlerinizi çıkarınız.

32

Hastanın giysilerini düzelterek rahatlamasını sağlayınız.

33

Ġlacın adı, biçimi, veriliĢ zamanı, dozu ve veriliĢ yolunu kaydediniz.

34

Kirli malzemeleri tıbbi atık kutusuna atınız.

35

Ellerinizi yıkayınız.

29
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
SUBKUTAN ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Kendini tanıttı

2

Hastaya ismi ile hitap etti

3

Yapılacak enjeksiyonun gerekçesini açıkladı

4

Yapılacak iĢlemi kısaca açıkladı

5

Hastanın onayını aldı

6

Enjeksiyon için kullanılacak malzemeleri bir tepsi içinde hazırladı

7

Malzemelerin son kullanma tarihlerini ve diğer özelliklerini kontrol etti

8

Ellerini yıkayıp, kuruladı

9

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerini giydi

10

2

3

Ġlaç flakonunun metal kapağını steril olarak açtı veya ampulü
boynundan testere ile keserek ya da gazlı bez ile tutarak açtı

11

Enjekte edilecek ilacın miktarına uygun enjektörü steril olarak açtı

12

Ampuldeki solüsyonu enjektöre çekti

13

Enjektöre çektiği sıvıyı flakonun içine lastik tıpasından verdi, enjektörü
çıkardı, uygun Ģekilde karıĢtırıp ilaç homojen hale gelince lastik
tıpasından enjektör ucunu sokarak ilacı enjektöre çekti (Ġlacımız flakon
değilse bu basamağa gerek yoktur).

14

Enjektörde hava varsa, iğnesini yukarı doğru tutup, enjektör
gövdesine parmakla hafifçe vurarak hava kabarcıklarının yukarı
çıkmasını sağladı

15

Pistonu hafifçe iterek kalan havayı çıkardı

16

Enjektör iğnesinin kılıfını taktı

17

Uygun enjeksiyon bölgesini belirledi
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18

Enjeksiyon yapılacak bölgeye göre hastanın pozisyonunu ayarlayıp
giysilerini açtı

19

Enjeksiyon yapmak için belirlenen bölgeyi antiseptik solüsyonla içten
dıĢa dairesel hareketlerle sildi

20

Tamponu pasif elin serçe ve yüzük parmağı arasına sıkıĢtırdı

21

Enjektör kapağını sterilitesini bozmadan açtı

22

24

Enjeksiyon yapılacak deri ve deri altı dokusunu pasif elin parmakları
arasında yağ dokusu az ise sıkıĢtırdı, fazla ise gerdi
Enjektörü kalem tutar gibi veya el ayası ve parmakların altında
kalacak Ģekilde tuttu
Ġğne eğimini yukarı bakar duruma getirdi

25

Ġğneyi deri sıkıĢtırdı ise 45 lik, gerdi ise 90 lik açıyla batırdı

26

31

Ġğne tam olarak girdikten sonra pasif el ile tutulan veya gerilen
dokuyu serbest bıraktı
Pasif el ile enjektör pistonunu geri çekerek derialtı yağ dokusu içine
girildiğini kontrol etti
Enjektöre kan gelmemiĢ ise; ilacı yavaĢ bir Ģekilde derialtı yağ dokusu
içine verdi
Pasif el ile iğnenin giriĢ noktasına tamponla hafifçe bastırarak aktif el
ile enjektörü giriĢ açısı ve hızıyla geri çekti
Kullanılan enjektör iğnesinin koruyucu kapağını kapatmadan delici
kesici tıbbi atık kutusuna attı
Eldivenlerini çıkarttı

32

Hastanın giysilerini düzelterek rahatlamasını sağladı

33

Ġlacın adı, biçimi, veriliĢ zamanı, dozu ve veriliĢ yolunu kaydetti

34

Kirli malzemeleri tıbbi atık kutusuna attı

35

Ellerini yıkadı

23

27
28
29
30
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME RehberiNDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ĠNTRADERMAL ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Ġntradermal enjeksiyon yapma becerisi yapmak
ARAÇLAR: Eldiven, insülin/Tüberkülin enjektörü, tepsi, %70 lik alkol, pamuk, atık kabı
KATILIMCI:

Ġntradermal enjeksiyon; epidermis tabakasının hemen altına, dermis tabakasının içine ilaç verme yöntemidir.
Parenteral yollar içinde emilimin en yavaĢ olduğu yoldur. Bu nedenle, tanı amacı ile ve ilaçların lokal etkilerinin
belirlenmesinde kullanılır. Genellikle tüberkülin testi, çeĢitli alerjenler ve ilaçlara karĢı dokunun lokal reaksiyonunu
belirlemek amacıyla uygulanır.
Ġntradermal enjeksiyonda, 0.1- 0.5 ml ilaç uygulanır. Kullanılan iğnenin numarası 26- 27, iğnenin boyu 0,6- 1 cm olup,
iğnenin giriĢ açısı 5- 15 derecedir.
Sıklıkla kullanılan bölgeler ; Ön kolun iç yüzü, Üst kolun arka yüzü, Sırtın üst yüzü ve Üst göğüs bölgesidir.
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BASAMAKLAR

NO
1

Eller yıkanır

2

Gerekli malzemeler hazırlanır (enjektör, uygulanacak ilaç, antiseptik solüsyon, pamuk )

3

ĠĢlem hastaya açıklanır

4

Ġlaç kontrol edilir ( 8 doğru ilkesi )

5

Ġlaç enjektöre çekilir ve enjektör ucu değiĢtirilir.

6

Uygun ve doğru enjeksiyon bölgesi seçilir.

7

Hastaya seçilen enjeksiyon bölgesine uygun pozisyon verilir. Hastanın mahremiyetinin korunmasına özen
gösterilir, sadece enjeksiyon uygulama alanı açıkta bırakılır.

8

Bölgedeki anatomik altyapılar değerlendirilerek iğnenin doğru giriĢ yeri saptanır ( Bölge az tüylü/tüysüz olmalıdır)
.
Enjeksiyon alanı antiseptik solüsyonla ıslatılmıĢ pamuk tampon ile merkezden dıĢa doğru dairesel hareketlerle
silinir.

9
10

Antiseptik solüsyonun kuruması için 10 sn beklenir.

11

Ġğnenin kılıfı iğneyi kontamine etmeden dikkatlice çıkarılır.

12

Enjektör avucun ve parmakların altında kalacak Ģekilde kavranır.

13

Pasif el ile hastanın ön kolu altından tutulup, deri baĢ ve diğer parmaklar ile gerilir.

14

Enjektör, iğnenin kesik ucu yukarı bakacak Ģekilde tutulur. Deriye 5-15 derecelik açıyla yaklaĢık 2 mm kadar
girilir.

15

Ġlaç deride birkaç mm‟lik (mercimek büyüklüğü kadar) kabartı oluĢturana kadar yavaĢça verilir ve iğnenin giriĢ
açısı bozulmadan geri çekilir. Ġlaç verildiğinde deride kabarcık oluĢmuyorsa, iğne aynı açı ile geri çekilerek,
uygulama yapılan alanın en az 5 cm uzağına tekrar uygulanır. Kabarcığın oluĢmaması ilacın subkutan dokuya
gittiğini gösterir.

16

Enjeksiyon bölgesine iğnenin çıkarılması sırasında ve sonrasında tampon uygulanmaz ve ovulmaz. Bölge tek bir
hareketle kuru pamukla silinir.

17

Enjeksiyon bölgesinin çevresi kalem ile daire içine alınarak bölge daha sonra kontrol edilmek üzere iĢaretlenir.

18

Eller tekrar yıkanır.

19

Uygulama kaydedilir.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

ĠNTRADERMAL ENJEKSĠYON YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR

NO

1

1

Ellerini yıkadı.

2

Gerekli malzemeler hazırladı (enjektör, uygulanacak ilaç, antiseptik solüsyon,
pamuk )

3

ĠĢlemi hastaya açıkladı.

4

Ġlacı kontrol etti

5

Ġlacı enjektöre çekti, 0.2- 0.3 ml hava çekerek hava kilidi oluĢturdu ve enjektör
ucunu değiĢtirdi.

6

Uygun ve doğru enjeksiyon bölgesini seçti.

7

Hastaya seçilen enjeksiyon bölgesine uygun pozisyon verdi. Hastanın
mahremiyetinin korunmasına özen gösterdi, sadece enjeksiyon uygulama alanını
açıkta bıraktı.

8

Bölgedeki anatomik altyapılar değerlendirerek iğnenin doğru giriĢ yerini saptadı.

9

Enjeksiyon alanını antiseptik solüsyonla ıslatılmıĢ pamuk tampon ile merkezden
dıĢa doğru dairesel hareketlerle sildi. Antiseptik solüsyonun kuruması için 10 sn
bekledi.

10

Ġğnenin kılıfını iğneyi kontamine etmeden dikkatlice çıkardı.

11

Enjektörü, aktif elin baĢparmağı ile iĢaret parmağı arasında kalem tutar gibi
tuttu.

12

Enjeksiyon yapılacak bölgeyi, aktif olmayan elinin baĢ ve diğer parmakları ile
çevresinden tutarak kaldırdı.

13

Ġğneyi dokunun durumuna göre 45- 90o açıyla batırdı.

14

Ġğne girince dokuyu serbest bıraktı.

15

Aktif eli ile enjektörü sabit bir Ģekilde hareket ettirmeden tuttu.

16

Aktif olmayan eli ile enjektörün pistonunu geri çekerek aspirasyon iĢlemi yaptı.

17

Hava gelirse önce ilacı, ardından enjektördeki havayı doku içine, basınç
oluĢturmayacak hızda verdi.

2

3
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18

Kuru pamuk tamponu iğnenin giriĢ bölgesi üzerine bastırdı ve iğneyi giriĢ açısı
bozulmadan tek bir hareketle geri çekti.

19

Enjeksiyon bölgesine kanama durana kadar hafifçe basınç uyguladı.

20

Atılabilir araç gereci uygun Ģekilde imha etti, diğer araç gereçleri kaldırdı.

21

Ellerini tekrar yıkadı.

22

Uygulamayı kaydetti .
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ

DĠRME RehberiDĠRME Rehberi

ÖĞRENME REHBERĠ
BEBEK GELĠġĠMĠ ĠZLEM BECERĠSĠ
AMAÇ: Bebeklerde geliĢim izleminde kullanılan boy, baĢ çevresi ve tartı ölçümlerinin yapılması

ARAÇLAR: Esnek olmayan bir mezur, boy tahtası ( bebeğin baĢ ve ayaklarından tespit edilecek Ģekilde yapılmıĢ,
üzerinde cm iĢaretlerinin olduğu), bebek terazisi, kağıt veya ince bir örtü, bebek maketi, muayene masası

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR
BOY ÖLÇÜMÜ

1

Ellerin yıkanması

2

Aileye yapılacak iĢlemin anlatılması

3

Boy tahtasının muayene masasına yerleĢtirilmesi ve bebeğin tahmini boyuna göre yatacağı yerin
düzenlenmesi

4

Bebeğin boy tahtasına yatırılıp baĢ ve ayaklarından sabitlenerek boyunun ölçülmesi ( ġekil 1)

5

Ölçüm sonucunun cm olarak kaydedilmesi

6

Ellerin yıkanması
BAġ ÇEVRESĠ ÖLÇÜMÜ

7

Ellerin yıkanması

8

Aileye yapılacak iĢlemin anlatılması

9

Bebeğin muayene masasına veya huzursuz ise anne kucağına oturtulması

10

Bebek anne kucağında ise annenin bir eliyle bebeğin baĢını tutarken diğer eliyle bebeğin kollarını
göğsünün ön bölgesinden saracak Ģekilde tutmasının sağlanması

11

Mezurun oksipital kemiğin en çıkıntılı noktasından ( prot.occipitalis externa )iki kaĢ arasındaki bölge
(glabella) üzerinden geçeçek Ģekilde yerleĢtirilerek ölçüm yapılması ( Ģekil 2)

12

Ölçüm sonucunun cm olarak kaydedilmesi

13

Ellerinin yıkanması
VÜCUT AĞIRLIĞI ÖLÇÜMÜ

14

Ellerin yıkanması

15

Aileye yapılacak iĢlemin anlatılması

16

Terazide bebeğin yatacağı yere kağıt örtü serilmesi
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17

Terazinin denge skalasının 0 „a getirilerek denge ayarının kontrol edilmesi, elektronik tartılarda ağırlık
biriminin kg cinsinden olduğuna dikkat edilmesi

18

Ortam sıcaklığının çok soğuk olmamasına dikkat edilerek bebeğin tüm kıyafetlerinin çıkarılması

19

Ölçüm sırasında bebeğin üzerinde bulması zorunlu olan alet, protez gibi materyallerinin ağırlıklarının
belirlenmesi ve ağırlığından düĢülmesi gerektiği

20

Bebeğin teraziye yatırılması ( Ģekil 3)

21

Bebeğin teraziye yatırılması

22

Bebeğin düĢmesine engel olacak Ģekilde bir elle korumaya alınması

23

Terazi skalasının okunarak çıkan değerin kaydedilmesi

24

Bebeğin giydirilmesi

25

Ellerin yıkanması
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ġekil 2

ġekil 1

ġekil 3
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
BEBEK GELĠġĠMĠ ĠZLEM BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

BOY ÖLÇÜMÜ
1

Ellerini yıkadı

2

Aileye yapılacak iĢlemin anlattı

3

Boy tahtasının muayene masasına yerleĢtirdi ve bebeğin tahmini boyuna göre
yatacağı yerin düzenlendi

4

Bebeği boy tahtasına yatırılıp baĢ ve ayaklarından sabitlenerek boyunu ölçütü

5

Ölçüm sonucu kaydetti

6

Ellerini yıkadı
BAġ ÇEVRESĠ ÖLÇÜMÜ

7

Ellerini yıkadı

8

Aileye yapılacak iĢlemin anlattı

9

Bebeği muayene masasına veya huzursuz ise anne kucağına oturttu

10

Bebek anne kucağında ise annenin bir eliyle bebeğin baĢını tutarken diğer eliyle
bebeğin kollarını göğsünün ön bölgesinden saracak Ģekilde tutmasının sağladı

11

Mezurun oksipital kemiğin en çıkıntılı noktasından ( prot.occipitalis externa )iki
kaĢ arasındaki bölge (glabella) üzerinden geçeçek Ģekilde yerleĢtirilerek ölçüm
yaptı

12

Ölçüm sonucu kaydetti

13

Ellerini yıkadı
VÜCUT AĞIRLIĞI ÖLÇÜMÜ

14

Ellerini yıkadı
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15

Aileye yapılacak iĢlemin anlattı

16

Terazide bebeğin yatacağı yere kağıt örtü serdi

17

Terazinin denge sklasının 0 „a getirilerek denge ayarını kontrol etti, elektronik
tartılarda ağırlık biriminin kg cinsinden olduğuna dikkat etti

18

Ortam sıcaklığının çok soğuk olmamasına dikkat edilerek bebeğin tüm
kıyafetlerinin çıkardı

19

Ölçüm sırasında bebeğin üzerinde bulması zorunlu olan alet, protez gibi
materyallerinin ağırlıklarının belirlenmesi ve ağırlığından düĢülmesi gerektiğini
belirtti

20

Bebeğin teraziye yatırdı

21

Bebeğin düĢmesine engel olacak Ģekilde bir elle korumaya aldı

22

Terazi skalasını okudu ve çıkan değeri kaydetti

23

Bebeği giydirdi

24

Ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENME REHBERĠ
ÇOCUKLARDA SOLUNUM DEĞERLENDĠRME BECERĠSĠ
AMAÇ: Çocuklarda solunum sistemi muayenesi basamaklarını ve oskültasyon yöntemininin öğretilmesi

ARAÇLAR: Stetestop, Konu mankeni veya gönüllü bir kiĢi

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Ellerin yıkanması

2

Hasta mahremiyetine dikkat ederek belinden yukardaki giysilerin çıkarılması ya da sıyrılması

3

Hastanın dik bir Ģekilde oturabilecekse muayene masasına oturtulması yada annesinin kucağında
oturması
ĠNSPEKSĠYON

4

Solunum değiĢikliklerinin kaydedilmesi

5

Göğüs hareketlerine bakılması

6

Ġnterkostal çekilmenin olup olmadığına bakılması

7

Deri değiĢikliklerine bakılması

8

Toraksın Ģekil değiĢikliklerine bakılması

9

Ektrapulmoner değiĢikliklere bakılması
PALPASYON

10

Supraklaviküler ve aksiller lenf bezlerinin palpe edilmesi

11

Trakeanın yerinin saptanması

12

Elleri her iki hemitoraksa koyarak toraksın ekspansiyonunun yapılması ( ġeki1)

13

Plevral frotmana bakılması
PERKÜSYON

14

Apekslerden baĢlayarak, simetrik ve karılaĢtırmalı olarak toraksın perküsyonunun yapılması ( Ģekil 2)

15

Perküsyonla elde edilen seslerin değerlendirilmesi

16

Perküsyonla sinüslerin açıklığının değerlendirilmesi
OSKULTASYON
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17

Steteskopun kulaklarını her 2 kulağa takarak geniĢ olan diyafram kısmını hasta sırtının apikal
bölgesine yerleĢtirmek ( ġekil 3)

18

Hastanın ağızdan derin ve düzenli soluk alıp vermesinin söylenmesi

19

Steteskop konulan bölgenin bir solunum döngüsü boyunca dinlenmesi

20

Aynı iĢlemin (17,18,19) simetrik bir Ģekilde sırtın diğer bölgesine de uygulanması ( ġekil 4

21

Aynı iĢlemlerin (20) sırtta simetrik olarak her iki hemitoraksta apeksten bazale kadar uygulanması

22

Hastanın kollarını kaldırıp ellerini baĢının üstüne koymasının istenmesi

23

Bu pozisyonda iken göğsünün yan taraflarını oskülte etmek

24

Hastanın ön tarafına geçerek aynı iĢlemlerin yine her iki hemitoraksa simetrik bir biçimde uygulanması

25

Ellerin yıkanması
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ġekil 1

ġekil 3

ġekil 2

ġekil 4
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ÇOCUKLARDA SOLUNUM DEĞERLENDĠRME BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Ellerini yıkadı

2

Hasta mahremiyetine dikkat ederek belinden yukardaki giysilerin çıkardı

3

Hastanın dik bir Ģekilde oturabilecekse muayene masasına oturtulması yada
annesinin kucağında oturmasını sağladı

2

3

ĠNSPEKSĠYON
4

Solunum değiĢikliklerinin kaydedetti

5

Göğüs hareketlerine baktı

6

Ġnterkostal çekilmenin olup olmadığına baktı

7

Deri değiĢikliklerine baktı

8

Toraksın Ģekil değiĢikliklerine baktı

9

Ektrapulmoner değiĢikliklere baktı
PALPASYON

10

Supraklaviküler ve aksiller lenf bezlerinin palpe etti

11

Trakeanın yerinin saptadı

12

Toraksın ekspansiyonun değerlendirmesini yaptı

13

Plevral frotmana baktı
PERKÜSYON

14

Apekslerden baĢlayarak, simetrik ve karılaĢtırmalı olarak toraksın
perküsyonunun yaptı
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15

Perküsyonla elde edilen seslerin değerlendirdi

16

Perküsyonla sinüslerin açıklığının değerlendirdi
OSKÜLTASYON

17

Steteskopun kulaklarını her 2 kulağa takarak geniĢ olan diyafram kısmını hasta
sırtının apikal bölgesine yerleĢtirdi

18

Hastanın ağızdan derin ve düzenli soluk alıp vermesinin söyledi

19

Steteskop konulan bölgenin bir solunum döngüsü boyunca dinledi

20

Aynı iĢlemin (17,18,19) simetrik bir Ģekilde sırtın diğer bölgesine de uyguladı

21

Aynı iĢlemlerin (20) sırtta simetrik olarak her iki hemitoraksta apeksten bazale
kadar uyguladı

22

Hastanın kollarını kaldırıp ellerini baĢının üstüne koymasının istedi

23

Bu pozisyonda iken göğsünün yan taraflarını oskülte etti

24

Hastanın ön tarafına geçerek aynı iĢlemlerin yine her iki hemitoraksa simetrik
bir biçimde uyguladı

25

Ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME RehbDĠRME Rehberi

ÖĞRENME REHBERĠ
ÇOÇUKLARDA DOLAġIMIN VE KALBĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BECERĠSĠ
AMAÇ: Kalp seslerinin ve dolaĢımın değerlendirilmesini öğretilmesi

ARAÇLAR: Stetestop, Konu mankeni veya gönüllü bir kiĢi

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Ellerin yıkanması

2

Hastaya ya da hasta yakınına iĢlemle ilgili bilgi verilmesi

3

Hastanın göğüs bölgesi açıkta kalacak Ģekilde giysilerinin çıkarılması ve muayene masasına
yatırılması
ĠNSPEKSĠYON

4

Boyun venöz dolgunluğunun değerlendirilmesi

5

Göğüs kafesinin inspeksiyonunun yapılması (ġekil 1)

6

Apeksin pulsasyonunun not edilmesi

7

PALPASYON

8

Boyunda karotis vurusunun palpe edilmesi

9

Apikal vurunun yerinin saptanması, Ģiddetinin değerlendirilmesi
Sternumun sol kenarından sağ ventrikül aktivitesinin değerlendirilmesi (ġekil 2)

10

PERKÜSYON

11

Perküsyonla kalp matitesinin sınırlarının belirlenmesi

12

OSKÜLTASYON

13

Stesteskopun kulağa takılarak diyafram kısmının elle ısıtılması ve hastanın sağ tarafına geçilmesi

14

Steteskopun her iki tarafı ile tüm odakların dinlenmesi ( ġekil 3-4)
- Aort odağı: sternum sağ kenarı ile sağ ikinci interkostal aralık kesiĢimi
- Pulmoner odak: sternum sol kenarı ile sol ikinci interkostal aralık kesiĢimi
- Mezokardiyak: sternum sol kenarı ile sol üçüncü interkostal aralık kesiĢimi
- Triküspit odak:sternumun sol kenarı ile sol dördüncü interkostal aralık kesiĢimi
- Mitral odak: orta klavikular hatta sol beĢinci interkostal aralıkta, kalp tepe atımında
1. ve 2. kalp sesininin (S1 ve S2) ayırt edilmesi

15

Ġnspiryumda S2‟nin fizyolojik çiftlenmesinin not edilmesi
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16

Fonksiyonel (fizyolojik) üfürümlerin not edilmesi
Patolojik üfürüm varsa belirtilmesi, frotman varsa bildirilmesi

17

Ellerin yıkanması

18

Hastanın ağızdan derin ve düzenli soluk alıp vermesinin söylenmesi

19

Steteskop konulan bölgenin bir solunum döngüsü boyunca dinlenmesi

20

Aynı iĢlemin (17,18,19) simetrik bir Ģekilde sırtın diğer bölgesine de uygulanması

21

Aynı iĢlemlerin (20) sırtta simetrik olarak her iki hemitoraksta apeksten bazale kadar uygulanması

22

Hastanın kollarını kaldırıp ellerini baĢının üstüne koymasının istenmesi

23

Bu pozisyonda iken göğsünün yan taraflarını oskülte etmek

24

Hastanın ön tarafına geçerek aynı iĢlemlerin yine her iki hemitoraksa simetrik bir biçimde
uygulanması

25

Ellerin yıkanması
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Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ÇOÇUKLARDA DOLAġIMIN VE KALBĠN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Ellerini yıkadı

2

Hasta mahremiyetine dikkat ederek belinden yukardaki giysilerin çıkardı

3

Hastanın dik bir Ģekilde oturabilecekse muayene masasına oturtulması yada
annesinin kucağında oturmasını sağladı

2

3

ĠNSPEKSĠYON
4

Solunum değiĢikliklerinin kaydedetti

5

Göğüs hareketlerine baktı

6

Ġnterkostal çekilmenin olup olmadığına baktı

7

Deri değiĢikliklerine baktı

8

Toraksın Ģekil değiĢikliklerine baktı

9

Ektrapulmoner değiĢikliklere baktı
PALPASYON

10

Supraklaviküler ve aksiller lenf bezlerinin palpe etti

11

Trakeanın yerinin saptadı

12

Toraksın ekspansiyonun değerlendirmesini yaptı

13

Plevral frotmana baktı
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PERKÜSYON
14

Apekslerden baĢlayarak, simetrik ve karılaĢtırmalı olarak toraksın
perküsyonunun yaptı

15

Perküsyonla elde edilen seslerin değerlendirdi

16

Perküsyonla sinüslerin açıklığının değerlendirdi
OSKÜLTASYON

17

Steteskopun kulaklarını her 2 kulağa takarak geniĢ olan diyafram kısmını
hasta sırtının apikal bölgesine yerleĢtirdi

18

Hastanın ağızdan derin ve düzenli soluk alıp vermesinin söyledi

19

Steteskop konulan bölgenin bir solunum döngüsü boyunca dinledi

20

Aynı iĢlemin (17,18,19) simetrik bir Ģekilde sırtın diğer bölgesine de uyguladı

21

Aynı iĢlemlerin (20) sırtta simetrik olarak her iki hemitoraksta apeksten
bazale kadar uyguladı

22

Hastanın kollarını kaldırıp ellerini baĢının üstüne koymasının istedi

23

Bu pozisyonda iken göğsünün yan taraflarını oskülte etti

24

Hastanın ön tarafına geçerek aynı iĢlemlerin yine her iki hemitoraksa
simetrik bir biçimde uyguladı

25

Ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
BAġ BOYUN MUAYENESĠ BECERĠSĠ
AM AÇ Bu eğitimin sonunda baĢ boyun muayene becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır

ARAÇLAR: Yok

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Elleri yıkanır ve kurutulur

2

Hastaya muayene hakkında bilgi verilir

3

Eller ısıtılır

4

Hastanın baĢ-boyun kısmı muayene edenin göz hizasında olması sağlanır ve örtüsü varsa baĢ açık
olacak Ģekilde oturması istenir

5

Saçlı deri ve baĢ bölgesi inspeksiyonu
Primer cilt lezyonları (Makül, Papül, Vezikül, Püstül, Nodül) veya sekonder cilt lezyonları ( Kabuk,
Pullanma, Fissür, Erozyon, Likenifikasyon, Ülser, Nedbe, Atrofi) yönünden incelenir
Cilt rengi (Sarılık, Siyanoz, Solukluk, Pigmentasyon değiĢikliği) belirtilir

6

Saçlı deri ve baĢ bölgesinin palpasyonu ile asimetri, kitle, hassasiyet değerlendirilir

7

Kulakların inspeksiyonu
Kulak muayenesinde önce aurikula, dıĢ kulak yolu giriĢi, kulak arkası cildi gözden geçirilmeli, bu
bölgeler hiperemi, ülserasyon, akıntı, krut gibi bulgular açısından değerlendirilmelidir.
Otoskopi: DıĢ kulak yolu ve kulak zarının muayenesidir. Otoskopik muayene “kulak spekulumu”
ve alın aynası kullanılarak çıplak gözle, otoskopla, daha ayrıntılı muayene gerektiren durumlarda
da olanak varsa cerrahi mikroskop veya endoskopla yapılır

8

Kulakların Palpasyonu
Kulak ağrısı yakınması olan her hastaya palpasyon yapılmalıdır. Hem mastoid kemik, hem de
tragus kıkırdağı palpe edilmelidir. Mastoidit veya subperiostal apse varlığında mastoid kemikte,
otitis eksterna varlığında tragus palpasyonunda ağrı saptanır

9

Burun ve Paranazal Sinüs Ġnspeksiyonu
Muayenede ilk basamak burun sırtının, burun çevresindeki cildin çıplak gözle muayenesidir.
Ayrıca burun ucu baĢparmakla hafifçe yukarı doğru kaldırılarak nazal vestibüle kadar uzanan bir
septal deviasyon, vestibülit, follikülit, vs. olup olmadığı araĢtırılır.
Rinoskopi:
Burun boĢluklarının muayenesine “Rinoskopi” adı verilir. Burun boĢluklarının ön kısmının
muayenesine “Anterior Rinoskopi”, burun boĢluklarının posterior kısmının ve nazofarinksin
muayenesine “Posterior Rinoskopi (Ġndirekt nazofaringoskopi)” adı verilir.

10

Burun Palpasyonu
Nazal fraktür Ģüphesinde burun çatısının, infraorbital rimlerin palpasyonu kırık hatlarının
saptanmasını sağlar. Akut maksiller sinüzitte fossa canina‟ların palpasyonunda ağrı saptanması
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tanıda önemli bir bulgudur. Ayrıca tümör Ģüphesinde de bu bölgelerin palpasyonu tümörün
yayılımı hakkında bilgi sağlar.
11

Oral Kavite ve Orofarinks Ġnspeksiyonu
Oral kavite ve orofarinks dil basacağı (abaisse-langue) kullanılır. Tüm muayene aletlerinde
olduğu gibi, dil basacağı da sol elde tutulur. Muayenede öncelikle dudaklar ve yanaklar dil
basacağı ile ekarte edilerek oral kavitenin her tarafı (dudak ve yanak mukozaları, dil, ağız tabanı,
diĢler, gingivalar ve sert damak) ayrıntılı olarak incelenir. Daha sonra dilin ön 2/3‟lük kısmına dil
basacağı ile dikey olarak bastırılarak orofarinks muayene edilir. Dil basacağı daha geriye
yerleĢtirilirse hastada öğürme refleksi ortaya çıkar. Muayene sırasında dil dıĢarı çıkarttırılmaz,
hastanın ağzından nefes alması ve dilini ağzının içinde mümkün olduğu kadar serbest ve
kasmadan bırakması istenir. Muayene sırasında hastaya “eee” dedirtilmesi ile yumuĢak damak
hareketleri de gözlenebilir. Muayenede ön ve arka tonsil plikaları, yumuĢak damak, uvula,
tonsiller ve orofarinks arka ve yan duvarları gözden geçirilir. Orofarinkse ait olmasına rağmen
dilkökü bu muayene sırasında gözlenemez, dilkökü muayenesi indirekt laringoskopide olduğu gibi
aynayla indirekt olarak yapılır.

12

Oral Kavite ve Orofarinks Palpasyonu
Oral kavite ya da orofarinkste uzun süredir devam eden yakınmaları olan her hastada tüm oral
kavite ve orofarinksin ayrıntılı palpasyonu gereklidir. Ülsere lezyonlarda palpasyon özellikle
önemlidir çünkü lezyonun palpasyonla saptanan boyutları görüldüğünden çok daha büyük olabilir

13

Boyun inspeksiyonu
Asimetri, skar, döküntü, kitle vb lezyonlar değerlendirilir

14

Boyun palpasyonu
Hassasiyet, deformite veya kitle değerlendirilir

15

Simetrik olarak iĢaret ve orta parmakların uç kısımları ile Lenf Düğümü muayenesi
Preauriküler,Postauriküler, oksipital, tonsiller, submandibüler, submental,
sternokleidomastoid(SCM) kasının önü ve üzeri (Ön servikal) klaviküla ile SCM kası açısı
(supraklavikülar) bölgelerdeki lenf düğümlerinin palpasyon ile boyut ,kıvam (sert/yumuĢak),
hareketlilik (mobil/fikse), hassasiyet (ağrılı/ağrısız) yönünden değerlendirilir

16

Derin servikal zincir lenf düğümlerĠ
SCM kasının altında olup muayenesi hastaya rahatsızlık verebilir. Hastaya bilgi verilerek
hastanın muayene olduğu tarafa hafif boynunu eğmesi söylenir, muayene eden SCM kasının
anterior kenarının altına parmaklarını kanca gibi sokup kası geriye doğru çekerek kasın altındaki
derin zincir lenf düğümlerini palpasyon ile boyut, kıvam (sert/yumuĢak), hareketlilik
(mobil/fikse) ve hassasiyet (ağrılı/ağrısız) yönünden değerlendirir.

17

Tiroid bezi muayenesinde:
I. Ġnspeksiyon ile bezin görünür (guatr) ve simetrik olup olmadığı değerlendirilir.


Evre 0 Tiroid görülmez ve ele gelmez.



Evre 1A Tiroid görülmez, ele gelir.



Evre 1B BaĢ ekstansiyonda iken görülür.



Evre 2 BaĢ normal duruĢta iken farkedilir (1-2 m).



Evre 3 Tiroidin büyük olduğu karĢıdan farkedilir. (4-5 m)

II. Palpasyon hastanın arkasında ya da önünde durularak yapılır:
A Hastanın önünde durulur. Sternal çentik bulunur ( ġekil 1)
Trakea palpe edilerek orta hatta olup olamdığı kotrol edilir ( ġekil 2)
Her iki elin dört parmağı ile hastanın boynu tutulur, baĢparmak ile krikoid kıkırdağın 2 cm
altında istmus üst kenarı bulunur ve trakeanın önünde, SCM kasların komĢuluğunda her iki tiroid
lobu palpe edilir ( ġekil 3)
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B. Hastanın arkasına geçerek her iki elin parmakları ile krikoid kıkırdağın belirlenmesi 2-3 trakeal
halka aĢağı inerek isthmusun belirlenmesi , orta hattan yanlara doğru lobların palpasyonu ile
boyut, simetri, lobların pozisyonu, hassasiyet ve varsa nodüller not edilir ( ġekil 4)
III. Oskültasyon:
Palpasyon ile tiroid büyümesi (guatr) saptanırsa tril varlığı aranır. Bez üzerinde üfürüm olup
olmadığına bakılır.
Pemberton bulgusu: Hastanın kollarını baĢının iki yanında yukarı kaldırması ile hastanın yüzünde
kızarma, boyun venlerinin dolması ve nefes darlığı oluĢmasıdır (Tiroidin retrosternal büyüdüğü ve
bası bulgusu yarattığını gösterir
18

Hastaya muayene bulguları ile ilgili bilgi verilir

19

Eller yıkanır
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TĠROĠD BEZĠ ANATOMĠSĠ:
Tiroid bezi strep kasları altında C5ve T1 vertebra seviyeleri arasında veya 2. ve 3. trakeal halkalar arasında
yerleĢimli endokrin bir organdır.



Boyut;
15 ml, E 20 ml



Kıvam;
Lastiksi
yüzey
Homojenite
Hassasiyet
Kitle
YapıĢıklık
Thrill
Trakeal deviasyon








4x2x1 cm, K
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ġekil 1 .Sternal çentik bulunur

ġekil 3 .Tiroidin önden muayenesi

ġekil 2.

Trakea orta hatta mı bakılır

ġekil 4. Tiroidin arkadan muayenesi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
BAġ BOYUN MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1

1

2

3

Elleri yıkadı

2

Hastaya iĢlem hakkında bilgi verildi

3

Eller ısıtıldı

4

Hastanın baĢ-boyun kısmı muayene edenin göz hizasında ve örtüsü varsa
baĢ açık olacak Ģekilde oturmasını istedi

5

Saçlı deri ve baĢ Bölgesi inspeksiyonu yapıldı

6

Saçlı deri ve baĢ bölgesinin palpasyonu ile asimetri, kitle, hassasiyet
değerlendirildi

7

Kulakların inspeksiyonu yapıldı

8

Kulakların Palpasyonu yapıldı.Mastoid kemik, tragus kıkırdağı palpe edildi.

9

Burun ve Paranazal Sinüs Ġnspeksiyonu yapıldı.

10

Burun palpasyonu yapıldı

11

Oral Kavite ve Orofarinks inspeksiyonu yapıldı

12

Oral Kavite ve Orofarinks palpasyonu yapıldı

13

Boyun inspeksiyonu yapıldı

14

Boyun palpasyonu yapıldı

15

Simetrik olarak iĢaret ve orta parmakların uç kısımları ile
• kulak önü (preauriküler),
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• kulak arkası (postauriküler),
• kafa kaidesi (oksipital),
• çene açısı (tonsiller),
• mandibula altı (submandibüler),
• çenenin orta hatta hemen altı (submental),
• sternokleidomastoid(SCM) kasının önü ve üzeri (Ön servikal)
• klaviküla ile scm kası açısı (supraklavikülar) bölgelerdeki lenf
düğümlerinin palpasyon ile
• boyut
• kıvam (sert/yumuĢak),
• hareketlilik (mobil/fikse)
• hassasiyet (ağrılı/ağrısız) yönünden değerlendirildi
16

Derin servikal zincir lenf düğümleri değerlendirildi

17

Tiroid bezi muayenesinde:
I. Ġnspeksiyon ile bezin görünür (guatr) ve simetrik olup olmadığı
değerlendirildi
II. Palpasyon
A.Sternal çentik bulundu. Trakea orta hatta mı muayene edildi. Hastanın
önünde durularak sternal çentik bulundu ve trakea orta hatta mı kontrol
edildi. Sonra her iki elin dört parmağı ile hastanın boynu tutulup,
baĢparmak ile krikoid kıkırdağın 2 cm altında istmus üst kenarı bulunup
ve trakeanın önünde, SCM kasların komĢuluğunda her iki tiroid lobu
palpe edildi.
B.Hastanın arkasına geçerek her iki elin parmakları ile krikoid kıkırdağın
belirlenmesi 2-3 trakeal halka aĢağı inerek isthmusun belirlenmesi , orta
hattan yanlara doğru lobların palpasyonu yapıldı
III. Oskültasyon:
Bez üzerinde üfürüm olup olmadığına bakıldı

18

Hastaya muayene bulguları ile ilgili bilgi verildi

19

Elleri yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
ÖĞRENME REHBERĠ
Meme Muayenesi Becerisi
AMAÇ: Meme muayenesi becerisi kazandırmaktır
ARAÇ-GEREÇ: Uygun aydınlatma sağlanmıĢ muayene odası, muayene masası, temiz örtü

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Ellerin yıkanması

2

Uygun muayene ortamının sağlanması (uygun aydınlatma sağlanmıĢ muayene odası, muayene
masası, yastık, yardımcı bayan sağlık personeli)

3

ĠĢlemin hastaya anlatılması

4

Hastanın belden yukarısının soyunuk olmasının sağlanması

5

Hasta ayakta iken belinden öne doğru eğilerek kollarını ileri uzatıp karĢıdan bakılması
(Forward- bending manevrası)

6

Hastanın muayene masasında yüzü hekime dönük durumda oturtulması

7

Eller yanda serbest, yukarıda ve yanda kalçaya bastırılırken inspeksiyon (ġekil1-2-3-4)

8

Meme ve meme baĢında simetrinin kontrolü

9

Hastanın palpasyon için yatar pozisyona alınması

10

Muayene edilen taraftaki omuz altına küçük bir yastık yerleĢtirilmesi

11

Muayene için önce Ģikayet olmayan memeden baĢlanması ve parmakların iç yüzlerinin
kullanılması (ġekil5-6-7)

12

Memenin iç yarısı palpe edilirken hastanın kolunu baĢının üzerine doğru kaldırması

13

Hastanın aksiller ve supraklavikular bölge muayeneleri için tekrar oturtulması

14

Suprakliavikular ve infraklavikular bölgelerin palpe edilmesi

15

Hekimin bir elle hasta kolunu tutarak kasların gevĢek durumda kalmasını sağlaması

16

Diğer el parmak uçları ile aksillanın palpe edilmesi (ġekil8)

17

15. ve 16. basamakların karĢı aksilla için tekrarı

18

Ellerin yıkanması

19

Bulguların kayıt edilmesi
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Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3

Şekil 4
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Şekil 5

Şekil 7

Şekil 6

Şekil 8
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
Meme Sistemi Muayenesi Becerisi
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında
uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Ellerin yıkandı

2

Uygun muayene ortamının sağlandı

3

2

3

ĠĢlemin hastaya anlatıldı

4

Hastanın belden yukarısının soyunuk olmasın sağlandı

5

Hasta ayakta iken belinden öne doğru eğilerek kollarını ileri uzatıp
karĢıdan bakıldı

6

Hastanın muayene masasında yüzü hekime dönük durumda oturtuldu

7

Eller yanda serbest, yukarıda ve yanda kalçaya bastırılırken
inspeksiyon yapıldı

8

Meme ve meme baĢında simetrinin kontrolü yapıldı

9

Hastanın palpasyon için yatar pozisyona alındı

10

Muayene edilen taraftaki omuz altına küçük bir yastık yerleĢtirildi

11

Muayeneye Ģikayet olmayan memeden baĢlandı ve parmakların iç
yüzleri kullanıldı

12

Memenin iç yarısı palpe edilirken hastanın kolunu baĢının üzerine
doğru kaldırması istendi

13

Hasta aksiller ve supraklavikular bölge muayeneleri için tekrar
oturtuldu
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14

Suprakliavikular ve infraklavikular bölgeler palpe edildi

15

Hekimin bir elle hasta kolunu tutarak kasların gevĢek durumda
kalması sağlandı

16

Diğer el parmak uçları ile aksilla palpe edildi

17

15. ve 16. Basamaklar karĢı aksilla için tekrarlandı

18

Ellerin yıkandı

19

Bulguların kayıt altına alındı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
BATIN MUAYENESĠ YAPMA BECERĠSĠ
AMAÇ: Batın muayenesi yapma becerisi kazanmak
ARAÇLAR: Stetoskop
KATILIMCI:
BASAMAKLAR

NO
1

Hastaya yapılacak muayene ile ilgili bilgi verilir

2

Eller yıkanır

3

Steteskop alkolle temizlenir.

4

Hastanın sağ tarafında durulur, hasta gövdesinin üst kısmı çıplak kalacak Ģekilde baĢının altına bir
yastık konularaki kolları yanlarda veya göğüs üzerinde olacak Ģekilde yatırılır.

5

Hastaya, abdominal kaslarının gevĢemesini sağlayacak Ģekilde dizlerini kıvırması söylenir, gerekirse
hastanın dizlerinin altına yastık da konulabilir.
ĠNSPEKSĠYON

6

Aydınlık bir odada, oda ısısında hastanın batınıı izlenir (ġekil 1)

7

Daha sonraki muayene basamaklarında hastanın yüz ifadesinde değiĢiklik olup olmadığını tespit
edebilmek için hastanın yüz ifadesi gözlenir.

8
9

Karın duvarının solunuma katılıp katılmadığı gözlenir
Kaındaki bozukluklar değerlendirilir;
Ciltteki lokal yada yaygın renk değiĢiklikleri, karın Ģekli, asimetri varlığı, distansiyon, herni,
pulsasyon varlığı, umblikusun yerleĢimi, karın duvarında geniĢlemiĢ venlerin varlığı, geçirilmiĢ
operasyonlara ait skarlar, strialar, döküntüler ve karında peristaltik dalgaların olup olmadığı
değerlendirilir.
OSKÜLTASYON

10

Hastaya steteskop ile batınının dinlenerek muayene edileceği bilgisi verilir

11

Muayene esnasında hastayı rahatsız etmemek için steteskop, kullanmadan önce avuç içinde
ısıtılmalıdır.

12

Steteskopun diyafram kısmı tamamen karın cildi ile temas edecek Ģekilde hafifçe bastırılarak,
batındaki her 4 kadran, ayrı ayrı en az 2 dakika süre ile dinlenir (ġekil 2)
Barsak sesleri değerlendirilirb(ArtmıĢ, azalmıĢ ya da normal olarak) ve varsa üfürüm kaydedilir.

13

PERKÜSYON
14

Hastaya yapılacak iĢlem ile ilgili bilgi verilir.
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15

Perküsyon öncesi eller ısıtılır, tırnaklar kısa olmalıdır.

16

Muayene odasında gürültü olmamalıdır.

17

Sol elin 3. parmağı karın cildine yerleĢtirilir, 90 derece fleksiyon yapılan sağ elin 3. parmak ucu ile
sağ el bileği sabit tutularak, el bileğinin ritmik hareketi ile sol el 3. parmağın tırnak dibi ile distal
falanks ekleminin arasına kısa darbeler vurularak perküsyon yapılır.

18

Ksifoidden baĢlanarak karın 4 kadranı ıĢınsal tarzda perküte edilir.
IĢınsal tarzda perküsyon sonucunda tüm batın kadranlarında timpan karakterde ses duyulur
IĢınsal tarzda perküsyon sonucunda batında matite alınan noktalar iĢaretlenir ve perküsyon iĢlemi
tamamlandıktan sonra matite alınan noktalar birleĢtirilir. Açıklığı yukarı bakan bir matite olması
durumunda hastada atında asit olduğu, açıklığı aĢağı bakan bir matite varlığında ise batında pelvik
kitle, gebelik(hasta bayansa) varlığı ya da dolu mesane akla gelmelidir (ġekil 3)

19

Karaciğer üst sınırının perküsyon ile tespit edilmesi:
Sağ midklaviküler hat boyunca ikinci interkostal aralıktan baĢlanarak sırasıyla interkostal aralıklar
yukarıda tarif edildiği Ģekilde perküte edilir, perküsyon sesi her interkostal aralıkta dinlenir, matitenin
alındığı interkostal aralık karaciğer üst sınırı olarak belirlenir. Normalde 4. ve 5. interkostal
aralıklarda submatite, 6. Ġnterkostal aralıkta matite alınır ve karaciğer üst sınırı olarak belirlenir.
Karaciğer alt sınırının perküsyon ile tespit edilmesi:
Karaciğer üst sınırının belirlenmesini i takiben karaciğer alt sınırı belirlenmek üzere yukarıda yapılan
perküsyon iĢlemine timpan ses alınana kadar kaudal yönde devam edilir ve timpan sesin alındığı
nokta karaciğer alt sınırı olarak belirlenir. Karaciğer boyutları kranio-kaudal(vertikal) yönde belirlenir.
Farklı bir uygulama olaraksa sağ midklaviküler hat ile abdomen alt ucunun kesiĢtiği noktadan
itibaren aĢağıda yukarı doru perküsyon yapılır ve matitenin alındığı nokta karaciğerin alt sınırı olarak
belirlenir. EriĢkin bir kiĢide, karaciğerin perküsyonu sonucunda alt sınırı ve üst sınırı arasında kalan
vertikal uzunluk 6-12 cm arasında değiĢmektedir. Karaciğer matitesinin 6. interkostal aralıktan daha
aĢağıdaki bir noktada alınması pitoz durumunun varlığına iĢaret eder
Dalağın Perküsyonu:
Dalak perküsyonundan önce “Traube alanı” sınırları tarif edilir. Ksifoidden geçen horizontal çizgi, ön
aksiller çizki ve kosta yayı(arcus costalis) arasında kalan alan “Traube alanı” olarak adlandırılır.
Traube alanı perküte edilir. Bu alanda normalde parküsyon ile timpan ses alınır. Traube alanında
matite alınması durumunda hastaya derin inspiryum yapması ve inspiryum esnasında nefesini
tutması istenir. Derin inspiryum esnasında traube alanı tekrar perküte edilir. Yine matite alınması
splenomegaliye iĢaret eder.
PALPASYON

21

Hastaya karnına dokunularak ve bastırılarak muayene yapılacağı ve hastanın ağrısının olması
durumunda size ifade etmesi gerektiği anlatılır.

22

Hastaya sırt üstü yatar pozisyonda, kollarını her iki yanına alması ya da göğüs üzerinde birleĢtirmesi,
kalma ve diz eklemine hafif fleksiyon yaptırması söylenir

23

Palpasyondan önce eller sıcak olmalıdır

24

Önce yüzeysel palpasyon, sonra derin palpasyon yapılır. Sağ el parmakları yapıĢık bir
Ģekilde(baĢparmak hariç), 1 ya da 2 parmağın palmar yüzeyi ile 1-4 cm derinliğinde aĢağı doğru
bastırılır. (yüzeysel palpasyonda abdomen 1 cm içe çökecek kadar, derin palpasyonda ise 4 cm içe
çökecek kadar bastırılır.) Bu iĢlem esnasında hastaya ağrısının olup olmadığı sorulur ve yüz ifadesi
değerlendirilir.

25

Hastaya karnında herhangi bir noktada ağrısının olup olmadığı sorulur, ağrısı varsa ağrısının nerede
olduğu sorulur. Hastanın ağrılı bölgesini eliyle göstermesi istenir. Karın palpasyonuna ağrılı bölgeye
en uzak noktadan baĢlanır. Eğer hastanın karnında ağrısı yoksa sırasıyla sol alt kadran, sol üst
kadran, sağ üst kadran ve sağ alt kadran önce yüzey sonra derin palpasyonla muayene edilir.
Murphy Bulgusu: sağ subkostal bölgede derin palpasyon yapıldığında hasta derin nefes aldığında
ağrısı olup olmadığı bakılır ( Ģekil 5)

26

Karaciğer alt kenarının palpasyonla tespit edilmesi:
Sağ inguinal bölgeden baĢlanarak sağ kosta yayına kadar palpasyon yapılır. Hastaya palpasyon
esnasında derin nefes alıp vermesi söylenir. Parmak uçları aksillayı gösterecek Ģekilde el sağ inguinal
bölgeye yerleĢtirilir, hasta nefes alıp verirken her inspiryumda el bastırılır. Her ekspiryumda el
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midklaviküler hat boyunca yavaĢça yukarı doğru hareket ettirilir. Bu iĢlem yukarı doğru karaciğer alt
ucu ele çarpıncaya kadar tekrar edilir. Ġnspiryum esnasında karaciğer alt ucunun parmaklara çarptığı
nokta, karaciğer alt kenarının sınırı olarak belirlenir.
27

Dalak alt sınırının palpasyonla tespit edilmesi:
El, parmaklar aksillaya bakacak Ģekilde sol inguinal bölgeye yerleĢtirilir, hastaya nefes alıp vermesi
söylenir. Hasta nefes alıp verirken her inspiryumda el bastırılır, her ekspiryumda ise el midklaviküler
hat boyunca yavaĢça yukarı doğru hareket ettirilir. Bu iĢlem yukarı doğru dalak alt ucu ele çarpana
kadar tekrar edilir. Ġnspiryum esnasında dalak alt ucunun parmaklara çarptığı nokta, dalak alt
kenarının sınırı olarak belirlenir.

28

Böbreklerin ve üreterlerin palpasyonu:
Sağ böbreğin palpasyonu:
Hasta sırt üstü yaparken sol el hastanın beline, 12. Kostanın hemen altına, ona paralel olarak
yerleĢtirilir. Sol elin parmak uçları kostovertebral açıya yetiĢecek Ģekilde koyulur. Sağ el ise sağ üst
kadrana rektus abdominis kasının lateraline paralel olarak yerleĢtirilir. Sol elle böbrek yukarı doğru
itilirken sağ elle mediale ve yukarı doğru bastırılarak böbrek palpe edilmeye çalıĢılır.
(Normalde böbrekler palpe edilemez)
Sol böbreğin palpasyonu:
Hasta sırt üstü yatarken sağ el hastanın beline, 12. kostanın hemen altına ona paralel olarak
yerleĢtirilir. Sağ elin parmak uçları kostavertebral açıya yetiĢecek Ģekilde konulur. Sol el ise, sol üst
kadrana rektus abdominis kasının lateraline paralel olarak yerleĢtirilir. Sağ elle böbrek yukarı doğru
itilirken sol elle mediale ve yukarı doğru bastırılarak böbrek palpe edilmeye çalıĢılır.
(Normalde böbrekler palpe edilemez)
Üreter palpasyonu: Üreter seyri boyunca kaudale doğru palpe edilir. Hassasiyet olup olmadığı
değerlendirilir.

29

BATIN MUAYENESĠNDEKĠ ÖZEL FĠZĠK MUAYENE BULGULARI:
Tüm bu iĢlemlerden önce hastaya yapılacak uygulamalarla ilgili bilgi verilir.
Rebaund muayenesi:
Karın ağrısı olan bir hastada, palpasyonla ağrısı olan noktada bir süre el sabit bit Ģekilde bastırılır ve
sonra el hızlıca çekilir. Hastanın bu manevra sonrasında ağrısında artıĢ olup olmadığı sorulur ve
gözlemlenir. Eğer ağrısında artıĢ varsa hastada rebound pozitif bulgusu vardır.
Defans muayenesi:
Karın ağrısı olan hastada derin palpasyon sırasında kas rijiditesinin saptanmasıdır.
Kostovertebral açı hassasiyeti muayenesi:
Arkada 12. Kosta ile vertebral kolonun birleĢmesi sonucu oluĢan açı “kostovertabral açı” olarak
adlandırılır. Hasta muayene masasına oturtulur. El ulnar yüzeyi ile kostovertebral açıya sertçe vurulur
(ya da farklı bir el kostovertebral açı üzerine yerleĢtirilir, kostovertebral açı üzerine yerleĢtirilmiĢ elin
üzerine yumruk yapılmıĢ olarak ulnar tarafı ile vurulur). Her iki manevra sonrasında hastaya ağrısının
olup olmadığı sorulur gözlenlenir (ġekil 6)
Yer değiĢtiren matite: IĢınsal tarzda parküsyon sonucunda batında lokalize bir noktada matite
alınması durumunda buradaki matitenin sıvı ya da kitleye ait olup olmadığının ayrımını yapmak için
perküsyonla matitenin alındığı noktadaki el sabit tutularak hastaya matitenin alındığı tarafın karĢı
tarafına doğru dönmesi istenir. Bir süre beklendikten sonra tekrar aynı noktaya perküsyon yapılır.
Eğer perküsyon sonucunda matite kaybolmuĢ yerini timpan bir sese bırakmıĢsa burada asit vardır,
eğer hala matite alınıyorsa solid kitle varlığı düĢünülmelidir.
.

30

Muayene bitirildikten sonra hastaya muayene sonucu ile ilgili bilgi verilir.

31

Steteskop alkol ile temizlenir.

32

Eller yıkanır

33

Tüm bulgular hasta dosyasına dikkatli bir Ģekilde kaydedilir.
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ġekil 1.Karnın ispeksiyonla muayenesi

ġekil 2. Karnın oskultasyonla muayenesi

ġekil 3.Perküsyonla asit muayenesi

ġekil 4. Palpasyonla assit muayenesi

ġekil 5. Murphy Bulgusu muayene Ģekli

ġekil 6 Kostovertabral açı hassasiyeti muayenesi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
BATIN MUAYENESĠ YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

NO

1

1

Hastaya yapılacak muayene ile ilgili bilgi verildi

2

Eller yıkandı

3

Steteskop alkolle temizlendi

4

Hastanın sağ tarafına geçti hasta gövdesinin üst kısmı çıplak kalacak Ģekilde
yatırdı

5

Hastaya dizlerini kıvırmasını söyledi

2

3

ĠNSPEKSĠYON
6

Aydınlık bir odada hastanın batını inpsekte etti

7

Daha sonraki muayene basamaklarında hastanın yüz ifadesinde değiĢiklik olup
olmadığını tespit edebilmek için hastanın yüz ifadesi gözledi

8
9

Karın duvarının solunuma katılıp katılmadığı gözledi
Abdominal bozuklukları değerlendirdi
OSKÜLTASYON

10

Hastaya yapılacak muayene ile ilgili bilgi verdi

11

Stetoskopu ısıttı

12

Steteskopun diyafram kısmı tamamen karın cildi ile temas edecek Ģekilde
hafifçe bastırılarak, batındaki her 4 kadran, ayrı ayrı en az 2 dakika süre ile
dinledi
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13

Barsak sesleri değerlendirdi
PERKÜSYON

14

Hastaya yapılacak iĢlem ile ilgili bilgi verdi

15

Perküsyon öncesi ellerini ısıttı

16

Muayene odasının sessizliğini sağladı

17

Sol elin 3. parmağı karın cildine yerleĢtirdi, 90 derece fleksiyon yapılan sağ elin
3. parmak ucu ile sağ el bileği sabit tutularak, el bileğinin ritmik hareketi ile sol
el 3. parmağın tırnak dibi ile distal falanks ekleminin arasına kısa darbeler
vurarak perküsyon yaptı

18

Ksifoidden baĢlanarak karın 4 kadranı ıĢınsal tarzda perküte etti

19

Karaciğer üst ve alt sınırını ve dalağı perküte etti
PALPASYON

20

Hastaya muayene hakkında bilgi verdi

21

Hastaya sırt üstü yatar pozisyonda, kollarını her iki yanına alması ya da göğüs
üzerinde birleĢtirmesi, kalma ve diz eklemine hafif fleksiyon yapmasını söyledi

22

Palpasyondan önce ellerini ısıttı

23

Önce yüzeysel palpasyon, sonra derin palpasyon yaptı

24

Hastaya karnında herhangi bir noktada ağrısının olup olmadığını ve yerini
sordu. Hastanın ağrılı bölgesini eliyle göstermesi istedi.

25

Karaciğer alt kenarını palpe etti

26

Dalat alt sınırını palpe eti

27

Böbrek ve üreter muayenesini yaptı

28

Rebaund muayenesini yaptı

29

Defans muayenesini yaptı

30

Kostovertebral açı hassasiyeti muayenesini yaptı

31

Yer değiĢtiren matite muayenesini yaptı

32

Muayene bitirildikten sonra hastaya muayene sonucu ile ilgili bilgi verdi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
BATIN MUAYENESĠ YAPMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

NO

1

1

Hastaya yapılacak muayene ile ilgili bilgi verildi

2

Eller yıkandı

3

Steteskop alkolle temizlendi

4

Hastanın sağ tarafına geçti hasta gövdesinin üst kısmı çıplak kalacak Ģekilde
yatırdı

5

Hastaya dizlerini kıvırmasını söyledi

2

3

ĠNSPEKSĠYON
6

Aydınlık bir odada hastanın batını inpsekte etti

7

Daha sonraki muayene basamaklarında hastanın yüz ifadesinde değiĢiklik olup
olmadığını tespit edebilmek için hastanın yüz ifadesi gözledi

8
9

Karın duvarının solunuma katılıp katılmadığı gözledi
Abdominal bozuklukları değerlendirdi
OSKÜLTASYON

10

Hastaya yapılacak muayene ile ilgili bilgi verdi

11

Stetoskopu ısıttı

12

Steteskopun diyafram kısmı tamamen karın cildi ile temas edecek Ģekilde
hafifçe bastırılarak, batındaki her 4 kadran, ayrı ayrı en az 2 dakika süre ile
dinledi
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13

Barsak sesleri değerlendirdi
PERKÜSYON

14

Hastaya yapılacak iĢlem ile ilgili bilgi verdi

15

Perküsyon öncesi ellerini ısıttı

16

Muayene odasının sessizliğini sağladı

17

Sol elin 3. parmağı karın cildine yerleĢtirdi, 90 derece fleksiyon yapılan sağ elin
3. parmak ucu ile sağ el bileği sabit tutularak, el bileğinin ritmik hareketi ile sol
el 3. parmağın tırnak dibi ile distal falanks ekleminin arasına kısa darbeler
vurarak perküsyon yaptı

18

Ksifoidden baĢlanarak karın 4 kadranı ıĢınsal tarzda perküte etti

19

Karaciğer üst ve alt sınırını ve dalağı perküte etti
PALPASYON

20

Hastaya muayene hakkında bilgi verdi

21

Hastaya sırt üstü yatar pozisyonda, kollarını her iki yanına alması ya da göğüs
üzerinde birleĢtirmesi, kalma ve diz eklemine hafif fleksiyon yapmasını söyledi

22

Palpasyondan önce ellerini ısıttı

23

Önce yüzeysel palpasyon, sonra derin palpasyon yaptı

24

Hastaya karnında herhangi bir noktada ağrısının olup olmadığını ve yerini
sordu. Hastanın ağrılı bölgesini eliyle göstermesi istedi.

25

Karaciğer alt kenarını palpe etti

26

Dalat alt sınırını palpe eti

27

Böbrek ve üreter muayenesini yaptı

28

Rebaund muayenesini yaptı

29

Defans muayenesini yaptı

30

Kostovertebral açı hassasiyeti muayenesini yaptı

31

Yer değiĢtiren matite muayenesini yaptı

32

Muayene bitirildikten sonra hastaya muayene sonucu ile ilgili bilgi verdi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
KADIN HASTAYA ÜRETRAL KATETER TAKMA VE ÇIKARMA
BECERĠSĠ
ARAÇLAR: Kadın üretral kateterizasyon maketi, üretral kateter (Foley sonda), enjektör, fizyolojik serum,
antiseptik madde, steril jel, tampon, eldiven
KATILIMCI:
BASAMAKLAR

NO
1

Kendinizi tanıtınız

2

Hastaya ismi ile hitap ediniz

3

Yapılacak iĢlemi hastaya kısaca açıklayınız

4

Hastanın onayını alınız

5

Ellerinizi yıkayıp-kurulayınız

6

Kullanılacak malzemeleri hazırlayıp sterilite yönünden kontrol ediniz

7

Hastayı uygun pozisyona (Bacaklarını dizlerinden büküp, yanlara açacak Ģekilde) getiriniz.

8

Kalçalarının altına tedavi muĢambasını seriniz.

9

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz

10

Perine ve labia majörlerin arasını antiseptik çözelti ile ıslatılmıĢ gazlı bez ile önden arkaya doğru
siliniz.
Silme hareketini en az üç kez yineleyiniz.

11

Foley sondasının uç kısmına steril vazelin veya jel sürerek kayganlaĢtırınız.

12

Baskın eliniz ile sondanın ucunu yönlendirirken, diğer elinizin 1. ve 2. parmakları ile labia majörleri
aralayınız.
Üretra ağzının yerini belirleyince, sondanın ucunu üretradan içeriye yavaĢça ilerletiniz.
Üretra içinde ilerlerken sondanın yönünün vücudun uzun eksenine paralel olmasına dikkat ediniz.

13

Sondanın idrar akımı beklenen ucundan idrar çıkıĢını izleyiniz.

14

Ġdrar akımı baĢladıktan sonra, sondayı en az 4 cm daha ilerletiniz.

15

Ġdrar torbasını takınız.

16

Enjektörünüz ile balona giden yola 10-15 cc fizyolojik serum veriniz.

17

Sondayı geriye doğru yavaĢça çekerek, balonun mesane boynuna oturduğunu hissettikten sonra 12 cm itiniz.

18

Ġdrar torbasını mesaneden daha aĢağı yerleĢecek biçimde askıya alınız.
Örtü ve diğer malzemenizi toplayınız.
Tüm atıkları ve eldivenlerinizi güvenli biçimde ilgili atık kutularına atınız.
Ellerinizi yıkayınız.
FOLEY KATETERĠ ÇIKARMA

19

Hastaya iĢlem hakkında bilgi veriniz.

20

Hastayı uygun pozisyona getiriniz.
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21

Ellerinizi yıkayınız.

22

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerinizi giyiniz.

23

Enjektörü kateterin balonla bağlantılı ucuna takarak daha önce verilen sıvının tümünü geri çekiniz.

24

Foley kateteri meatustan dıĢarı doğru kontrollü olarak çekip çıkarınız.

25

Kateteri ve diğer materyali uygun atık kutularına atınız.

26

Eldivenleri çıkararak uygun atık kutusuna atınız.

27

Ellerinizi yıkayınız.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
KADIN HASTAYA ÜRETRAL KATETER TAKMA VE ÇIKARMA
BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

NO

1

1

Kendini tanıttı.

2

Hastaya ismi ile hitap etti

3

Yapılacak iĢlemi hastaya kısaca açıkladı

4

Hastanın onayını aldı

5

Ellerini yıkayıp-kuruladı

6

Kullanılacak malzemeleri hazırlayıp sterilite yönünden kontrol etti

7

Hastayı uygun pozisyona (Bacaklarını dizlerinden büküp, yanlara
açacak Ģekilde) getirdi
Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerini giydi

8
9

DENEME

BASAMAKLAR

2

3

Perine ve labia majörlerin arasını antiseptik çözelti ile ıslatılmıĢ gazlı
bez ile önden arkaya doğru sildi (en az üç kez yineledi)

10

Foley sondasının uç kısmına steril vazelin veya jel sürerek
kayganlaĢtırdı

11

Baskın eli ile sondanın ucunu yönlendirirken, diğer elin 1. ve 2.
parmakları ile labia majörleri araladı

12

Üretra ağzının yerini belirleyince, sondanın ucunu üretradan içeriye
yavaĢça ilerletti

13

Sondanın idrar akımı beklenen ucundan idrar çıkıĢını izledi

14

Ġdrar akımı baĢladıktan sonra, sondayı en az 4 cm daha ilerletti

15

Ġdrar torbasını taktı

16

Enjektör ile balona giden yola 10-15 cc fizyolojik serum verdi

17

Sondayı geriye doğru yavaĢça çekerek, balonun mesane boynuna
oturduğunu hissettikten sonra 1-2 cm itti.

18

Ġdrar torbasını mesaneden daha aĢağı yerleĢecek biçimde askıya al
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19

Malzemeleri toparlayıp atıkları ve eldivenleri güvenli biçimde ilgili atık
kutularına attı

20

Ellerini yıkadı
KATETERĠ ÇIKARMA

21

Hastaya iĢlem hakkında bilgi verdi

22

Hastayı uygun pozisyona getirdi

23

Ellerini yıkadı

24

Tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenlerini giydi

25
26

Enjektörü kateterin balonla bağlantılı ucuna takarak daha önce verilen
sıvının tümünü geri çekti
Foley kateteri meatustan dıĢarı doğru kontrollü olarak çekip çıkardı

27

Kateteri ve diğer materyali uygun atık kutularına attı

28

Eldivenleri çıkararak uygun atık kutusuna attı

29

Ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
ERKEK HASTAYA ÜRETRAL KATETER TAKMA BECERĠSĠ
ARAÇLAR: Erkek üretral kateterizasyon maketi, üretral kateter (Foley sonda), enjektör, fizyolojik serum,
antiseptik madde, jel, tampon, eldiven
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Ellerini yıkayıp, kurulayınız.
Gerekli tüm malzemeyi hazırlayınız.
Steril eldivenlerinizi giyiniz.

2

Penisi, dıĢ üretral ağzından baĢlayarak, geniĢleyen halkalar biçiminde antiseptik çözelti ile ıslatılmıĢ
gazlı bez ile siliniz.
Silme hareketini en az üç kez yineleyiniz.

3

Foley sondasının uç kısmına steril vazelin veya jel sürerek kayganlaĢtırınız.

4

Kullandığınız eliniz ile sondanın ucunu yönlendirirken, diğer eliniz ile penisi tutup sondanın ucunu
üretradan içeriye yavaĢça ilerletiniz.
Üretra içinde ilerlerken, sondanın yönünün penisin uzun eksenine paralel olmasına dikkat ediniz.

5

Sondanın ucu perine düzeyine geldiğinde, hastanın penisini aĢağı doğru indirip, vücudun uzun
eksenine paralel biçime getiriniz.
Sondayı vücudun uzun eksenine paralel olarak, yukarı doğru ilerletmeye devam ediniz.

6

Sondanın idrar akımı beklenen ucundan idrar çıkıĢını izleyiniz.

7

Ġdrar akımı baĢladıktan sonra, sondayı en az 4 cm daha ilerletiniz.

8

Ġdrar torbasını takınız.

9

Enjektörünüz ile balona giden yola 10-15 cc fizyolojik serum veriniz.

10

Sondayı geriye doğru yavaĢça çekerek, balonun mesane boynuna oturduğunu hissettikten sonra 1-2
cm itiniz.

11

Ġdrar torbasını mesaneden daha aĢağı yerleĢecek biçimde askıya alınız.

12

Örtü ve diğer malzemenizi toplayınız.
Tüm atıkları ve eldivenlerinizi güvenli biçimde ilgili atık kutularına atınız

13

Ellerinizi yıkayınız.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
ERKEK HASTAYA ÜRETRAL KATETER TAKMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1

1

2

3

Ellerinizi yıkayıp, kuruladı
Gerekli tüm malzemeyi hazırladı
Steril eldiven giydi

2

Penisi, dıĢ üretral ağzından baĢlayarak, geniĢleyen halkalar biçiminde antiseptik
çözelti ile ıslatılmıĢ gazlı bez ile sildi
Silme hareketini en az üç kez yineledi

3

Foley sondasının uç kısmına steril vazelin veya jel sürerek kayganlaĢtırdı

4

Kullandığı el ile sondanın ucunu yönlendirirken, diğer eli ile penisi tutup sondanın
ucunu üretradan içeriye yavaĢça ilerletti
Üretra içinde ilerlerken, sondanın yönünün penisin uzun eksenine paralel olmasına
dikkat etti

5

Sondanın ucu perine düzeyine geldiğinde, hastanın penisini aĢağı doğru indirip,
vücudun uzun eksenine paralel biçime getirdi
Sondayı vücudun uzun eksenine paralel olarak, yukarı doğru ilerletmeye devam etti

6

Sondanın idrar akımı beklenen ucundan idrar çıkıĢını izledi

7

Ġdrar akımı baĢladıktan sonra, sondayı en az 4 cm daha ilerletti

8

Ġdrar torbasını taktı

9

Enjektör ile balona giden yola 10-15 cc fizyolojik serum verdi

10

Sondayı geriye doğru yavaĢça çekerek, balonun mesane boynuna oturduğunu
hissettikten sonra 1-2 cm itti

11

Ġdrar torbasını mesaneden daha aĢağı yerleĢecek biçimde askıya aldı.

12

Örtü ve diğer malzemenizi topladı. Tüm atıkları ve eldivenlerinizi güvenli biçimde
ilgili atık kutularına attı

13

Ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
NAZOGASTRĠK SONDA TAKMA BECERĠSĠ
ARAÇLAR: Nazogastrik sonda takma maketi, nazogastrik sonda, enjektör, sıvı vazelin, eldiven
KATILIMCI:
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Ellerinizi yıkayıp, kurulayınız.
Muayene eldivenlerinizi giyiniz.

2

Ölçüm: Nazogastrik sondanın içeri itilecek ucunu hastanın burun delikleri hizasına getiriniz. Diğer
eliniz ile sondayı kulak memesine dek uzatınız. Kulak memesi hizasındaki bölümü tutarken, burun
ucundaki bölümü bırakınız. Serbest eliniz ile sondayı boyun yanından, göğüs duvarı önünde, karına
doğru, orta hatta yerleĢtiriniz. Sondanın ksifoid alt ucuna gelen bölümünü tutunuz. Burun-kulak
memesi-ksifoid alt ucu arasındaki uzaklık, burundan mideye ulaĢım için gereken uzaklıktır
(Resim1-2)

3

Sondanın ölçtüğünüz bölümünü kayganlaĢtıcı, sıvı vazelin gibi bir madde ile siliniz (Resim 3)

4

Sonda ucunu hastanın bir burun deliğinden, geriye doğru yavaĢ, yavaĢ itmeye baĢlayınız (Resim 4)

5

Hastaya, boğazında sondayı hissettiğinde yutkunmasını söyleyiniz.

6

Bir sorun yaĢanmaz ise, sondayı yavaĢ, yavaĢ önceden iĢaretlediğiniz yere dek ilerletiniz.

7

ĠĢaretli yer burun delikleri hizasına geldiğinde, bir kiĢiye sondayı tutturunuz.

8

Sondaya uygun bir enjektörü sonda ucuna takarak, mideden sıvı gelip, gelmediğini kontrol ediniz
(Resim 5)

9

Sıvı gelirse, yavaĢça aspire ederek gelen tüm sıvıyı boĢaltınız.

10

Sıvı gelmez olunca, enjektörünüze 5 ml kadar hava çekiniz.

11

Steteskopunuzu hastanın epigastriyumuna koyup, dinlemeye baĢlayınız (Resim 6)
Dinlerken enjektördeki havayı yavaĢ, yavaĢ içeri veriniz.
Sıvı içinden geçen hava kabarcıklarının sesini duyarsanız, sondanın ucunun mideye ulaĢtığından
emin olabilirsiniz (Resim7)
Enjektörü yeniden aspirasyon için kullanıp, verdiğiniz havayı olabildiğince boĢaltınız.

12

Sondayı flaster kullanarak, burun septumu ve kanatlarına baskı yapmadan tesbit ediniz (Resim8)

13

Sondanın ucuna uygun bir uzatıcı takarak, hastadan daha aĢağıda duran bir ĢiĢeye serbest boĢalma
için, borunun ucunu yerleĢtiriniz.

14

Tüm atıkları ve eldivenlerinizi güvenli biçimde ilgili atık kutularına atınız ve ellerinizi yıkayınız.
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Resim 1

Resim 3

Resim2

Resim 4
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Resim 5

Resim 7

Resim 6

Resim 8
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
NAZOGASTRĠK SONDA TAKMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Ellerinizi yıkayıp, kuruladıktan sonra muayene eldivenlerini giydi.

2

Ölçüm yaptı.

3

Sondanın ölçtüğü bölümünü kayganlaĢtıcı, sıvı vazelin gibi bir madde ile
sildi.

4

Sonda ucunu hastanın bir burun deliğinden, geriye doğru yavaĢ, yavaĢ
itmeye baĢladı.

5

Hastaya, boğazında sondayı hissettiğinde yutkunmasını söyledi.

6

Sondayı yavaĢ, yavaĢ önceden iĢaretlediği yere dek ilerletti.

7

ĠĢaretli yer burun delikleri hizasına geldiğinde, bir kiĢiye sondayı tutturdu.

8

Sondaya uygun bir enjektörü sonda ucuna takarak, mideden sıvı gelip,
gelmediğini kontrol etti.

9

Sıvı gelirse, yavaĢça aspire ederek gelen tüm sıvıyı boĢalttı.

10

Sıvı gelmez olunca, enjektöre 5 ml kadar hava çekti.

11

Steteskopunu hastanın epigastriyumuna koyup, dinlerken enjektördeki
havayı yavaĢ, yavaĢ içeri verdi. Ardından enjektörü yeniden aspirasyon için
kullanıp, verdiği havayı olabildiğince boĢalttı.

12

Sondayı flaster kullanarak, burun septumu ve kanatlarına baskı yapmadan
tesbit etti.

13

Sondanın ucuna uygun bir uzatıcı takarak, hastadan daha aĢağıda duran bir
ĢiĢeye serbest boĢalma için borunun ucunu yerleĢtirdi.

14

Tüm atıkları ve eldivenlerini güvenli biçimde ilgili atık kutularına attıktan
sonra ellerini yıkadı.

2

3
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
SÜTÜR ATMA BECERĠSĠ
AMAÇ: SütürĢ atma becerisi kazanmak
ARAÇLAR: Sütür atma seti, dikiĢ malzemesi, portegü, penset, makas, eldiven
KATILIMCI:
BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Ellerin yıkanması

2

ĠĢlem hakkında hastanın bilgilendirilmesi

3

ĠĢleme baĢlamadan önce kullanılacak malzemelerin kontrol edilmesi

4

DikiĢ setinin sterilizasyon kurallarına uygun olarak açılması

5

ġayet yedek personel bulunmuyorsa kullanılacak malzemelerin sterilizasyon kurallarına dikkat
edilerek hazırlanması

6

Streril eldiven giyilmesi

7

Kirli yaralarda kesi alanının % 0.9 NaCl ile temizlenmesi

8

Kesi alanının steril tampona emdirilmiĢ antiseptik solüsyonla merkezden perifere geniĢleyen daireler
Ģeklinde temizlenmesi

9

Kesi alanının steril delikli örtü ile örtülmesi

10

Lokal anestezi uygulaması
a) Lokal anestezik maddenin enjektöre çekilmesi
b) Yara dudaklarına anestezik ajanın enjeksiyonu
c) Ġğne ucunun koruyucu baĢlığının takılmadan tıbbi atık kutusuna atılması

11

Portegünün aktif kullanılan elin baĢ parmağı ve yüzük parmağına yerleĢtirilerek açılması

12

Ġğnenein portegü ağzına uygun Ģekilde yerleĢtirilmesi (2/3‟ü dıĢarıda kalacak Ģekilde)

13

Portegünün kapatılması

14

Diğer ele alınan penset yardımıyla yara dudaklarının hafifçe kaldırılması

15

Ġğnenin yara dudağından yaklaĢık 0.5 cm mesafeden 90° açıyla cilde batırılması ve penset
yardımıyla kesi içerisinde tutulması

16

Portegünün açılması ve iğnenin penset yardımıyla kes içerisinden çekilmesi

17

Ġğnenin tekrar portegüye yerleĢtirilmesi ve ilk iğne giriĢ bölgesine uygun noktadan kesinin diğer
dudağı için kesi içinden dıĢarı olacak Ģekilde iĢlemin tekrarlanması

18

Ġpin dominant olmayan el ile uçta 4-6 cm kalacak Ģekilde çekilmesi
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19

Ġpin portegü etrafında 2 kez çevirilmesi sonrasında portegünün ağzı ile ipin ucunun yakalanması

20

Ġpin ucu portegü ağzında sıkıca tutulurken ip ve portegünün zıt yönlere çekilmesi ve düğümün
oturtulması

21

Aynı iĢlemin ipin portegü etrafına bir kez sarılarak tekrarlanması

22

Yara yerinin kapatılması

23

Malzemelerin toplanması

24

Eldivenlerin çıkarılması ve ellerin yıkanması
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Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
SÜTÜR ATMA BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Ellerini yıkadı

2

ĠĢlem hakkında hastayı bilgilendirdi

3

ĠĢleme baĢlamadan önce kullanılacak malzemelerikontrol etti

4

DikiĢ setini sterilizasyon kurallarına uygun olarak açtı

5

Streril eldiven giydi

6

Kirli yaralarda kesi alanını % 0.9 NaCl ile temizledi

7

Kesi alanının steril tampona emdirilmiĢ antiseptik solüsyonla merkezden perifere
geniĢleyen daireler Ģeklinde temizledi

8

Kesi alanını steril delikli örtü ile örttü

9

Lokal anestezi uygulaması
a) Lokal anestezik maddeyi enjektöre çekti
b) Yara dudaklarına anestezik ajanın enjeksiyonu yaptı
c) Ġğne ucunun koruyucu baĢlığının takılmadan tıbbi atık kutusuna attı

10

Portegünün aktif kullanılan elin baĢ parmağı ve yüzük parmağına yerleĢtirilerek açtı

11

Ġğnenein portegü ağzına uygun Ģekilde yerleĢtirdi

12

Portegünün kapatılması

13

Diğer ele alınan penset yardımıyla yara dudaklarının hafifçe kaldırdı

14

Ġğnenin yara dudağından yaklaĢık 0.5 cm mesafeden 90° açıyla cilde batırıldı ve
penset yardımıyla kesi içerisinde tuttu

15

Portegüyü açtı ve iğneyi penset yardımıyla kesi içerisinden çekti

16

Ġğneyi tekrar portegüye yerleĢtirdi ve ilk iğne giriĢ bölgesine uygun noktadan
kesinin diğer dudağı için kesi içinden dıĢarı olacak Ģekilde iĢlemi tekrarladı

17

Ġpi dominant olmayan el ile uçta 4-6 cm kalacak Ģekilde çekti

2

3
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18

Ġpi portegü etrafında 2 kez çevirilmesi sonrasında portegünün ağzı ile ipin ucunun
yakaladı

19

Ġpin ucu portegü ağzında sıkıca tutarken ip ve portegüyü zıt yönlere çektive
düğümü oturttu

20

Aynı iĢlemi ipin portegü etrafına bir kez sararak tekrarladı

21

Yara yerini kapatttı

22

Malzemeleri topladı

23

Eldivenleri çıkardı ve ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENME REHBERĠ
PARMAKLA REKTAL MUAYENE YAPABĠLME BECERĠSĠ
AMAÇ:Parmakla rektal yoldan prostat muayenesi yapabilme becerisi kazanmak.

Araç-Gereç:Muayene masası, paravan, eldiven, katı vazelin, havlu peçete.

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Ellerin yıkanması

2

Muayene ile ilgili hastanın bilgilendirilmesi

3

Eldivenlerin giyilmesi

4

Hastanın uygun muayene pozisyonuna getirilmesi
-Dizlerinin hafif öne eğilmesi ve kolların masa üzerinde 90° eğilmesinin sağlanması-

5

Baskın elin iĢaret parmağına bol katı vazelin sürülmesi

6

Diğer elin hastanın omuzuna ya da sırtına koyulması

7

Baskın elin vazelinsiz parmakları ile hastanın kalçasının aralanarak anüsün açığa çıkarılması

8

Anüsün patolojileri açısından gözden geçirilmesi

9

Anüse de parmaktaki bol katı vazelinden sürülmesi

10

ĠĢaret parmağının pulpası aĢağı bakacak Ģekilde yavaĢ ve zorlamadan ilerletilmesi

11

Anal sfinkter tonusunun kontrol edilmesi

12

Prostatın büyüklük, simetri, kıvam, ısı artıĢı ve hassasiyet açısından kontrol edilmesi

13

Prostat üzerinde sertlik, nodul oluĢumu gibi anormallikler varsa bunun yerini, büyüklüğünü ve çevre
dokulara yapıĢık olup olmadığının değerlendirilmesi

14

ĠĢaret parmağı mümkün olduğunca ilerleterek tüm rektum çeperini kontrol edilmesi

15

Parmağın yavaĢça çıkarılması ve eldivendeki gaytanın değerlendirilmesi

16

Eldivenlerin çıkarılması

17

Hastaya temizlenmesi için havlu peçete verilmesi

18

Hastaya yapılan muayene neticesi hakkında bilgi verilmesi

19

Ellerin yıkanması
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
PARMAKLA REKTAL MUAYENE YAPABĠLME BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Ellerini yıkadı

2

Hastaya kendini tanıttı, iĢlem hakkında bilgilendirip, onamını aldı.

3

Eldivenlerin giyilmesi

4

Hastayı uygun muayene pozisyonuna getirdi
-Dizlerinin hafif öne eğilmesi ve kolların masa üzerinde 90° eğilmesinin
sağlanması-

5

Baskın elin iĢaret parmağına bol katı vazelin sürdü

6

Diğer elin hastanın omuzuna ya da sırtına koydu

7
8

Baskın elin vazelinsiz parmakları ile hastanın kalçasının aralanarak anüsün
açığa çıkardı
Anüsün patolojileri açısından gözden geçirdi

9

Anüse de parmaktaki bol katı vazelinden sürdü

10
11

15
16

Eldivenlerin çıkardı

17

Hastaya temizlenmesi için havlu peçete verdi

18

Hastaya yapılan muayene neticesi hakkında bilgi verdi

19

Ellerini yıkadı

13
14

3

ĠĢaret parmağının pulpası aĢağı bakacak Ģekilde yavaĢ ve zorlamadan
ilerletti
Anal sfinktertonusunun kontrol etti
Prostatın büyüklük, simetri, kıvam, ısı artıĢı ve hassasiyet açısından
kontrol etti
Prostat üzerinde sertlik, nodul oluĢumu gibi anormallikler varsa bunun
yerini, büyüklüğünü ve çevre dokulara yapıĢık olup olmadığının
değerlendirdi
ĠĢaret parmağı mümkün olduğunca ilerleterek tüm rektum çeperini kontrol
etti
Parmağın yavaĢça çıkarıp ve eldivendeki gaytayı değerlendirdi

12

2
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
Ġ

ÖĞRENME REHBERĠ
OFTALMOSKOP ĠLE GÖZ DĠBĠ MUAYENESĠ BECERĠSĠ
AMAÇ: Bu eğitimin sonunda dönem 3 öğrencileri oftalmoskop ile göz dibi muayenesinin basamaklarını sırası ile sayabilecek
ve model ve/veya hasta üzerinde göz dibi muayenesi yapabilecektir.

ARAÇ-GEREÇ: direkt oftalmoskop
Göz küresinin, fundus (göz dibi) denilen iç kısmını muayene için kullanılan alet oftalmoskop olarak adlandırılır.
Oftalmoskop, bir ıĢık kaynağı, merkezinde deliği olan bir içbükey küresel ayna ve çeĢitli merceklerden meydana
gelir. IĢık kaynağı kendinden olan modern oftalmoskoplar, göz dibinde geniĢ bir aydınlatma ve gözleme sahası
sağlarlar.
Mevcut oftalmoskopların direkt ve indirekt olmak üzere 2 tipi vardır.Direkt oftalmoskoplar pratisyen
hekimler, aile hekimleri, pediatristler, nörologlar, göz hekimleri tarafından kullanılır ve

görüntü düz bir Ģekilde

gözlenir. Ġndirekt oftalmoskoplar ise daha çok göz hekimleri tarafından kullanılır ve gözün önüne konulan +
mercekler aracılığıyla görüntü oluĢur.

Direkt oftalmoskop

Ġndirekt oftalmoskop

Oftalmoskopide baĢarılı olabilmenin temel ipucu geniĢ bir pupilladır. IĢık reaksiyonu takibinin kritik olduğu nörolojik
rahatsızlıklar ve ön kamara açısı dar olan kiĢilerde açı kapanması krizi glokomuna yol açmamak için pupilla dilate edilmemelidir. Bu nedenle gerekli görülen durumlarda pupillanın bir damla %1.25 fenilefrin (%2.5 Mydfrin®‟e bir birim distile su eklenerek elde edilebilir) veya %0.5 tropikamid (Tropamid®) ile dilate edilerek gözün arka segmentinin incelenmesi yararlı olabilir.
Kullanılan damlaların dilatasyon yapıcı etkileri 4-6 saat devam eder.
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DĠREKT OFTALMOSKOP
Direkt Oftalmoskop: Hastanın gözününe gelen ıĢık; gözün kırıcı ortamlarında büyütücü bir sistem olarak kullanılır.
Muayene edenin ve hastanın gözünde kırma kusuru yoksa küçük, düz, 15 misli büyük bir görüntü elde edilir.
Direkt oftalmoskop pilli,Ģarjlı (taĢınabilir) ya da elektrikli (sabit-duvara monteli) olarak tasarlanmıĢtır.

Pilli/ġarjlı Oftalmoskop

Elektirikli Oftalmoskop

Direkt oftalmoskopi ile muayene tekniğinde basit ilkeler aĢağıdaki gibi sıralanabilir:
1. Oftalmoskopun ıĢık ayarı kontrol edilmelidir
2. Muayeneyi yapan hekim ve hastada mevcut kırma kusurları düzeltilir.
3. Oftalmoskopun netlik ayarının göze yaklaĢık 15 cm mesafede yapılması muayene eden hekim ve hasta açısından daha büyük kolaylık sağlar.
Bu aĢamada oftalmoskop +10 dioptriye getirilerek öncelikle kornea incelenir. Daha sonra dioptri giderek düĢürülerek ön kamara, iris, lens, ön vitreus ve nihayet retina incelemesi tamamlanır.
4. Sağ göz muayenesi için hekim sağ elini ve sağ gözünü kullanmalıdır, sol içinde tam tersi uygulanmalıdır.
5. Hasta karĢıya bakarken oftalmoskop hastanın baĢı ile 45° açı yapacak Ģekilde göze yaklaĢtırılır.
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6. Damarların giderek kalınlaĢtığı bölgeye doğru oftalmoskop hareket ettirilerek optik sinir baĢı görülür. Optik sinir baĢının
normal büyüklük, parlak pembe-sarı renk ve normal çukurluk (<0.3) oranına sahip olması gerekir. Optik sinir baĢından itibaren retinal arter ve ven traseleri perifere doğru takip edilerek damar kalibrasyonu, retinada hemoraji, eksuda ve pigmentasyon varlığı taranır. Optik sinir baĢının hemen temporalinde damardan fakir, daha koyu kırmızı renkli olan makula bölgesi incelenir. Makulanın tam ortasında parlak inci tanesi gibi yansımaya neden olan fovea bölgesi görülmelidir.
7. Muayene tamamlandıktan sonra oftalmoskop ıĢığı kapatılır ve oftalmoskop Ģarjlı ise Ģarj olacak yuvasına; sabit ise
yerine yerleĢtirilerek düğmesi kapatılır.

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Hastada pupil dilatasyona engel bir durum yok ise hastaya dilatasyon damlası damlatınız. 30 dakika
bekleyiniz.

2

Pupil dilatasyonuna engel bir durum var ise direkt muayeneye baĢlayınız.

3

Oftalmoskop cihazını açınız, ıĢığını kontrol ediniz.

4

Kendinizde ve hastada mevcut olan kırma kusurlarını düzeltiniz. Kırma kusurunuz yok ise 0 ya -4.00
diyoptride muayene yapabilirsiniz.

5

Hastaya 15cm mesafede yaklaĢınız. Hastanın pupil dilatasyonunu, ıĢık reaksiyonlarını kontrol ediniz.

6

Oftalmoskop ayarlarından +10 diyoptriyi ayarlayınız.

7

Ön segment muayenesinde kornea ve lens incelendikten sonra diyoptriyi azaltarak ön vitreus ve retinayı
inceleyiniz.

8

Hastanın görüĢ alanının karĢısında sabit bir hedef belirleyiniz. Sağ göz incelenirken hastanın sağ tarafına
geçiniz. Oftalmoskopu sağ elinize alınız. Sağ gözünüzle hastanın baĢı ile

45°açı oluĢturacak Ģekilde

muayeneye baĢlayınız.
9

Sol göz incelenirken hastanın sol tarafına geçiniz. Oftalmoskopu sol elinize alınız. Sol gözünüzle hastanın baĢı
ile 45°açı oluĢturacak Ģekilde muayeneye baĢlayınız.

10

Muayene sırasında retina arter-ven, optik disk ve maküla alanını değerlendiriniz.
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
OFTALMOSKOP ĠLE GÖZ DĠBĠ MUAYENESĠ BECERĠSĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:

GÖZLEMCĠ:

NO:

ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Dilatasyon damlasını damlatıp 30 dk bekledi

2

Oftalmik muayeneye baĢladı

3

Oftalmoskopu açtı, ıĢığını kontrol etti

4

Hastada ve/veya kendisindeki kırma kusurlarını konrol etti

5

Hastaya 15 cm mesafeye yaklaĢtı

6

Hastanın pupil dilatasyon ve ıĢık reaksiyonunu kontrol etti

7

Oftalmoskop ayarlarından +10 diyoptriyi ayarladı

8

Ön segment muayenesinde kornea ve lensi incelendikten sonra diyoptriyi azaltarak

2

3

ön vitreus ve retinayı inceledi
9

Sağ göz incelenirken hastanın sağ tarafına geçti, oftalmoskopu sağ eline alarak, sağ
gözüyle hastanın baĢı 45°açı oluĢturacak Ģekilde muayeneye baĢladı

10

Sol göz incelenirken hastanın sol tarafına geçti, oftalmoskopu sol eline alarak, sol
gözüyle hastanın baĢı 45°açı oluĢturacak Ģekilde muayeneye baĢladı

11

Muayene sırasında retina arter-ven, optik disk ve maküla alanını değerlendirdi

12

Muayene bitiminde bulguları kaydetti

13

Oftalmoskop ıĢığını kapatıp tekrar Ģarj olması için Ģarj adaptörüne yerleĢtirdi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
ÖĞRENME REHBERĠ
JĠNEKOLOJĠK MUAYENE YAPABĠLME BECERĠSĠ
Amaç: Dönem 3 öğrencilerinin jinekolojik muayenesinin tüm basamaklarını gerçekleĢtirmesi

Araç-Gereç: Spekulum, eldiven, örtü, IĢık kaynağı, Jinekolojik masa, steril gazlı bez,klemp, smear
fırcası, lam, alkol içeren fiksatif (sac spreyi), Patoloji istem formu, Jinekolojik Muayene Maket

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Kendinizi tanıtıp hastanın adını sorunuz

2

Hastaya yapılacak muayene hakkında ve bu muayeneni neden gerekli olduğu hakkında
bilgi veriniz, iznini alınız.

3

Tuvalet ihtyacı varsa gidermesini isteyiniz.

4

Ellerinizi yıkayıp kuruladıktan sonra eldivenlerinizi giyiniz.

5

Hastadan hazırlanmasını isteyiniz ( Gövdesinin alt kısmı çıplak kalacak Ģekilde giysilerini
çıkarmasını isteyiniz)

6

Jinekolojik muayene masasına litotomi pozisyonunda yatırınız, hastanın üzerini örtünüz

7

Hastaya dokunmadan önce her hareket hakkında bilgi veriniz, ani hareketlerden
kaçınınız.

8

DıĢ genital organların inspeksiyonunu yapınız (ülserasyon, artmıĢ kıllanma, renk
değiĢikliği, akıntı, siğil, atrofiv.b…)

9

Pasif elin baĢ parmağı ve iĢaret parmağıyla labiumları aralayıp vajinal ve uretral orifisi
değerlendiriniz. Sonra hastaya öksürmesi veya ıkınmasını söyleyerek uterovainal
prolapsus ve inkontinans yönünden değerlendiriniz(ġekil1)

10

Bartholin bezleri basta olmak üzere vulvayı hassasiyet ve kitle açısından yüzeysel olarak
palpe ediniz.

11

Hastaya spekulumu gösterek spekulum yerleĢtirme iĢlemi için onayını alınız. Uygun
boyutta spekulum seçiniz ve spekulumun çok soğuk ya da sıcak olup olmadığı kontrol
ediniz.

12

Spekulumun valvlerinin kapalı olduğunu kontrol ediniz.

13

Hastaya gevĢemesini ve hafifçe ıkınmasını söyleyiniz.

14

Aktif elde spekulumu tutunuz ve diğer elle labiaları ayırınız.

15

Aktif elle tuttuğunuz spekulumu kapalı olarak ve dikey pozisyonda vajinal orifise
yerleĢtirdikten sonra (ġekil 2) yatay pozisyona getirerek açınız ve serviksi görüp
spekulumu sabitleyiniz (ġekil 3)
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17

Serviksi ve vajen duvarlarını renk değiĢikliği, akıntı, ülser, erozyon, siğil v.b varlığı
açısından değerlendiriniz

18

Gerekli ise akıntı için örnekleme yapınızve smear alınız.
SmearAlma

19

Serviksin portio vajinalisini tam olarak görünüz.

20

Eksternalos‟un net olarak görülmesini engelleyen bir mukoid tıkaç veya yoğun akıntı
varsa, nazik bir Ģekilde, servikste bir kanamaya neden olmadan, bir klamp ve steril
spanç yardımı ile uzaklaĢtırınız.

21

Daha sonra serviksin eksternal osuna smear fırçasını yerleĢtirip servikal kanala doğru
hafifçe itip 2 cm kadar ilerletiniz ve smear fırçasınıı 360 derece döndürerek smear alınız.

22

Smear fırçasını vajenden çıkarınız, fırçayı lama aĢırı basınç uygulamadan ve lamın
uzunluğu boyunca ince bir tabaka oluĢturacak Ģekilde sürtünüz (ġekil 4)

23

Lama yaklaĢık 30 cm mesafeden alkol içeren sabitleyici spreyi sıkınız (ġekil 5) ve lamı
örnek alınan yüzeyi yukarı gelecek Ģekilde patoloji laboratuarına transport için
kullanılacak malzemeye yerleĢtiriniz

24

Spekulunu kapatıp dikey pozisyona getirip vajenden çıkarınız
Bimauel Vaginal Muayene

25

Yapılacak muayene hakkında hastaya bilgi veriniz. Hastaya gevĢemesini söyleyiniz.
Pasif el ile labiumları açarak aktif el 2 ve 3. Parmaklarını nazikçe intraoitustan içeri itiniz.
Aktif el 2 ve 3. Parmakları arka fornikse ulaĢıncaya kadar ilerletiniz. Sol
elinizi
abdomen üzerine parmaklar kapalı, hafif fleksiyonda, iç yüzünü abdomen bastırarak
koyunuz (Ģekil 6)

26

Vaginadaki parmakları sol fornikse kaydırarak batın üzerindeki eli de sola kaydırıp
adneksleri hissetmeye çalıĢınız; aynı Ģekilde Vaginadaki parmakları sağ fornikse
kaydırarak batın üzerindeki eli de sağa kaydırıp adneksleri hissetmeye çalıĢınız

27

Servikal hassasiyeti değerlendiriniz.
Uterusun ve adnekslerin boyununu, mobilitesini, hassasiyetini değerlendiriniz. Kitle
saptanırsa yapısını (solid veya kistik), boyutunu, mobilitesini değerlendiriniz

28

Vajen içerisindeki parmaklarınızı çıkarıp iĢleme son veriniz.

29

Hastaya muayenenin bittiğini söyleyiniz.

30

Eldivenlerinizi çıkarıp tıbbi atık kutusuna atınız.

31

Ellerinizi yıkayınız.
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Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3
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Şekil 4

Şekil 5

Şekil 6
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
JĠNEKOLOJĠK MUAYENE YAPABĠLME BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

GÖZLEMCĠ:

BASAM
AK
NO

NO:

ĠMZA:

TARĠH:

BASAMAKLAR
1

1

Ellerinizi yıkadı kuruladı Kendini ve hemĢiresini tanıttı

2

Hastaya iĢlem hakkında bilgi verdi ve pelvik muayene için izin aldı

3

Eldivenlerini giydi. Hastadan hazırlanmasını istedi. Muayene masasına litotomi

2

3

pozisyonunda yatırdı, hastanın üzerini örttü
4

Eksternal genital organların inspeksiyonunu yaptı

5

Bas ve iĢaret parmağı ile labiaları açtı vestibulum, vajinal ve uretral orifisi
değerlendirdi. Bartholin bezleri basta olmak üzere vulvayı yüzeysel olarak palpe
etti

6

Uygun boyutta spekulum seçti . Spekulumun valvlerinin kapalı olduğunu kontrol
etti. Hastaya gevĢemesini ve hafifçeı kınmasını söyledi Aktif elde spekulumu
tutup diğer elle labiaları ayırdı

7

Spekulumu vajenin giriĢine oblik tutarak, 45◦ acı ile aĢağı ve içe doğru saat
yönünde çevirerek itti. Spekulumu takarken ve iterken vajinal kanalı inceledi

8

Anterior ve posterior forniksleri inceleyip ve serviksi görüntülendikten sonra
valvleri anterior ve posterior fornikste olacak Ģekilde spekulumu sabitledi .
Serviksi inceledi
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SmearAlma
9

Serviksin portio vajinalisini tam olarak gördü

10

Serviksin eksternal osuna smear fırçasını yerleĢtirip servikal kanala doğru hafifçe
itip 2 cm kadar ilerletti ve smear fırçasınıı 360 derece döndürerek smear aldı

11

Smear fırçasını vajenden çıkardı. Fırçayı lama aĢırı basınç uygulamadan ve lamın
uzunluğu boyunca ince bir tabaka oluĢturacak Ģekilde sürttü

12

Lama yaklaĢık 30 cm mesafeden alkol içeren sabitleyici spreyi sıktı ve lamı örnek
alınan yüzeyi yukarı gelecek Ģekilde patoloji laboratuarına transport için
kullanılacak malzemeye yerleĢtirdi

13

Spekulunu kapatıp dikey pozisyona getirip vajenden çıkardı
Bimauel Vaginal Muayene

14

Hastaya gevĢemesini söyledi Pasif el ile labiumları açarak aktif el 2 ve 3.
Parmaklarını nazikçe intraoitustan içeri itti. Aktif el 2 ve 3. Parmakları arka
fornikse ulaĢıncaya kadar ilerletti . Sol elini abdomen üzerine parmaklar
kapalı,hafif fleksiyonda, iç yüzünü abdomen bastırarak koydu.

15

Adneks ve uterus muayenesini yaptı

16

Eldivenlerinizi çıkarıp tıbbi atık kutusuna attı

17

Hastaya muayenenin bittiğini söyledi

18

Ellerini yıkadı
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

ÖĞRENĠM REHBERĠ
NÖROLOJĠK MUAYENE YAPABĠLME BECERĠSĠ
AMAÇ: Nörolojik muayene yapabilme becerisi kazanmak

ARAÇLAR: Refleks çekici, toplu iğne, kuru pamuk, 128 Hz‟lik diapozon, oftalmoskop, anahtar, para gibi bilinen objeler,
Rosenbaum görme kartı
KATILIMCI:
A.Kranial sinirlerin muayenesi
B.Motor fonksiyonların muayenesi
C.Reflekslerin muayenesi
D.Duyu muayenesi
E.Koordinasyon ve denge muayenesi
F.YürüyüĢ muayenesi
G.KonuĢma ve lisan muayenesi
H.Oryantasyon ve bellek muayenesi
I.Dikkat ve zihinsel izleme muayenesi
J.Bilinci kapalı hastanın nörolojik muayenesi

NDĠRME Rehberi
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ÖĞRENĠM REHBERĠ
1. KRANĠAL SĠNĠR (N. OLFACTORĠUS) MUAYENESĠ
BECERĠSĠ
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastaya gözlerini kapatmasını söyleyiniz.

2

Hastaya sağ elinin iĢaret parmağıyla burun kanadının dıĢ tarafına bastırarak sağ burun deliğini
kapatmasını söyleyiniz.

3

Hastanın sol burun deliğinin önüne sabun, tütün, taze çekilmiĢ kahve gibi irritan olmayan bir madde tutup
bunun kokusunu alıp almadığını, kokusunu alıyorsa bu maddenin ne olduğunu sorunuz.

4

Hastaya gözlerini açmadan bu sefer de sol elinin iĢaret parmağıyla burun kanadının dıĢ tarafına
bastırarak sol burun deliğini kapatmasını söyleyiniz

5

Hastanın sağ burun deliğinin önüne sabun, tütün, taze çekilmiĢ kahve gibi irritan olmayan bir madde
tutup bunun kokusunu alıp almadığını, kokusunu alıyorsa bu maddenin ne olduğunu sorunuz.

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
1.KRANĠAL SĠNĠR MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR

1

2

3

Hastaya gözlerini kapatmasını söyledi.
Hastaya sağ elinin iĢaret parmağıyla burun kanadının dıĢ tarafına bastırarak sağ
burun deliğini kapatmasını söyledi.
Hastanın sol burun deliğinin önüne sabun, tütün, taze çekilmiĢ kahve gibi irritan
olmayan bir madde tutup bunun kokusunu alıp almadığını, kokusunu alıyorsa bu
maddenin ne olduğunu sordu.
Hastaya gözlerini açmadan bu sefer de sol elinin iĢaret parmağıyla burun
kanadının dıĢ tarafına bastırarak sol burun deliğini kapatmasını söyledi.
Hastanın sağ burun deliğinin önüne sabun, tütün, taze çekilmiĢ kahve gibi irritan
olmayan bir madde tutup bunun kokusunu alıp almadığını, kokusunu alıyorsa bu
maddenin ne olduğunu sordu.
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ÖĞRENĠM REHBERĠ
2. KRANĠAL SĠNĠRLERĠN MUAYENESĠ
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
Görme keskinliği muayenesi
1

Hastaya sağ eliyle sağ gözünü kapatmasını söyleyiniz.

2

Rosenbaum yakın kartını hastaya 35- 40 cm uzakta tutunuz.

3

En üst satırdan baĢlayarak hastaya harfleri iĢaret ediniz ve okumasını söyleyiniz.

4

Bir satırdan 2-3 harf okuması yeterlidir. Hasta okuyabiliyorsa bir alt satıra geçip okutmaya devam
ediniz.

5

Hastanın doğru okuyabildiği en alt satırın yanındaki rakamı görme keskinliği olarak not ediniz.

6

Hastaya sol eliyle sol gözünü kapatmasını söyleyiniz.

7

Rosenbaum yakın kartını hastaya 35- 40 cm uzakta tutunuz.

8

En üst satırdan baĢlayarak hastaya harfleri iĢaret ediniz ve okumasını söyleyiniz.

9

Bir satırdan 2-3 harf okuması yeterlidir. Hasta okuyabiliyorsa bir alt satıra geçip okutmaya devam
ediniz.

10

Hastanın doğru okuyabildiği en alt satırın yanındaki rakamı görme keskinliği olarak not ediniz.

Görme Alanı Değerlendirilmesi-Konfrontasyon testi
1

Hastayı sandalyeye gözleri hekimin gözleriyle aynı hizaya gelecek Ģekilde oturtunuz.

2

Hastaya sağ eliyle sağ gözünü kapatmasını söyleyiniz. Siz de sol elinizle sol gözünüzü kapatınız.

3

Hastaya baĢka yere bakmamasını, sadece burnunuzun ucuna bakmasını söyleyiniz.

4

Sağ elinizin iĢaret parmağını en dıĢtan görme alanının merkezine doğru yaklaĢtırmaya baĢlayınız ve
hastaya parmağınızı gördüğü anda haber vermesini isteyiniz.

5

Parmağınızı aynı Ģekilde yukarıdan, aĢağıdan ve medial taraftan da merkeze doğru yaklaĢtırarak
görmeye baĢlanan mesafeyi kendi görme alanınızla mukayese ediniz.

6

Hastaya sol eliyle sol gözünü kapatmasını söyleyiniz. Siz de sağ elinizle sağ gözünüzü kapatınız.

7

Hastaya baĢka yere bakmamasını, sadece burnunuzun ucuna bakmasını söyleyiniz.

8

Sol elinizin iĢaret parmağını en dıĢtan görme alanının merkezine doğru yaklaĢtırmaya baĢlayınız ve
hastaya parmağınızı gördüğü anda haber vermesini söyleyiniz.

9

Parmağınızı aynı Ģekilde yukarıdan, aĢağıdan ve medial taraftan da merkeze doğru yaklaĢtırarak
görmeye baĢlanan mesafeyi kendi görme alanınızla mukayese ediniz.

Göz Dibi Değerlendirilmesi Oftalmoskopik Muayene
1

Oftalmoskopun ıĢık kaynağını açınız. Netlik ayarını '0' noktasına getiriniz.

2

Oturur pozisyondaki hastanın karĢısına geçiniz.Hastaya gözünü hareket ettirmeden bir noktaya
bakmasını söyleyiniz.

3

Oftalmoskopu sağ elinize alınız.

4

Hastanın sağ göz kapağını sol parmağınızla kaldırıp oftalmoskopun ıĢığını hastanın pupili üzerine
düĢürüp, oftalmoskoptan bakınız. Sağ elinizin iĢaret parmağıyla oftalmoskopun netlik ayarını yapınız.

5

Oftalmoskopu sol elinize alınız.

6

Hastanın sol göz kapağını sağ parmağınızla kaldırıp oftalmoskopun ıĢığını hastanın pupili üzerine
düĢürüp, oftalmoskoptan bakınız. Sol elinizin iĢaret parmağıyla oftalmoskopun netlik ayarını yapınız.

Pupil boyutu ve IĢık refleksi Değerlendirilmesi
1

Her iki pupil boyutunun birbirine eĢit olup olmadığı kontrol ediniz.
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2

Sağ taraf pupile ıĢık kaynağı ile ıĢık düĢürüp sağ pupilde myozis olup olmadığını kontrol ediniz(direk
ıĢık refleksi)

3

Sağ taraf pupile ıĢık kaynağı ile ıĢık düĢürüp sol pupilde myozis olup olmadığını kontrol ediniz(indirek
ıĢık refleksi).

4

Sol taraf pupile ıĢık kaynağı ile ıĢık düĢürüp sol pupilde myozis olup olmadığını kontrol ediniz(direk
ıĢık refleksi).

5

Sol taraf pupile ıĢık kaynağı ile ıĢık düĢürüp sağ pupilde myozis olup olmadığını kontrol ediniz(indirek
ıĢık refleksi).
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
2. KRANĠAL SĠNĠR MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:
BASAMAK
NO

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

Görme keskinliği muayenesi
1

Hastaya sağ eliyle sağ gözünü kapatmasını söyledi.

2

Rosenbaum yakın kartını hastaya 35- 40 cm uzakta tuttu.

3

En üst satırdan baĢlayarak hastaya harfleri iĢaret etti ve okumasını
söyledi.

4

Hastanın doğru okuyabildiği en alt satırın yanındaki rakamı görme
keskinliği olarak not etti.

5

Hastaya sol eliyle sol gözünü kapatmasını söyledi.

6

Rosenbaum yakın kartını hastaya 35- 40 cm uzakta tuttu.

7

En üst satırdan baĢlayarak hastaya harfleri iĢaret etti ve okumasını
söyledi.

8

Hastanın doğru okuyabildiği en alt satırın yanındaki rakamı görme
keskinliği olarak not etti.

NDĠRM
Görme alanı değerlendirmesi
1

Hastayı sandalyeye gözleri hekimin gözleriyle aynı hizaya gelecek
Ģekilde oturttu.

2

Hastaya sağ eliyle sağ gözünü kapatmasını söyledi. kendisi de sol
eliyle sol gözünüzü kapattı.

3

Hastaya baĢka yere bakmamasını, sadece burnunun ucuna
bakmasını söyledi.

4

Sağ elinin iĢaret parmağını en dıĢtan görme alanının merkezine doğru
yaklaĢtırdı ve hastaya parmağını gördüğü anda haber vermesini
söyledi.
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5

Parmağını aynı Ģekilde yukarıdan, aĢağıdan ve medial taraftan da
merkeze doğru yaklaĢtırarak görmeye baĢlanan mesafeyi kendi
görme alanıyla mukayese etti.

6

Hastaya sol eliyle sol gözünü kapatmasını söyledi. Kendisi de sağ
eliyle sağ gözünüzü kapattı.

7

Hastaya baĢka yere bakmamasını, sadece burnunun ucuna bakmasını
söyledi.

8

Sol elinin iĢaret parmağını en dıĢtan görme alanının merkezine doğru
yaklaĢtırmaya baĢladı ve hastaya parmağını gördüğü anda haber
vermesini söyledi.

9

Parmağını aynı Ģekilde yukarıdan, aĢağıdan ve medial taraftan da
merkeze doğru yaklaĢtırarak görmeye baĢlanan mesafeyi kendi
görme alanıyla mukayese etti.

NDĠ
Göz dibi değerlendirmesi
1

Oftalmoskopun ıĢık kaynağını açtı. Netlik ayarını '0' noktasına getirdi.

2

Oturur pozisyondaki hastanın karĢısına geçti.Hastaya gözünü hareket
ettirmeden bir noktaya bakmasını söyledi.

3

Oftalmoskopu sağ eline aldı.

4

Hastanın sağ göz kapağını sol parmağıyla kaldırıp oftalmoskopun
ıĢığını hastanın pupili üzerine düĢürüp, oftalmoskoptan baktı. Sağ
elinin iĢaret parmağıyla oftalmoskopun netlik ayarını yaptı.

5

Oftalmoskopu sol elinize aldı.

6

Hastanın sol göz kapağını sağ parmağıyla kaldırıp oftalmoskopun
ıĢığını hastanın pupili üzerine düĢürüp, oftalmoskoptan baktı. Sol
elinin iĢaret parmağıyla oftalmoskopun netlik ayarını yaptı.

Pupil boyutu ve ıĢık refleksi değerlendirmesi
1

Her iki pupil boyutunun birbirine eĢit olup olmadığı kontrol etti.

2

Sağ taraf pupile ıĢık kaynağı ile ıĢık düĢürüp sağ pupilde myozis olup
olmadığını kontrol etti.

3

Sağ taraf pupile ıĢık kaynağı ile ıĢık düĢürüp sol pupilde myozis olup
olmadığını kontrol etti.

4

Sol taraf pupile ıĢık kaynağı ile ıĢık düĢürüp sol pupilde myozis olup
olmadığını kontrol etti.

5

Sol taraf pupile ıĢık kaynağı ile ıĢık düĢürüp sağ pupilde myozis olup
olmadığını kontrol etti.
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ÖĞRENĠM REHBERĠ
3., 4. VE 6. KRANĠAL SĠNĠRLERĠN MUAYENESĠ BECERĠSĠ
(N. oculomotorius, N. Trochlear, N. Abducens)
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
Ekstraoküler göz kaslarının muayenesi
1

Hastanın karĢısına geçerek her iki üst göz kapağının eĢit yükseklikte olup olmadığına bakınız (Ptozisin
varlığı değerlendiriniz).

2

Sol elinizin avuç içini hastanınbaĢına hafifçe koyunuz, hastanın baĢını sabitleyiniz.

3

Sol elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla hastanın göz kapaklarını kaldırınız.

4

Hastaya baĢını hareket ettirmeden gözleriyle sağ iĢaret parmağınızı takip etmesini çift görmesi olursa size
haber vermesini söyleyiniz.

5

ĠĢaret parmağınız dik pozisyondayken orta hattan sağa- sola, oblik pozisyonlarda ve parmağınız yatay
pozisyondayken yukarı- aĢağı hareket ettiriniz.Bu sırada hastanın her iki gözünün konjuge bir Ģekilde
hareket edip etmediğine, nistagmus olup olmadığına dikkat ediniz.

6

Son olarak parmağınızı burnun ucuna doğru yaklaĢtırılarak bu kez konverjansı (göz kürelerinin simetrik
olarak mediale bakması) değerlendiriliriniz (Akomodasyon refleksi).

Resim 1: Göz küresinin hareketlerinin muayenesi(N. Okulomotorius, N. Trochlearis, N.
Abducens)
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EĞERLENDĠRME REHBERĠ
3., 4. VE 6. KRANĠAL SĠNĠRLERĠN MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAK

BASAMAKLAR

1

2

3

NO
1

Hastanın karĢısına geçerek her iki üst göz kapağının eĢit yükseklikte olup
olmadığına baktı.

2

Sol elinin avuç içini hastanın baĢına hafifçe koydu, hastanın baĢını sabitledi.

3

Sol elinin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla hastanın göz kapaklarını kaldırdı.

4

Hastaya baĢını hareket ettirmeden gözleriyle sağ iĢaret parmağını takip
etmesini
çift görmesi olursa haber vermesini söyledi.

5

ĠĢaret parmağını dik pozisyondayken orta hattan sağa- sola, oblik pozisyonlarda
ve parmağı yatay pozisyondayken yukarı- aĢağı hareket ettirdi.Bu sırada hastanın
her iki gözünün konjuge bir Ģekilde hareket edip etmediğine, nistagmus olup
olmadığına dikkat etti.

6

Son olarak parmağını burnun ucuna doğru yaklaĢtırılarak bu kez konverjansı (göz
kürelerinin simetrik olarak mediale bakması) değerlendirdi (Akomodasyon
refleksi).
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ÖĞRENĠM REHBERĠ
5. Kranial Sinirin Muayenesi (N. trigeminus)

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
Kornea refleksinin muayenesi
1

Küçük bir parça pamuk alıp ucunu iyice inceltiniz.

2

Hastaya sol tarafa bakmasını söyleyiniz. Hastanın sağ tarafından yaklaĢarak hasta görmeden
pamuğun ucunu korneaya hafifçe dokundurunuz, bu sırada istemsiz olarak göz kırpması olup
olmadığını kontrol ediniz.

3

Hastaya sağ tarafa bakmasını söyleyiniz. Hastanın sol tarafından yaklaĢarak hasta görmeden
pamuğun ucunu korneaya hafifçe dokundurunuz, bu sırada istemsiz olarak göz kırpması olup
olmadığını kontrol ediniz.

Oftalmik, maksiller ve mandibuler dallarda Duyu muayenesi
1

Bir pamuk parçasıyla hastanın alnının sağ tarafına dokununuz. Hastaya hissedip hissetmediğini
sorunuz.

2

Bir pamuk parçasıyla hastanın alnının sol tarafına dokununuz. Hastaya hissedip hissetmediğini sorunuz

3

Hasta sağ ve sol alın bölgesine dokunulduğunu hissettiğini söylerse sağ ve sol alın bölgesine tekrar
pamukla dokununuz ve ikisi arasında fark olup olmadığını sorunuz.

4

Bir pamuk parçasıyla hastanın çenesinin üst bölümüne (trigeminal sinirin maxiller dalının duyu alanına)
sağ tarafa dokununuz. Hastaya hissedip hissetmediğini sorunuz.

5

Bir pamuk parçasıyla hastanın çenesinin üst bölümüne ( trigeminal sinirin maxiller dalının duyu alanına)
sol tarafa dokununuz. Hastaya hissedip hissetmediğini sorunuz.

6

Hasta dokunulduğunu hissettiğini söylerse sağ ve sol çenenin üst bölümüne tekrar pamukla dokununuz
ve ikisi arasında fark olup olmadığını sorunuz.

7

Bir pamuk parçasıyla hastanın çenesinin alt bölümüne (trigeminal sinirin mandibuler dalının duyu
alanına) sağ tarafa dokununuz. Hastaya hissedip hissetmediğini sorunuz.

8

Bir pamuk parçasıyla hastanın çenesinin alt bölümüne (trigeminal sinirin mandibuler dalının duyu
alanına) sol tarafa dokununuz. Hastaya hissedip hissetmediğini sorunuz.

9

Hasta dokunulduğunu hissettiğini söylerse sağ ve sol çenenin alt bölümüne tekrar pamukla dokununuz
ve ikisi arasında fark olup olmadığını sorunuz.

10

Pamuk kullanarak basit temas duyu muayenesi için yaptığınız tüm basamakları, toplu iğne kullanarak
ağrı duyusu için de yapınız.

Trigeminal sinirin motor dalının muayenesi
1

Hastanın karĢısına geçiniz. Hastadan ağzını hafifçe açıp hareketsiz durmasını isteyiniz.Bu sırada çenenin
orta hatta yer alıp almadığını, Ģakaklarda temporal kasların olduğu yerde atrofiye bağlı „boĢalma‟ olup
olmadığını gözleyiniz.

2

Hastadan diĢlerini sıkmasını veya ağzını büyük bir lokma çiğner gibi kuvvetlice açıp kapamasını
isteyiniz. Bu sırada her iki taraftaki masseter ve temporal kasların kasılmasını palpe ediniz.
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Resim 2: Kranial sinir muayenesi: N. Trigeminus motor dalının muayenesi(Masseter
kasının palpasyonu)

Resim 3: Kranial sinir muayenesi: N. Trigeminus motor dalının muayenesi ( Temporal
kasının palpasyonu)
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

5. KRANĠAL SĠNĠR MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:
ĠMZA:

TARĠH:

DENEME
BASAMAKLAR

1

2

3

Kornea refleksi
1

Küçük bir parça pamuk alıp ucunu iyice inceltti.

2

Hastaya sol tarafa bakmasını söyledi. Hastanın sağ tarafından
yaklaĢarak hasta görmeden pamuğun ucunu korneaya hafifçe
dokundurdu, bu sırada istemsiz olarak göz kırpması olup olmadığını
kontrol etti.

3

Hastaya sağ tarafa bakmasını söyledi. Hastanın sol tarafından
yaklaĢarak hasta görmeden pamuğun ucunu korneaya hafifç
e dokundurdu, bu sırada istemsiz olarak göz kırpması olup olmadığını
kontrol etti.

Oftalmik, maksiller, mandibuler dallarda duyu
muayenesi
1

Bir pamuk parçasıyla hastanın alnının sağ tarafına dokundu. Hastaya
hissedip hissetmediğini sordu.

2

Bir pamuk parçasıyla hastanın alnının sol tarafına dokundu. Hastaya
hissedip hissetmediğini sordu.

3

Ġkisi arasında fark olup olmadığını sordu.

4

5

Bir pamuk parçasıyla hastanın çenesinin üst bölümüne (trigeminal
sinirin maxiller dalının duyu alanına) sağ tarafa dokundu. Hastaya
hissedip hissetmediğini sordu.
Bir pamuk parçasıyla hastanın çenesinin üst bölümüne ( trigeminal
sinirin maxiller dalının duyu alanına) sol tarafa dokundu. Hastaya
hissedip hissetmediğini sordu.
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6

Ġkisi arasında fark olup olmadığını sordu.

7

Bir pamuk parçasıyla hastanın çenesinin alt bölümüne (trigeminal
sinirin mandibuler dalının duyu alanına) sağ tarafa dokundu. Hastaya
hissedip hissetmediğini sordu.

8

Bir pamuk parçasıyla hastanın çenesinin alt bölümüne (trigeminal
sinirin mandibuler dalının duyu alanına) sol tarafa dokundu. Hastaya
hissedip hissetmediğini sordu.

9

Ġkisi arasında fark olup olmadığını sordu.

Trigeminal sinirin motor dalının muayene becerisi
1

Hastanın karĢısına geçti. Hastadan ağzını hafifçe açıp hareketsiz
durmasını istedi. Bu sırada çenenin orta hatta yer alıp almadığını,
Ģakaklarda temporal kasların olduğu yerde atrofiye bağlı „boĢalma‟
olup olmadığını gözledi.

2

Hastadan diĢlerini sıkmasını veya ağzını büyük bir lokma çiğner gibi
kuvvetlice açıp kapamasını istedi. Bu sırada her iki taraftaki masseter
ve temporal kasların kasılmasını palpe etti.
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ÖĞRENĠM REHBERĠ
7. Kranial Sinirin Muayenesi (N. fasiyalis)

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Hastanın karĢısına geçiniz ve nötral pozisyonda her iki taraf alın çizgilerini, nazolabial oluklarını
gözleyiniz, ikisi arasında fark olup olmadığını söyleyiniz.

2

Hastadan diĢlerini göstermesini veya güler gibi yapmasını isteyiniz. Bu sırada ağız köĢelerinin
yanlara doğru simetrik çekilip çekilmediğini gözleyiniz.

3

Hastadan yanaklarını balon gibi ĢiĢirmesini isteyiniz. Hasta bunu yaparken parmaklarınızla yanaklara
bastırıp kas tonusunu muayene ediniz.

4

Hastadan kaĢlarını yukarı doğru kaldırıp alnını kırıĢtırmasını isteyiniz. Alında asimetri olup olmadığına
bakınız. Hasta kaĢlarını yukarı kaldırabiliyorsa aĢağı doğru direnç uygulayınız.

5

Hastadan gözlerini sıkıca kapamasını isteyiniz. Ġki taraf arasında asimetri olup olmadığını gözleyiniz.
Hastanın gözlerini açmaya çalıĢınız ve bu sırada hastaya size direnç göstermesini söyleyiniz. Her iki
taraf arasında güç farkı olup olmadığına bakınız.
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Resim 4: Kranial sinir muayenesi: N.Fasiyalis ( Yanaklarını şişirme, balon gibi yapma)

Resim 5: Kranial sinir muayenesi: N. Fasiyalis ( Kaşlarını kaldırma)

Resim 6: Kranial sinir muayenesi: N. Fasiyalis (Gözlerini sıkıca kapatma)
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DĠRME Rehb

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
7. KRANĠAL SĠNĠRĠN MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:
BASAMAK
NO

NO:
ĠMZA:

TARĠH:
DENEME

BASAMAKLAR
1

1.

2

3

Hastanın karĢısına geçti ve nötral pozisyonda her iki taraf alın çizgilerini,
nazolabial oluklarını gözledi, ikisi arasında fark olup olmadığını söyledi.

2.

Hastadan diĢlerini göstermesini veya güler gibi yapmasını istedi. Bu sırada ağız
köĢelerinin yanlara doğru simetrik çekilip çekilmediğini gözledi.

3.

Hastadan yanaklarını balon gibi ĢiĢirmesini istedi. Hasta bunu yaparken
parmaklarıyla yanaklara bastırıp kas tonusunu muayene etti.

4.

Hastadan kaĢlarını yukarı doğru kaldırıp alnını kırıĢtırmasını istedi. Alında asimetri
olup olmadığına baktı. KaĢlara aĢağı doğru direnç uyguladı.

5.

Hastadan gözlerini sıkıca kapamasını istedi. Ġki taraf arasında asimetri olup
olmadığını gözledi. Hastanın gözlerini açmaya çalıĢtı ve bu sırada hastaya direnç
göstermesini söyledi. Her iki taraf arasında güç farkı olup olmadığına baktı.
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ÖĞRENME REHBERĠ
8. Kranial Sinirin Muayenesi (N.Vestibülokoklearis)

BASAMAK
NO

BASAMAKLAR

1

Hastanın karĢısına geçiniz. Sağ elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarını hasta görmeyecek Ģekilde sağ
kulağının önünde birbirine sürtünüz, hastaya duyup duymadığını sorunuz.

2

Sol elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarını hasta görmeyecek Ģekilde sol kulağının önünde birbirine
sürtünüz, hastaya duyup duymadığını sorunuz.

3

Her iki elinizin baĢ ve iĢaret parmağını her iki kulağın önünde birbirine sürünüz ve hangi
kulağında sesi duyduğunu sorunuz.

Resim 7: Kranial sinir muayenesi: N. Vestibulokoklearis sinirinin yatak başı muayenesi
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
8. Kranial Sinirin Muayenesi (N.Vestibülokoklearis)
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

GÖZLEMCĠ:

İMZA:

KATILIMCI:

TARİH:

NO:

BASAMAK
NO

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

2

3

Hastanın karĢısına geçti. Sağ elinin baĢ ve iĢaret parmaklarını hasta
görmeyecek Ģekilde sağ kulağının önünde birbirine sürttü, hastaya
duyup duymadığını sordu.

2

Sol elinin baĢ ve iĢaret parmaklarını hasta görmeyecek Ģekilde sol
kulağının önünde birbirine sürttü, hastaya duyup duymadığını sordu.

3

Her iki elinin baĢ ve iĢaret parmağını her iki kulağın önünde birbirine
sürttü ve hangi kulağında sesi duyduğunu sordu.
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ÖĞRENME REHBERĠ
9. ve 10. Kranial Sinirin Muayenesi (N.Glossofaringeus, N.
Vagus)
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastanın karĢısına geçiniz. Hastadan ağzını açmasını „aaa‟ demesini isteyiniz. Bu arada yumuĢak
damağı gözleyiniz. Her iki tarafın palatal arklarının simetrik olarak havalanıp havalanmadığını,
uvulanın orta hatta olup olmadığını kontrol ediniz.

2

Hastanın diline dil basacağı ile basınız. Dil basacağı ile sağ taraf farinks arka duvarına dokununuz.
Hasta öğürdüğünde yumuĢak damağın hareketini izleyiniz.

3

Hastanın diline dil basacağı ile basınız. Dil basacağı ile sol taraf farinks arka duvarına dokununuz.
Hasta öğürdüğünde yumuĢak damağın hareketini izleyiniz.

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
9. VE 10. KRANĠAL SĠNĠRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

BASAMAK

TARĠH:

NO
1

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

Hastanın karĢısına geçti. Hastadan ağzını açmasını „aaa‟ demesini istedi. Bu
arada yumuĢak damağı gözledi. Her iki tarafın palatal arklarının simetrik
olarak havalanıp havalanmadığını, uvulanın orta hatta olup olmadığını kontrol
etti.

2

Hastanın diline dil basacağı ile bastı. Dil basacağı ile sağ taraf farinks arka
duvarına dokundu. Hasta öğürdüğünde yumuĢak damağın hareketini izledi.

3

Hastanın diline dil basacağı ile bastı. Dil basacağı ile sol taraf farinks arka
duvarına dokundu. Hasta öğürdüğünde yumuĢak damağın hareketini izledi.
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ÖĞRENME REHBERĠ
11. KRANĠAL SĠNĠR MUAYENESĠ BECERĠSĠ
BASAMA
K

BASAMAKLAR

NO
1

Hastanın karĢısına geçiniz. Omuzlarını yukarı kaldırması isteyiniz. Her iki omuz arasında asimetri,
yükseklik farkı olup olmadığına bakınız.

2

Hastanın omuzlarına elinizi koyup aĢağı doğru bastırınız ve hastaya omuzlarını indirmemesini, size
direnç uygulamasını söyleyiniz. Her iki omuzun direncini karĢılaĢtırınız(Trapezius kasının muayenesi).

3

Hastadan baĢını sola doğru çevirmesini isteyiniz. Hasta baĢını sola çevirince avcunuzu sol çenesine
koyup sağa doğru ittiriniz(Sternokleidomastoid kasının muayenesi).

4

Hastadan baĢını sağa doğru çevirmesini isteyiniz. Hasta baĢını sağa çevirince avcunuzu sağ çenesine
koyup sola doğru ittiriniz(Sternokleidomastoid kasının muayenesi).
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Resim 8: Kranial sinir muayenesi: N. aksessorius

Resim 9 Kranial sinir muayenesi:N. Aksessorius

256

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
11. KRANĠAL SĠNĠR MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:
BASAMAK
NO
1

NO:
ĠMZA:

TARĠH:

1

DENEME
2

Hastanın karĢısına geçti. Omuzlarını yukarı kaldırması istedi. Her iki omuz
arasında asimetri, yükseklik farkı olup olmadığına baktı.

2

Hastanın omuzlarına elini koyup aĢağı doğru bastırdı ve hastaya omuzlarını
indirmemesini, direnç uygulamasını söyledi. Her iki omuzun direncini
karĢılaĢtırdı.

3

Hastadan baĢını sola doğru çevirmesini istedi. Hasta baĢını sola çevirince
avcunu sol çenesine koyup sağa doğru ittirdi.

4

Hastadan baĢını sağa doğru çevirmesini istedi. Hasta baĢını sağa çevirince
avcunu sağ çenesine koyup sola doğru ittirdi.
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3

ÖĞRENME REHBERĠ
12. KRANĠAL SĠNĠRĠN MUAYENESĠ (N.HYPOGLOSSUS)
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastadan ağzını açmasını isteyiniz. Dil ağız içindeyken dilde atrofi, fasikülasyon, deviasyon olup
olmadığını gözleyininiz.

2

Hastadan ağız içinde dilini sağa sola doğru hareket ettirmesini isteyiniz.

3

Hastadan dilini dıĢarı çıkarmasını isteyiniz. Dilin orta hatta olup olmadığını gözleyiniz.

4

Hastadan dili dıĢarıda iken sağa sola doğru oynatmasını isteyiniz.

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
12. KRANĠAL SĠNĠR MUAYENESĠ BECERĠSĠ
KATILIMCI:

NO:

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not
alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

BASAMAK
NO
1

1

DENEME
2

Hastadan ağzını açmasını istedi. Dil ağız içindeyken dilde atrofi, fasikülasyon,
deviasyon olup olmadığını gözledi.

2

Hastadan ağız içinde dilini sağa sola doğru hareket ettirmesini istedi.

3

Hastadan dilini dıĢarı çıkarmasını istedi. Dilin orta hatta olup olmadığını
gözledi.

4

Hastadan dili dıĢarıda iken sağa sola doğru oynatmasını istedi.
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ÖĞRENME REHBERĠ
MOTOR FONKSĠYONLARIN MUAYENESĠ

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
KASLARIN ĠNSPEKSĠYONU
1

Üst ekstremite kaslarının inspeksiyonu için hastayı yatağın kenarına oturtun ve karĢısına geçerek
bakınız. Kollar ve elleri atrofi, fasikülasyon, hipertrofi,psödohipertrofi açısından inceleyiniz.

2

Alt ekstremitenin inspeksiyonunu hastayı sırtüstü yatırarak ve ayakta dururken ayrı ayrı yapınız.
Kasları atrofi, fasikülasyon, hipertrofi, psödohipertrofi açısından inceleyiniz.

KAS TONUSU DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
1

Hastaya ekstremitelerini gevĢek bırakmasını, sizin hareket ettireceğinizi, kendisinin kasmamasını,
hareket ettirmemesini söyleyiniz.

2

Hastanın sağ tarafına geçiniz. Sol elinizle el bileğinden tutunuz. Sağ elinizle el bileğine fleksiyon,
ekstansiyon yaptırınız. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci değerlendiriniz.

3

Sol elinizle dirsek ekleminin proksimalinden kavrayınız. Sağ elinizle el bileğini tutup dirsek eklemine
fleksiyon ekstansiyon hareketleri yaptırınız. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci değerlendiriniz.

4

Hastanın sol tarafına geçiniz. Sağ elinizle el bileğinden tutunuz. Sol elinizle el bileğine fleksiyon,
ekstansiyon yaptırınız. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci değerlendiriniz.

5

Sağ elinizle dirsek ekleminin proksialinden kavrayınız. Sol elinizle el bileğini tutup dirsek eklemine
fleksiyon, ekstansiyon hareketleri yaptırınız. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci değerlendiriniz.

6

Hastanın sağ tarafına geçiniz. Sol elinizle sağ ayak bileğini kavrayınız. Sağ elinizle ayak bileğine
fleksiyon, ekstansiyon, inversiyon, eversiyon hareketleri yaptırınız. Pasif harekete karĢı gösterilen
direnci değerlendiriniz.

7

Sol elinizle uyluğu tutup tespit ediniz. Sağ elinizle diz eklemine pasif fleksiyon, ekstansiyon
hareketleri yaptırınız. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci değerlendiriniz.

8

Hastanın sol tarafına geçiniz. Sağ elinizle sol ayak bileğini kavrayınız. Sol elinizle ayak bileğine
fleksiyon, ekstansiyon, eversiyon, inversiyon hareketleri yaptırınız. Pasif harekete karĢı gösteilen
direnci değerlendiriniz.

9

Sağ elinizle uyluğu tutup tespit ediniz. Sol elinizle diz eklemine pasif fleksiyon, ekstansiyon
hareketleri yaptırınız. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci değerlendiriniz.

KAS GÜCÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
1

Her bir kası ayrı ayrı muayene ediniz ve kas gücünü MRC skalası(Medical Research Council)
üzerinden değerlendiriniz.
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0=Kasılma belirtisi yok.
1=Hafif kasılma belirtisi var, eklem hareketi yok.
2=Yerçekimi ortadan kaldırıldıktan sonra tam kas hareketi
3=Yer çekimine karĢı tam kas hareketi
4=Orta derecede direnç ile birlikte yer çekimine karĢı tam kas hareketi
5 =Tam direnç ile birlikte yerçekimine karĢı tam kas hareketi
2

Hasta muayene masasına oturtunuz.Hastanın karĢısına geçiniz.

3

Omuz abduksiyonu:Hastadan kollarını iki yana doğru açmasını isteyiniz. Hasta bunu yapabiliyorsa
ellerinizi hastanın kollarının lateral yüzüne koyup hastanın kollarını kapatmaya çalıĢınız, hastaya
kollarını açmaya çalıĢmasını, kapatmamasını, size direnç uygulamasını söyleyiniz.

4

Omuz adduksiyonu: Hastadan kollarını gövdeye doğru yaklaĢtırmasını isteyiniz. Hasta bunu
yapabiliyorsa ellerinizi hastanın kollarının medial yüzüne koyup hastanın kollarını açmaya çalıĢınız,
hastaya kollarını kapatmaya çalıĢmasını, açmamasını, size direnç uygulamasını söyleyiniz.

5

Ön kol fleksiyonu: Hastaya kolunu katlamasını, elini kendine doğru çekmesini,size kolunu
açtırmamasını söyleyiniz. Hastanın sağ bileğinden tutup dirseğini ekstansiyona getirmeye çalıĢınız.

6

Ön kol fleksiyonu: Hastaya kolunu katlamasını, elini kendine doğru çekmesini,size kolunu
açtırmamasını söyleyiniz. Hastanın sol bileğinden tutup dirseğini ekstansiyona getirmeye çalıĢınız.

7

Ön kol ekstansiyonu:Hastanın fleksiyondaki kolunu açmasını söyleyiniz. Hasta kolunu ekstansiyona
getirmeye çalıĢırken siz direnç uygulayınız.

8

El bilek ekstansiyonu: Hastanın sağ el bileğini sol elinizle tutup sabitleyiniz, hastaya elini bilekten
yukarı kaldırmasını söyleyiniz. Bu arada siz aksi yönde direnç uygulayınız, hastanın size direnmesini
söyleyiniz.

9

El bilek ekstansiyonu: Hastanın sol el bileğini sağ elinizle tutup sabitleyiniz, hastaya elini bilekten
yukarı kaldırmasını söyleyiniz. Bu arada siz aksi yönde direnç uygulayınız, hastanın size direnmesini
söyleyiniz.

10

El bilek fleksiyonu: Hastadan avuçlarını yukarı gelecek Ģekilde kolarını kaldırmasını ve ellerini
yumruk yapmasını isteyiniz. Hasta bileklerini fleksiyona getiriken, siz karĢı yönde direnç
uygulayınız. Bu uygulamayı her iki ekstremitede yapınız.

11

El parmak ekstansiyonu:Hastanın sağ elini metakarpofalangeal eklemler düzeyinden tutup
sabitleyiniz. El parmaklarını yukarı doğru kaldırmasını söyleyiniz, siz de karĢı yönde direnç
uygulayınız.

12

El parmak ekstansiyonu:Hastanın sol elini metakarpofalangeal eklemler düzeyinden tutup
sabitleyiniz. El parmaklarını yukarı doğru kaldırmasını söyleyiniz, siz de karĢı yönde direnç
uygulayınız.

13

El parmak adduksiyonu: Hastadan kollarını avuç içi aĢağı bakacak Ģekilde uzatmasını isteyiniz.
Hasta parmaklarını birleĢtirmeye çalıĢırken, siz de açmaya çalıĢınız. Bu uygulamayı her iki
ekstremitede yapınız.

14

El parmak abduksiyonu: Hastadan kollarını avuç içi aĢağı bakacak Ģekilde uzatmasını isteyiniz. BaĢ
ve iĢaret parmaklarınızı hastanın metakarpofalangeal eklemi üzerine koyunuz. Hasta parmaklarını
açmaya çalıĢırken siz karĢı yönde direnç uygulayınız, kapatmaya çalıĢınız. Bu uygulamayı her iki
ekstremitede yapınız.

15

Kalça fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın sağ tarafına geçiniz. Hastaya diz
ekstansiyonda iken uyluk ve bacağını yukarı kaldırmasını isteyiniz. Bu sırada uyluğa elinizi koyup
aĢağı doğru indirmeye çalıĢınız, size direnç göstermesini isteyiniz.

16

Kalça fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın sol tarafına geçiniz. Hastaya diz
ekstansiyonda iken uyluk ve bacağını yukarı kaldırmasını isteyiniz. Bu sırada uyluğa elinizi koyup
aĢağı doğru indirmeye çalıĢınız, size direnç göstermesini isteyiniz.
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17

Kalça ekstansiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Sağ tarafına geçiniz. Sağ elinizi uyluğun
altına koyunuz. Hastaya uyluğunu aĢağıya,yatağa doğru itmesini söyleyiniz.

18

Kalça ekstansiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Sol tarafına geçiniz. Sol elinizi uyluğun
altına koyunuz. Hastaya uyluğunu aĢağıya,yatağa doğru itmesini söyleyiniz.

19

Kalça abduksiyonu:Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastaya bacaklarını yanlara doğru
açmasını söyleyiniz. Ellerinizi hastanın her iki uyluğunun lateraline koyup, bacaklarını birbirine
yaklaĢtırmaya çalıĢınız.

20

Kalça adduksiyonu: Kalça adduksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastaya bacaklarını
kapatmasını söyleyiniz. Ellerinizi hastanın her iki uyluğunun medialine koyup, bacaklarını
birbirinden uzaklaĢtırmaya çalıĢınız.

21

Diz fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastadan dizini kırarak bacağını kendisine
çekmesini, topuğunu kalçasına değdirmeye çalıĢmasını isteyiniz. Hasta bunu yaparken siz de
hastanın bacağını açmaya çalıĢınız. Bu uygulamayı her iki ekstremitede yapınız.

22

Diz ekstansiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastadan fleksiyon yaptığı dizini açmasını
söyleyiniz. Siz de hastaya direnç gösteriniz.

23

Ayak dorsifleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın sağına geçiniz. Sol elinizle
hastanın bacağını tespit edip hastaya ayağını bilekten kendisine doğru çekmesini söyleyiniz. Hasta
bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uygulayınız.

24

Ayak dorsifleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın soluna geçiniz. Sağ elinizle
hastanın bacağını tespit edip hastaya ayağını bilekten kendisine doğru çekmesini söyleyiniz. Hasta
bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uygulayınız.

25

Ayak plantar fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın sağına geçiniz. Sol elinizle
hastanın bacağını tespit edip, sağ elinizi hastanın ayağının altına yerleĢtiriniz. Hastaya ayağını
bilekten pedala basar gibi aĢağı basmasını söyleyiniz. Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç
uygulayınız.

26

Ayak plantar fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın soluna geçiniz. Sağ elinizle
hastanın bacağını tespit edip, sol elinizi hastanın ayağının altına yerleĢtiriniz. Hastaya ayağını
bilekten pedala basar gibi aĢağı basmasını söyleyiniz. Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç
uygulayınız.

27

Ayak parmakları dorsifleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın sağına geçiniz. Sol
elinizle hastanın ayağının metatars kemiklerinden tutarak sabitleyiniz. Hastaya parmaklarını
kendisine doğru çekmesini söyleyiniz. Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uygulayınız
.

28

Ayak parmakları dorsifleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın soluna geçiniz.
Sağ elinizle hastanın ayağının metatars kemiklerinden tutarak sabitleyiniz. Hastaya parmaklarını
kendisine doğru çekmesini söyleyiniz. Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uygulayınız.

29

Ayak parmakları plantar fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın sağına geçiniz.
Sol elinizle hastanın metatars kemiklerinden tutarak sabitleyiniz. Sağ elinizi hastanın ayak
parmaklarının altına yerleĢtiriniz. Hastaya ayak parmaklarını aĢağı basmasını söyleyiniz. Hasta bu
hareketi yaparken aksi yönde direnç uygulayınız.

30

Ayak parmakları plantar fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırınız. Hastanın soluna geçiniz.
Sağ elinizle hastanın metatars kemiklerinden tutarak sabitleyiniz. Sol elinizi hastanın ayak
parmaklarının altına yerleĢtiriniz. Hastaya ayak parmaklarını aĢağı basmasını söyleyiniz. Hasta bu
hareketi yaparken aksi yönde direnç uygulayınız.
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Resim 10: Kas gücü değerlendirmesi (El bileği fleksiyonu)

Resim 11: Kas gücü değerlendirmesi (El parmak ekstansiyonu)

Resim 12: Kas gücü değerlendirmesi (El bilek ekstansiyonu)
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Resim 13: Kas gücü değerlendrmesi (Ön kol fleksiyonu, dirsek fleksiyonu)

Resim 14: Kas gücü değerlendirmesi (Omuz adduksiyonu)

Resim 15: Kas gücü değerlendirmesi (Omuz abduksiyonu)
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Resim 16: Kas gücü değerlendirmesi muayenesi (Ayak parmakları dorsifleksiyonu)

Resim 17: Kas gücü değerlendirmesi (Ayak dorsifleksiyonu)

Resim 18: Kas gücü değerlendirmesi (Diz fleksiyonu)
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Resim 19: Kas gücü değerlendirmesi (Kalça fleksiyonu)

Resim 20: Kas gücü değerlendirmesi (Kalça adduksiyonu)

Resim 21: Kas gücü değerlendirmesi (Kalça abduksiyonu)
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
MOTOR FONKSĠYONLARIN MUAYENESĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not alana dek
beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

BASAMAK
NO

NO:
ĠMZA:

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

KASLARIN ĠNSPEKSĠYONU
Üst ekstremite kaslarının inspeksiyonu için hastayı yatağın kenarına oturttu ve

1.

karĢısına geçerek baktı. Kollar ve elleri atrofi, fasikülasyon,
hipertrofi,psödohipertrofi açısından inceledi.
Alt ekstremitenin inspeksiyonunu hastayı sırtüstü yatırarak ve ayakta dururken

2.

ayrı ayrı yaptı. Kasları atrofi, fasikülasyon, hipertrofi, psödohipertrofi açısından
inceledi.
KAS TONUSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

1.

Hastaya ekstremitelerini gevĢek bırakmasını, kendisinin hareket ettireceğini,
kendisini kasmamasını, hareket ettirmemesini söyledi.

2.

Hastanın sağ tarafına geçti. Sol eliyle el bileğinden tuttu. Sağ eliyle el bileğine
fleksiyon, ekstansiyon yaptırdı. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci
değerlendirdi.

3.

Sol eliyle dirsek ekleminin proksimalinden kavradı. Sağ eliyle el bileğini tutup
dirsek eklemine fleksiyon ekstansiyon hareketleri yaptırdı. Pasif harekete karĢı
gösterilen direnci değerlendirdi.

4.

Hastanın sol tarafına geçti. Sağ eliyle el bileğinden tuttu. Sol eliyle el bileğine
fleksiyon, ekstansiyon yaptırdı. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci
değerlendirdi.

266

5.

Sağ eliyle dirsek ekleminin proksimalinden kavradı. Sol eliyle el bileğini tutup
dirsek eklemine fleksiyon, ekstansiyon hareketleri yaptırdı. Pasif harekete karĢı
gösterilen direnci değerlendirdi.

6.

Hastanın sağ tarafına geçti. Sol eliyle sağ ayak bileğini kavradı. Sağ eliyle ayak
bileğine fleksiyon, ekstansiyon, inversiyon, eversiyon hareketleri yaptırdı. Pasif
harekete karĢı gösterilen direnci değerlendirdi.

7.

Sol eliyle uyluğu tutup tespit etti. Sağ eliyle diz eklemine pasif fleksiyon,
ekstansiyon hareketleri yaptırdı. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci
değerlendirdi.

8.

Hastanın sol tarafına geçti. Sağ eliyle sol ayak bileğini kavradı. Sol eliyle ayak
bileğine fleksiyon, ekstansiyon, eversiyon, inversiyon hareketleri yaptırdı. Pasif
harekete karĢı gösterilen direnci değerlendirdi.

9.

Sağ eliyle uyluğu tutup tespit etti. Sol eliyle diz eklemine pasif fleksiyon,
ekstansiyon hareketleri yaptırdı. Pasif harekete karĢı gösterilen direnci
değerlendirdi.
KAS GÜCÜ DEĞERLENDĠRMESĠ

1.

Hasta muayene masasına oturttu.Hastanın karĢısına geçti.

2.

Omuz abduksiyonu:Hastadan kollarını iki yana doğru açmasını istedi. Hasta bunu
yapabiliyorsa ellerinizi hastanın kollarının lateral yüzüne koyup hastanın kollarını
kapatmaya çalıĢtı, hastaya kollarını açmaya çalıĢmasını, kapatmamasını, direnç
uygulamasını söyledi.

3.

Omuz adduksiyonu: Hastadan kollarını gövdeye doğru yaklaĢtırmasını istedi. Hasta
bunu yapabiliyorsa ellerini hastanın kollarının medial yüzüne koyup hastanın
kollarını açmaya çalıĢtı, hastaya kollarını kapatmaya çalıĢmasını, açmamasını,
direnç uygulamasını söyledi.

4.

Ön kol fleksiyonu: Hastaya kolunu katlamasını, elini kendine doğru çekmesini,
kolunu açtırmamasını söyledi. Hastanın sağ bileğinden tutup dirseğini ekstansiyona
getirmeye çalıĢtı.

5.

Ön kol fleksiyonu: Hastaya kolunu katlamasını, elini kendine doğru çekmesini,
kolunu açtırmamasını söyledi. Hastanın sol bileğinden tutup dirseğini ekstansiyona
getirmeye çalıĢtı.

6.

Ön kol ekstansiyonu:Hastanın fleksiyondaki kolunu açmasını söyledi. Hasta kolunu
ekstansiyona getirmeye çalıĢırken direnç uyguladı.

7.

El bilek ekstansiyonu: Hastanın sağ el bileğini sol eliyle tutup sabitledi, hastaya
elini bilekten yukarı kaldırmasını söyledi. Bu arada aksi yönde direnç uyguladı,
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hastanın direnmesini söyledi.

8.

El bilek ekstansiyonu: Hastanın sol el bileğini sağ eliyle tutup sabitledi, hastaya
elini bilekten yukarı kaldırmasını söyledi. Bu arada aksi yönde direnç uyguladı,
hastanın direnmesini söyledi.

9.

El bilek fleksiyonu: Hastadan avuçları yukarı gelecek Ģekilde kollarını kaldırmasını
ve ellerini yumruk yapmasını istedi. Hasta bileklerini fleksiyona getiriken, karĢı
yönde direnç uyguladı. Bu uygulamayı her iki ekstremitede yaptı.

10.

El parmak ekstansiyonu:Hastanın sağ elini metakarpofalangeal eklemler
düzeyinden tutup sabitledi. El parmaklarını yukarı doğru kaldırmasını söyledi, karĢı
yönde direnç uyguladı.

11.

El parmak ekstansiyonu:Hastanın sol elini metakarpofalangeal eklemler
düzeyinden tutup sabitledi. El parmaklarını yukarı doğru kaldırmasını söyledi, karĢı
yönde direnç uyguladı.

12.

El parmak adduksiyonu: Hastadan kollarını avuç içi aĢağı bakacak Ģekilde
uzatmasını istedi. Hasta parmaklarını birleĢtirmeye çalıĢırken, açmaya çalıĢtı. Bu
uygulamayı her iki ekstremitede yaptı.

13.

El parmak abduksiyonu: Hastadan kollarını avuç içi aĢağı bakacak Ģekilde
uzatmasını istedi. BaĢ ve iĢaret parmaklarınızı hastanın metakarpofalangeal eklemi
üzerine koydu. Hasta parmaklarını açmaya çalıĢırken karĢı yönde direnç uyguladı,
kapatmaya çalıĢtı. Bu uygulamayı her iki ekstremitede yaptı.

14.

Kalça fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın sağ tarafına geçti.
Hastadan diz ekstansiyonda iken uyluk ve bacağını yukarı kaldırmasını istedi. Bu
sırada uyluğa elini koyup aĢağı doğru indirmeye çalıĢtı, direnç göstermesini istedi

15.

Kalça fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın sol tarafına geçti.
Hastadan diz ekstansiyonda iken uyluk ve bacağını yukarı kaldırmasını istedi. Bu
sırada uyluğa elini koyup aĢağı doğru indirmeye çalıĢtı, direnç göstermesini istedi.

16.

Kalça ekstansiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Sağ tarafına geçti. Sağ
elini uyluğun altına koydu. Hastaya uyluğunu aĢağıya,yatağa doğru itmesini
söyledi.

17.

Kalça ekstansiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Sol tarafına geçti. Sol elini
uyluğun altına koydu. Hastaya uyluğunu aĢağıya,yatağa doğru itmesini söyledi.

18.

Kalça abduksiyonu:Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastaya bacaklarını yanlara
doğru açmasını söyledi. Ellerini hastanın her iki uyluğunun lateraline koyup,
bacaklarını birbirine yaklaĢtırmaya çalıĢmasını istedi.

19.

Kalça adduksiyonu: Hastayı muayene masasına yatıdı. Hastaya bacaklarını
kapatmasını söyledi. Ellerinizi hastanın her iki uyluğunun medialine koyup,
bacaklarını birbirinden uzaklaĢtırmaya çalıĢtı.

268

20.

Diz fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastadan dizini kırarak bacağını
kendisine çekmesini, topuğunu kalçasına değdirmeye çalıĢmasını istedi. Hasta
bunu yaparken hastanın bacağını açmaya çalıĢtı. Bu uygulamayı her iki
ekstremitede yaptı.

21.

Diz ekstansiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastadan fleksiyon yaptığı
dizini açmasını söyledi. Hastaya karĢı yönde direnç gösterdi.

22.

Ayak dorsifleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın sağına geçti.
Sol eliyle hastanın bacağını tespit edip hastaya ayağını bilekten kendisine doğru
çekmesini söyledi. Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uyguladı.

23.

Ayak dorsifleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın soluna geçti.
Sağ eliyle hastanın bacağını tespit edip hastaya ayağını bilekten kendisine doğru
çekmesini söyledi. Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uyguladı.

24.

Ayak plantar fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın sağına geçti.
Sol eliyle hastanın bacağını tespit edip, sağ elini hastanın ayağının altına
yerleĢtirdi. Hastaya ayağını bilekten pedala basar gibi aĢağı basmasını söyledi.
Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uyguladı.

25.

Ayak plantar fleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın soluna geçti.
Sağ eliyle hastanın bacağını tespit edip, sol elini hastanın ayağının altına
yerleĢtirdi. Hastaya ayağını bilekten pedala basar gibi aĢağı basmasını söyledi.
Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uyguladı.

26.

Ayak parmakları dorsifleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın
sağına geçti. Sol eliyle hastanın ayağının metatars kemiklerinden tutarak sabitledi.
Hastaya parmaklarını kendisine doğru çekmesini söyledi. Hasta bu hareketi
yaparken aksi yönde direnç uyguladı.

27.

Ayak parmakları dorsifleksiyonu: Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın
soluna geçti. Sağ eliyle hastanın ayağının metatars kemiklerinden tutarak sabitledi.
Hastaya parmaklarını kendisine doğru çekmesini söyledi. Hasta bu hareketi
yaparken aksi yönde direnç uyguladı.

28.

Ayak parmakları plantar fleksiyonu:

Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın

sağına geçti. Sol eliyle hastanın metatars kemiklerinden tutarak sabitledi. Sağ elini
hastanın ayak parmaklarının altına yerleĢtirdi. Hastaya ayak parmaklarını aĢağı
basmasını söyledi. Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uyguladı.

29.

Ayak parmakları plantar fleksiyonu:

Hastayı muayene masasına yatırdı. Hastanın

soluna geçti. Sağ eliyle hastanın metatars kemiklerinden tutarak sabitledi Sol elini
hastanın ayak parmaklarının altına yerleĢtirdi. Hastaya ayak parmaklarını aĢağı
basmasını söyledi. Hasta bu hareketi yaparken aksi yönde direnç uyguladı.
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ÖĞRENME REHBERĠ
DERĠN TENDON REFLEKSLERĠNĠN MUAYENESĠ

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
BĠSEPS REFLEKSĠ
1

Hastayı muayene masasına oturtunuz. Hastadan giysilerinin kollarını dirsek üstüne kadar sıvamasını
isteyiniz. Hastanın kollarını gevĢekçe kucağına bırakmasını isteyiniz.

2

Hastanın sağ tarafına geçiniz. Antekübital fossa üzerinde biseps kasının tendonunu bulunuz.

3

Sol el 2. ve 3. parmaklarınızı hastanın biseps tendonu üzerine tendona dik olarak bastırınız.

4

Sağ elinizdeki refleks çekiciyle sol parmaklarınızın üzerine vurunuz.

5

Dirsekte fleksiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendiriniz.

6

Hastanın sol tarafına geçiniz. Antekübital fossa üzerinde biseps kasının tendonunu bulunuz.

7

Sol el 2. ve 3. parmaklarınızı hastanın biseps tendonu üzerine tendona dik olarak bastırınız.

8

Sağ elinizdeki refleks çekiciyle sol parmaklarınızın üzerine vurunuz.

9

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırınız.

TRĠSEPS REFLEKSĠ
1

Hastayı muayene masasına oturtunuz. Hastadan giysilerinin kollarını dirsek üstüne kadar sıvamasını
isteyiniz. Hastanın kollarını gevĢek bırakmasını isteyiniz.

2

Hastanın sağ kolunu sol elinizle antekübital fossadan kavrayarak kolu 90 derece abduksiyona getiriniz
ve önkolun serbestçe sallanacak Ģekilde rahat bırakılmasını isteyiniz.

3

Sağ elinizdeki refleks çekiciyle olekranonun 2-3 cm proksimalindeki triseps tendonuna vurunuz.

4

Dirsekte ekstansiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendiriniz.

5

Hastanın sol kolunu sol elinizle antekübital fossadan kavrayarak kolu 90 derece abduksiyona getiriniz
ve önkolun serbestçe sallanacak Ģekilde rahat bırakılmasını isteyiniz.

6

Sağ elinizdeki refleks çekiciyle olekranonun 2-3 cm proksimalindeki triseps tendonuna vurunuz.

7

Dirsekte ekstansiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendiriniz.

8

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırınız.
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STĠLORADĠAL REFLEKSĠ
1

Hastayı muayene masasına oturtunuz. Hastadan giysilerinin kollarını dirsek üstüne kadar sıvamasını
isteyiniz. Hastanın kollarını gevĢek kucağına bırakmasını isteyiniz.

2

Ön kolu hafif fleksiyon ve hafif pronasyona getiriniz.

3

Sağ radiusun stiloid çıkıntısının 3-4 cm proksimaline sağ elinizdeki refleks çekici ile vurunuz. Dirsekte
fleksiyon ve aynı anda ön kolda supinasyon olup olmadığını gözleyiniz.

4

Sol radiusun stiloid çıkıntısının 3-4 cm proksimaline sağ elinizdeki refleks çekici ile vurunuz. Dirsekte
fleksiyon ve aynı anda ön kolda supinasyon olup olmadığını gözleyiniz.

5

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırınız.

PATELLA REFLEKSĠ
1

Hastayı ayakları yere değmeyecek ve dizler boĢlukta kalacak Ģekilde muayene masasına oturtunuz.

2

Hastadan giysisinin paçalarını diz üstüne dek sıvamasını isteyiniz.

3

Hastadan bacaklarını gevĢek bırakmasını isteyiniz.

4

Hastanın sağ tarafına geçiniz. Sol elinizi sağ kuadriseps kasının üzerine koyunuz.

5

Patella alt kenarı ile tüberositaz tibia arasında kuadriseps tendonunu palpe ediniz.

6

Tendonun üzerine sağ elinizdeki çekiçle vurunuz.

7

Bacakta ekstansiyon olup olmadığını refleksin Ģiddetini değerlendiriniz.

8

Refleks alamıyorsanız hastadan sağ ve sol ellerini birbirine kenetlemesini ve her iki elin parmak
uçlarıyla diğer eli çekerek ayırmaya zorlamasını isteyiniz(Jendrasssik manevrası).

9

Bu sırada muayeneyi tekrarlayınız.

10

Sol elinizi sol kuadriseps kasının üzerine koyunuz.

11

Patella alt kenarı ile tüberositaz tibia arasında kuadriseps tendonunu palpe ediniz.

12

Tendonun üzerine sağ elinizdeki çekiçle vurunuz.

13

Bacakta ekstansiyon olup olmadığını refleksin Ģiddetini değerlendiriniz.

14

Refleks alamıyorsanız hastadan sağ ve sol ellerini birbirine kenetlemesini ve her iki elin parmak
uçlarıyla diğer eli çekerek ayırmaya zorlamasını isteyiniz(Jendrasssik manevrası).

15

Bu sırada muayeneyi tekrarlayınız.

16

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırınız.
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AġĠL REFLEKSĠ
1

Hastayı muayene masasına oturtunuz ve hastadan ayakkabılarını çıkarmasını isteyiniz.

2

Bir elinizi hastanın sağ ayak tabanına koyunuz ve ayak bileğini dorsifleksiyona getiriniz. Kalkaneusun
posteriorundaki yapıĢma yerinin hemen proksimalinde aĢil tendonunun üzerine sağ elinizdeki refleks
çekiciyle vurunuz.

3

Ayak bileğinde plantar fleksiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendiriniz.

4

Hastanın sol tarafına geçiniz. Bir elinizi hastanın sol ayak tabanına koyunuz ve ayak bileğini
dorsifleksiyona getiriniz. Kalkaneusun posteriorundaki yapıĢma yerinin hemen proksimalinde aĢil
tendonunun üzerine sağ elinizdeki refleks çekiciyle vurunuz.

5

Ayak bileğinde plantar fleksiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendiriniz.

6

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırınız.

Resim 22: Derin tendon reflekslerinin muayenesi (Stiloradyal refleks)
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Resim 23: Derin tendon reflekslerinin muayenesi (Biseps refleksi)

Resim 24: Derin tendon reflekslerinin muayenesi (Triseps refleksi)

273

Resim 25: Derin tendon reflekslerinin muayenesi (Patella refleksi)

Resim 26: Derin tendon reflekslerinin muayenesi (Aşil refleksinin muayenesi)
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
DERĠN TENDON REFLEKSLERĠNĠN MUAYENE BECERĠSĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:

NDĠRMehberi
BASAMAK
NO

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

Biseps refleksi
1.

Hastayı muayene masasına oturttu. Hastadan giysilerinin kollarını dirsek üstüne
kadar sıvamasını istedi. Hastanın kollarını gevĢekçe kucağına bırakmasını istedi.

2.

Hastanın sağ tarafına geçti. Antekübital fossa üzerinde biseps kasının tendonunu
buldu.

3.

Sol el 2. ve 3. parmaklarınızı hastanın biseps tendonu üzerine tendona dik olarak
bastırdı.

4.

Sağ elindeki refleks çekiciyle sol parmaklarının üzerine vurdu.

5.

Dirsekte fleksiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendirdi.

6.

Hastanın sol tarafına geçti. Antekübital fossa üzerinde biseps kasının tendonunu
buldu.

7.

Sol el 2. ve 3. parmaklarını hastanın biseps tendonu üzerine tendona dik olarak
bastırdı.

8.

Sağ elindeki refleks çekiciyle sol parmaklarının üzerine vurdu.

9.

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırdı.
Triseps refleksi

1.

Hastayı muayene masasına oturttu. Hastadan giysilerinin kollarını dirsek üstüne
kadar sıvamasını istedi. Hastanın kollarını gevĢek bırakmasını istedi.

2.

Hastanın sağ kolunu sol eliyle antekübital fossadan kavrayarak kolu 90 derece
abduksiyona getirdi ve önkolun serbestçe sallanacak Ģekilde rahat bırakılmasını
istedi.

3.

Sağ elindeki refleks çekiciyle olekranonun 2-3 cm proksimalindeki triseps
tendonuna vurdu.

4.

Dirsekte ekstansiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendirdi.

5.

Hastanın sol kolunu sol eliyle antekübital fossadan kavrayarak kolu 90 derece
abduksiyona getirdi ve önkolun serbestçe sallanacak Ģekilde rahat bırakılmasını
istedi.

6.

Sağ elindeki refleks çekiciyle olekranonun 2-3 cm proksimalindeki triseps
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tendonuna vurdu.
7.

Dirsekte ekstansiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendirdi.

8.

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırdı.
Stiloradial refleksi
Hastayı muayene masasına oturttu. Hastadan giysilerinin kollarını dirsek üstüne

1.

kadar sıvamasını istedi. Hastanın kollarını gevĢek kucağına bırakmasını istedi.
2.

Ön kolu hafif fleksiyon ve hafif pronasyona getirdi.

3.

Sağ radiusun stiloid çıkıntısının 3-4 cm proksimaline sağ elindeki refleks çekici ile
vurdu. Dirsekte fleksiyon ve aynı anda ön kolda supinasyon olup olmadığını
gözledi.
Sol radiusun stiloid çıkıntısının 3-4 cm proksimaline sağ elindeki refleks çekici ile

4.

vurdu. Dirsekte fleksiyon ve aynı anda ön kolda supinasyon olup olmadığını
gözledi.
Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırdı.

5.

Patella refleksi
1.

Hastayı ayakları yere değmeyecek ve dizler boĢlukta kalacak Ģekilde muayene
masasına oturttu.

2.

Hastadan giysisinin paçalarını diz üstüne dek sıvamasını istedi.

3.

Hastadan bacaklarını gevĢek bırakmasını istedi.

4.

Hastanın sağ tarafına geçti. Sol elinizi sağ kuadriseps kasının üzerine koydu.

5.

Patella alt kenarı ile tüberositaz tibia arasında kuadriseps tendonunu palpe etti.

6.

Tendonun üzerine sağ elinizdeki çekiçle vurdu.

7.

Bacakta ekstansiyon olup olmadığını refleksin Ģiddetini değerlendirdi.

8.

Refleks alamayınca hastadan sağ ve sol ellerini birbirine kenetlemesini ve her iki
elin parmak uçlarıyla diğer eli çekerek ayırmaya zorlamasını istedi.

9.

Bu sırada muayeneyi tekrarladı.

10.

Sol elini sol kuadriseps kasının üzerine koydu.

11.

Patella alt kenarı ile tüberositaz tibia arasında kuadriseps tendonunu palpe etti.

12.

Tendonun üzerine sağ elindeki çekiçle vurdu.

13.

Bacakta ekstansiyon olup olmadığını refleksin Ģiddetini değerlendirdi.

14.

Refleks alamayınca hastadan sağ ve sol ellerini birbirine kenetlemesini ve her iki
elin parmak uçlarıyla diğer eli çekerek ayırmaya zorlamasını istedi.

15.

Bu sırada muayeneyi tekrarladı.

16.

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırdı.
AĢil refleksi

1.

Hastayı muayene masasına oturttu ve hastadan ayakkabılarını çıkarmasını istedi.

2.

Bir elini hastanın sağ ayak tabanına koydu ve ayak bileğini dorsifleksiyona getirdi.
Kalkaneusun posteriorundaki yapıĢma yerinin hemen proksimalinde aĢil
tendonunun üzerine sağ elindeki refleks çekiciyle vurdu.

3.

Ayak bileğinde plantar fleksiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendirdi.

4.

Hastanın sol tarafına geçti. Bir elini hastanın sol ayak tabanına koydu ve ayak
bileğini dorsifleksiyona getirdi. Kalkaneusun posteriorundaki yapıĢma yerinin
hemen proksimalinde aĢil tendonunun üzerine sağ elindeki refleks çekiciyle vurdu.

5.

Ayak bileğinde plantar fleksiyon olup olmadığını ve refleksin Ģiddetini değerlendirdi.

6.

Sağ ve sol taraftaki refleks Ģiddetlerini birbirleriyle karĢılaĢtırdı.
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ÖĞRENME REHBERĠ
YÜZEYEL REFLEKSLERĠN MUAYENESĠ

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
Taban derisi cevabı
1

Hastadan ayakkabı ve çoraplarını çıkarmasını isteyiniz.

2

Hastayı muayene masasına sırtüstü yatırınız.Hastanın sağ tarafına geçiniz.

3

Hastaya ayak tabanını çizeceğinizi, ayağını çekmemesini söyleyiniz.

4

Sol elinizle hastanın sağ ayak bileğinden sıkıca tutup ayağı sabitleyiniz.

5

Ayak tabanını, sağ elinizle künt objeyle(anahtar gibi)topuktan baĢlayarak ayak baĢ parmağına
doğru, parmaklara yaklaĢtığınızda mediale dönüp metatarsal kemiklerin distal kısımları üzerinden
geçerek, baĢ parmak altındaki tümseğe gelene kadar yavaĢ ve bastırarak çiziniz. Bu arada
parmaklarının hareketini gözleyiniz, plantar fleksiyon olup olmadığını değerlendiriniz.

6

Sol elinizle hastanın sol ayak bileğinden sıkıca tutup ayağı sabitleyiniz.

7

Ayak tabanını, sağ elinizle künt objeyle(anahtar gibi)topuktan baĢlayarak ayak baĢ parmağına
doğru, parmaklara yaklaĢtığınızda mediale dönüp metatarsal kemiklerin distal kısımları üzerinden
geçerek, baĢ parmak altındaki tümseğe gelene kadar yavaĢ ve bastırarak çiziniz. Bu arada
parmaklarının hareketini gözleyiniz, plantar fleksiyon olup olmadığını değerlendiriniz.

Karın cildi refleksi
1

Hastayı muayene masasına yatırınız.

2

Hastanın giysilerini karnının tamamı görünecek Ģekilde açtırınız.

3

Sağ elinizdeki künt objeyle (anahtar gibi) karnın sağ üst bölümünü, kostalara paralel olarak, dıĢtan
orta hatta doğru, kibrit çakar gibi hızla, ancak bastırmadan, nazikçe çiziniz. Bu sırada karın cildi ve
umblikusu, umblikusta stimulus tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı açısından
gözleyiniz.

4

Sağ elinizdeki künt objeyle (anahtar gibi) karnın sol üst bölümünü, kostalara paralel olarak, dıĢtan
orta hatta doğru, kibrit çakar gibi hızla, ancak bastırmadan, nazikçe çiziniz. Bu sırada karın cildi ve
umblikusu, umblikusta stimulus tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı açısından
gözleyiniz.

5

Karnın sağ orta bölümünü dıĢtan orta hatta doğru, gövde uzun eksenine dik hatta, kibrit çakar gibi
hızla, ancak bastırmadan, nazikçe çiziniz. Bu sırada karın cildi ve umblikusu, umblikusta stimulus
tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı açısından gözleyiniz.

6

Karnın sol orta bölümünü dıĢtan orta hatta doğru, gövde uzun eksenine dik hatta, kibrit çakar gibi
hızla, ancak bastırmadan, nazikçe çiziniz. Bu sırada karın cildi ve umblikusu, umblikusta stimulus
tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı açısından gözleyiniz.

7

Karnın sağ alt bölümünü dıĢtan orta hatta doğru, inguinal ligamente paralel olarak kibrit çakar gibi
hızla, ancak bastırmadan nazikçe çiziniz. Bu sırada karın cildi ve umblikusu, umblikusta stimulus
tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı açısından gözleyiniz.

8

Karnın sol alt bölümünü dıĢtan orta hatta doğru, inguinal ligamente paralel olarak kibrit çakar gibi
hızla, ancak bastırmadan nazikçe çiziniz. Bu sırada karın cildi ve umblikusu, umblikusta stimulus
tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı açısından gözleyiniz.

9

Kadrandaki cevapları birbirleriyle karĢılaĢtırınız.
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
YÜZEYEL REFLEKSLERĠN MUAYENESĠ

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

TARĠH:

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:
BASAMA
K
NO

NO:
DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

Taban derisi cevabı
1.

Hastadan ayakkabı ve çoraplarını çıkarmasını istedi.

2.

Hastayı muayene masasına sırtüstü yatırdı.Hastanın sağ tarafına geçti.

3.

Hastaya ayak tabanını çizeceğini, ayağını çekmemesini söyledi.

4.

Sol eliyle hastanın sağ ayak bileğinden sıkıca tutup ayağı sabitledi.

5.

Ayak tabanını, sağ elinizle künt objeyle(anahtar gibi)topuktan baĢlayarak ayak baĢ
parmağına doğru, parmaklara yaklaĢtığınızda mediale dönüp metatarsal kemiklerin
distal kısımları üzerinden geçerek, baĢ parmak altındaki tümseğe gelene kadar
yavaĢ ve bastırarak çizdi. Bu arada parmaklarının hareketini gözledi, plantar
fleksiyon olup olmadığını değerlendirdi.

6.

Sol eliyle hastanın sol ayak bileğinden sıkıca tutup ayağı sabitledi.

7.

Ayak tabanını, sağ elinizle künt objeyle(anahtar gibi)topuktan baĢlayarak ayak baĢ
parmağına doğru, parmaklara yaklaĢtığınızda mediale dönüp metatarsal kemiklerin
distal kısımları üzerinden geçerek, baĢ parmak altındaki tümseğe gelene kadar
yavaĢ ve bastırarak çizdi. Bu arada parmaklarının hareketini gözledi, plantar
fleksiyon olup olmadığını değerlendirdi.
Karın cildi refleksi

1.

Hastayı muayene masasına yatırdı.

2.

Hastanın giysilerini karnının tamamı görünecek Ģekilde açtırdı.

3.

Sağ elindeki künt objeyle (anahtar gibi) karnın sağ üst bölümünü, kostalara paralel
olarak, dıĢtan orta hatta doğru, kibrit çakar gibi hızla, ancak bastırmadan, nazikçe
çizdi. Bu sırada karın cildi ve umblikusu, umblikusta stimulus tarafına doğru ani
çekilme hareketi olup olmadığı açısından gözledi.

4.

Sağ elindeki künt objeyle (anahtar gibi) karnın sol üst bölümünü, kostalara paralel
olarak, dıĢtan orta hatta doğru, kibrit çakar gibi hızla, ancak bastırmadan, nazikçe
çizdi. Bu sırada karın cildi ve umblikusu, umblikusta stimulus tarafına doğru ani
çekilme hareketi olup olmadığı açısından gözledi.
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5.

Karnın sağ orta bölümünü dıĢtan orta hatta doğru, gövde uzun eksenine dik hatta,
kibrit çakar gibi hızla, ancak bastırmadan, nazikçe çizdi. Bu sırada karın cildi ve
umblikusu, umblikusta stimulus tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı
açısından gözledi.

6.

Karnın sol orta bölümünü dıĢtan orta hatta doğru, gövde uzun eksenine dik hatta,
kibrit çakar gibi hızla, ancak bastırmadan, nazikçe çizdi. Bu sırada karın cildi ve
umblikusu, umblikusta stimulus tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı
açısından gözledi.

7.

Karnın sağ alt bölümünü dıĢtan orta hatta doğru, inguinal ligamente paralel olarak
kibrit çakar gibi hızla, ancak bastırmadan nazikçe çizdi. Bu sırada karın cildi ve
umblikusu, umblikusta stimulus tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı
açısından gözledi.

8.

Karnın sol alt bölümünü dıĢtan orta hatta doğru, inguinal ligamente paralel olarak
kibrit çakar gibi hızla, ancak bastırmadan nazikçe çizdi. Bu sırada karın cildi ve
umblikusu, umblikusta stimulus tarafına doğru ani çekilme hareketi olup olmadığı
açısından gözledi.

9.

Kadrandaki cevapları birbirleriyle karĢılaĢtırdı.

NDĠRME Reh
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ÖĞRENME REHBERĠ
PATOLOJĠK REFLEKSLERĠN MUAYENESĠ
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
BABĠNSKĠ REFLEKSĠ
1

Taban derisi refleksi muayenesi yapar gibi yapınız.Taban derisi refleksine bakarken, ayak baĢ
parmağında dorsifleksiyon, ayak parmaklarında yelpaze gibi açılma hareketi geliĢirse 'Babinski
iĢareti var' denir.

HOFFMANN REFLEKSĠ
1

Hastayı muayene masasına oturtunuz.

2

Hastanın elini pronasyona getiriniz ve serbest bırakmasını isteyiniz.

3

Sol elinizle, hastanın sağ el bileğini hemen proksimalinden kavrayınız.

4

Hastanın orta parmağının orta falanksını, sağ elinizin üstten iĢaret parmağı ve alttan orta
parmağınızın arasına alınız.

5

Sağ elinizi yukarı kaldırarak hastanın elinin ve orta parmağının ekstansiyona gelmesini sağlayınız.

6

Sağ elinizin baĢ parmağı ile distal falanksı iyice fleksiyona getiriniz.

7

BaĢ parmağınızı aniden hastanın parmağının üzerinden kaydırarak distal falanksın serbest kalmasını
sağlayınız.Bu sırada hastanın pamaklarını gözleyiniz.

8

Sol elinizle, hastanın sol el bileğini hemen proksimalinden kavrayınız.

9

Hastanın orta parmağının orta falanksını, sağ elinizin üstten iĢaret parmağı ve alttan orta
parmağınızın arasına alınız.

10

Sağ elinizi yukarı kaldırarak hastanın elinin ve orta parmağının ekstansiyona gelmesini sağlayınız.

11

Sağ elinizin baĢ parmağı ile distal falanksı iyice fleksiyona getiriniz.

12

BaĢ parmağınızı aniden hastanın parmağının üzerinden kaydırarak distal falanksın serbest kalmasını
sağlayınız.Bu sırada hastanın pamaklarını gözleyiniz.
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Resim 27: Patolojik reflekslerin muayenesi (Hoffmann refleksi)
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
PATOLOJĠK REFLEKSLERĠNĠN MUAYENE BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

TARĠH:

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

BASAMAK
NO

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

Hoffmann refleksi
1.

Hastayı muayene masasına oturttu.

2.

Hastanın elini pronasyona getirdi ve serbest bırakmasını istedi.

3.

Sol eliyle, hastanın sağ el bileğini hemen proksimalinden kavradı.

4.

Hastanın orta parmağının orta falanksını, sağ elinin üstten iĢaret parmağı ve
alttan orta parmağının arasına aldı.

5.

Sağ elini yukarı kaldırarak hastanın elinin ve orta parmağının ekstansiyona
gelmesini sağladı.

6.
7.

Sağ elinin baĢ parmağı ile distal falanksı iyice fleksiyona getirdi.
BaĢ parmağıı aniden hastanın parmağının üzerinden kaydırarak distal falanksın
serbest kalmasını sağladı.Bu sırada hastanın pamaklarını gözledi.

8.

Sol eliyle, hastanın sol el bileğini hemen proksimalinden kavradı.

9.

Hastanın orta parmağının orta falanksını, sağ elinin üstten iĢaret parmağı ve
alttan orta parmağınızın arasına aldı.

10.

Sağ elini yukarı kaldırarak hastanın elinin ve orta parmağının ekstansiyona
gelmesini sağladı.

11.

Sağ elinin baĢ parmağı ile distal falanksı iyice fleksiyona getirdi.

12.

BaĢ parmağını aniden hastanın parmağının üzerinden kaydırarak distal falanksın
serbest kalmasını sağladı.Bu sırada hastanın pamaklarını gözledi.
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ÖĞRENME REHBERĠ
BASĠT TEMAS DUYUSU MUAYENESĠ
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastayı muayene masasına oturtunuz.

2

Hastanın ayakkabı ve çoraplarını çıkarttırınız.

3

Giysisinin kolunu dirsek üstüne, paçalarını dize dek sıvayınız.

4

Duyu kusuru olmayan bir deri bölgesine pamuğu sürtünüz.

5

Hastaya ne hissettiğini sorunuz.

6

Doğru cevabı ('dokunma, sürtme') aldıktan sonra hastaya gözlerini kapamasını, sorduğunuz zaman
cevap vermesini söyleyiniz.

7

Pamuğu hastanın alnının sağ tarafına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

8

Pamuğu hastanın alnının sol tarafına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

9

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

10

Pamuğu hastanın yanağının sağ tarafına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

11

Pamuğu hastanın yanağının sol tarafına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

12

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

13

Pamuğu hastanın çenesinin sağ tarafına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

14

Pamuğu hastanın çenesinin sol tarafına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

15

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

16

Pamuğu hastanın sağ ayağına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

17

Pamuğu hastanın sol ayağına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

18

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

19

Pamuğu hastanın sağ eline sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

20

Pamuğu hastanın sol eline sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sorunuz.

21

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

22

Pamuğu hastanın sağ el parmaklarına ve ardından sağ ön kolda dirseğe yakın bir yere sürtünüz.

23

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

24

Pamuğu hastanın sol el parmaklarına ve ardından sol ön kolda dirseğe yakın bir yere sürtünüz.

25

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

26

Pamuğu hastanın sağ ayağına ve ardından sağ bacağına dize yakın bir yere sürtünüz.

27

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

28

Pamuğu hastanın sol ayağına ve ardından sol bacağına dize yakın bir yere sürtünüz.

29

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

30

Pamuğu hastanın sağ ayağına ve ardından sağ eline sürtünüz.

31

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

32

Pamuğu hastanın sol ayağına ve ardından sol eline sürtünüz.

33

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

34

Pamuğu hastanın sağ eline ve ardından sağ yanağına sürtünüz.

35

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.

36

Pamuğu hastanın sol eline ve ardından sol yanağına sürtünüz.

37

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sorunuz.
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
BASĠT TEMAS DUYUSU MUAYENESĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam not alana dek
beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

BASAMAK
NO

NO:
ĠMZA:

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1.

Hastayı muayene masasına oturttu.

2.

Hastanın ayakkabı ve çoraplarını çıkarttırdı.

3.

Giysisinin kolunu dirsek üstüne, paçalarını dize dek sıvadı.

4.

Duyu kusuru olmayan bir deri bölgesine pamuğu sürttü.

5.

Hastaya ne hissettiğini sordu.

6.

Doğru cevabı ('dokunma, sürtme') aldıktan sonra hastaya gözlerini kapamasını,

2

3

sorduğu zaman cevap vermesini söyledi.
7.

Pamuğu hastanın alnının sağ tarafına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sordu.

8.

Pamuğu hastanın alnının sol tarafına sürtünüz ve hissedip hissetmediğini sordu.

9.

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

10.

Pamuğu hastanın yanağının sağ tarafına sürttü ve hissedip hissetmediğini sordu.

11.

Pamuğu hastanın yanağının sol tarafına sürttü ve hissedip hissetmediğini sordu.

12.

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

13.

Pamuğu hastanın çenesinin sağ tarafına sürttü ve hissedip hissetmediğini sordu.

14.

Pamuğu hastanın çenesinin sol tarafına sürttü ve hissedip hissetmediğini sordu.

15.

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

16.

Pamuğu hastanın sağ ayağına sürttü ve hissedip hissetmediğini sordu.

17.

Pamuğu hastanın sol ayağına sürttü ve hissedip hissetmediğini sordu.

18.

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

19.

Pamuğu hastanın sağ eline sürttü ve hissedip hissetmediğini sordu.
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20.

Pamuğu hastanın sol eline sürttü ve hissedip hissetmediğini sordu.

21.

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

22.

Pamuğu hastanın sağ el parmaklarına ve ardından sağ ön kolda dirseğe yakın bir
yere sürttü.

23.

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

24.

Pamuğu hastanın sol el parmaklarına ve ardından sol ön kolda dirseğe yakın bir
yere sürttü.

25.

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

26.

Pamuğu hastanın sağ ayağına ve ardından sağ bacağına dize yakın bir yere sürttü.

27.

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

28.

Pamuğu hastanın sol ayağına ve ardından sol bacağına dize yakın bir yere sürttü.

29.

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

30.

Pamuğu hastanın sağ ayağına ve ardından sağ eline sürttü.

31.

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

32.

Pamuğu hastanın sol ayağına ve ardından sol eline sürttü.

33.

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

34.

Pamuğu hastanın sağ eline ve ardından sağ yanağına sürttü.

35.

Ġki tarafın hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.

36.

Pamuğu hastanın sol eline ve ardından sol yanağına sürttü.

37.

Ġki bölgenin hisleri arasında fark olup olmadığını sordu.
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ÖĞRENME REHBERĠ
EKLEM POZĠSYON DUYUSU MUAYENESĠ

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastayı muayene masasına oturtunuz.

2

Hastanın sağ el 2.parmağının distal interfalangeal eklemini sol elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla
eklemin iki yanından sıkıca tutup sabitleyiniz. Sağ elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla eklemin
distalindeki kısmı yanlardan sıkıca tutunuz.

3

Hastaya parmağını serbest bırakmasını, parmağını aĢağıya ve yukarıya oynatacağınızı söyleyiniz.

4

Hastadan gözlerini kapatmasını isteyiniz.

5

Distaldeki parmaklarınızla eklemi birkaç kez fleksiyona ve ekstansiyona getiriniz.

6

AĢağıda veya yukarıda eklemi sabit tutup hastaya parmağını aĢağıda mı, yoksa yukarıda mı hissettiğini
sorunuz.

7

Hastanın sol el 2.parmağının distal interfalangeal eklemini sol elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla
eklemin iki yanından sıkıca tutup sabitleyiniz. Sağ elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla eklemin
distalindeki kısmı yanlardan sıkıca tutunuz.

8

Hastaya parmağını serbest bırakmasını, parmağını aĢağıya ve yukarıya oynatacağınızı söyleyiniz.

9

Hastadan gözlerini kapatmasını isteyiniz.

10

Distaldeki parmaklarınızla eklemi birkaç kez fleksiyona ve ekstansiyona getiriniz.

11

AĢağıda veya yukarıda eklemi sabit tutup hastaya parmağını aĢağıda mı, yoksa yukarıda mı hissettiğini
sorunuz.

12

Hastanın sağ ayak 1.parmağının interfalangeal eklemini sol elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla eklemin
iki yanından sıkıca tutup sabitleyiniz. Sağ elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla eklemin distalindeki kısmı
yanlardan sıkıca tutunuz.

13

Hastaya parmağını serbest bırakmasını, parmağını aĢağıya ve yukarıya oynatacağınızı söyleyiniz.

14

Hastadan gözlerini kapatmasını isteyiniz.

15

Distaldeki parmaklarınızla eklemi birkaç kez fleksiyona ve ekstansiyona getiriniz.

16

AĢağıda veya yukarıda eklemi sabit tutup hastaya parmağını aĢağıda mı, yoksa yukarıda mı hissettiğini
sorunuz.

17

Hastanın sol ayak 1.parmağının interfalangeal eklemini sol elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla eklemin
iki yanından sıkıca tutup sabitleyiniz. Sağ elinizin baĢ ve iĢaret parmaklarıyla eklemin distalindeki kısmı
yanlardan sıkıca tutunuz.

18

Hastadan parmağını serbest bırakmasını, parmağını aĢağıya ve yukarıya oynatacağınızı söyleyiniz.

19

Hastadan gözlerini kapatmasını isteyiniz.

20

Distaldeki parmaklarınızla eklemi birkaç kez fleksiyona ve ekstansiyona getiriniz.

21

AĢağıda veya yukarıda eklemi sabit tutup hastaya parmağını aĢağıda mı, yoksa yukarıda mı hissettiğini
sorunuz.
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
EKLEM POZĠSYON DUYUSU MUAYENE BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
NDĠRME Rehberi
GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

TARĠH:

KATILIMCI:

NO:

BASAMAK
NO

DENEME

BASAMAKLAR
1

1.

Hastayı muayene masasına oturttu.

2.

Hastanın sağ el 2.parmağının distal interfalangeal eklemini sol elinin baĢ ve iĢaret

2

3

parmaklarıyla eklemin iki yanından sıkıca tutup sabitledi. Sağ elinin baĢ ve iĢaret
parmaklarıyla eklemin distalindeki kısmı yanlardan sıkıca tuttu.
3.

Hastaya parmağını serbest bırakmasını, parmağını aĢağıya ve yukarıya
oynatacağınızı söyledi.

4.

Hastadan gözlerini kapatmasını istedi.

5.

Distaldeki parmaklarıyla eklemi birkaç kez fleksiyona ve ekstansiyona getirdi.

6.

AĢağıda veya yukarıda eklemi sabit tutup hastaya parmağını aĢağıda mı, yoksa
yukarıda mı hissettiğini sordu.

7.

Hastanın sol el 2.parmağının distal interfalangeal eklemini sol elinin baĢ ve iĢaret
parmaklarıyla eklemin iki yanından sıkıca tutup sabitledi. Sağ elinin baĢ ve iĢaret
parmaklarıyla eklemin distalindeki kısmı yanlardan sıkıca tuttu.

8.

Hastaya parmağını serbest bırakmasını, parmağını aĢağıya ve yukarıya
oynatacağınızı söyledi.

9.

Hastadan gözlerini kapatmasını istedi.

10.

Distaldeki parmaklarıyla eklemi birkaç kez fleksiyona ve ekstansiyona getirdi.

11.

AĢağıda veya yukarıda eklemi sabit tutup hastaya parmağını aĢağıda mı, yoksa
yukarıda mı hissettiğini sordu.

12.

Hastanın sağ ayak 1.parmağının interfalangeal eklemini sol elinin baĢ ve iĢaret
parmaklarıyla eklemin iki yanından sıkıca tutup sabitledi. Sağ elinin baĢ ve iĢaret
parmaklarıyla eklemin distalindeki kısmı yanlardan sıkıca tuttu.

13.

Hastaya parmağını serbest bırakmasını, parmağını aĢağıya ve yukarıya
oynatacağınızı söyledi.

14.

Hastadan gözlerini kapatmasını istedi.

15.

Distaldeki parmaklarıyla eklemi birkaç kez fleksiyona ve ekstansiyona getirdi.

16.

AĢağıda veya yukarıda eklemi sabit tutup hastaya parmağını aĢağıda mı, yoksa
yukarıda mı hissettiğini sordu.

17.

Hastanın sol ayak 1.parmağının interfalangeal eklemini sol elinin baĢ ve iĢaret
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parmaklarıyla eklemin iki yanından sıkıca tutup sabitledi. Sağ elinin baĢ ve iĢaret
parmaklarıyla eklemin distalindeki kısmı yanlardan sıkıca tuttu.
18.

Hastaya parmağını serbest bırakmasını, parmağını aĢağıya ve yukarıya
oynatacağınızı söyledi.

19.

Hastadan gözlerini kapatmasını istedi.

20.

Distaldeki parmaklarıyla eklemi birkaç kez fleksiyona ve ekstansiyona getirdi.

21.

AĢağıda veya yukarıda eklemi sabit tutup hastaya parmağını aĢağıda mı, yoksa
yukarıda mı hissettiğini sordu.
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ÖĞRENME REHBERĠ
KOORDĠNASYON VE DENGE MUAYENESĠ

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
ROMBERG TESTĠ MUAYENESĠ
1

Hastaya karĢınızda ayakta durmasını söyleyiniz. Ayakları arasındaki mesafeyi gözleyiniz.

2

Hastanın ayaklarını önden ve topuktan tamamen birleĢtirmesini ve dengede durmasını
söyleyiniz.

3

Hasta dengede durabiliyorsa gözlerini kapamasını o Ģekilde dengede durmasını isteyiniz. Bu
sırada siz de hastanın yanında durunuz ve hastanın düĢmemesi için dikkatli olunuz.

SEREBELLAR MUAYENE
1

Hastayı muayene masasına oturtunuz.

2

Nistagmus açısından horizontal ve vertikal göz küresi hareketlerini muayene ediniz.

3

Dizartri açısından konuĢma muayenesi yapınız.

4

Hipotoni açısından ekstremitelerde tonus muayenesi yapınız.

5

Hastadan sağ elinin iĢaret parmağını burnunun ucuna değdirmesini, sonra sizin iĢaret parmağınızın
ucuna değdirmesini isteyiniz. Bu arada siz de her seferinde iĢaret parmağınızı hareket ettiriniz.

6

Hastadan sol elinin iĢaret parmağını burnunun ucuna değdirmesini, sonra sizin iĢaret parmağınızın
ucuna değdirmesini isteyiniz. Bu arada siz de her seferinde iĢaret parmağınızı hareket ettiriniz.

7

Hastadan sağ elinin avucunu yukarı doğru öne uzatmasını sol elini bunun üzerine koyup hızla
pronasyon, supinasyon yapmasını isteyiniz.

8

Hastadan sol elinin avucunu yukarı doğru öne uzatmasını sağ elini bunun üzerine koyup hızla
pronasyon, supinasyon yapmasını isteyiniz.

9

Hastadan sağ ayağını yere koymasını, art arda, ayak ucu ve topuğuyla, tempo tutar gibi yere
vurmasını isteyiniz.

10

Hastadan sol ayağını yere koymasını, art arda, ayak ucu ve topuğuyla, tempo tutar gibi yere
vurmasını isteyiniz.

11

Hastayı bacakları düz duracak Ģekilde sırt üstü yatırınız.

12

Hastadan sağ bacağını yukarı kaldırıp, topuğu ile sol diz kapağını bulmasını, tibia üzerinden
sıvazlayarak ayağını aĢağı doğru indirmesini, bacağını eski pozisyonuna yerleĢtirmesini isteyiniz.

13

Hastadan sol bacağını yukarı kaldırıp, topuğu ile sağ diz kapağını bulmasını, tibia üzerinden
sıvazlayarak ayağını aĢağı doğru indirmesini, bacağını eski pozisyonuna yerleĢtirmesini isteyiniz.
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Resim 28: Serebellar muayene (Diz topuk testi)
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
KOORDĠNASYON VE DENGE MUAYENESĠ BECERĠSĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

Romberg testi
1.

Hastaya karĢında ayakta durmasını söyledi. Ayakları arasındaki mesafeyi gözledi.

2.

Hastanın ayaklarını önden ve topuktan tamamen birleĢtirmesini ve dengede
durmasını söyledi.

3.

Hasta dengede durabiliyorsa gözlerini kapamasını o Ģekilde dengede durmasını
istedi. Bu sırada hastanın yanında durdu ve hastanın düĢmemesi için dikkatli oldu.
Serebellar muayene

1.

Hastayı muayene masasına oturttu.

2.

Nistagmus açısından horizontal ve vertikal göz küresi hareketlerini muayene etti.

3.

Dizartri açısından konuĢma muayenesi yaptı.

4.

Hipotoni açısından ekstremitelerde tonus muayenesi yaptı.

5.

Hastadan sağ elinin iĢaret parmağını burnunun ucuna değdirmesini, sonra
kendisinin iĢaret parmağının ucuna değdirmesini istedi. Bu arada her seferinde
iĢaret parmağını hareket ettirdi.

6.

Hastadan sol elinin iĢaret parmağını burnunun ucuna değdirmesini, sonra
kendisinin iĢaret parmağının ucuna değdirmesini istedi. Bu arada her seferinde
iĢaret parmağınızı hareket ettirdi.

7.

Hastadan sağ elinin avucunu yukarı doğru öne uzatmasını sol elini bunun üzerine
koyup hızla pronasyon, supinasyon yapmasını istedi

8.

Hastadan sol elinin avucunu yukarı doğru öne uzatmasını sağ elini bunun üzerine
koyup hızla pronasyon, supinasyon yapmasını istedi.

9.

Hastadan sağ ayağını yere koymasını, art arda, ayak ucu ve topuğuyla, tempo
tutar gibi yere vurmasını istedi.

10.

Hastadan sol ayağını yere koymasını, art arda, ayak ucu ve topuğuyla, tempo tutar
gibi yere vurmasını istedi.

11.

Hastayı bacakları düz duracak Ģekilde sırt üstü yatırdı.
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12.

Hastadan sağ bacağını yukarı kaldırıp, topuğu ile sol diz kapağını bulmasını, tibia
üzerinden sıvazlayarak ayağını aĢağı doğru indirmesini, bacağını eski pozisyonuna
yerleĢtirmesini istedi.

13.

Hastadan sol bacağını yukarı kaldırıp, topuğu ile sağ diz kapağını bulmasını, tibia
üzerinden sıvazlayarak ayağını aĢağı doğru indirmesini, bacağını eski pozisyonuna
yerleĢtirmesini istedi.
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ÖĞRENĠM REHBERĠ
YÜRÜYÜġ MUAYENESĠ

BASAMA
K

BASAMAKLAR

NO
1

Hastayı ayağa kaldırınız.

2

Hastadan ileri doğru yürümesini sonra geri dönüp size doğru yrümesini isteyiniz. Bu sırada hastayı adım
boyu, yüksekliği, postürü, kol hareketleri, dönüĢü normal yapıp yapmadığı hakkında gözleyiniz.

3

Düz bir çizgi üzerinde topuk parmaklara değecek Ģekilde adım sayar gibi yürümesini isteyiniz(Tandem
yürüyüĢü).

4

Topuklarının üzerinde yürütünüz, bunu yapabiliyor mu diye gözleyiniz.

5

Parmak uçları üzerinde yürütünüz, bunu yapabiliyor mu diye gözleyiniz.

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
YÜRÜYÜġ MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
KATILIMCI:

NO:

GÖZLEMCĠ:
ĠMZA:

BASAMAK
NO

TARĠH:

DENEME

BASAMAKLAR
1

1.

Hastayı ayağa kaldırd

2.

Hastadan ileri doğru yürümesini sonra geri dönüp kendisine doğru yürümesini

2

3

istedi. Bu sırada hastayı adım boyu, yüksekliği, postürü, kol hareketleri, dönüĢü
normal yapıp yapmadığı hakkında gözledi.
3.

Düz bir çizgi üzerinde topuk parmaklara değecek Ģekilde adım sayar gibi
yürümesini istedi.

4.

Topuklarının üzerinde yürüttü bunu yapabiliyor mu diye gözledi.

5.

Parmak uçları üzerinde yürüttü, bunu yapabiliyor mu diye gözledi.
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ÖĞRENME BECERĠSĠ
KONUġMA VE LĠSAN MUAYENESĠ
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastaya kendinizi tanıtınız.Bazı sorular soracağınızı söyleyiniz.

2

Hastaya adını ve yaĢını sorunuz.

3

Hastadan Ģikayetlerini anlatmasını isteyerek spontan konuĢmasını değerlendiriniz.

4

Hastaya hiçbir ipucu vermeden ve ne yapmasını istediğinizi göstermeden gözlerini kapatmasını
söyleyiniz. Bunu söylerken birinci tekil Ģahıs emir cümlesi kullanınız.

5

Hastadan kollarını kaldırmasını isteyiniz.

6

Hastaya iki basamaklı emir veriniz, kulağını tutup ağzını açmasını söyleyiniz.

7

Tek kelimeyle baĢlayarak ve hastanın baĢarılı olamadığı noktaya dek sırasıyla kelime sayısını
artırarak 'kitap' , 'kırmızı bayrak', 'yeĢil kapılı ev', 'bugün hava güzel' ibarelerini hastaya tekrar
ettiriniz.

8

Hastaya saatinizi göstererek 'bu ne?' diye sorunuz.

9

Hastaya kaleminizi göstererek 'bu ne?' diye sorunuz.

10

Hastaya 'ba ba, la la, ga ga' hecelerini tekrarlatınız.
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
KONUġMA VE LĠSAN MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

TARĠH:

KATILIMCI:

NO:

BASAMAK
NO

DENEME

BASAMAKLAR
1

1.

Hastaya kendini tanıttı. Bazı sorular soracağını söyledi.

2.

Hastaya adını ve yaĢını sordu.

3.

Hastadan Ģikayetlerini anlatmasını isteyerek spontan konuĢmasını değerlendirdi.

4.

Hastaya hiçbir ipucu vermeden ve ne yapmasını istediğinizi göstermeden gözlerini

2

3

kapatmasını söyledi. Bunu söylerken birinci tekil Ģahıs emir cümlesi kullandı.
5.

Hastadan kollarını kaldırmasını istedi.

6.

Hastaya iki basamaklı emir verdi, kulağını tutup ağzını açmasını söyledi.

7.

Tek kelimeyle baĢlayarak ve hastanın baĢarılı olamadığı noktaya dek sırasıyla
kelime sayısını artırarak 'kitap' , 'kırmızı bayrak', 'yeĢil kapılı ev', 'bugün hava
güzel' ibarelerini hastaya tekrar ettirdi.

8.

Hastaya saatinizi göstererek 'bu ne?' diye sordu.

9.

Hastaya kaleminizi göstererek 'bu ne?' diye sordu.

10.

Hastaya 'ba ba, la la, ga ga' hecelerini tekrarlattı.
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ÖĞRENME BECERĠSĠ
ORTANTASYON VE BELLEK MUAYENESĠ
BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
1

Hastaya muayene amacıyla bazı sorular soracağınızı söyleyiniz.

2

Hastaya 'bugün ayın kaçı?' diye sorunuz.

3

Hastaya 'hangi aydayız?' diye sorunuz.

4

Hastaya 'hangi yıldayız?' diye sorunuz.

5

Hastaya 'haftanın hangi günündeyiz?' diye sorunuz.

6

Hastaya 'hangi mevsimdeyiz?' diye sorunuz.

7

Hasta daha önce sorduğunuz soruların hiçbirine cevap veremezse 'Ģu anda gece mi, gündüz mü? ' diye
sorunuz.

8

Hastaya ' burası neresi, Bu bina ne?' diye sorunuz.

9

Hastaya 'Ģu anda hangi Ģehirdeyiz?' diye sorunuz.

10

Hastaya 'ben kimim, ne iĢ yapıyorum?' diye sorunuz.

11

Hastaya '.........Hanım/Bey, söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin, ben bitirince tekrar edin.' deyiniz.

12

'Elma, masa, para' deyiniz ve sizden sonra tekrarlamasını söyleyiniz.

13

Eğer hasta eksik veya hatalı tekrarladıysa, 1-2 nolu beceri basamaklarını tam doğru yanıtı alana kadar
tekrarlayınız.

14

Hastaya bunları aklında tutmasını, birazdan tekrar soracağınızı söyleyiniz.

15

Hastaya 'YaklaĢık kaç gündür hastanede yatıyorsunuz?' diye sorunuz.

16

Hastaya 'CumhurbaĢkanımız kimdir?' diye sorunuz.

17

Hastaya Türkiye'de veya Dünya'da birkaç yıl önce olan önemli olayları sorunuz.

18

Hastadan az önce söylediğiniz üç kelimeyi tekrar etmesini söyleyiniz.
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

ORYANTASYON VE BELLEK MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

TARĠH:

KATILIMCI:

NO:

BASAMAK
NO

DENEME

BASAMAKLAR
1

1.

Hastaya muayene amacıyla bazı sorular soracağını söyledi.

2.

Hastaya 'bugün ayın kaçı?' diye sordu.

3.

Hastaya 'hangi aydayız?' diye sordu.

4.

Hastaya 'hangi yıldayız?' diye sordu.

5.

Hastaya 'haftanın hangi günündeyiz?' diye sordu.

6.

Hastaya 'hangi mevsimdeyiz?' diye sordu.

7.

Hasta daha önce sorduğu soruların hiçbirine cevap veremeyince 'Ģu anda gece

2

3

mi, gündüz mü? ' diye sordu.
8.

Hastaya ' burası neresi, Bu bina ne?' diye sordu.

9.

Hastaya 'Ģu anda hangi Ģehirdeyiz?' diye sordu.

10.

Hastaya 'ben kimim, ne iĢ yapıyorum?' diye sordu.

11.

Hastaya '.........Hanım/Bey, söyleyeceklerini dikkatle dinleyin, ben bitirince tekrar
edin.' dedi.

12.

'Elma, masa, para' dedi ve sonra tekrarlamasını söyledi.

13.

Eğer hasta eksik veya hatalı tekrarladıysa, 1-2 nolu beceri basamaklarını tam
doğru yanıtı alana kadar tekrarladı.

14.

Hastaya bunları aklında tutmasını, birazdan tekrar soracağını söyledi.

15.

Hastaya 'YaklaĢık kaç gündür hastanede yatıyorsunuz?' diye sordu.

16.

Hastaya 'CumhurbaĢkanımız kimdir?' diye sordu.

17.

Hastaya Türkiye'de veya Dünya'da birkaç yıl önce olan önemli olayları sordu.

18.

Hastadan az önce söylediği üç kelimeyi tekrar etmesini söyledi.
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ÖĞRENME REHBERĠ
DĠKKAT VE ZĠHĠNSEL ĠZLEME MUAYENESĠ

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
ZĠHĠNSEL ĠZLEME MUAYENESĠ
1

Hastadan 'Dünya' kelimesinin harflerini teker teker söylemesini isteyiniz.

2

Hastadan 'Dünya' kelimesinin harflerini tersten tek tek söylemesini isteyiniz.

3

Okur yazar olmayan hastalardan haftanın günlerini düzden ve tersten saymalarını isteyiniz.

DĠKKAT ERĠMĠ MUAYENESĠ
1

Hastaya birbirinden farklı rakam dizilerini, yavaĢ ve saniyede bir hızıyla söyleyerek tekrarlamasını
isteyiniz(3-5-7 gibi).

2

Ġlk seferde baĢarırsa, diziyi yine farklı rakamlardan oluĢmak üzere, bir rakam arttırınız(5-8-2-1).
Hasta hata yaptıysa aynı uzunlukta ama farklı sayılardan oluĢan ikinci bir hak verin.

3

Hasta belli uzunluktaki bir rakam dizisindeki ikinci hakkında da baĢarılı olamadığında, teste son
veriniz.

hberi
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

DĠKKAT VE ZĠHĠNSEL ĠZLEME MUAYENESĠ BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

TARĠH:

KATILIMCI:

BASAMAK
NO

NO:

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

ZĠHĠNSEL ĠZLEME MUAYENESĠ
1.

Hastadan 'Dünya' kelimesinin harflerini teker teker söylemesini istedi.

2.

Hastadan 'Dünya' kelimesinin harflerini tersten tek tek söylemesini istedi.

3.

Okur yazar olmayan hastalardan haftanın günlerini düzden ve tersten saymalarını
istedi.
DĠKKAT ERĠMĠ MUAYENESĠ

1.

Hastaya birbirinden farklı rakam dizilerini, yavaĢ ve saniyede bir hızıyla söyleyerek
tekrarlamasını istedi(3-5-7 gibi).

2.

Ġlk seferde baĢardıysa, diziyi yine farklı rakamlardan oluĢmak üzere, bir rakam
arttırdı(5-8-2-1). Hasta hata yaptıysa aynı uzunlukta ama farklı sayılardan oluĢan
ikinci bir hak verdi.

3.

Hasta belli uzunluktaki bir rakam dizisindeki ikinci hakkında da baĢarılı
olamadığında, teste son verdi.
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ÖĞRENME REHBERĠ
BĠLĠNCĠ KAPALI HASTANIN NÖROLOJĠK MUAYENESĠ

BASAMAK

BASAMAKLAR

NO
Ġnspeksiyon
1

BaĢ ve gözlerde bir tarafa kayma olup olmadığına bakınız.

2

Göz kapaklarını açarak göz kürelerinde hareket olup olmadığını gözleyiniz.

3

Ekstremitelerin duruĢunu değerlendiriniz.

4

Spontan hareketlerin olup olmadığına bakınız.

5

Solunumunu gözleyiniz.
Eli yüze düĢürme testi(konversiyon değerlendirmesi)

1

Hastanın elini tutup yüzünün üstüne doğru kaldırıp, yüzünün üstüne çarpacak Ģekilde bırakınız, yüze
çarpıp çarpmadığını gözleyiniz.
Kornea refleksi (önceki mesleksel beceri föyünden bakınız).
Taban derisi cevabı (önceki mesleksel beceri föyünden bakınız).
Karın cildi refleksi(önceki mesleksel beceri föyünden bakınız).
Derin tendon refleksleri (önceki mesleksel beceri föyünden bakınız).
Ense sertliği muayenesi

1

Hastanın sağ tarafına geçiniz. Sağ taraftaki elinizle hastanın çenesini tutunuz. Sol taraftaki elinizle
baĢını tutunuz.

2

Hastanın baĢını sağa sola çeviriniz.

3

Bu sırada karĢılaĢtığınız dirence dikkat ediniz.

4

Hastanın baĢını fleksiyona getiriniz , çenesini göğsüne değdirmeye çalıĢınız.

5

KarĢılaĢtığınız dirence dikkat ediniz.

6

2. basamaktaki direnci 4. basamaktaki dirençle karĢılaĢtırınız.
Brudzinski iĢareti

1

Hastanın sağ tarafına geçiniz. Sağ elinizle hastanın çenesini tutunuz.
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2

Diğer elinizle baĢı alttan kavrayınız.

3

Hastaya baĢını serbest bırakmasını söyleyiniz.

4

BaĢı fleksiyona getiriniz.

5

Hastanın bacaklarında herhangi bir hareket olup olmadığını gözleyiniz.
Kernig iĢareti

1

Hastanın sağına geçiniz. Sağ elinizle hastanın baldırını alttan kavrayınız.

2

Diğer elinizi hastanın uyluğu üstüne koyunuz.

3

Baldırdan tutan elinizle bacağı karna doğru itip kalça ve dizden 90 derece fleksiyona getiriniz.

4

Dizi yavaĢ yavaĢ ekstansiyona getiriniz. Hasta ağrı hissettiğinde söylemesini isteyiniz, ekstansiyon
kısıtlılığı olup olmadığınına dikkat ediniz.
Glasgow koma skalası
Göz açma

1

Gözlerinin spontan açık olup olmadığına bakınız(Gözler spontan açıksa 4 nolu beceri basamağına
geçiniz.

2

Gözler kapalıysa, hastaya adıyla sesleniniz ve gözlerini açmasını isteyiniz, gözlerini açıp açmadığını
gözleyiniz(Gözlerini açarsa,4 nolu beceri basamağına geçiniz).

3

Supraorbital çentikten, uygun teknikle ağrılı uyaran veriniz, gözlerini açıp açmadığını gözleyiniz.

Sözel cevap
4

Hastaya adını sorunuz ve Ģikayetini anlattırınız(Hasta cevap vermiyorsa 7 nolu basamağa geçiniz).

5

Oryantasyon muayenesi yapınız.

6

Cevapların cümleler halinde, sorularla uyumlu ve doğru olup olmadığını değerlendiriniz.

7

Supraorbital çentikten, uygun teknikle ağrılı uyaran veriniz, cümle, kelime veya anlamsız ses çıkarıp
çıkarmadığını gözleyiniz.
Motor cevap

8

Basit emirler verip yerine getirmesini isteyiniz (emirleri yerine getiriyorsa 9 nolu beceri basamağını
uygulamayınız).

9

Supraorbital çentikten uygun teknikle ağrılı uyaran veriniz ve motor cevap düzeyini değerlendiriniz.
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ

BĠLĠNCĠ KAPALI HASTANIN NÖROLOJĠK MUAYENESĠ
BECERĠSĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması
GÖZLEMCĠ:

ĠMZA:

KATILIMCI:

TARĠH:

NO:

BASAMAK
NO

DENEME

BASAMAKLAR
1

2

3

ĠNSPEKSĠYON
1.

BaĢ ve gözlerde bir tarafa kayma olup olmadığına baktı.

2.

Göz kapaklarını açarak göz kürelerinde hareket olup olmadığını gözledi.

3.

Ekstremitelerin duruĢunu değerlendirdi.

4.

Spontan hareketlerin olup olmadığına baktı.

5.

Solunumunu gözledi.
ELĠ YÜZE DÜġÜRME TESTĠ

1.

Hastanın elini tutup yüzünün üstüne doğru kaldırıp, yüzünün üstüne çarpacak
Ģekilde bıraktı, yüze çarpıp çarpmadığını gözledi.
ENSE SERTLĠĞĠ MUAYENESĠ

1.

Hastanın sağ tarafına geçti. Sağ taraftaki eliyle hastanın çenesini tuttu. Sol
taraftaki eliyle baĢını tuttu.

2.

Hastanın baĢını sağa sola çevirdi.

3.

Bu sırada karĢılaĢtığı dirence dikkat etti.

4.

Hastanın baĢını fleksiyona getirdi , çenesini göğsüne değdirmeye çalıĢtı.

5.

KarĢılaĢtığı dirence dikkat etti.

6.

2. basamaktaki direnci 4. basamaktaki dirençle karĢılaĢtırdı.
BRUDZĠNSKĠ ĠġARETĠ

1.

Hastanın sağ tarafına geçti. Sağ eliyle hastanın çenesini tuttu.

2.

Diğer eliyle baĢı alttan kavradı.

3.

Hastaya baĢını serbest bırakmasını söyledi.

4.

BaĢı fleksiyona getirdi.
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5.

Hastanın bacaklarında herhangi bir hareket olup olmadığını gözledi.
KERNĠG ĠġARETĠ

1.

Hastanın sağına geçti. Sağ eliyle hastanın baldırını alttan kavradı.

2.

Diğer elini hastanın uyluğu üstüne koydu

3.

Baldırdan tutan eliyle bacağı karna doğru itip kalça ve dizden 90 derece
fleksiyona getirdi.

4.

Dizi yavaĢ yavaĢ ekstansiyona getirdi. Hasta ağrı hissettiğinde söylemesini istedi,
ekstansiyon kısıtlılığı olup olmadığınına dikkat etti.
GLASGOW KOMA SKALASI
Göz açma

1.

Gözlerinin spontan açık olup olmadığına baktı(Gözler spontan açıksa 4 nolu beceri
basamağına geçti).

2.

Gözler kapalıysa, hastaya adıyla seslendi ve gözlerini açmasını istedi, gözlerini
açıp açmadığını gözledi(Gözlerini açarsa,4

3.

nolu beceri basamağına geçti).

Supraorbital çentikten, uygun teknikle ağrılı uyaran verdi, gözlerini açıp
açmadığını gözledi.
Sözel cevap

4.

Hastaya adını sordu ve Ģikayetini anlattırdı(Hasta cevap vermiyorsa 7 nolu
basamağa geçti).

5.

Oryantasyon muayenesi yaptı.

6.

Cevapların cümleler halinde, sorularla uyumlu ve doğru olup olmadığını
değerlendirdi.

7.

Supraorbital çentikten, uygun teknikle ağrılı uyaran verdi, cümle, kelime veya
anlamsız ses çıkarıp çıkarmadığını gözledi.
Motor cevap

8.

Basit emirler verip yerine getirmesini istedi (emirleri yerine getiriyorsa 9 nolu
beceri basamağını uygulamadı).

9.

Supraorbital çentikten uygun teknikle ağrılı uyaran verdi ve motor cevap düzeyini
değerlendirdi.
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
NDĠRME R
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
ÖĞRENĠM REHBERĠ
KAS ĠSKELET SĠSTEMĠ MUAYENESĠ
iĠRME Reh

AMAÇ:Bu dersin sonunda öğrenciler kas ve iskelet sistemi muayenesinde postür ve yürüyüĢün değerlendirilmesi,
eklem hareket açıklıklarının ölçümü, kas gücü ve derin tendon reflekslerinin değerlendirmesi konularında bilgi sahibi
olacak ve model üzerinde uygulayabilecektir.

POSTÜR DEĞERLENDĠRMESĠ
Postür, iskelet sisteminin vücudun destek yapılarını stresten ve deformasyondan koruyacak Ģekilde düzgün ve
dengeli diziliĢidir.En az çaba ile elde edilen en düzgün duruĢtur.
Hasta muayene edilirken mümkün olan en az kıyafet ile anterior, lateral (sağdan ve soldan) ve posteriordan
inspeksiyonla değerlendirilir. Asimetriler, anormal açılanmalar not alınır. ġüpheli durumlarda eklem hareketleri
sırasında değerlendirme yapılabilir.
KĠFOZ
Torakal eğriliğin normal sınırlardan daha fazla olmasına kifoz denir.
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SKOLYOZ
Omurganın lateral eğriliğine skolyoz denir.

Yürümenin değerlendirilmesi
Yürüme, bir yerden baĢka bir yere gitmek için vücudun ileri doğru ilerletilmesidir.Kollar, gövde ve bacakların
simetrik, ritmik ve efor gerektirmeyen hareketleriyle karakterizedir.Fizyolojik yürümenin evreleri aĢağıdaki
gösterilmiĢtir.












12345678-

Ġlk değme
Yüklenme
Basma ortası
Basma sonu
Salınım öncesi
Erken salınım
Salınım ortası
Salınım sonu

Hasta mümkün olan en az kıyafet ile düz bir zeminde desteksiz yürütülür. Ġnspeksiyonla yürüme sırasındaki
fizyolojik olmayan paternler not alınır. Hastanın, kısa bacak yürüyüĢü, stapej yürüyüĢü, antaljik yürüyüĢ, bükük diz
yürüyüĢü ve oraklama gibi fizyolojik olmayan yürüyüĢ paternleri varsa kaydedilir (videolar ile yürüyüĢ paternleri
anlatılacak).

Eklem hareket açıklıklarının ölçümü
Kas iskelet sisteminin muayenesinde eklem hareket açıklığı (EHA) ölçümü önemli bir yere sahiptir.Muayene
sırasında eklemler tüm düzlemlerde hareket ettirilerek kısıtlılık olup olmadığı değerlendirilmelidir.EHA ölçümü
sırasında ağrı olup olmadığı, eklemlerin yapısı ve stabilitesi de değerlendirilir.Eklem hareketi, muayene eden kiĢi
tarafından yaptırılırsa pasif EHA, hasta tarafından yapılırsa aktif EHA değerlendirilmiĢ olur.
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Bütün eklem hareketleri sagittal, vertikal ve transvers düzlemlerde ölçülür.

EHA objektif ölçümünde en çok kullanılan alet gonyometredir.Bütün eklemler ölçümden önce anatomik pozisyona
göre yerleĢtirilir ve bu pozisyona sıfır baĢlangıç pozisyonu adı verilmektedir. Aktif ve pasif EHA değerleri kaydedilir.

Kas gücü değerlendirmesi
Kas iskelet sistemi muayenesi sırasında kas kuvveti, kas tonusu ve istemsiz hareketler değerlendirilmelidir. Büyük
kas grupları bir bütün halinde değerlendirilebildiği gibi her kas tek tek de değerlendirilebilir.


0, kasılma belirtisi yok



1, hafif kasılma belirtisi var eklem hareketi yok



2, yer çekimi ortadan kaldırıldıktan sonra tam kas hareketi



3, yer çekimine karĢı tam kas hareketi



4, orta derecede direnç ile birlikte yer çekimine karĢı tam kas hareketi



5, tam direnç ile birlikte yer çekimine karĢı tam kas hareketi
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DERĠN TENDON REFLEKSLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Derin tendon refleksi,refleks çekiciyle bir kasın tendonuna vurulduğunda o kasta kısa süreli refleks kasılma
durumudur. Muayene sırasında değerlendirilen her refleks için hastaya uygun pozisyon verilmelidir. Hastanın
kendini gevĢek bırakması önem arz etmektedir. Refleks çekici ile vuruĢ sırasında el bileği serbest Ģekilde hareket
etmelidir.
Biseps refleksi
Ön kol dirsekten yarı fleksiyonda iken sol el parmağı biseps kasının tendonu üzerine yerleĢtirilip üzerine çekiçle
vurulur.
Normal cevap önkolun fleksiyonudur
Triceps refleksi
Omuz abduksiyonda iken önkol bedene paralel pozisyonda tutularak serbestçe aĢağıya sarkıtılır. Bu pozisyonda
trisepstendonuna vurulur.
Normal cevap önkolun ekstansiyonudur
Stiloradyal (Brakiyoradial) Refleks
Kol yarı pronasyonda iken radiusun stiloid çıkıntısına refleks çekici ile vurulur.
Normal cevap önkolun fleksiyon ve hafif supinasyonudur
Patella refleksi
Hasta muayene masasının kenarına oturtulur, ayaklarını yatak kenarından sarkıtmıĢ vaziyetteyken patella
tendonuna refleks çekici ile vurulur.
Normal cevap diz ekstansiyonudur
AĢil refleksi
Hasta yatıĢ pozisyonundayken bacak kısmi dıĢ rotasyona ve diz fleksiyona getirilir. Ayak bileği sol el ile hafif
dorsifleksiyona getirilerek aĢil tendonuna refleks çekici ile vurulur.
Normal cevap ayak plantar fleksiyonudur.
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DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
KAS ĠSKELET SĠSTEMĠ MUAYENESĠ

DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden
tam not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve
sırasında uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim
duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:
GÖZLEMCĠ:

NO:
ĠMZA:

TARĠH:

N
BASAMAK
NO

DENEME

BASAMAKLAR
1

1

Hastaya yapılacak muayene konusunda bilgi verildi

2

Hastaya anatomik pozisyon verildi

3

Postür analizinde asimetriler,spinal kurvaturlar ve açılanmalar değerlendirildi

4

Normal yürüme paterni değerlendirildi

5

Gonyometre kullanılabildi

6

Pasif ve aktif eklem hareket açıklıkları ölçülebildi

7

Kas gücü değerlendirilebildi

8

Kas gücü kaybı tespit edilebildi

9
10

2

3

Derin tendon refleksleri muayenesinde tendonlar doğru palpe edildi
Refleks çekici doğru kullanılabildi
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KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM
ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
NDĠRME R

ÖĞRENĠM REHBERĠ
LOMBER PONKSĠYON YAPABĠLME BECERĠSĠ

AMAÇ: Dönem III öğrencileri lomber ponksiyon uygulamasının basamaklarını sırası ile sayabilecek ve model
üzerinde lomber ponksiyon yapabilmesidir

ARAÇLAR: LP iğnesi, antiseptik madde, steril tampon, steril delikli örtü, steril eldiven, kültür tüpü, 2 cc‟lik enjektör,
lokal anestezik madde, 2 adet tüp, flaster, makas.
KATILIMCI:

LOMBER PONKSĠYON
Lomber ponksiyon, hastadan BOS örneği almak için yapılan giriĢimsel iĢleme verilen isimdir. Alınan BOS örneği ise
hastalığın teĢhisi için önemlidir. Bazı durumlarda tedavi için de kullanılır. AĢağıda, konu ile ilgili bilgiler verilmiĢtir.
Ponksiyon Yeri Neden Lomber Bölgedir?
Anatomik olarak, medulla spinalis T12-L1 veya L1-L2 sonlanmaktadır (Resim 1). Bu bilgi önemlidir. Çünkü bu
mesafenin üzerinde dura mater içerisinde medulla spinalis gibi önemli bir nöral yapı varken bu mesafenin altında
kauda equina bulunur. Kauda equina, medulla spinalisten çıkan sinir kökçüklerinin (rootlet) oluĢturduğu at kuyruğu
Ģeklinde bir nöral yapıdır ki adını da buradan alır. Anatomik olarak bu kökçükler birleĢerek sinir köklerini (root)
oluĢturur ve kendilerine ait açıklıklardan (foramen intervertebrale) geçerek

medüller kanalı ve vertebral kolonu

terk eder. Kauda equinanın bu yapısı (yani medulla spinalisin kendisinden değil, ondan ayrılan rootletlerden
oluĢuyor olması) bu bölgeyi ponksiyona elveriĢli hale getirmektedir. BaĢka bir ifade ile, vertebral kolonun medulla
spinalis içermeyen tek bölgesi lomber bölgedir ve buraya ponksiyon amaçlı giriĢim yapılması mümkündür. Aynı
durum servikal ve torakal bölge için geçerli değildir. Bu nedenle de iĢlemin adı “Lomber ponksiyon”dur.
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Resim 1: Lomber bölgenin ve ve ilgili nöral yapıların anatomisi

Neden Yaparız?
LP yapılma amacı 3 baĢlık altında özetlenebilir:
A- Tanı Amaçlı
1-

Santral sinir sistemi enfeksiyonları

2-

Subaraknoid kanama

3-

Demiyelinizan hastalıklar

4-

Karsinamatöz menenjit

5-

Guillain-Barre sendromu vb

Alınan BOS örneğinin biyokimyası, hücre içeriği, mikro organizma içerip içermediği, kan içerip içermediği ve çeĢitli
sinir sistemi hastalıklarına dair biyokimyasal belirteçlerin varlığı veya yokluğu incelenerek hastalığın teĢhisi
konulabilir.
B- Tedavi Amaçlı
1-

Pseüdotümör serebri

2-

Spinal korda anestezik madde verilmesi
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3-

Ġntratekal kemoterapi veya ilaç verilmesi

C-Diğer
1- Hidrosefalide BOS basıncının ölçülmesi (Hala değerini korumaktadır)
2- Myelografi veya sisternografi amacı ile spinal kanala kontrast madde verilmesi (giderek terk edilmektedir).

Endikasyonları:
Yukarıdaki baĢlıkta geçen her hangi bir durumun teĢhisi veya tedavisinde LP endikasyonu doğar.
Kontraendikasyonları:
Göreceli ve mutlak kontraendikasyonlar olarak iki baĢlıkta incelenir.
a- Göreceli Kontraendikasyonlar:
1-

Kafa içi basınç artıĢı

2-

Koagulapati (INR > 1.5)

3-

Trombositopeni

4-

Beyin apsesi

b- Mutlak Kontraendikasyonlar:
1- LP yapılacak bölgede enfeksiyonu
2- Supratentorial ve infratentorial bölümler arasında basınç farklılığının bulunması:
Diğer bir ifade ile beyin görüntülemesinde (MRI veya BT‟de);
a- Orta hat Ģifti
b- Suprakiazmatik ve baziller sisternaların kaybolması
c- Posterior fossada kitle
d- Serebellumun üstünde yer alan sisterna süperior serebellarisin kaybolması
e- Mezensefalonun arkasında bulunan sisterna kuadrigeminalisin kaybolması
Nasıl Yapılır:
Anatomik olarak bakıldığında, ponksiyon sırasında ponksiyon iğnesinin geçeceği (kat edeceği) yapılar sırası ile
Ģunlardır.
Cilt-cilt altı yağ dokusu, ligamentum supraspinozum-ligamentum interspinozum-ligamentum flavum-epidural yağ
dokusu-epidural venöz pleksus-dura mater (Resim1 ve Resim 6).
Ponksiyon iğnesinin ucu dura materi geçtiğinde BOS geliĢi olur. Tüm iĢlem steril Ģartlar altında yapılmalıdır. Gerekli
önlemler alınmadığında iĢlem sırasında kontaminasyon riski vardır. Bu ise menenjit ile sonuçlanacaktır.
Steriliteye dair önlemler alındıktan sonra hastanın uygun Ģekilde pozisyonlanması gerekir. Bu iki Ģekilde yapılabilir.
Her iki pozisyonun da kendine has avantajları ve dezavantajları vardır.
1-Oturur pozisyon:
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Oturur pozisyonda hasta yataktan ayaklarını sarkıtır pozisyonda oturmalı, baĢını ve omurgasını öne doğru eğmelidir
(Resim 2). Bu sayede hem spinöz prosesler arası mesafe hem de vertebral laminalar arası mesafe açılır ve iğnenin
kemik yapılara deymesi engellenmiĢ olur. Bu pozisyonda baĢ ve dolayısı ile beyin, iğne giriĢ noktasından daha
yukarıda olduğu için hidrostatik basınç farkı nedeni ile BOS akıĢı daha kolaydır, baĢarı Ģansı daha yüksektir. Ancak,
bazı durumlarda BOS basıncını ölçmek gerekir. Bu pozisyon, BOS basıncı ölçmek için uygun değildir. Beyin, iğne
giriĢ noktasından daha yukarıda olduğu için basınç yüksek çıkacak, gerçeği yansıtmayacaktır. Ayrıca bu pozisyonda,
özellikle çocuk hastalarda hastayı kontrol altında tutmak, iĢlem esnasında ani hareketler yapmasına engel olabilmek
daha zordur.

Resim 2: Oturur pozisyon

2-Lateral dekübit pozisyonu:
Hasta, hekimin tercihine göre sağ veya sol lateral dekübit pozisyonunda iken dizlerini karnına çekmesi ve sırtını
kamburlaĢtırması istenilir (Resim 3). Ağrı veya korku nedeni ile pozisyonunu bozmasına engel olmak için de bir
baĢka doktor veya yardımcı sağlık elemanı tarafından hastanın ensesinden ve bacaklarından sıkıca tutulması
gerekir. Bu pozisyon aslında oturur pozisyondan farklı değildir. Amaç yine kemik yapıları birbirinden uzaklaĢtırmak
ve iğnenin geçeceği yolu açabilmektir. Bir baĢka ifade ile, hastanın dizlerini karnına çekmesi ve sırtını
kamburlaĢtırması hem spinöz prosesleri hem de vertebra laminalarını birbirinden uzaklaĢtıracak, iğnenin bu kemik
yapılara deymesini engelleyecektir. Bu pozisyonda hastanın baĢı ile iğnenin giriĢ noktası aynı yatay düzlemdedir.
Yani aynı yüksekliktedir. Bu nedenle de BOS basıncı ölçmek için uygun olan pozisyondur. Uyumsuz hastaları kontrol
altında tutmak, pozisyonlarını bozmalarına engel olmak daha kolaydır. Ancak, BOS basıncını düĢük olduğu
vakalarda bazen iğne dura materi geçmiĢ olmasına rağmen BOS geliĢi gözlenmeyebilir. Bu sorun, hastadan
öksürmesi istenilerek kolayca çözülebilir. Öksürme sırasında artan kafa içi basınç, BOS‟un akıĢını sağlayacaktır.
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Resim 3: Lateral dekübit pozisyonu

Her iki pozisyonda da öncesinde lokal anestezik yapılması önerilir. Ancak uyumlu hastalarda Ģart değildir.

Resim 4: Farklı ebatlarda LP iğneleri

BaĢarısızlık:
Hastaya verilen pozisyon yanlıĢ ise veya vertebral fleksiyon yetersiz ise iğne spinöz proseslere deyecek ve
ilerlemenize engel olacaktır.
Ġğnenin ilk giriĢ yeri orta hatta değil ise, iğne ucu iki spinöz proses arasından geçmek yerine lomber laminalara
deyecek ve ilerlemenize engel olacaktır.
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Orta hattan girmiĢ olsanız bile, iğnenin ucunu laterale doğru yönlendirmiĢ iseniz (en sık yapılan hatadır) iğne ucu
yine vertebra laminalarına deyecektir (Resim 5).
Ġğneyi gereğinden fazla ilerletmiĢ iseniz, iğne dura matere girmiĢ olsa bile tüm tekal sac‟ı kat ederek dura materin
ön tarafından tekrar dıĢarıya çıkacaktır. BOS gelmeyecektir. Hatta, bu durumda iğnenin vertebra korpusu arkasında
yer alan venöz pleksusu delmesi ve BOS yerine kan gelmesi olasıdır. Tıbbi açıdan endiĢe duyulması gereken bir
durum değildir (Ġlgili bölgenin vasküler anatomisi resim6’da verilmiĢtir. .

Resim 5

Resim 6: Spinal kordun vasküler anatomisi
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Ġp ucu:
Lomber ponksiyon yaparken vertebranın anatomik yapısını yani spinöz proseslerin ciltten yaklaĢık uzaklığını
(derinliğini) ve yine spinöz proseslerin hastanın gövdesinin uzun ekseni ile yaptığı açıyı gözünüzde canlandırmanız
durumunda iğneyi daha doğru yönlendirmeniz olasıdır.
Pratik bilgi:
Hastaya uygun pozisyonu verdikten sonra spinöz prosesleri palpe etmeye çalıĢın. Çok kilolu olmadığı sürece pek
çok hastada bu mümkündür. Yine pek çok yetiĢkin hastada spinöz prosesler ciltten 3-4 cm derindedir. Çocuklarda
ise genellikle 2-3 cm derinliktedir. Bu mesafeyi, iğneyi hastanın vücut eksenine göre dik olarak kat etmeniz daha
doğru olacaktır. Ġğnenin iki spinöz prosesin arasında olduğunu düĢündüğünüzde ise iğne ucunu hastanın baĢına
doğru 20-30 derece yönlendirin, iğnenin kabaca üstteki ve alttaki spinöz proseslere paralel duruma gelmesini
sağlamıĢ olursunuz. Bu sayede, ilerlemeniz boyunca yolunuza herhangi bir kemik yapı çıkmasının önüne
geçebilirsiniz.

LP komplikasyonları:
1-

Serebellar tonsiller veya unkal herniasyon (Kontraendike hasta grubunda uygulanmıĢ ise hekim
hatası olarak kabul edilir. Fazla BOS boĢaltılması sebebi ile de oluĢabilir)

2-

Enfeksiyon/menenjit (Sterilite kurallarına dikkat edilmemiĢ ise risk artar)

3-

BaĢ ağrısı (durada oluĢan delikten, cilt altına BOS sızmaya devam etmesi sebebi ile oluĢur. Vücut
dıĢına akan BOS yoktur. Semptomatik tedavi ve yatak istirahati ile genellikle 1 hafta içerisinde
düzelir)

4-

Subdural hematom ( Fazla miktarda BOS boĢaltılması sebebi ile oluĢabilir)

316

BASAMAK
NO
1

BASAMAKLAR
Araç - gerecin kontrol edilmesi

2

Ellerin yıkanması

3

L3-L4 veya L4-L5 aralığına gelen bölgenin iĢaretlenilmesi

4

Steril eldiven giyilmesi

5

Uygulama bölgesinin iĢaretlenen noktadan baĢlayarak dairesel tarzda antiseptik madde ile silinmesi

6

Delikli steril örtünün L3-L4 veya L4-L5 aralığı açık kalacak Ģekilde örtülmesi

7

LP yapılacak aralığın çevresine 1-2 cc lokal anestezik madde verilmesi

8

LP iğnesinin avuç içine yerleĢecek Ģekilde tutulması

9

LP iğnesi ile sırt düzlemine dik olarak, interspinöz aralıktan geçecek Ģekilde girilmesi

10

Sırasıyla lig. flavum, dura ve araknoid membranı geçerek subaraknoid boĢluğa ulaĢılması

11

LP iğnesinin stilesini geriye çekerek BOS gelip gelmediğinin kontrol edilmesi

12

BOS geldiğinde LP iğnesinin stilesini çekip ucuna manometre (veya serum seti) takılması

13

Gelen BOS‟tan 1-2 ml kültür tüpüne alınması

14

Gelen BOS‟tan iki farklı tüpe 1-5 ml alınması (açıklanacak)

15

LP iğnesinin stilesini yerine takılması

16

Steril tampon ile bastırarak LP iğnesinin geri çekilmesi

17

Steril tamponun flaster ile cilde sıkıca tespit edilmesi

18

Malzemeleri toparlayarak eldivenlerin çıkartılması

19

Atıkların kırmızı çöp poĢetine atılması.

20

Ellerin yıkanması

21

Alınan BOS miktarının not edilmesi
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KSÜ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ
KLĠNĠK BECERĠ EĞĠTĠMĠ
NDĠRME Rehberi

DEĞERLENDĠRME REHBERĠ
LOMBER PONKSĠYON YAPABĠLME BECERĠSĠ
DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ:
AĢağıdaki puanlama sistemini kullanarak, tüm basamaklar doğru, sıralı ve duraksamadan yapılıp, tümünden tam
not alana dek beceriyi yineleyiniz.
A - UstalaĢmıĢ: Basamağın duraksamadan ve eğiticinin yardımına gereksinim olmadan doğru olarak ve sırasında
uygulanması
B - Yeterli: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması; ancak eğiticinin yardımına gereksinim duyulması
C - GeliĢtirilmesi gerekir: Basamağın hiç uygulanmaması; yanlıĢ uygulanması ya da sırasında uygulanmaması

KATILIMCI:

GÖZLEMCĠ:

NO:

ĠMZA:

SIRA

TARĠH:

BASAMAKLAR

DENEME
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

Araç - gerecin kontrol edilmesi
Ellerin yıkanması
L3-L4 veya L4-L5 aralığına gelen bölgenin iĢaretlenilmesi
Steril eldiven giyilmesi
Uygulama bölgesinin iĢaretlenen noktadan baĢlayarak dairesel tarzda antiseptik
madde ile silinmesi
Delikli steril örtünün L3-L4 veya L4-L5 aralığı açık kalacak Ģekilde örtülmesi
LP yapılacak aralığın çevresine 1-2 cc lokal anestezik madde verilmesi
LP iğnesinin avuç içine yerleĢecek Ģekilde tutulması
LP iğnesi ile sırt düzlemine dik olarak, interspinöz aralıktan geçecek Ģekilde girilmesi
Sırasıyla lig. flavum, dura ve araknoid membranı geçerek subaraknoid boĢluğa
ulaĢılması
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11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

LP iğnesinin stilesini geriye çekerek BOS gelip gelmediğinin kontrol edilmesi
BOS geldiğinde LP iğnesinin stilesini çekip ucuna manometre (veya serum seti)
takılması
Gelen BOS‟tan 1-2 ml kültür tüpüne alınması
Gelen BOS‟tan iki farklı tüpe 1-5 ml alınması (açıklanacak)
LP iğnesinin stilesini yerine takılması
Steril tampon ile bastırarak LP iğnesinin geri çekilmesi
Steril tamponun flaster ile cilde sıkıca tespit edilmesi
Malzemeleri toparlayarak eldivenlerin çıkartılması
Atıkların kırmızı çöp poĢetine atılması.
Ellerin yıkanması
Alınan BOS miktarının not edilmesi
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