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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Son yıllarda, özellikle tıp alanında çok hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler 

yaşanmaktadır. Hastalıkların teşhisi ve hastadan incelenmek üzere numunelerin alınmasıyla 

ilgili farklı yöntemler geliştirilmiştir. 

  
Teşhis ve tedavi için endoskopik yöntemlerin kullanımı günümüzde giderek 

yaygınlaşmıştır. Endoskopik yöntem, hastaların daha kısa zamanda sağlıklarına 

kavuşmalarını sağlayan yöntemdir. 

 
Sağlık kurumlarında endoskopi için düzenlenmiş bölümler vardır. İşlem, lokal 

anestezi, sedasyon ve bazı durumlarda genel anestezi gerektirebilir; onun için uygun koşullar 

sağlanan tam donanımlı endoskopi odalarında yapılmalıdır. Endoskopi odalarında çalışan 

hemşirelerin özel eğitim almış ve deneyimli olmaları, hizmetin daha kaliteli verilmesini 

sağlar. 

 
“Özel Uygulamalar” modüllerinde yer alan girişimler doktor tarafından yapılır. 

Hemşire; hastaya uygulama öncesinde, uygulama esnasında ve uygulama sonrasında gerekli 

bakımı verir, kullanılacak malzemeleri hazırlar ve doktora yardımcı olur. Bazı durumlarda 

birden fazla hemşire görev yapar. Biri hastayı takip ederken diğeri malzemeleri hazırlayarak 

işlemin daha düzenli ve kolay yapılmasını sağlar. 

 
Özel Uygulamalar-2 modülü ile sizlere, hastaya yapılan özel uygulamaların yapıldığı 

sağlık kuruluşunda, doktora yardımcı olabilme ve hastaya gerekli bakımı verebilme 

yeterliliğini kazandırmak amaçlanmıştır. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

 

 

 
Dalak ponksiyon uygulamasında, doktora yardımcı olabilecek ve hastaya gerekli 

bakımı verebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Dalak ponksiyonunun uygulama amaçlarını araştırınız. Sonucu sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Dalak ponksiyonunun uygulama basamaklarını araştırarak bu konuyla ilgili 

sınıfta sunum yapınız. 

 Dalak ponksiyonunun komplikasyonlarını araştırarak öğrendiklerinizi sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Dalak ponksiyonda hemşirelik bakımını araştırarak sınıfta sunum yapınız.  

 

1. DALAK PONKSİYONU 
 

Dalak, karın sol üst kadranda bulunur ve 8-11. kostalar tarafından korunur. Arkada sol 

böbrek, yukarıda diyafram ve önde mide fundusu ve kolon ile komşudur. Dalak süngerimsi 

yapıda, damarsal lenfoid organ olup yaklaşık bir yumruk büyüklüğündedir. Dalak, kan 

fizyolojisi ile yakından alakalıdır. Dalağın vücut savunmasında aldığı rol büyüktür. 

  

Resim 1.1: Dalak 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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 Dalak ponksiyonu: Bazı kan hastalıklarında, dalak büyümesi ve enfeksiyon 

hastalıklarının teşhisini koyabilmek için iğne yardımıyla dalak içine girilerek 

mikroskobik inceleme yapılması amacıyla kan örneği alma işlemine denir. 

 
 İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB): İnce bir iğne ile ultrason eşliğinde bir 

organ içinde olan veya karın boşluğundaki bir kitleden örnek elde etmek 

amacıyla küçük bir parça hücre veya sıvıyı aspire etme işlemidir. İnce iğne 

aspirasyon biyopsisi genellikle ultrason eşliğinde yapıldığından ve iğnenin 

oldukça ince olmasından komplikasyon yaşanma riski daha az görülür. Tanı, 

tedavi ve takip edilen hastalara uygulanan girişimdir. 

 

1.1. Dalak Ponksiyonu Uygulama Amaçları 
 

Dalak ponksiyonu dalaktan örnek elde etmek için yapılır. 

 
 Dalak büyümesinin nedeninin araştırılması için yapılır. 

 Kan hastalıklarıyla ilgili tanı koymak amacı ile yapılır. 

 Bazı enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili tanı koymak amacı ile yapılır. 

 

1.2. Dalak Ponksiyonda Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Bulundurulması gereken malzemeler şunlardır: 

 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri 

 Steril ponksiyon iğneleri 

 Enjektörler ( 2, 5, 10, 20 ml’lik) 

 Steril spançlar 

 Steril eldivenler 

 Antiseptik solüsyonlar 

 Tespit malzemeleri (yapıştırıcı bantlar ve diğer aksesuarlar) 

 Lokal anestezik ilaçlar, 

 Laboratuvar türleri 

 Cilt işaretleyici (gerekli durumlarda)  

 Tedavi bezi ve muşambası 

 Buz torbası 

 Böbrek küvet 



 

5 

 

 

Resim 1.2: Dalak ponksiyon iğnesi 

 

1.3. Dalak Ponksiyon Uygulaması 
 

Dalak ponksiyonu yapılmadan önce hastaya veya hastanın ailesine işlemin yapılma 

nedeni, yapılmadığında gelişebilecek sorunlar, tedavi üzerine etkisi ve olası riskleri 

anlatılarak onamları yazılı olarak alınmalıdır. 

 
İşlemin başarılı olması için hastanın iş birliği ve uyum gereklidir. Dalak ponksiyonu 

mutlaka steril koşullara uyularak yapılması gereken bir işlemdir. Özel olarak düzenlenmiş 

müdahale odalarında yapılır. 

 

1.3.1. Dalak Ponksiyon Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 
 Hastanızın önemli tıbbi sorunları, kullandığı ilaçları ve alerji durumları 

(ilaçlara, latekse, flastere vb.) veya başka hastalıkları girişimden önce 

araştırılmalıdır. 

 Dalak ponksiyon öncesi lokal anestezik ilaç kullanılacaksa bu ilaçlara karşı 

alerjinin olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

 Hastalara kanama bozukluğu (hemofili vb.) olup olmadığı sorulmalıdır. Bu tür 

rahatsızlığı olan hastalarda dalak ponksiyonu yapmak sakıncalıdır. 

 Mesanenin ve bağırsakların işlemden önce boşaltılması sağlanır.  

 Tetkikleri yapılmalıdır. 

 Dalak ponksiyonu yapılacak bölgede kıl varsa tıraş edilerek temizlenir. 

 Dalakta kisttik lezyonlar varsa dalak ponksiyonu kontrendikedir. 

 

1.3.2. Dalak Ponksiyon Uygulama Basamakları 
 

 Yapılacak işlemden önce hastaya işlem hakkında bilgi verilir, yazılı izin alınır. 

Hasta bebek veya çocuk ise yazılı izin ailesinden alınır. 

 Kullanılacak malzemeler kolay ulaşabilecek yere konulur. 
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 Uygulama esnasında hastaya hareketsiz kalması söylenir. Hasta, bebek veya 

çocuk ise hareketsiz kalması, bir başkası tarafından sağlanır (Hastayı uygun 

pozisyonda sabit tutmak için deneyimli birisi gerekir.). 

 Hastaya supine (sırtüstü yatış) pozisyonu verilir ve hastanın kolları başının 

altına yerleştirilir. 

 Diğer bir şekilde hastaya sağ lateral (yan) pozisyonu verilir. 

 Steril malzemeler ve dalak ponksiyon seti açılmadan önce sterilizasyonu 

(endikatör, flaster rengi vb.) kontrol edilerek sağlık personeli tarafından açılır. 

 Ponksiyonu yapacak doktor steril olarak giyinir. 

 Doktor tarafından işlem öncesinde ultrasonografi yapılarak veya elle palpe 

edilerek girişim yeri belirlenir. 

  

Resim 1.3: Dalak ponksiyon bölge tespiti  

 Doktor tarafından kullanılan spança sağlık personeli tarafından antiseptik 

solüsyon dökülür. 

 Doktor tarafından ponksiyona başlanmadan önce iğnenin ciltten geçeceği alan 

ve çevresi geniş olarak uygun bir antiseptik solüsyon ile merkezden perifere 

doğru ponksiyon yeri temizlenir. 

 Bölge steril delikli bir kompresle ve hastayı mümkün olduğunca steril olarak 

örtülür. 

 Doktorun kullanacağı lokal anestezik ilaç, ampul veya flakon şekline göre 

açılarak 5 ya da 10 ml enjektöre çekmesine yardım edilir. 

 Doktor tarafından iğnenin geçeceği cilt ve cilt altı dokunun lokal anesteziklerle 

hissizleştirilmesi sağlanır. 

 Hastaya hareketsiz kalması, derin nefes alması, nefesini tutması söylenir ve 

nefesini tuttuğu sırada ponksiyon yapılarak örnek alınır (Hastanın nefesini 

tutması dalağın ve diyaframın zarının zarar görmesini önlemek için yapılır.). 
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Resim 1.4: Dalak ponksiyon bölge tespiti 

 Daha sonra girişim yeri steril spançla ile kapatılarak flasterlenir. 

 Ponksiyon bölgesinde kanamayı önlemek için buz torbası konulur. 

 Alınan ponksiyon örneği zaman yitirmeden incelenecek laboratuvarlara 

etiketlenerek gönderilir.  

 İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan malzemeler ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 Kullanılan malzemeler ayrılarak enfekte atık kutusuna, kirli torbasına vb. uygun 

yerlere ayrıştırılarak atılır.  

 Yapılan işlem gerekli formlara kaydedilir. 

 

1.4. Dalak Ponksiyonda Komplikasyonlar 
 

 Kanama; en sık görülen komplikasyondur. Göğüs boşluğunda, karın boşluğunda 

ve dalakta gelişebilir. 

 Ponksiyon iğnesinin akciğer, diyafram, böbrek ve kalın bağırsak gibi diğer 

organları zedeleyebilir. 

 Enfeksiyon gelişebilir. 

 Lokal anestezik ilaçlara bağlı reaksiyonlar ortaya çıkabilir. 

1.5. Dalak Ponksiyonda Hemşirelik Bakımı 
 

Çocuklarda kendini ifade edebilme yeteneği erişkin hastalardaki kadar gelişmiş 

olmadığı için ponksiyon sonrası bebek ve çocuk hastalar daha dikkatle izlenmelidir.  
 İşlem sonrası yaklaşık 24 saat hasta yatak istirahatine alınır ve dinlenmesi 

gerektiği konusunda hasta veya ailesi bilgilendirilir. 

 Girişim sonrasında 48 saat kadar süre ile spor gibi yorucu aktivitelerden 

kaçınılması gerektiği açıklanır. 

 Hastanın yaşam belirtileri takip edilir. 

 Ponksiyon yerinde kanama olma ihtimaline karşı buz torbası konur. 

 Ponksiyon yeri sızıntı ve kanama yönünden takip edilir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

  Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi, dalak ponksiyonunda hastaya uygulanan pozisyondur? 

A) Hastaya supine (sırtüstü yatış) pozisyon 

B) Oturur pozisyon 

C) Prone pozizyon  

D) Litotomi pozisyonu  

E) Lateral dekubitus (yan) pozisyon 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, dalak ponksiyonunun komplikasyonudur? 

A) Kanama 

B) Kolon perforasyonu 

C) Lokal anesteziklere karşı reaksiyon 

D) Enfeksiyon 

E) Hepsi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, dalak ponksiyonunun uygulamasından sonra hastanın 

istirahat etmesi gereken süredir? 

A) 30 dakika  

B) 24 saat 

C) 48 saat 

D) 3 gün 

E) 1 hafta 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, dalak ponksiyonu yapılmadan önce ilk olarak yapılması 

gerekir? 

A) Gerekli malzemeler hazırlanır. 

B) Malzemelerin steril olup olmadığı kontrol edilir. 

C) Yazılı olarak hasta veya ailesinden izin alınır. 

D) Hastaya uygun pozisyon verilir. 

E) Hasta steril olarak örtülür. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, dalak ponksiyonu sonunda yapılan uygulamadır? 

A) Girişim yerine buz torbası koymak 

B) Hastaya sırtüstü pozisyonu vermek 

C) Hastaya yüzüstü pozisyonu vermek  

D) Hastaya lateral pozisyonu vermek 

E) Hepsi- 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

 

Karaciğer ponksiyonu uygulamasında, doktora yardımcı olabilecek ve hastaya gerekli 

bakımı verebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Karaciğer ponksiyonunun uygulama amaçlarını araştırarak sunu yapınız. 

 Çevrenizdeki uygulama alanlarında ve karaciğer ponksiyonu yapılan sağlık 

kurumlarında yapılan karaciğer ponksiyonunu izin alarak gözlemleyiniz. 

Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Karaciğer ponksiyonunun komplikasyonlarını araştırınız. Sonucu sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Karaciğer ponksiyonunda uygulanan hemşirelik bakımını araştırınız. Bunları 

sunu hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2. KARACİĞER PONKSİYONU 
 

Karaciğer ponksiyonu, karaciğerin lobuler yapılarının detayları hakkında kesin bilgiler 

verir. Bununla birlikte tanı konulmamış devam eden karaciğer hastalığı olan hastalarda kesin 

tanıda yarar sağlar. 

 

Resim 2.1: Karaciğer ponksiyonu  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Karaciğer ponksiyonu; özel yapılmış bir iğne ile çoğunlukla ultrason altında 

veya ultrason ile girilecek yer işaretlenerek karaciğerden örnek alınmasıdır. 

Alınan örnekler histolojik ve mikroskobik olarak incelenir. İğnenin gireceği 

yerin anestezisi sağlandığından genellikle ağrı olmaz. Bazen ponksiyondan 

sonra karın sağ üst kısımda, omuza vuran ağrı olabilir. Çoğunlukla önemsiz 

ağrılardır. 

Birçok tanı yöntemleriyle tanı konulamıyorsa karaciğer ponksiyonu yapılabilir. 

Karaciğer ponksiyonu bazı riskler taşımaktadır Bu nedenle klinik ve laboratuvar bulgularıyla 

dikkatli bir değerlendirme yapıldıktan sonra doktor tarafından ponksiyona karar verilir. 

 

 Karaciğer biyopsisi; karaciğer hastalıklarında kesin teşhis koymak 

amacıyla karaciğerden biyopsi yoluyla parça alınma işlemidir. 

Karaciğer biyopsisi lokal anestezi ile laparoskopik yöntemle ve en çok 

USG eşliğinde de yapılır. Yatarak/ayaktan tedavi gören ve takip edilen 

hastalara uygulanan girişimlerdir. 

 
Biyopside amaç alınan hücrelerin bozulmadan korunması ve patoloji laboratuvarına 

ulaştırılmasıdır. Kimyasal solüsyonlar içine batırılarak dokuların korunması sağlanır. Bu 

solüsyonlara örnek; % 95 alkol, % 10’luk formol (10 ml formol +90 ml su), % 40’lık 

nötralize formol (100 ml % 40’lık nötralize formol +90 ml distile su) dur. 

 

2.1. Karaciğer Ponksiyonu Uygulama Amaçları 
 

 Kronik hepatit, 

 Karaciğer transplantasyonu yapılmış hastalarda, 

 Karaciğer sirozu, 

 Karaciğerin herediter hastalıklarında, 

 Neoplazmları içeren çeşitli karaciğer hastalıkları, 

 Metabolik depo hastalıkları, 

 Karaciğer yağlanması gibi çeşitli karaciğer hastalıklarının tanısı ve bazı 

karaciğer hastalıklarının izlenmesi için yapılır. 

 

 

2.2. Karaciğer Ponksiyonunda Kullanılan Araç ve Gereçler  
 

 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri 

 Özel ponksiyon iğnesi 

 Enjektörler ( 5, 10, 20 ml’lik) 

 Steril spançlar 

 Antiseptik solüsyonlar 

 Steril eldivenler 

 Lokal anestezik ilaçlar 

 3-4 laboratuvar tüpü 
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 Flaster 

 Cilt işaretleyici (gerekli durumlarda) 

 Biyopsi yapılacaksa ponksiyon için gereken malzemelere ilave olarak; 

Biyopsi iğnesi, 

İnce-sivri bistüri (gerekirse), 

Formalin içeren biyopsi şişeleri kullanılır. 

 

Resim 2.2: Karaciğer ponksiyonu ve biyopsi iğne örnekleri 

 

 

Resim 2.3: Karaciğer ponksiyonda iğnenin görünümü 

 

2.3. Karaciğer Ponksiyon Uygulaması 
 

Karaciğer ponksiyonundan önce mutlaka yapılacak işlem hastaya anlatılmalı ve yazılı 

onayı alınmalıdır. İşlemin başarılı olması için hastanın iş birliği ve uyum gereklidir. 

Karaciğer ponksiyonu mutlaka steril koşullara uyularak yapılması gereken bir işlemdir. 

 
 Karaciğer biyopsisi kontrendikasyonları 

 

 Uyumsuz hastalar (Sedasyon veya genel anestezi uygulanabilir.), 
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 Bakteriyel kolanjit, 

 Aşırı asiti olan hastalar,  

 Kistik lezyonlar, 

 Hipervasküler tümörler, 

 Konjestif karaciğer hastalıklarıdır. 

2.3.1. Karaciğer Ponksiyonu Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 
 Karaciğer ponksiyonu veya biyopsisi öncesi lokal anestezik ilaçlara karşı 

alerjinin olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

 Hastalarda kanama zamanı, trombosit sayısı ve gerekli diğer tetkikler 

yapılmalıdır. 

 Karaciğer ponksiyonu veya biyopsisi yapılacak bölgede kıl varsa tıraş edilerek 

temizlenir. 

 Karaciğer ponksiyonu veya biyopsisi yapılacak hasta gece yarısından sonra aç 

bırakılır. 

 Karaciğer ponksiyonu veya biyopsisi yapılacak hastanın işlemden hemen önce 

mesane ve bağırsaklarının boşaltılması sağlanır. 

 Hastaya işlemin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilirken iğnenin batırılması 

sırasında nefes alması ve bir süre nefesini tutmasının diyafram, akciğer ve 

karaciğer yaralanmasını önlemedeki önemi açıklanmalıdır. 

 Uygulama öncesi gerekirse ve acil müdahale olasılığına karşılık sol ele veya ön 

kola damar yolu açılır. 

 Doktor istemine göre girişimden bir saat önce sedatif ilaç verilir. 

2.3.2. Karaciğer Ponksiyonu Uygulama Basamakları 

 
 Yapılacak işlemden önce hastaya işlem hakkında bilgi verilir, yazılı izin alınır. 

Hasta bebek veya çocuk ise ailesinden yazılı izin alınır. 

 Kullanılacak malzemeler kolay ulaşabilecek yere konur. 

 Uygulama esnasında hastaya hareketsiz kalması söylenir. 

 Hastaya supine (sırtüstü yatış) pozisyonu verilir ve hastanın kolları başının 

altına yerleştirilir. Diğer bir şekilde hastaya sol lateral (yan) pozisyonu verilir. 

 

Resim 2.4: Karaciğer ponksiyonda hasta pozisyonu 
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 Doktor tarafından işlem öncesinde ultrasonografi yapılarak veya elle palpe 

edilerek girişim yeri belirlenir (USG yapılamayacaksa interkostal aralıklardan 

perküsyon yapılarak mat sesin alındığı bölge belirlenir.). Girişim yeri 

interkostal (kaburga arası) ve subkostal (kaburga altı) olan bölgedir. 

 Steril malzemeler ve ponksiyon veya biyopsi seti açılmadan önce setin, 

malzemelerin sterilizasyonu (endikatör, flaster rengi vb.) kontrol edilerek sağlık 

personeli tarafından açılır. 

 Belirlenen girişim yeri ve çevresi geniş olarak antiseptik solüsyon ile 

merkezden çevreye doğru temizlenir ve delikli steril örtü ile kaplanır ve hasta 

mümkün olduğunca steril olarak örtülür. 

 

 

Resim 2.5: Karaciğer ponksiyon bölgesinin antiseptik solüsyonla temizlenmesi 

 Doktorun kullanacağı lokal anestezik (lidokain % 1-2) ilaç, ampul veya flakon 

şekline göre açılarak 5 ya da 10 ml enjektöre çekmesine yardım edilir. Doktor 

tarafından girişim bölgesinin lokal anestezisi sağlanır. 

 

Resim 2.6: Karaciğer ponksiyon bölgesine lokal anestezi yapılması 

 Hastaya hareketsiz kalması, derin nefes alması, nefesini tutması söylenir ve 

nefesini tuttuğu sırada ponksiyon yapılarak örnek alınır (Hastanın nefesini 

tutması karaciğerin ve diyaframın zarının zarar görmesini önlemek için yapılır.). 
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Resim 2.7: Karaciğer ponksiyon uygulaması  

 

Resim 2.8: Karaciğer ponksiyonunda iğnenin görünümü 

 Karaciğer biyopsisinde 

Biyopsi iğnesinin cilt dokusuna takılmasını önlemek amacıyla girişim bölgesine 

bistüri ile küçük bir insizyon doktor tarafından yapılır. 

 

 

Resim 2.9: Biyopsi yerine insizyon yapılması 
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Sonra biyopsi iğnesi kontrollü bir şekilde ilerletilir. 
Doktor tarafından karaciğer biyopsi (normal karaciğerden veya karaciğer kitlesinden) 

alınır.  

 

 

Resim 2.10: Biyopsinin tümörden yapılması 

İşlem sona erdikten sonra insizyon yeri temizlenerek kapatılır. Biyopsiler formalin 

içine konularak uygun laboratuvara gönderilir. 

 Daha sonra girişim yeri steril spançla ile kapatılır.  

 Girişim bölgesi yastıkla desteklenerek hasta sağ tarafına yatırılır. 

 Alınan ponksiyon örneği zaman yitirmeden incelenecek laboratuvarlara 

etiketlenerek gönderilir.  

 İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan malzemeler ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 Gerekli kayıtlar tutulur. 

 

2.4. Karaciğer Ponksiyonu Komplikasyonları  
 

Günümüzde ultrason altında veya ultrason ile işaretlenerek yapıldığından 

komplikasyon azalmakla beraber her girişimde olduğu gibi karaciğer biyopsilerinde de bazı 

komplikasyonlar olmaktadır. Komplikasyon gelişme riski binde 3 ile on binde 6 (% 0,3-

0,06)’dır. 

 
 En çok görülen komplikasyonlar karın içine, göğüs boşluğuna, karaciğer içine, 

safra yollarına olabilen kanamalardır. Genellikle ilk 4 saat içinde olmaktadır. Bu 

nedenle ilk 4 saat hastalar sıkı takip edilmektedir. Bu kanamalar çoğunlukla 

kendiliğinden durmaktadır. Bazen acil ameliyat gerekebilir hatta ölüme neden 

olabilir. 

 Kanama oluşması veya doku travması sebebiyle ağrı gelişir. 
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 Safra yollarının veya safra kesesinin delinmesi ve safra kaçağı sonrası peritonit 

gelişir. Girişim sırasında iğne akciğer, böbrek ve kalın bağırsak gibi diğer 

organları zedeleyebilir. 

 İğnenin giriş yolu üzerinde tümör implantasyonu görülebilir. 

 Lokal anestezik ilaca bağlı reaksiyonlar ortaya çıkabilir. 

 

2.5. Karaciğer Ponksiyonunda Hemşirelik Bakımı 
 

 Girişimden sonra hasta sağ tarafına yatırılır. Karaciğer ponksiyonundan sonra 

kompresyon (kanamayı durdurmak için yüzeysel basınç) yastıklarla uygulanır. 

 Girişimden 30 dakika kadar sonra kanama olup olmadığı USG yapılarak kontrol 

edilir. 

 En çok görülen komplikasyonlar genellikle ilk 4 saat içinde olmaktadır. Bu 

nedenle hastalar ilk 4 saat 15 dakika ara ile yaşam bulguları takip edilir. Daha 

sonraki 8 saat bir saat aralıklarla, hasta stabil ise 2 saat ara ile 24 saat takip 

edilir. 

 Hematokrit takibi (6 saat ara ile) yapılır. 

 Hastanın 24 saatlik idrar takibi yapılır. 

 Hasta 24 saat yatak istirahati yapması sağlanır. Biyopsiden sonra en az 12 saat 

yataktan kalkmamalı, tüm ihtiyaçları yatakta giderilmelidir. Bu nedenle hasta 

yanında bir refakatçi isteyebilir. 

 Enfeksiyon yönünden hasta takip edilir. 

 Karaciğer ponksiyonu veya biyopsisi yapılan yerde sızıntı, kanama vb. yönden 

takip edilmelidir. 

 Karaciğer ponksiyonundan sonra 6 saat süre ile oral yolla beslenmez. Ağız 

kuruluğu görülürse hastanın ağzını ıslatacak kadar yudum yudum su verilir. 

 Karaciğer ponksiyonundan sonra bir hafta atlama, zıplama ve ağır kaldırmaktan 

kaçınılma ve hastaya ve ailesine eğitim verilmelidir. 



 

17 

 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, karaciğer ponksiyonundan sonra en çok görülen 

komplikasyondur? 

A) Kanama  

B) Ağrı 

C) Peritonit  

D) Tümör implantasyonu  

E) Anestezik ilaca bağlı reaksiyonlar 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, karaciğer ponksiyonundan sonra yapılan hemşirelik bakımı 

uygulamaları arasında yer almaz?  

A) Hematokrit takibi (6 saat ara ile) yapılır. 

B) Hasta hemen oral beslenmeye geçilir.  

C) Enfeksiyon yönünden hasta takip edilir. 

D) Karaciğer ponksiyonu veya biyopsisi yapılan yerde sızıntı, kanama vb. yönden 

takip edilmelidir. 

E) Hepsi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, karaciğer ponksiyonundan sonra yapılan hemşirelik bakımı 

uygulamalarındandır?  

A) Girişimden sonra hasta sağ tarafına yatırılır. 

B) Hastanın 24 saat yaşam bulguları takip edilir.  

C) Hasta12 saat yataktan kaldırılmaz.  

D) Hastanın 24 saatlik idrar takibi yapılır. 

E) Hepsi 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi, karaciğer ponksiyonundan sonra komplikasyonların en çok 

görüldüğü süredir? 
 

A) 4 saat B) 12 saat C) 24 saat  D) 48 saat  E) 72 saat  
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, karaciğer ponksiyonunda hastaya verilen 

pozisyonlardandır? 

I. Sırtüstü yatış pozisyonu verilir. 

II. Yüzüstü yatış pozisyonu verilir. 

III. Sol lateral pozisyonu verilir. 

IV. Sağ lateral pozisyonu verilir. 
 

A) I. ve II.  B) I., II. ve III. C) I. ve III.   D) III. ve IV. E) I.ve IV.  
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

 

Bronkoskopi uygulamasında, doktora uygulama süresince yardımcı olabilecek ve 

hastaya gerekli bakımı verebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Bronkoskopi uygulama amaçlarını araştırarak sunu yapınız. 

 Yaşadığınız yerdeki uygulama alanlarında ve bronkoskopi yapılan sağlık 

kurumlarında yapılan bronkoskopiyi izin alarak gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Bronkoskopinin komplikasyonlarını araştırınız. Sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Bronkoskopide hemşirelik bakımını araştırınız. Bunları sunu hâline getirerek 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

3. BRONKOSKOPİ 
 

 Endoskopi; içi boş olan organların ucunda ışık kaynağı ve kamera bulunan bir 

alet ile gözle incelenmesi işlemidir. Alet ucunda bulunan kamera ile gözlenen 

alan ekrana yansıtılmakta ve görsel olarak işlem (biyopsi gibi bazı işlemler) 

yapılmaktadır.   

 

Resim 3.1: Endoskopi cihaz örneği 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Endoskopi genel bir adlandırma olup incelenen organa veya bölgeye göre ismi 

değişmektedir. 

 

 

İşlemin Adı 

 

Aletin Adı 

 

İncelenen Organ 

Bronkoskopi Bronkoskop Bronşlar 

Gastroskopi Gastroskop Mide 

Gastro duedenoskopi Gastroskop Mide, duedenum 

Kolonoskopi Kolonoskop Kolon 

Laringoskopi Laringoskop Larenks 

Laparoskopi Laparoskop Karın içi, pelvis içi 

Rektoskopi proktoskopi Rektoskop Rektum 

Üreteroskopi Üreteroskop Üreter 

Sistoskopi Sistoskop Mesane, üretra 

Tablo 3.1: Endoskopide kullanılan alet ve incelenen organ 

 

 Bronkoskopi; ışıklı bir aletin (bronkoskop) ağızdan ya da burundan sokularak 

hava yollarının yani bronş ağacının içerden görüntülenmesi, incelenmesi ve 

gereğinde müdahalesi işlemidir. Bu işlem esnasında boğaz, gırtlak, nefes borusu 

ve bronşların anatomisi incelenir. 

 

Şekil 3.1: Trakea ve bronşlar 
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Bronkoskopi, bronşların en uç dallarına kadar gözle incelenmesini sağlar. 

Bronkoskopiyle, hastalıklı bölgelerin görülebilen ya da görünmeyen kısımlarından iğne, 

fırça, lavaj yoluyla küçük doku parçalarının özel aletlerle biyopsi örnekleri alınır. Gerekli 

laboratuvar tetkikleri yapılabilir. Solunum yolları içine kaçmış yabancı cisimler (iğne, gıda 

parçası) varsa çıkarılabilir. Yatarak ve ayaktan tedavi gören hastalara uygulanan 

girişimlerdir. Bronkoskoplar ikiye ayrılır: 

Fiberoptik bronkoskop: Bir ışık kaynağı ile bu ışık kaynağından gelen ışınları 

iletebilen, ince bükülebilir (fleksible/esnek) bir parçadan oluşur. Bronkoskopi sırasında 

gerekli çalışmaların yapılabilmesi (biyopsi ve lavaj) için ortasında bir kanal bulunur. 

Bükülebilme özelliği sayesinde burun ve ağız yolu kullanılarak havayollarına geçilir. Nazal 

yol, hastanın bronkoskopu ısırma olasılığı olmadığından tercih edilir. Genellikle lokal 

anestezi altında yapılır. Cihazın uç kısmında yer alan mercek ile trakea ve bronşların içinden 

alınan görüntü fiberoptik sistem ve bu sisteme eklenen bir kamera ile monitörden izleme 

olanağı verir. Fiberoptik bronkoskoplar çocuk, küçük erişkin ve standart erişkin olmak üzere 

farklı farklı boyutlardadır. 

 

Resim 3.2: Fiberoptik bronkoskop 

Rijit bronkoskop: Genellikle genel anestezi altında sadece ağızdan uygulanabilen, 

esnek olmayan açık tüp şeklindedir. Bir ucu ışık kaynağına bağlı olan iki ucu açık 

değişik boyutlarda metal borulardan oluşan bir sistemdir. Teşhis amacıyla gözlemek 

ve örnek almak için kullanılır. Tedavi amacıyla ise solunum yollarındaki yabancı 

cisimlerin çıkarılması, kanamaların durdurulması balgam birikiminin temizlenmesi 

işlemlerinde kullanılır. 

 

Resim 3.3: Rijit bronkoskop 
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Her iki bronkoskobun kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Alet 

seçimi doktor tarafından yapılır. 

 

3.1. Bronkoskopi Uygulama Amaçları 
 

Bronkoskopi yeni uygulama ve tekniklerin gelişmesiyle tanı ve tedavi amaçlı kullanım 

alanı genişlemiştir. Bazı durumlarda tanı ve tedavi aynı anda uygulanabilmektedir. İğne 

aspirasyonu ve biyopsi örneği alma olanağı sağlar. 

 

 Tanı amaçlı olarak; 

 Akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografi de anormal bulguların varlığı, 

 Tedaviye cevap vermeyen kronik öksürük, 

 Hava yolu kaynaklı kanama, 

 İki haftadan uzun süren ses kısıklığı, 

 Akciğer tümörlerinin tanısı ve evrelendirilmesi, 

 Bazı akciğer enfeksiyonu hastalıklarında etkenin saptanması, 

 Nadir görülen akciğer hastalıklarının tanısı gibi durumlarda uygulanır. 

 Tedavi amaçlı olarak;  

 Hava yollarındaki yabancı cisimlerin çıkarılması, 

 Akciğerden gelen kanamaların kontrol altına alınması, 

 Trakea ve ana bronşlarda bulunan, hastada aşırı nefes darlığına neden 

olan iyi ve kötü huylu tümörlerin girişimsel bronkoskopi uygulamaları 

(lazer, argon plazma koter, kriyokoter, elektrokoter vb.) ile çıkarılması, 

 Trakea ve ana bronşların çeşitli nedenlerle oluşmuş darlıklarına stent 

takılması, 

 Mukus tıkaçların temizlenmesi, 

 Terapötik lavaj yapılması, 

 Bronşiyal fistüllerin kapatılması için uygulanır. 

 

 

 

 

3.2. Bronkoskopide Kullanılan Araç ve Gereçler 

 
 Bronkoskopi seti (rijit/fleksible) ve gerekli parçaları 

 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri 

 Steril özel biyopsi iğnesi (biyopsi alınacaksa) 

 Formalin içeren biyopsi şişesi(biyopsi alınacaksa) 

 Steril enjektörler (5, 10, 20 ml’lik), 

 İV katater,  

 Tansiyon aleti 

 Pulse oksimetre 

 Steril spançlar 
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 Steril eldivenler 

 Lokal anestezik ilaçlar (sprey şeklinde) 

 3-4 laboratuvar tüpü 

 Aspiratör cihazı 

 Oksijen tüpü 

 Böbrek küvet 

 Kâğıt havlu 

 Yastık 

 

Resim 3.4: Fleksible bronkoskopi seti 

3.3. Bronkoskopi Uygulaması 
 

Bronkoskopiden önce mutlaka yapılacak işlem hastaya anlatılmalı ve yazılı onayı 

alınmalıdır. İşlemin başarılı olması için hastanın yüksek düzeyde iş birliği gereklidir. 

Bronkoskopi mutlaka steril koşullara uyularak yapılması gereken bir işlemdir. 

 
Her iki bronkoskop hem lokal hem de genel anestezi altında uygulanabilmesine 

rağmen çoğunlukla fiberobtik bronkoskop lokal, rijit bronkoskop uygulamaları genel 

anestezi ile yapılır. Genel anestezi ancak ameliyathane şartlarında yapılır. Genel anestezi 

hastalara anesteziyle ilgili ilave riskler yükler. 

 
Lokal anestezi ile bronkoskopi uygun koşullar sağlandığında, tam donanımlı 

bronkoskopi odalarında yapılır. Lokal anestezi için burun, boğaz ve solunum yolları lokal 

anestezik ilaçlarla uyuşturulur. Ağrı, öksürük, bulantı hislerinin uyarılmasına engel olur. Bu 

işlem uygun olarak yapılırsa hasta ağrı ve acı duymadan, öksürme ve öğürme refleksi 

uyarılmadan bronkoskopi yapılabilir. 
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Resim 3.5: Bronkoskopi odası 

3.3.1. Bronkoskopi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler 

 Bronkoskopi öncesi girişim lokal anestezi ile yapılacaksa bu ilaçlara karşı 

alerjinin olup olmadığı sorgulanmalıdır. 

 Hastanın önemli tıbbi sorunları, kullandığı ilaçları varsa kanama sorunları veya 

alerjisi olduğu maddeler (ilaçlar, lateks eldiven, flaster gibi) veya başka 

hastalıkları girişimden önce araştırılır. 

İnsülin veya ağızdan ilaç kullanma ihtiyacı olan, şeker hastası olan hastalar önceden 

doktora haber verilir. İşlem öncesi ve sonrası doz ayarlaması gerekebilir.  

Hasta antikoagülan ilaç kullanıyorsa kolayca kanamaya neden olabileceğinden 

doktorun önerdiği şekilde kesmesi konusunda bilgi verilir. 
Epilepsi, yüksek tansiyon, kalp hastalığı gibi önemli rahatsızlıkları olan hastalara, 

kullandığı ilaçları normal saatinde az miktarda su ile alması gerektiği anlatılır. 

 İşlemden en az 6-8 saat önce aç kalınması gerektiği konusunda bilgi verilir. 

 İşlem öncesi hastaya ağız bakımı yapması ve protez dişler varsa 

mutlaka çıkarılması konusunda bilgi verilir. 

 İşlem sırasında hastaya ses tellerinin zarar görmemesi için 

konuşmaması gerektiği bilgisi verilir. 

 Bronkoskopi ağızdan yapılacaksa ağzı açıkken hastaya burundan 

nefes alma egzersizleri yaptırılır. 

 İşlemden önce hastanın mesane ve bağırsaklarını boşaltması 

sağlanır. 

 İşlem günü rahat giysiler giymesi, yanında kıymetli eşyalar getirmemesi varsa 

kontak lenslerini takmaması konusunda bilgi verilir. 

 Tetkikleri yapılmalıdır. 

 Bronkosopi sedasyon veya genel anestezi gerektirebilir.  

3.3.2. Bronkoskopi Uygulama Basamakları 

 
 Yapılacak işlemden önce hastaya işlem hakkında bilgi verilir, hastadan yazılı 

izin alınır. Hasta bebek veya çocuk ise ailesinden yazılı izin alınır. 

 Hastanın yaşam bulguları ölçülür, değerlendirilir ve kaydedilir. 

 Hastaya önlük giydirilir veya giysilerin içinde rahat olmasına dikkat edilir. 
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 Bronkoskopi esnasında mikroorganizmaların bronşlara girmesini engellemek 

için hastaya ağız bakımı yaptırılır varsa protez dişleri çıkarılır. 

 İşlemden yaklaşık 30 dk. öncesinde hastaya doktor önerisiyle premedikasyon 

yapılır. 

 Hastanın damar yolu açılır ve doktorun önerdiği parenteral sıvı varsa takılır. 

 Hasta bronkoskopi odasına alınır. Bronkoskopi odası ve bronkoskopi hakkında 

tekrar detaylı bilgi verilir. 

 Kullanılacak malzemeler kolay ulaşabilecek bir yere konur. 

 Hasta, muayene masasına sırtüstü yatırılır ya da yarı oturur pozisyonu verilir. 

Hastanın başına hiperekstansiyon (başın çeneden geriye doğru) pozisyonu 

verilir. Hastanın omuz altı, yastıklarla desteklenir. 

 Hastanın parmağa takılan pulse oksimetre ile kandaki oksijen miktarı ve nabzı 

izlenir. Tansiyon sürekli takip edilir. 

 Gerektiğinde işlem boyunca burundan veya ağızdan ekstra oksijen verilir. 

 Doktor tarafından işlem esnasında öksürme, öğürme gibi refleksleri en aza 

indirmek amacıyla burun ve boğaz bölgesi lokal anestezik sprey ilaçlar ile 

uyuşturulur. Hastaya lokal anetezik ilacı yutmaması ve gerekirse tükürmesi 

söylenir. Bunun için böbrek küvet kullanılır. Kâğıt havluyla silinir. Sedasyon 

uygulanır. İşlem genel anestezi ile yapılacaksa hastaya genel anestezi uygulanır. 

 Doktorun steril olarak giyinmesine yardım edilir. 

 Steril malzemeleri aseptik ilkelere uygun açılır. 

 Bronkoskopi aleti doktor tarafından, ağız veya burun deliğinden geçirilerek 

yavaş yavaş ilerletilerek hava yollarına girilir.  

 

Resim 3.6: Bronkoskobun ilerletilmesi 

 Doktor tarafından kullanılan bronkoskop ses tellerine ulaştığında, gerekli 

görürse lokal anestezi tekrarlanır. Hasta bronkoskop ses tellerinden geçerken 

nefessiz kalmış hissine kapılabilir. Bu hissin normal ve geçici olduğu hastaya 

anlatılır. 

 



 

25 

 

 

Resim 3.7: Bronkoskopi uygulaması 

 İşlem sırasında hastaya konuşmaması hatırlatılır. Konuşmaya çalışmak ses 

tellerine zarar vererek ses kısıklığına ve boğaz ağrısına neden olabilir. 

 

 Bronkoskop ses tellerinden geçtikten sonra trakea ve bronş yapıları doktor 

tarafından incelenir. 

 

Resim 3.8: Bronkoskopide bronşların incelenmesi  
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 Hava yollarındaki yabancı cismi çıkarmak amacıyla yapılmışsa görünen cisim 

çıkarılır. 

 Gerek görülürse bronkoskopi sırasında biyopsi ve/veya serum fizyolojikle lavaj 

yapılıp yıkama materyali numune olarak alınır. Bu uygulamalar ağrılı değildir. 

 Bu işlemlerin ardından doktor tarafından bronkoskopi aleti yavaşça geri çekilir. 

 Bronkoskopi sırasında alınmış parça ve örnekler etiketlenerek laboratuvara 

gönderilir. 

 Bronkoskopi işlemin yapıldığı saat, hastanın durumu kaydedilir. 

 

3.4. Bronkoskopi Komplikasyonları 
 

Deneyimli ve bilgili doktor tarafından uygulandığı zaman güvenli olan bu işlem 

tamamen risksiz değildir.  

 

 En önemli komplikasyonlar 

 Solunum depresyonu 

 Akut myokard enfarktüsü 

 Pnömotoraks 

 Hava yolu obstrüksiyonu 

 Hemoraji 

 Pnömoni 

 Pulmoner ödem 

 
 Diğer komplikasyonlar 

 Ateş 

 Kardiyak aritmiler 

 Vazovagal reaksiyonlar 

 Bulantı ve kusma 

 

3.5. Bronkoskopide Hemşirelik Bakımı 
 

 İşlem bittikten sonra hasta yatak istirahatine alınır. Hastaya sırtüstü ya da yarı 

oturur pozisyonu verilir, genel anestezi yapılmışsa başı yana çevrilmelidir. 

Aspirasyon yönünden takip edilir. 

 Genel anestezi uygulanan hastalar anestezinin etkisi geçene kadar daha sık 

aralıklarla takip edilir. 

 Yaşam bulguları 3-4 saat sık aralıklarla takip edilir. 

 Hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi gibi belirtiler yönünden takip 

edilir. 

 Hasta larenks ödemi yönünden takip edilir. 

 Bronkoskopi yapıldıktan sonra hafif ağrı, hafif kanama, bulantı normal 

bulgulardır. Bu durumda hasta bilgilendirilir. 

 Girişim lokal anestezi ile yapılmışsa boğazdaki uyuşukluk tamamen geçene 

kadar en az 2-3 saat boyunca oral yolla bir şey verilmez. 
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 Bronkoskopi tanı amaçlı yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara 

gönderilir. 

 Bronkoskopi yapılan saat ve uygulama sırasında problem ortaya çıkmışsa 

kaydedilir. 

 Kullanılan malzemelerden uygun şekilde toplanıp ortamdan uzaklaştırılır. 

 Ayaktan takibi yapılan hastanın eve dönüşünde yanında bir refakatçi bulunması 

gerekir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 
1. Aşağıdakilerden hangisi, içi boş olan organların ucunda ışık kaynağı ve kamera 

bulunan bir alet ile gözle incelenmesi işlemidir? 

A) Laparoskopi 

B) Endoskopi 

C) Kolonoskopi 

D) Sistoskopi 

E) Üreteroskopi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, bronkoskopinin tedavi amaçlı uygulanmasıdır? 

A) Akciğer tümörlerinin tanısı 

B) Akciğer grafiside anormal bulguların varlığı 

C) Tedaviye cevap vermeyen kronik öksürük 

D) Hava yollarındaki yabancı cisimleri çıkarmak 

E) Hepsi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, bronkoskopi uygulaması komplikasyonlarındandır? 

A) Pnömotoraks 

B) Hemoraji  

C) Pnömoni 

D) Akut myokard enfarktüsü 

E) Hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, bronkoskopi uygulama öncesi dikkat edilmesi 

gerekenlerdendir? 

A) Tetkikleri yapılmalıdır. 

B) İşlemden önce hastanın mesane ve bağırsaklarını boşaltması sağlanır. 

C) Protez dişler varsa mutlaka çıkarılmalıdır. 

D) Hastanın aç olması gerekir.  

E) Hepsi 

 
5. Aşağıdakilerden hangisi, bronkoskopi uygulamasında kullanılan anestezi 

yöntemidir? 

I. Lokal anestezi 

II. Genel anestezi 

III. Sedasyon 

 

A) I.  B) I. ve II. C) I.,II. ve III  D) I. ve III.  E) II. ve III. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

Gastro İntestinal Sistem (GİS) endoskopisi süresince doktora yardımcı olabilecek ve 

hastaya gerekli bakımı verebileceksiniz. 

 

 Gastro Intestinal Sistem (GİS) endoskopisi uygulama amaçları araştırarak 

öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Yaşadığınız yerdeki uygulama alanlarında ve Gastro İntestinal Sistem (GİS) 

endoskopisi yapılan sağlık kurumlarında yapılan Gastro İntestinal Sistem (GİS) 

endoskopiyi (izin alarak) gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Gastro İntestinal Sistem (GİS) endoskopisi uygulama basamaklarını araştırınız 

öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Gastro İntestinal Sistem (GİS) endoskopisi hemşirelik bakımını araştırınız. 

Bunları sunu hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. GASTRO İNTESTİNAL SİSTEM (GİS) 

ENDOSKOPİSİ 
 

Gastro İntestinal Sistem (GİS) endoskopisi sindirim sistemi problemlerinin 

tanılanması ve değerlendirilmesinde sık olarak kullanılan tedavi ve bakım planı 

oluşturulmasında katkı sağlayan girişimdir. 

 
Endoskop ile Gastro İntestinal Sistem’in çeşitli bölgeleri gözle incelenir, tanı ve tedavi 

işlemleri yapılır. Fiberoptik skoplar; görüntüyü durdurarak incelenmeyi, fotoğraf çekmeyi, 

görüntüleri kaydetmeyi, ilaç uygulamayı ve bazı skoplarla tedavi yapma olanağını sağlar. 

Yatarak /ayaktan tedavi ve takibi yapılan hastalara uygulanan girişimlerdir. 

 
Sağlık kurumlarında endoskopi için düzenlenmiş bölümler vardır. İşlem lokal anestezi 

ve sedasyon gerektirebildiğinden uygun koşullar sağlanan tam donanımlı endoskopi 

odalarında yapılır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.1: Endoskopi odası 

4.1. Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi 
 

Özofagus, mide ve duedenumun direkt olarak gözlenmesini, bazı hastalıkların teşhis 

edilmesini, biyopsi yapılmasını, poliplerin alınmasını ve kanamaların durdurulmasını sağlar. 

Endoskopi sırasında izlenen görüntüler kaydedilip daha sonra da değerlendirilir. Bununla 

birlikte bazı ilaçları enjekte etme ve bazı tedavileri yapma olanağı sağlar. 

 
Hastalığın tablosuyla ilgili özofagus (özofagoskopi), mide (gastroskopi) ve duedenum 

(duedenoskopi) incelenebileceği gibi hepsi birlikte özofagogastroduedenoskopi ile üst 

gastrointestinal bölge incelenir. 

 

 

Resim 4.2: Gastroskopi  
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4.1.1. Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopi Uygulama Amaçları 

 
 Sindirim sistemi kanamalarının yerinin tespiti ve uygun tedavi, 

 Radyolojik olarak açıklanmayan veya biyopsi yapma ihtiyacı olan lezyonlar, 

 Katı ve sıvıları yutma güçlüğü (disfaji), ağrılı yutma, 

 Tedavi ile geçmeyen sindirim sistemi problemlerinde, 

 Reflü özofajit ve göğüs ağrılarının araştırılmasında, 

 Yutulan yabancı maddelerin çıkarılması gibi teşhis ve tedavi amacıyla yapılır. 

 

4.1.2. Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopisinde Kullanılan Araç ve Gereçler 

 
 Duedenoskop, gastroskop, özofagoskop ve gerekli parçaları 

 Işık kaynağı 

 Aspirasyon cihazı 

 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri 

 Steril enjektörler (5, 10, 20 ml’lik) 

 Steril eldivenler, maske, önlük ve gözlük 

 Lokal anestezik ilaçlar 

 Formalin içeren biyopsi şişesi (biyopsi alınacaksa) 

 Laboratuvar kabı 

 Böbrek küvet 

 Tedavi bezi ve muşambası 

 Tansiyon aleti 

 Pulse oksimetre 

 Oksijen tüpü 

 Acil müdahale araç ve gereçleri  

 

Resim 4.3: Duedenoskop ve forsepsi 

4.1.3. Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopi Uygulaması 

 
Üst Gastro İntestinal Sistem endoskopisinden önce mutlaka yapılacak işlem hastaya 

anlatılmalı ve hastanın yazılı onayı alınmalıdır. İşlemin başarılı olması için hastanın yüksek 

düzeyde iş birliği gereklidir. Sağlık kurumlarında bu uygulamalar için düzenlenmiş tam 

donanımlı endoskopi odalarında lokal anestezi veya sedasyon ile yapılabilir.  
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 Üst Gastro İntestinal Sistem endoskopi öncesi dikkat edilmesi gerekenler 

 

 Üst gastro intestinal sistem endoskopisi öncesi hastanın alerjisi olduğu 

maddeler araştırılır. 

 Hastanın önemli tıbbi sorunları, kullandığı ilaçlar varsa kanama sorunları 

veya başka hastalıkları girişimden önce araştırılır. 

 İşleme en az 6-8 saat açlık sonrası gelinmesi konusunda bilgi verilir. 

 İşlem öncesi protez dişler varsa mutlaka çıkarılması 

konusunda bilgi verilir. 

 İşlemden önce hastanın mesane ve bağırsaklarını boşaltması 

sağlanır. 

 Tetkikleri yapılmalıdır. 

 Endoskopi sedasyon gerektirebilir. Ayaktan takibi yapılan hastanın eve 

dönüşünde yanında bir refakatçi bulunması gerekir. 

 Endoskopiden önce kullanılacak malzemeler kontrol edilerek hazırlanır. 

Endoskobun ve cihazın çalışır durumda olduğu kontrol edilir. 

 

  

Resim 4 4: Endeskoptaki hava kaçağı kontrolü 

 
 Üst Gastro İntestinal Sistem endoskopisi uygulama basamakları 

 

 Yapılacak işlemden önce hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve yazılı 

izin alınır. Hasta bebek veya çocuk ise ailesinden yazılı izin alınır. 

 Hastanın yaşam bulguları ölçülür, değerlendirilir ve kaydedilir. 

 Üst Gastro İntestinal Sistem endoskopisinden önce varsa protez dişleri 

çıkarılır. 

 İşlemden yaklaşık 30 dk. öncesinde hastaya doktor önerisiyle 

premedikasyon yapılır. 
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 Hastanın damar yolu açılır ve doktorun önerdiği parenteral sıvı varsa 

takılır. 

 Hasta endoskopi odasına alınır. Endoskopi odası ve endoskopi hakkında 

tekrar detaylı bilgi verilir. 

 Hastaya sol lateral pozisyonu verilir. 

 Hastanın parmağa takılan pulse oksimetre ile oksijen satürasyonu ve 

nabzı izlenir. Tansiyon sürekli takip edilir. 

 Gerektiğinde işlem boyunca oksijen verilir. 

 İşlem esnasında öksürme, öğürme gibi refleksleri en aza indirmek 

amacıyla boğaz bölgesi lokal anestezik sprey ilaçlar ile uyuşturulur. 

Sedasyon uygulanır.  

 

Resim 4.5: Lokal anestezik sprey 

 Steril malzemelerin sterilliği kontrol edilerek aseptik ilkelere uygun 

açılır. 

 Doktorun steril olarak giyinmesine yardım edilir. 

 Hastanın işlemden önce yerleştirilen ağızlık aparat ile optik sistemin 

ağızdan geçmesi için yeterli açıklık sağlamakta ve hastanın ısırmasına 

engel olunmaktadır. 

  

Resim 4.6: Ağızlık ve hastaya ağızlığın yerleştirilmesi 
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 Doktor tarafından endoskop ağızdan geçirilip özofagus, mide ve 

duedenuma kadar gözlenerek, incelenerek ilerletilir. 

 Gerektiğinde tedavi girişimleri yapılır. 

 

 

Resim 4.7: Gastroskopide mide incelenmesi 

 Gerekirse örnek ve biyopsi alınır. Laboratuvar kaplarına konur. 

 Bu işlemlerin ardından doktor tarafından endoskopi aleti yavaşça geri 

çekilir. 

 Alınan numune zaman yitirmeden incelenecek laboratuvarlara 

etiketlenerek gönderilir.  

 İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan malzemeler ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 Gerekli kayıtlar tutulur. 

 

4.1.4. Üst Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi Sonrası Hemşirelik Bakımı 

 
 Hastanın yaşam bulguları (solunum, nabız, tansiyon ve oksijen satürasyonu) sık 

aralıklarla takip edilir. 

 Hasta yatak istirahate alınır. Lateral pozisyon verilir. 

 Aspirasyon olasılığı yönünden takip edilir. 

 Perferasyon yönünden hasta takip edilir. 

 İşlem sonrası kanama yönünden takip edilir. 

 Girişim lokal anestezi ile yapılmışsa boğazdaki uyuşukluk tamamen geçene 

kadar en az 2-3 saat boyunca oral yolla bir şey verilmez. 

 Girişim sonrası hafif ağrı normal bulgudur. Hasta bilgilendirilir. 

 Üst Gastro İntestinal Sistem endoskopi yapılan saat ve uygulama sırasında 

problem ortaya çıkmışsa kaydedilir. 

 Üst Gastro İntestinal Sistem endoskopisi tanı amaçlı yapılmışsa alınan örnekler 

etiketlenerek laboratuvara gönderilir. 



 

35 

 

 Endoskopinin parçaları temizlenir ve dezenfeksiyon işlemi yapılır. Bunun için 

özel yapılmış cihazlar vardır ve bunlar kullanılır. 

  

Resim 4.8: Endoskop yıkama ve dezenfeksiyon cihaz örneği 

4.2. Alt Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi  
 

Rektoskopi, rektoskop kullanarak rektumun incelemesi (20-25 cm’lik kısmı) için 

yapılan işlemdir. İşlemden önce lavman yapılır. 

 
Sigmoidoskopi ile rektum, sigmoid kolon ve inen kolon adı verilen kalın bağırsağın 

sol yarısında kalan bölümleri yaklaşık 60-70 cm’lik kısmı incelenir. İşlemden önce lavman 

yapılır. 

 
Kolonoskopi kalın bağırsağınızın tamamının incelenmesidir. İşlemden önce kolon 

temizliği yapılması gerekir. 

 
Alt gastrointestinal endoskopi işleminde rijit veya esnek yapıda olan endoskop 

kullanılır. Esnek yapıda skoplarda hastaya sol lateral pozisyonu verilir. Rijit yapıda 

skoplarda hastaya diz göğüs (secde) pozisyonu da verilir. Anal kanaldan girilerek ilgili 

işlemler yapılır. 
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Resim 4.9: Rijit rektoskop çeşitleri 

Rektoskopi hasta muayene odası, endoskopi ünitesi veya ameliyathanede (ameliyat 

öncesinde) yapılabilir. 

4.2.1. Alt Gastro İntestinal Sistem Endoskopi Uygulama Amaçları 

 
 Dışkısında kan tespit edilen hastalar, 

 Hemoroid şüphesi, 

 Açıklanamayan ishal ve kabızlık problemi olanlara, 

 Açıklanamayan karın ağrısı, gaz ve şişkinlik problem olanlara, 

 Açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlığı olanlara, 

 Kolonda polip saptanan hastalara, 

 Kolon kanseri operasyonu geçirmiş hastaların kontrolünde, 

 40 yaşın üzerinde dışkılama değişikliği olan kişilere, 

 Ailesinde kolon kanseri olan, kişilerde inceleme amaçlı yapılır. 

 

4.2.2. Alt Gastro İntestinal Sistem Endoskopisinde Kullanılan Araç ve Gereçler 

 
 Esnek veya rijit endoskop ve gerekli parçaları (sigmoidoskop, kolonoskop, 

rektoskop), 

 Kayganlaştırıcı (suda çözülebilen), 

 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri, 

 Steril gaz bezi, kâğıt havlu, 

 Steril enjektörler (5, 10, 20 ml’lik), 

 Steril eldivenler, maske, önlük ve gözlük. 

 3-4 laboratuvar tüpü (gerekirse), 

 Böbrek küvet, 

 Koruyucu örtü malzemeleri, 

 Tansiyon aleti, 

 Pulse oksimetre, 

 Oksijen, 

 Aspiratör cihazı, 

 Acil müdahale araç ve gereçleridir. 

 

4.2.3. Alt Gastro İntestinal Sistem Endoskopi Uygulaması 

 
Alt Gastro İntestinal Sistem endoskopisinden önce mutlaka yapılacak işlem hastaya 

anlatılmalı ve hastanın yazılı onayı alınmalıdır. İşlemin başarılı olması için hastayla yüksek 

düzeyde iş birliği gereklidir. Sağlık kurumlarında bu uygulamalar için düzenlenmiş tam 

donanımlı endoskopi odalarında sedasyon ile de yapılabilir. 
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 Alt Gastro İntestinal Sistem endoskopisi öncesi dikkat edilmesi gerekenler 

 

 Kolonoskopi yapılacak hastalarda işlemin eksiksiz ve güvenli bir şekilde 

yapılabilmesi için kolon temizliğinin tam olması gereklidir. Kolon 

temizliği yeterli olmazsa işlemin tekrarı gerekebilir. 

 

 Kolon temizliğini işlem tarihinin bir-üç gün öncesinden başlayan özel bir 

diyetle sağlanır. Bu diyette, bardaklarda posa bırakmayan sıvı gıdalar 

yenilmesi gereklidir. Diyet yapılan süre içinde bol su içilir ve katı gıdalar 

tüketilmez. 

 İşlemden bir gece önce akşam yemeğinden önce doktorun önerdiği 

müshil tarif edildiği şekilde kullanılır. Bundan sonra hiçbir şey yenmez. 

İlacı aldıktan birkaç saat sonra ishal şeklinde dışkılama olur. İdeal bir 

bağırsak temizliğinden sonra son yapılan dışkının sıvı kıvamlı, berrak 

olması gerekir. 

 
Hastanın kullanmakta olduğu antikoagülan ilaçlar varsa işlemden bir ya da birkaç gün 

önce doktorun önerdiği şekilde kesilmesi gerekir. 

 

Hastanın önemli tıbbi sorunları, kullandığı ilaçlar, alerjisi olduğu maddeler (ilaçlar, 

lateks eldiven, flaster gibi) ve başka hastalıkları girişimden önce araştırılır. 

 
İşleme en az 6-8 saat açlık sonrası gelinmesi konusunda bilgi verilir. 

 
 Alt Gastro İntestinal Sistem endoskopi uygulama basamakları 

 

 Yapılacak işlemden önce hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve yazılı 

izin alınır. Hasta, bebek veya çocuk ise ailesinden yazılı izin alınır. 

 Hastanın yaşam bulguları ölçülür, değerlendirilir ve kaydedilir. 

 İşlemden yaklaşık 30 dk. öncesinde hastaya doktor önerisiyle 

premedikasyon yapılır. 

 Hastanın damar yolu açılır ve doktorun önerdiği parenteral sıvı varsa 

takılır. 

 Hasta endoskopi odasına alınır. Endoskopi odası ve endoskopi hakkında 

tekrar detaylı bilgi verilir. 

 Hasta genellikle sol lateral yatırılır ve üst bacağı karnına doğru çekerek 

pozisyon verilir. 

 Rektoskopi yapılacak hastaya bazı durumlarda secde (diz dirsek) 

pozisyonda verilir, başı yana çevrilir. 

 Hastanın anal bölgesi açıkta kalacak şekilde delikli kompresle örtülür. Bu 

arada mahremiyetine özen göstermek gerekir. 

 Hastanın parmağa takılan pulse oksimetre ile kandaki oksijen miktarı ve 

nabzı izlenir. Tansiyon sürekli takip edilir. 

 Gerektiğinde işlem boyunca hastaya oksijen verilir. 
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 İşlemin başında sedasyon uygulanır.  

 Steril malzemeleri ve sterilliğini kontrol ederek aseptik ilkelere uygun 

açılır. 

 Doktorun steril olarak giyinmesine yardım edilir. 

 Doktor tarafından endoskop yerleştirilmeden önce anal bölge gözlenir. 

Endoskopun ucu kayganlaştırıldıktan sonra nazik bir şekilde anal 

kanaldan kolon içine ilerletilir. Kayganlaştırıcı uygulamak, mukozanın 

korunmasını ve endoskopun kolon içinde kolay ilerlemesi sağlar. 

 Hastaya işlem sırasında kolonun daha iyi görülmesi için verilen havanın 

kramp şeklinde ağrıya neden olabileceği konusunda bilgi verilir. 

 Gerektiğinde tedavi girişimleri yapılır. 

 Gerekirse örnek ve biyopsi alınır. Laboratuvar kaplarına konur. 

 Bu işlemlerin ardından doktor tarafından endoskopi aleti yavaşça geri 

çekilir. 

 Alınan numune zaman yitirmeden incelenecek laboratuvarlara 

etiketlenerek gönderilir.  

 İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan malzemeler ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 Gerekli kayıtlar tutulur. 

 

4.2.4. Alt Gastro İntestinal Sistem Endoskopisi Sonrası Hemşirelik Bakımı 

 
 Hastanın yaşam bulguları (solunum, nabız, tansiyon ve oksijen satürasyonu) sık 

aralıklarla takip edilir. 

 Hasta yatak istirahate alınır. 

 Perforasyon yönünden hasta takip edilir. 

 İşlem sonrası rektal kanama yönünden takip edilir. Biyopsi alınan ve polip 

çıkarılan hastalar daha dikkatle izlenir. 

 Hastada gaz ve şişkinlik sorunlarını önlemek için yürümesi ve hareket etmesi 

önerilir. 

 Girişim sonrası hafif ağrı normal bulgudur. Hasta bilgilendirilir. 

 Alt Gastro İntestinal Sistem endoskopi yapılan saat ve uygulama sırasında 

problem ortaya çıkmışsa kaydedilir. 

 Endoskopinin parçaları temizlenir ve dezenfeksiyon işlemi yapılır. 

 

4.3. Gastro İntestinal Sistem Endoskopi Komplikasyonları 
 

 Kanama endoskopi esnasında biyopsi alma, polip çıkarma gibi nedenlerden 

görülebilir. Bunlara işlem sırasında müdahale edilir. Nadiren ciddi kanamalarda 

görülebilir. 

 Hastada abdominal ağrı, abdominal distansiyon, bulantı ve kusma görülebilir. 

 Solunum güçlüğü ve aspirasyon pnömonisi gelişebilir. 

 Sedasyon uygulanan hastanın solunum sayısının, oksijen satürasyonunun ani 

düşmesi ve bilinç düzeyinde ani değişiklikler görülebilir.  
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 Enfeksiyon, uygulamaya bağlı olarak veya kullanılan malzemenin sterilitesinin 

bozulmasına bağlı gelişebilir. 

 Perforasyon gelişebilir. Cerrahi müdahale gerekir. 

 Kullanılan ilaçlara bağlı alerji gelişebilir.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, üst Gastro İntestinal Sistem endoskopi uygulama 

amaçlarından değildir? 

A) Disfaji 

B) Reflü özofajit 

C) Kolonda polip saptanan hastalar 

D) Ağrılı yutma 

E) Yutulan yabancı maddelerin çıkarılması 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, kolonoskopi öncesi dikkat edilmesi gereken 

özelliklerdendir? 

A) Hastanın en az 6-8 saatlik aç olması 

B) Kolon temizliğinin yapılmış olması 

C) Hastanın alerjileri araştırılır. 

D) Hastanın kullandığı ilaçlar araştırılır. 

E) Hepsi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, alt Gastro İntestinal Sistem endoskopisinde hastaya verilen 

pozisyondur? 

I. Prone pozisyonu 

II. Sağ lateral pozisyon  

III. Sol lateral pozisyon 

IV. Secde (diz dirsek) pozisyonu 
 

A) I. ve II. B) I. ve III. C) I., III. ve IV.  D) III. ve IV. E) II. ve IV.  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi, üst Gastro İntestinal Sistem endoskopisi öncesi dikkat 

edilmesi gerekir? 

A) Tetkiklerinin yapılmış olmalıdır. 

B) Hastanın mesane ve bağırsakları boş olmalıdır. 

C) Hasta 6-8 saatlik aç olmalıdır. 

D) Hastanın alerjisi olmamalıdır. 

E) Hepsi 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi, kolon temizliği uygulaması arasında yer almaz? 

A) Bir-üç gün öncesinden başlar. 

B) Posa bırakmayan sıvı gıdalar tüketilir. 

C) Bol su içilir. 

D) Katı gıdalar tüketilir. 

E) Doktorun önerdiği müshil tarif edildiği şekilde kullanılır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi (ERCP) uygulamasında, doktora 

uygulama süresince yardımcı olabilecek hastaya gerekli bakımı verebileceksiniz. 

 

 Endoskopik retragrad colanjio pankreotografi (ERCP) uygulama amaçlarını 

araştırarak sunu yapınız. 

 Endoskopik retragrad colanjio pankreotografi (ERCP) işlemlerini araştırınız. 

Öğrendiklerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Uygulama alanlarında ve endoskopik retragrad colanjio pankreotografi (ERCP) 

yapılan sağlık kurumlarında yapılan endoskopik retragrad colanjio 

pankreotografi (ERCP) işlemlerini (izin alarak) gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Endoskopik retragrad colanjio pankreotografi (ERCP) hemşirelik bakımını 

araştırınız. Bunları sunu hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. ENDOSKOPİK RETRAGRAD COLANJİO 

PANKREOTOGRAFİ (ERCP) 
 

Karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan bir 

yöntemdir. İşlemde endoskopi cihazı, çeşitli kateterler ve röntgen cihazı birlikte kullanılır. 

ERCP, Endoskopik (E), Retrograd (R), Colanjio (C) ve Pankreotografi (P) sözcüklerinin baş 

harflerinden oluşan bir kısaltmadır.  

 
Retrograd sözcüğü geriye doğru, ters yönde ilerleme anlamına gelmektedir. ERCP 

işlemi sırasında safra yollarının görüntülenmesinde kullanılan kontrast maddenin safra ve 

pankreas sıvısının bağırsağa akış yönünün tersine doğru enjekte edilmesinden dolayı 

kullanılmaktadır. Safra ve pankreas kanallarının X ışını (röntgen) kullanılarak 

görüntülenmesi işlemleri colanjio pankreotografidir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 5.1: ERCP 

Doktor tarafından "duodenoskop" adı verilen bir endoskop ağız yolundan girilerek 

yapılır. ERCP’de kontrast madde verilerek safra ve pankreas kanalları radyolojik görüntüleri 

çekilir ve bazı tedavi işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemlerle bazı safra taşları alınır veya 

kırılır, biyopsi yapılır, kistik yapılar belirlenir ve kanallar dilate edilir. 

 

Resim 5.2: Safra kanalı ve pankreas kanalı 

Sağlık kurumlarında ERCP için düzenlenmiş oda vardır. ERCP lokal anestezi ve 

sedasyon ile uygun koşullar sağlandığında tam donanımlı endoskopi odalarında yapılır. 

İşlem sırasında röntgen cihazı gerektiğinden endoskopi odasında çalışan personellerin, 

kurşun yelek, boyunluk ve gözlük kullanması zorunludur. Çalışılan odanın kurşun duvarlarla 

kaplı olması ve havalandırmasının iyi olması gerekir. Radyasyon insan sağlığına zararlı 

olduğu için işlem sırasında mümkün olduğu kadar mesafeli durmakta yarar vardır. Röntgen 

cihazı gerektiği zaman ve kısa süreli olarak kullanılmalıdır. 



 

43 

 

 

 

Resim 5.3: ERCP odası 

5.1. Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi (ERCP) 

Uygulama Amaçları  
Safra yollarında ve pankreas kanalında tıkanıklık ya da daralma belirtileri olan 

hastaların teşhis ve tedavi yöntemidir. Bu hastalıklar aşağıda sıralanmıştır: 

 
 Safra kanalı hastalıkları: Safra kanalı taşları, tümörlere bağlı darlıklar, 

ameliyata bağlı safra kanalı yaralanması, safra sızıntısı, parazitlere bağlı 

tıkanma, safra kanalı ile irtibatlı karaciğer kistleri gibi durumlarda uygulanır. 

 
 Pankreas hastalıkları: Akut veya kronik pankreatit, pankreas kanserine bağlı 

pankreas kanalı tıkanması, pankreas kistleri, pankreas kanalı yaralanması, 

darlıkları, pankreas taşları gibi durumlarda uygulanır. 

 

5.2. Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi ( ERCP) 

Uygulaması 
 

ERCP uygulamasına başlamadan önce hasta ile ilgili hazırlıkların yapılması ve gerekli 

kullanılan araç ve gereçlerin hazırlanması gerekir. Ekip içinde çalışan personelin işleme 

başlarken kurşun yelek, boyunluk ve gözlük kullanması zorunludur. 

 

5.2.1. Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi (ERCP) Öncesi Dikkat 

Edilmesi Gerekenler 

 
 ERCP öncesi lokal anestezik ilaçlara karşı alerjinin olup olmadığı 

sorgulanmalıdır. 

 Hastanın kontrast madde alerjisi girişimden önce araştırılır. 

 Hastanızın önemli tıbbi sorunları, kullandığı ilaçlar varsa kanama sorunları veya 

alerjisi olduğu maddeler girişimden önce araştırılır. 

 İşleme en az 6-8 saat açlık sonrası gelinmesi konusunda bilgi verilir. 

 İşlem öncesi protez dişler varsa mutlaka çıkarılması konusunda bilgi verilir. 

 İşlem sırasında hastaya ses tellerinin zarar görmemesi için konuşmaması 

gerektiği bilgisi verilir. 

 İşlemden önce hastanın mesane ve bağırsaklarını boşaltması sağlanır. 
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 Tetkikleri yapılmalıdır. 

 Bayan hastaların hamile olma ihtimali araştırılır.  

 Endoskopi sedasyon gerektirebilir. Bu nedenle ayaktan tedavi gören hastanın 

eve dönüşünde yanında bir refakatçi bulunması gerekebilir. 

 

5.2.2. Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi (ERCP) Kullanılan Araç 

ve Gereçler 

 
 Duodenoskop ve gerekli parçaları 

 Röntgen cihazı  

 ERCP kateteri, taş çıkarma taş kırma, stent, dilatasyon katateri gibi gerekli 

parçalar 

 Kontrast madde 

 Kurşun önlük, boyunluk, gözlük 

 Işık kaynağı 

 Aspirasyon cihazı 

 Kayganlaştırıcı 

 Steril spançlar, ped 

 Lokal anestetik ilaçlar 

 Antiseptik solüsyonlar  

 5, 10 ve 20 ml‘lik enjektör 

 Formalin içeren biyopsi şişesi (biyopsi yapılacaksa) 

 Steril eldivenler 

 Boks önlüğü 

 Böbrek küvet 

 

Resim 5.4: ERCP katateri örneği 
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5.2.3. Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi (ERCP) Uygulama 

Basamakları  

 
 Yapılacak işlemden önce hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve yazılı izin 

alınır. Hasta, bebek veya çocuk ise ailesinden yazılı izin alınır. 

 Hastanın yaşam bulguları ölçülür, değerlendirilir ve kaydedilir. 

 ERCP’den önce varsa protez dişleri çıkarılır. 

 İşlemden yaklaşık 30 dk. öncesinde hastaya doktor önerisiyle premedikasyon 

yapılır. 

 Hastanın damar yolu açılır ve doktorun önerdiği parenteral sıvı varsa takılır. 

 Hasta endoskopi odasına alınır. Endoskopi odası ve endoskopi hakkında tekrar 

detaylı bilgi verilir. 

 Hastaya sol kolu arkada olacak şekilde sol lateral pozisyonu verilir. 

 Hastanın parmağa takılan pulse oksimetre ile oksijen satürasyonu ve nabzı 

izlenir. Tansiyon sürekli takip edilir. 

 Gerektiğinde işlem boyunca oksijen verilir. 

 İşlem esnasında öksürme, öğürme gibi refleksleri en aza indirmek amacıyla 

boğaz bölgesi lokal anestezik sprey ilaçlar ile uyuşturulur. Sedasyon uygulanır.  

 Steril malzemeleri ve sterilliği kontrol edilerek aseptik ilkelere uygun açılır. 

 Doktorun steril olarak giyinmesine yardım edilir. 

 Hastaların işlemden önce ağızlarına yerleştirilen ağızlık aparat ile optik sistemin 

ağızdan geçmesi için yeterli açıklık sağlamakta ve hastanın ısırmasına engel 

olunmaktadır. 

 Doktor tarafından endoskop ağızdan geçirilip ösefagus, mide, duedenuma 

gözlenerek ilerletilir ve ERCP kateteri koledok veya pankreatik kanalına 

ilerletilir. 

 

 

Resim 5.5: ERCP kateterin kanallara girişi 

 
 Endoskopla girildikten sonra hastanın başı sabit kalacak şekilde hasta yüzüstü 

pozisyonuna doktor istemine göre döndürülür. 
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 ERCP kateterine kontrast madde doldururken hava kabarcığı olmamasına dikkat 

edilir. Hava kabarcıkları yanılgılara sebep olur. Ayrıca 20 ml’lik enjektöre de 

kontrast madde çekilir. Kontrast madde pankraetit riskinin azaltılması amacıyla 

düşük basınçla verilmesine dikkat edilir. 

 Doktor tarafından duedonoskopun içinde yerleştirilen kateter ile kontrast madde 

verilerek filmler çekilir, kanalların görüntüsü sağlanır. Problemin nedeni 

saptanır. 

 Doktor tarafından saptanan soruna yönelik tedavi girişimleri (darlıkların 

genişletilmesi, stend yerleştirilmesi, taş kırılması, taç çıkarılması) yapılır. 

 Gerekirse örnek ve biyopsi alınır. Laboratuvar kaplarına konur. 

 Bu işlemlerin ardından doktor tarafından endoskopi aleti yavaşça geri çekilir. 

 İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan malzemeler ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 Alınan örnekler etiketlenerek tekniğine uygun laboratuvara analizler için 

gönderilir. 

 Yapılan işlem gerekli formlara kaydedilir. 

 

5.3. Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi (ERCP) 

Komplikasyonları 
 

 Akut pankreatit gelişimi işlemi izleyen ilk iki saat içinde oluşur. 

 Kolanjit gelişebilir. 

 Bakteriyemi gelişebilir. 

 Hastada abdominal ağrı, abdominal distansiyon, bulantı ve kusma görülebilir. 

 Solunum güçlüğü ve aspirasyon pnömonisi gelişebilir. 

 Hastanın solunum sayısının, oksijen satürasyonunun ani düşmesi, bilinç 

düzeyindeki ani değişiklikler görülebilir. 

 Kanama, biyopsi alınan ve taşların çıkarıldığı bölgede olabilir. Bunların bir 

kısmı kendiliğinden durur, bazılarında müdahale gerekebilir. 

 Perforasyon nadir gelişir. Duedenumda, koledokta ve pankreas kanalında 

görülebilir. 

 Kullanılan ilaçlara bağlı alerji gelişebilir.  

 

5.4. Endoskopik Retragrad Colanjio Pankreotografi (ERCP) 

Hemşirelik Bakımı 
 

 Hastanın yaşam bulguları (solunum, nabız, tansiyon ve oksijen satürasyonu) sık 

aralıklarla takip edilir. 

 Hasta yatak istirahate alınır ve lateral pozisyonu verilir. 

 Aspirasyon olasılığı yönünden takip edilir. 

 Perferasyon yönünden hasta takip edilir. 

 İşlem sonrası kanama yönünden takip edilir. 

 Girişim ile herhangi bir tedavi işlemi yapılmamışsa lokal anestezinin etkisi 

tamamen geçene kadar en az 2-3 saat boyunca oral yolla bir şey verilmez. 
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 Taş çıkarılması, stent yerleştirilmesi gibi tedaviye yönelik girişimler yapılan 

hastalar 24 saat gözlem altında tutulur. 

 Girişim sonrası hafif ağrı normal bulgudur. Hasta bilgilendirilir. 

 İşlemin yapıldığı saat ve hastanın durumu hemşire gözlem formuna kaydedilir.  

 Endoskopinin parçaları temizlenir ve dezenfeksiyon işlemi yapılır. 

 Ayaktan takibi yapılan hastalara makattan kanama, gaitanın renginde değişiklik, 

kusma, şiddetli karın ağrısı, hâlsizlik ve baş dönmesi, ateş yükselmesi gibi 

durumlarda tekrar sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği konusunda bilgi 

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

1. Aşağıdakilerden hangisi, ERCP uygulaması sırasında hastayı tedaviye yönelik 

girişim yapıldığında en az gözlem süresidir? 

A) 2-4 saat 

B) 6-8 saat 

C) 12 saat 

D) 24 saat 

E) 48 saat 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, ERCP sonrası hemşirelik bakımındaki uygulama doğru 

değildir? 

A) Hastanın yaşam bulguları sık aralıklarla takip edilir. 

B) Aspirasyon olasılığı yönünden takip edilir. 

C) Hemen oral beslenmeye geçilir. 

D) Perferasyon yönünden hasta takip edilir. 

E) Hasta yatak istirahate alınır ve lateral pozisyonu verilir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, ERCP uygulaması komplikasyonlarındandır? 

A) Akut pankreatit 

B) Kolanjit 

C) Bakteriyemi 

D) Kanama 

E) Hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, ERCP uygulamasının başında hastaya verilen pozisyondur? 

A) Prone pozisyonu 

B) Sağ lateral pozisyon  

C) Sol lateral pozisyon 

D) Sırt üstü 

E) Ortopne pozisyonu 

 

 

 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi, karaciğer ponksiyonundan sonra hastaya verilen 

pozisyondur?  

A) Sırtüstü yatış pozisyonu verilir. 

B) Yüzüstü yatış pozisyonu verilir.  

C) Sol yan pozisyonu verilir. 

D) Sağ yan pozisyonu verilir. 

E) Lateral yan pozisyonu verilir 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, ışıklı bir endoskopun ağızdan ya da burundan sokularak 

hava yollarının yani bronşların içerden görüntülenmesi, incelenmesi ve gereğinde 

müdahalesi işlemidir. 

A) Laparoskopi 

B) Bronkoskopi 

C) Kolonoskopi 

D) Sistoskopi 

E) Üreteroskopi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, karaciğer ponksiyonundan önce hemşirelik bakımı 

uygulamalarındandır?  

A) Hastalara kanama zamanı ve trombosit sayısı tetkikleri yapılmalıdır. 

B) Girişim bölgesinde kıl varsa tıraş edilerek temizlenir.  

C) Hasta gece yarısından sonra aç bırakılır. 

D) Hastanın işlemden hemen önce mesanenin boşaltılması sağlanır. 

E) Hepsi 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, alt Gastro İntestinal Sistem endoskopisinde rijit endoskop 

kullanımında hastaya verilen pozisyondur? 

I. Prone pozisyonu 

II. Secde (diz dirsek) pozisyonu 

III. Sol lateral pozisyon 

IV. Sağ lateral pozisyon 

 

A) I. ve II. B) II. ve III.  C) II. ve IV. D) III. ve IV E) Hepsi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, karaciğer ponksiyonundan sonra hastanın ne kadar yatak 

istirahati yapması gerekmektedir? 

A) 4 saat  

B) 6 saat 

C) 12 saat  

D) 24 saat  

E) 48 saat  

 

DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi, ERCP uygulamasında kullanılan endoskoptur?  

A) Duodenoskop 

B) Rektoskop  

C) Gastroskop 

D) Kolonoskop 

E) Laparaskop 

 

7. Bronkoskopi uygulamasından sonra aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Hasta yatak istirahatine alınır. 

B) Yaşam bulguları sık aralıklarla takip edilir. 

C) Hasta larenks ödemi yönünden takip edilir. 

D) Hasta oral yolla beslenmeye geçilir. 

E) Hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi gibi belirtiler yönünden takip 

edilir. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, üst Gastro İntestinal Sistem endoskopisi sonrası hemşirelik 

bakımı arasında yer alır? 

A) Hastanın yaşam bulguları takibi yapılır. 

B) Hasta yatak istirahate alınır. 

C) Kanama yönünden takibi yapılır. 

D) Aspirasyon olasılığı yönünden takibi yapılır. 

E) Hepsi 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi batın içi organların incelenmesi ve bazı tedavi işlemlerinin 

yapılmasıdır?  

A) Duodenoskopi 

B) Rektoskopi  

C) Gastroskopi 

D) Kolonoskopi 

E) Laparaskopi 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi ERCP uygulanan odanın özelliklerindendir? 

I. Kurşun levhalarla duvarların kaplı olması 

II. Havalandırmanın iyi olması 

III. Röntgen cihazı olmalı 

 

A) Sadece I. B) Sadece II. C) I. ve II. D) I., II. ve III.  E) I. ve III. 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

11. (…)Karaciğer ponksiyonundan sonra bir hafta atlama, zıplama ve ağır kaldırmaktan 

kaçınılma ile ilgili hastaya ve ailesine eğitim verilir. 

12. (…)Sistoskopi, sistoskop kullanılarak mesane ve üretranın incelenmesidir. 

13. (…)ERCP kateterine kontrast madde doldurulur. Kontrast madde doldururken hava 

kabarcığı olmamasına dikkat edilir. Hava kabarcıkları yanılgılara sebep olmaz. 

14. (…)Bronkoskopi sırasında hastaya muayene masasına sırtüstü yatırılır ya da 

yarı oturur pozisyonu verilir ve hastanın başı yana çevrilir. 
15. (…)ERCP’de kontrast madde pankraetit riskinin azaltılması amacıyla düşük basınçla 

verilir. 

16. (…)Karaciğer ponksiyonun sonra hastanın hematokrit takibi 6 saat ara ile ve 

24 saatlik idrar takibi yapılır. 

17. (…)Kolonoskopi sırasında hastaya ses tellerinin zarar görmemesi için 

konuşmaması gerektiği bilgisi verilir. 

18. (…)Bronkoskopi sonrası hasta göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi gibi 

belirtiler yönünden takip edilir. 
19. (…)Kolon temizliğinde işlem tarihinden bir-üç gün öncesinden başlayan uygulama 

olup özel bir diyette gerek yoktur. 

20. (…)ERCP endoskopi odasında çalışan personellerin, kurşun yelek, boyunluk ve 

gözlük kullanması zorunludur. 

21. (…)Sol ana bronş daha diktir ve aspire edilen yabancı cisimlerin çoğu bu bronşa 

kaçar. 

22. (…)Dalak ponksiyon sonrasında 48 saat kadar süre ile spor gibi yorucu 

aktivitelerden kaçınılması gerektiği hastaya açıklanır. 

23. (…)Biyopsiler formalin içine konarak uygun laboratuvara gönderilir. 
24. (…)ERCP’de hastanın kontrast madde alerjisi girişimden önce araştırılmasına gerek 

yoktur. 

25. (…)Dalak ponksiyon yeri ve çevresi geniş olarak antiseptik solüsyon ile çevreden 

merkeze doğru temizlenir. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 B 

4 C 

5 A 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 B 

3 E 

4 A 

5 C 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 E 

4 E 

5 C 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 D 

4 E 

5 D 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 E 

4 C 
 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 E 

4 B 

5 D 

6 A 

7 D 

8 E 

9 E 

10 D 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 Yanlış 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Doğru 

17 Yanlış 

18 Doğru 

19 Yanlış 

20 Doğru 

21 Yanlış 

22 Doğru 

23 Doğru 

24 Yanlış 

25 Yanlış 
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