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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Ürogenital sistem normal vücut dengesinin sürdürülmesinde önemli rol oynar. Bu 

yüzden de bu hastalıkların teĢhis tedavi ve bakımı büyük önem taĢımaktadır.  

 

Bu öğrenme materyalinde ürogenital sisteminde görülen bazı hastalıklar, tedavi ve 

hemĢirelik bakımına ait bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler ürogenital sistemin cerrahi 

hastalıklarında hastayı iĢleme hazırlama, takip etme, hastaya preoperatif ve postoperatif 

bakım vermede size yararlı olacaktır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Ürogenital sistem hastalıklarındaki tanı iĢlemlerini kavrayacak, hasta hazırlığını ve 

hasta bakımını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 DeğiĢik kaynaklardan yararlanarak ürogenital sistem hastalıklarında tanı 

yöntemleri ve hemĢirenin sorumlulukları ile ilgili bir sunu hazırlayıp sınıfta 

arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Böbrek biyopsisi olan hastada bakım ilkelerini araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

1. ÜRĠNER SĠSTEMĠN CERRAHĠ 

HASTALIKLARINDA KULLANILAN TANI 

YÖNTEMLERĠ VE HEMġĠRENĠN 

SORUMLULUKLARI  
 

Üriner sistem kanı böbrekler aracılığı ile süzen, oluĢan idrarı mesane üreterler ve 

üretra aracılığıyla vücuttan uzaklaĢtıran sistemdir.  

 

Resim 1.1:Üriner sistem 

Üriner sistem, normal vücut dengesinin sürdürülmesinde önemli rol oynar. Üriner 

sistemin temel iĢlevsel ünitesi olan böbrekler karın arka duvarında, omurganın iki yanında,  

retroperitoneal olarak yerleĢmiĢlerdir. Karaciğer nedeni ile sağ böbrek sola göre aĢağıdadır.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Böbrekte en dıĢta fibröz bir kapsül, kapsülün altında korteks, en içte medülla bulunur. 

Ġki böbrekte yaklaĢık 2.400.000 nefron vardır ve her bir nefron kendi baĢına idrar yapma 

yeteneğine sahiptir. 
 

Üriner sistem hastalıklarında hastadan alınan öykü, fizik muayene (Fiziki muayenede, 

kan basıncı, nabzı, vücut ısısı, ödem ve kilo durumuna bakılır. Böbrekler ve mesane 

muayene edilir. Ağrı varsa yeri tespit edilir.), kan ve idrar testleri, radyolojik incelemeler, 

endoskopik incelemeler, ürodinamik incelemeler, biyopsi, ultrasonografi gibi teĢhis ve tanı 

yöntemleri kullanılmaktadır. 
 

Tanı yöntemlerinin uygun bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesinde hemĢirenin rolü önemlidir. 

Tanı ve tedavi iĢlemleri için hastayı hazırlamak, gerektiğinde iĢlem sırasında hastanın 

yanında bulunmak, iĢlem sonrasında hastayı rahatlatmak hemĢirenin sorumluluklarındandır. 

HemĢire, tanı yöntemlerini hastaya anlayabileceği bir dille açıklamalı, tanı aĢamasında 

hastayı yakından izlemeli, hastaya uygun pozisyonu vermeli ve hasta mahremiyetine dikkat 

etmelidir. 
 

1.1. Ġdrar ve Kan Testleri 
 

Böbrekler tarafından üretilen ve plazmanın ultrafiltrasyonu ile oluĢan sıvıya idrar 

denir. Ġdrar oluĢumu filtrasyon, reabsorbsiyon ve sekresyon olmak üzere üç aĢamada 

gerçekleĢir. Ġdrar ile sıvı elektrolit dengesi, asit-baz dengesi, metabolik artıkların ve toksik 

maddelerin atılması sağlanır.  

 

Ġdrar analizi; renal ya da sistemik bir hastalık olup olmadığını, bu hastalığın türünü, 

nasıl bir gidiĢ gösterdiğini tahmin etmek için kullanılan önemli bir testtir. Ġdrar analizinden 

doğru ve yararlı sonuçlar elde edilebilmesi için idrar toplama yöntemine dikkat edilmelidir. 

Bunun için dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır: 

 

 Ġdrar tetkiki vermeden önce ağır egzersiz yapılmamalıdır. 

 Hasta menstruasyon dönemindeyse veya birkaç gün içinde menstruasyon 

baĢlayacaksa doktora haber verilmelidir. 

 Kullanılan ilaçlar hakkında doktora bilgi verilmelidir. 

 Ġyi bir idrar örneği konsantre olmalıdır. Bunun için kiĢi bir gün önce az sıvı 

içmesi konusunda uyarılmalıdır. 

 Rutin idrar analizi için sabah idrarı tercih edilmelidir.  

 Ġki cinste de üretra ağzı ılık su ile silinip kurulandıktan sonra idrar temiz, kuru 

ve hatta mümkünse steril bir kaba alınmalıdır.  

 Mesane kontrolü geliĢmemiĢ bebek ve küçük çocuklarda, tüp veya idrar torbası 

bağlanarak idrar örneği alınmalıdır.  

 Kültür için mutlaka orta akım idrar alınmalıdır. Perianal bölgenin temizliği 

yapıldıktan sonra hastaya ilk idrarı dıĢarıya yapması, sonra kısa bir süre idrar 

 yapmayı durdurup daha sonra kendisine verilen steril kabın içerisine idrarını 

yapması söylenmelidir. 
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 24 saatlik idrar toplanacağı zaman sabah saat 7-8'de ilk idrar atıldıktan sonra 

toplamaya baĢlanmalı, ertesi sabah saat 7-8'e kadar son idrarı da kapsayacak 

Ģekilde idrar toplanmalıdır. 

 Alınan idrar örneği hemen analiz edilmeyecekse buzdolabında +4°C’de 2 saat 

saklanmalıdır. Ancak ilk 1-2 saatte incelemekte yarar vardır. 

 

Ġdrarın fiziksel ve kimyasal muayenesinde idrarın miktarı, görünüĢü, rengi, dansitesi, 

kokusu, pH’ı, protein ve glikoz varlığı araĢtırılır. Ġdrar mikroskopisinde eritrosit, lökosit, 

epitel hücreleri, bakteri, mantar, malign hücreler, silendirler ve kristaller araĢtırılır. 

 

 Ġdrarın GörünüĢü, Rengi, Kokusu ve Miktarı 
 

Normal taze idrar saman sarısı renkte ve berraktır. Sıvı dengesi, beslenme düzeni, 

ilaçlar, hastalıklar idrar rengini etkiler Ürat birikimi, fosfatların birikimi, hematüri, 

bakteriüri, piyüri gibi durumlarda idrar bulanıklaĢır. Normal idrar kendine has hafif amonyak 

kokusundadır ve genellikle asidiktir. 

 

Normal bir insan günde ortalama 1-1,5 litre idrar çıkarır. Üriner sistem hastalıklarında 

çıkarılan idrar miktarında değiĢiklikler olur (poliüri, oligüri, anüri gibi). 

 

Resim 1.2: Normal idrar rengi 

 Ġdrar Dansitesi ve Osmolaritesi 
 

Böbreklerin idrarı yoğunlaĢtırma ve seyreltme yeteneği idrar dansitesi ölçülerek 

değerlendirilir. Ġdrar dansitesi alınan günlük sıvı miktarı ve ter, kusma, ishal gibi kayıplara 

bağlı olarak 1015-1025 arasında değiĢir. Ġdrar dansitesinin devamlı 1007-1010 değerlerinde 

olmasına izostanüri denir. Bu durum böbrek tübül fonksiyonunun çok ciddi olarak 

bozulduğunu gösterir. 
 

Osmolarite: Ġdrardaki erimiĢ partiküllerin sayısıyla orantılıdır. Osmolarite böbreklerin 

konsantrasyon yeteneğini dansiteden daha iyi gösteren bir yöntemdir. Sağlıklı bir bireyde 

idrar osmolaritesi ortalama 300-1000 mOsm/kg arasındadır. 
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 Ġdrarda Protein ve Glikoz 
 

Normalde idrarda protein ve glikoz bulunmaz. AteĢ, ağır egzersiz gibi durumlarda 

geçici olarak, bazı böbrek hastalıklarında da kalıcı olarak idrarda protein atılımı görülür. 

Ġdrarda protein bulunduğu zaman idrar bulanıklaĢır. Diyabetli hastalarda ve bazı böbrek 

hastalıklarında idrarda glikoz saptanabilir. 

 

Resim 1.3: Proteinürili idrar bulanıklaĢır. 

 Eritrosit ve Lökosit 
 

Eritrosit normalde erkeklerde hiç görülmez. Kadınlarda menstruasyon döneminde 

görülebilir. Enfeksiyon, böbrek hastalıkları, böbrek taĢı varlığı, böbrek, idrar yolları ve 

mesane zedelenmelerinde idrarda eritrosit görülebilir. Ġdrarda bir mikroskop sahasında 3-4 

eritrositten fazla eritrosit bulunmasına hematüri denir. Lökosit bir mikroskopik alanda 

erkekte 1-2 kadında ise üretra vajene yakın olduğundan 3-4 tane görülmesi normal kabul 

edilir. Ġdrarda her sahada 10 adet üstünde lökosit görülmesine piyüri denir. 

 

 Silendir ve Epitel Hücreleri 
 

Normal idrarda silendirler görülmez. Her mikroskopik alanda 1-2 tane epitel hücresi 

görülmesi ise normaldir. Ġdrar sedimentinde silendir bulunması hastalığa nefronun katıldığını 

gösterir.  

 

 Kristal 
 

BekletilmiĢ idrarda ürat kristali görülebilir. Böbrek taĢı olanlarda veya bazı metabolik 

hastalıklarda çok sayıda kristal görülebilir. 

 

 Ġdrarda Bakteri  
 

Normalde idrarda canlı bakteri bulunmaz. Ġdrarda bakteri bulunmasına bakteriüri 

denir. Üriner sistem enfeksiyonu kuĢkusu olduğunda etken olan mikroorganizmayı saptamak 

amacıyla idrar kültürü yapılır. 
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 Rezidüel Ġdrar Testi 

 

Ġdrar yapıldıktan sonra mesanede kalan idrara (40-50 cc) rezidüel idrar denir. Ġdrar 

yaptıktan sonra mesanede kalan idrar miktarının belirlenmesi için yapılır. Hasta idrarını 

yaptıktan sonra kateterle rezidüel idrar alınır. 

 

 Dilüsyon Testi 

 

Dilüsyon testi fazla su alınmasıyla idrar dansitesinin düĢmesi esasına dayanır. Böbrek 

fonksiyonlarını belirlemek, böbrek hastalığının ciddiyetini ve hastalığın klinik durumundaki 

geliĢmeleri değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. 

 

Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecek hususlar: 

 

 Hastaya iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 Hastaya mesanesini tamamen boĢaltması söylenir. 

 Yarım saat içinde 1200 ml su içirilir. 

 Üç saat süre ile her saat baĢı ya da yarım saatte bir idrar alınıp ölçüm 

yapılır. 

 

Verilen suyun yarıdan çoğunun üç saat içinde çıkarılması beklenir. Hasta bu miktar 

idrarı çıkaramadığında böbreğin dilüsyon kapasitesinin kaybolduğu düĢünülür. 

 

 Konsantrasyon Testi/ Sıvı Kısıtlama Testi 

 

Susuz bırakıldıktan sonra böbreklerin en çok konsantre idrar meydana getirebilme 

kabiliyetini gösterir. 

 

Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecek hususlar: 

 

 Hastaya akĢam yemeğini erken yemesi ve ertesi gün test sonuçlanıncaya 

kadar aç kalması söylenir. 

 14-16 saat sıvı kısıtlaması yapılır. 

 Sabah her saat baĢı üç defa idrar örneği alınıp ölçüm yapılır. 

 

 Kreatinin Klirensi 

 

Vücudun kas ve protein yıkım ürünlerinin böbreklerin glomerüler filtrasyon hızına 

bağlı olarak temizlenebilme yeteneğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Kreatinin 

genellikle yine baĢka bir böbrek fonksiyon testi olan BUN (Blood Urea Nitrogen, kan üre 

nitrojeni, BUN ) ile beraber istenir. 

 

Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecek hususlar: 
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 1-2 ml/min veya daha yüksek bir idrar akım hızı sağlamak için hastanın 

en  

 az 600 ml ekstra su alması sağlanır. 

 Test günü çay, kahve ve ilaç alımı kısıtlanır. 

 Testten bir gün önce proteinden zengin yemek yememesi söylenir. 

 Testten önce aĢırı egzersiz yapmaması söylenir. 

 24 saatlik idrar toplama süresine dikkat edilir. 

 Sabah ilk çıkarılan idrar döküldükten sonra 24 saat boyunca yapılan tüm 

idrarı biriktirmesi söylenir. 

 Ġdrar toplanırken herhangi bir zamanda kan alınır. 

 Ġdrarın toplam hacmi ölçülür. 

 Beklenenden daha farklı sonuçlar ortaya çıktığında 24 saatlik kreatinin 

atılım miktarı ile hastanın uygun idrar toplayıp toplamadığı kontrol edilir. 

 

 Kan Ġncelemeleri 

 

Serum Na, K, Cl, HCO3, kreatinin ve üre azotu (BUN) düzeyleri böbrek iĢlevlerini 

değerlendirmek için en sık kullanılan testlerdir. Bu testler böbrek hastalığı ya da kuĢkusu 

olanlarda, sıvı elektrolit-asit baz metabolizması bozukluğundan Ģüphelenilen durumlarda, 

diüretik ve nefrotoksik olabilecek ilaç kullananlarda yapılmalıdır. 

 

Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecek hususlar: 

 

 ĠĢleme aç gelmesi konusunda bilgi verilir. 

 AkĢam proteinden zengin yemek yememesi söylenir (AkĢam proteinden 

zengin yiyecek yenmesi serumda üre, fosfor ve ürat konsantrasyonunun 

12 saat süreyle artıĢına neden olabilir.). 

 Kullandığı ilaçlar varsa doktoruna söylemesi gerektiği açıklanır. 

 ĠĢlem öncesi aĢırı egzersiz yapmaması konusunda hasta uyarılır. 

 

1.2. Böbrek ile Ġdrar Yollarının Görüntülenmesi ve Endoskopik 

Ġncelemeler 
 

Görüntüleme yöntemleri; böbreklerin sayı, büyüklük ve yerleĢimini belirlemek, 

tıkanıklık olup olmadığını saptamak, kitle lezyonlarını saptamak, bu lezyonların özelliklerini 

ortaya koymak, böbrek damarlarını görüntülemek, tanı ve tedavi amaçlı iĢlemlerde rehberlik 

yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla kullanılan yöntemler arasında direk üriner 

sistem grafisi, intravenöz piyelografi, retrograd piyelografi, renal anjiografi, 

sistografi/üretrografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, sistoskopi, üreteroskopi ve 

en yaygın kullanılan yöntem olan ultrasonografi sayılabilir. 

 

Özellikle iyonizan radyasyon içeren görüntüleme yöntemlerinin gebelerde 

kullanılmaması gerekir. 
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 Direkt Üriner Sistem Grafisi (DÜSG) 

 

En basit üroradyolojik yöntem olup idrar yolunun radyolojik muayenesinin ilk 

adımıdır. Böbreklerin büyüklüğü, sayısı, biçimi ve pozisyonu değerlendirilir. Genellikle özel 

bir hazırlık gerektirmez.  

 

 Ġntravenöz Piyelografi (IVP) 

 

Ġyotlu kontrast maddelerin intravenöz yolla enjeksiyonu sonrası belli zaman aralıkları 

ile seri grafilerin çekilerek böbreklerin, renal pelvisin, üreter ve mesanenin görüntülenmesi 

amacına yönelik yapılan tetkiktir. 

 

 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler 

 

o Hastaya iĢlem açıklanır. 

o Hastaya testten bir gün önce posası az gıdalar verilir ve gaz 

oluĢturabilecek yiyecekleri yememesi söylenir. 

o Bağırsak temizliğinin sağlanmasına yönelik olarak kullanılacak 

laksatif ve kullanım Ģekli, hastanın yaĢı ve kilosuna göre bizzat 

radyoloji uzmanı tarafından belirleneceğinden hastanın tetkik 

öncesinde radyoloji bölümüne baĢvurması gerektiği belirtilir.  

o Tetkike tam açlık ile gelmesi, iĢlem sabahından baĢlayarak tetkik 

yapılana kadar hiçbir Ģey yenmemesi ve içmemesi gerektiği 

hastaya açıklanır.  

o Bir gün önceden sıvı alımı kısıtlanır. 

o IVP yapılırken kullanılan kontrast madde iyot içerdiği için teste 

baĢlamadan önce hastanın iyoda karĢı alerjisi olup olmadığı 

araĢtırılır. 

o IVP yapılacak hastaya iĢlemden önce kontrast madde damardan 

verilirken sıcaklık ve ağızda tuzlu tat hissedebileceği söylenir. 

o Enjeksiyondan sonra anaflaktik Ģok, solunum sıkıntısı ve kan 

basıncında düĢüklük belirtileri yakından izlenir.  

o Testten sonra hastaya normal diyet ve kısıtlama yoksa bol sıvı 

verilir. 
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Resim 1.4: ĠVP çekilmesi 

 Retrograd Piyelografi 
 

Retrograt piyelografi, idrar yollarının üretral kateter aracılığıyla kontrast madde 

verilerek radyolojik olarak görüntülenmesi iĢlemidir. Sistoskopi sırasında kontrast maddenin 

doğrudan üreterlere enjeksiyonu ile gerçekleĢtirilir. Kontrast madde verildikten sonra seri 

filmler çekilir. Bu iĢlem yaklaĢık bir saat kadar sürer.  
 

 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler 

o Hastaya iĢlem açıklanır.  

o Hekim isteminde lavman varsa hastanın bağırsakları boĢaltılır ve 

sonuç kayıt edilir. 

o Ġdrar stazını önlemek ve gerektiğinde idrar örneği almak için 

hastanın bol sıvı alması sağlanır. 

o ĠĢlem genel anestezi altında yapılacaksa hastaya gece yarısından 

sonra ağızdan hiçbir Ģey almaması söylenir. Gerekirse intravenöz 

sıvı verilebilir. 

o ĠĢlem sonrasında hastanın tek baĢına kalkmasına ya da yürümesine 

izin verilmez ve en az 24 saat hastaya gereksinimlerini karĢılamada 

yardım edilir. 

o ĠĢlemden sonra idrarın rengi kontrol edilerek kaydedilir. Genellikle 

ilk günlerde idrar pembe renktedir. Açık kırmızı renkte olduğunda 

ve içinde pıhtılar varsa hekime bildirilir. 

o Hasta, iĢlemden sonra mesane kasılması ve idrar yaparken yanma 

hissedebilir. Bu durumda ılık banyo önerilir ya da analjezikler 

verilebilir. Fazla sıvı alması sağlanarak idrar yoğunluğu azaltılır. 

o YaĢam belirtileri kontrol edilerek kaydedilir.  
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o TaĢikardi, kan basıncının ve ateĢin yükselmesi gibi sepsis belirtileri 

yakından izlenir.  

 

Resim 1.5: Retrograd piyelografi çekilmesi 

 

 Renal Anjiyografi (Renal Arteriografi) 

  

Renal anjiyografi femoral arterden kateter ile girilerek kontrast maddenin verilmesi ile 

böbrek damarlarının görüntülenmesidir. 

 

 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler 

 

o Hastaya iĢlem açıklanır. 

o Bu test için hastaya gece yarısından sonra ağızdan bir Ģey verilmez. 

o ĠĢlemden önce mesanenin boĢaltılması gerekir. 

o Ġlaç verildiğinde sıcaklık hissi olacağı ve bunun kısa süreceği 

açıklanır. 

o Hastada kontrast maddeye karĢı geliĢebilecek alerjik reaksiyon 

belirtileri takip edilir. 

o ĠĢlemden sonra hayati belirtileri sık aralıklarla kontrol edilir. 

o Hasta 12-24 saat yatak istirahatine alınır. 

o ĠĢlem bölgesine kanama ve ödeme karĢı bası yapılır. Soğuk 

kompresler uygulanır. 

o Kısıtlama yoksa hastanın bol sıvı alması sağlanır. 

o Ayak sırtı nabızları kontrol edilir. 
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Resim 1.6: Renal anjiografi 

 Böbrek Sintigrafisi 

 

IV yolla verilen radyoizotop maddenin böbrek damarlarına ulaĢması ve böbrek 

dokusunda tutulumunun izlenerek böbrek perfüzyonu ile böbrek iĢlevlerinin 

değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Böbreklerde radyoizotop maddenin tutulumuna göre 

böbreklerin biçimi, tümör, kist, apse gibi yapıların saptanmasına çalıĢılır.  

 

 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler 

 

o Hastaya iĢlem açıklanır. 

o Hastanın sintigrafi öncesi yeterli miktarda sıvı alması sağlanır. 

o Sintigrafik çalıĢma öncesinde mesanenin boĢ olması gerekir. 

o Hastaya sırtüstü yatar veya oturur pozisyon verilir. 

o Hastada sonda var ise açık olması sağlanır. 

 

 Voiding Sistoüretrografi (VCUG) 

 

Vezikoureteral reflunün tespiti ve erkek üretra anatomisini incelemek amaçlı alt üriner 

sistemin değerlendirilmesinde kullanılabilecek en önemli görüntüleme yöntemidir. Mesane 

kateterizasyonu ve mesanenin kontrast madde ile dolumu gerekmektedir.  
 

Vezikoureteral Reflu (VUR): Mesane içindeki idrarın patolojik olarak üst üriner 

sisteme geri kaçmasıdır. 
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 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler 
 

o Mesane kateterizasyonu gerektiren bir tetkik olduğu ve hafif ağrı 

duyabileceği hastaya açıklanır. 

o Kontrast madde verilmeden önce mesanenin boĢ olması sağlanır. 

o Mesane, kapasitesine dikkat edilerek olabildiğince kontrast madde 

ile doldurulur ve iĢlem uygulanır. 

o Yüksek dozda radyasyon gerektiren bu yöntemde özellikle 

çocuklarda gonadların korunmasına dikkat edilir. 
 

 Renal Ultrasonografi 
 

Ultrason, insan kulağının iĢitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarını 

kullanarak iç organları görüntüleyen bir tanı yöntemidir. Özel bir hazırlığa gerek yoktur. 

ĠĢlem hakkında açıklama yapılır. Hastanın idrar kesesinin dolu olması ve idrarına sıkıĢık 

olması gerektiği söylenir. 

 

Resim 1.7: Renal arter ultrasoğrafisi 

 Bilgisayarlı Tomografi 
 

Ġnsan vücudunu enine kesitler alarak X ıĢını prensibi ile çalıĢan inceleme biçimidir. 

Hastanın radyasyona maruz kalması, kullanılan kontrast maddeye karĢı duyarlılık 

geliĢebilmesi bu yöntemin dezavantajlarındandır. Hastanın kontrast maddeye karĢı alerjisi 

olup olmadığı araĢtırılır ve iĢlem sırasında takip edilir. 
 

 MR Ürografi 
 

MR ile böbrek ve toplayıcı sistem patolojileri görüntülenebilmektedir. Hastanın 

radyasyona maruz kalmaması, çoğu zaman kontrast madde kullanılmaması nedeniyle MR 

güvenle baĢvurulan inceleme metodudur. 
 

 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler 
 

o EriĢkin MR ürografide iĢlem öncesi hastaya mesanesini boĢaltması söylenir. 

o Bağırsak peristaltizminin etkisini azaltmak için 4 saatlik açlık önerilir. 

o Hastalara 20-30 saniye sürecek nefes egzersizleri yaptırılır. 

o Mesane MR’ı çekilecekse mesanenin dolu olması için iĢlem öncesi 1-1,5  

litre su 1 saat önce içirilir. 

o Sonda varsa en az 30 dakika önce klemplenir. 
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 Sistoskopi 
 

Ucunda optik gözü bulunan ıĢıklı bir sistoskop aracılığıyla üreterden mesaneye 

girilerek taĢ, tümör, ülser ve hematüriye neden olan patolojilerin görüntülenmesi, idrar 

örneği, biyopsi materyali alınması gibi tanı amaçıyla ya da taĢ, tümör ve yabancı maddelerin 

çıkarılması, radyoizotop yerleĢtirilmesi, üreterlerin geniĢletilmesi gibi tedavi amacıyla 

uygulanır. 

 

Resim 1.8: Sistoskopi  

 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler 

 

o Hastaya iĢlem hakkında açıklama yapılır. 

o ĠĢlem genel veya spinal anestezi ile yapılacaksa hastaya iĢlemden 

önce 6-8 saat bir Ģey yememesi ve içmemesi söylenir. 

o ĠĢlemden önce hastaya laksatif verilir ya da lavman uygulanır. 

o Hastaya litotomi pozisyonu verilir. 

o ĠĢlem sırasında komplikasyon belirtileri izlenir. 

o Sistoskopi sonrasında hasta kısa bir süre yatak istirahatine alınır. 

Genel anestezi uygulandıysa hasta ayılma ünitesine alınır. 

o ĠĢlemden sonra bol sıvı alımı sağlanır.  

o Enfeksiyon geliĢmese bile iĢlem sonrası birkaç gün idrar yaparken 

yanma olabileceği hastaya açıklanır. 

o ĠĢlem sonrasında idrar yaparken yanma, idrarda bulanıklaĢma veya 

ateĢlenme gibi bir durum geliĢirse doktora baĢvurması gerektiği 

hastaya belirtilir. 

 

 Üreteroskopi 

 

Üreterde bulunan taĢ, darlık, tümörlerin tanı ve tedavisi için üreterlerin endoskopik 

olarak incelenmesidir. Hasta hazırlığı ve bakım sistoskopide olduğu gibidir. 
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1.3. Ürodinamik Ġncelemeler 
 

Ürodinami, alt üriner sistemin depolama ve miksiyon fonksiyonlarının 

değerlendirildiği ileri bir tanı yöntemidir. Sistometri, idrar akım ölçümü, üretral basınç 

profili, basınç-akım çalıĢması, EMG gibi incelemeleri kapsar.  
 

 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler  
 

 ĠĢlem hakkında bilgi verilir. 

 ĠĢlem steril Ģartlarda yapılır. 

 GiriĢimden önce hastada idrar yolu enfeksiyonu olmamasına dikkat edilir. 

 Ürodinami testi için hastanın mesanesinin tamamen boĢaltılması sağlanır. 

 ĠĢlemden sonra bol sıvı alması hastaya önerilir. 

 ĠĢlem sonrasında idrar yaparken yanma, idrarda bulanıklaĢma veya 

ateĢlenme gibi bir durum geliĢirse doktora baĢvurması gerektiği hastaya 

belirtilir. 
 

1.4. Böbrek Biyopsisi 
 

Böbrek biyopsisi çok küçük miktarda böbrek dokusu alınması anlamına gelir. Alınan 

örnek patoloji laboratuvarında mikroskop altında incelenir. 
 

Böbrek biyopsisi, idrarda kan ve/veya protein varlığında, böbrek fonksiyonlarının 

diğer tanı yöntemleri ile açıklanamayan bozukluğunda bazen de böbrek nakli sonrasında 

nakledilen böbreğin değerlendirilmesi amacıyla yapılır. 
 

 Hastanın hazırlığı ve dikkat edilecekler 
 

 Hastaya iĢlem hakkında açıklama yapılır. 

 ĠĢlemden bir hafta önce aspirin, ibuprofen benzeri veya pıhtılaĢmayı 

bozarak kanama riskini artıran ilaçlar kesilir, ayrıca pıhtılaĢma testleri 

yapılır. 

 Hastanın ilaç alerjisi olup olmadığı araĢtırılır. 

 Biyopsi için hasta yüzüstü olarak uzanır. 

 Cilt hazırlığı yapılır ve lokal anestetik uygulanır. 

 Doku örneği alındıktan sonra iĢlem yerine 20 dk. basınç uygulanır. 

 Hastaya doktorun isteği doğrultusunda pozisyon verilir. Genellikle iĢlem 

tamamlandıktan sonra bir saat aynı pozisyonda yatırılır. 

 Sık aralıklara kan basıncı ve nabız kontrolü yapılır. 

 ĠĢlem sonrası hematüri yönünden hasta gözlenir.  

 Hasta 24 saat yatak istirahatine alınır ve bu süre içinde öksürme, dönme 

gibi zorlayıcı hareketlerden kaçınması söylenir.  

 Taburculuk sonrası idrarda kan görülmesi, idrar yapamama, biyopsi 

bölgesinde artan ağrı, ateĢ ve yorgunluk hissederse hemen doktoruna 

baĢvurması gerektiği hastaya açıklanır. 

 Ġki hafta boyunca ağır kaldırılmaması, yoğun egzersiz yapılmaması 

gerektiği konusunda hastaya eğitim verilir. 



 

16 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi idrar analizinden doğru ve yararlı sonuçlar elde edilebilmesi 

için dikkat edilmesi gereken durumlardan biri değildir? 

A) Ġdrar tetkiki vermeden önce ağır egzersiz yapılmamalıdır. 

B) Ġyi bir idrar örneği konsantre olmalıdır. 

C) Rutin idrar analizi için sabah idrarı tercih edilmelidir.  

D) Kültür için ilk idrar alınmalıdır. 

E) Alınan idrar örneği hemen analiz edilmeyecekse buzdolabında +4°C’de 2 saat 

saklanmalıdır. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi idrar yollarının üretral kateter aracılığıyla kontrast madde 

verilerek radyolojik olarak görüntülenmesi iĢlemidir? 

A) Ġntravenöz piyelografi 

B) Retrograd piyelografi 

C) Direk üriner sistem grafisi 

D) Renal anjiyografi 

E) MR Ürografi 
 

3. Sistoskopi iĢlemi için hastaya hangi pozisyon verilir? 

A) Litotomi 

B) Supine 

C) Prone 

D) Ortopne 

E) Semifowler 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi böbrek biyopsisindeki hasta hazırlığı ve bakımında yapılması 

gerekenlerden değildir?  

A) Biyopsi için hastaya sırtüstü pozisyonu verilmelidir.  

B) Hastada cilt hazırlığı yapılarak lokal anestetik uygulanmalıdır. 

C) Doku örneği alındıktan sonra iĢlem yerine 20 dk. bası yapılmalıdır. 

D) ĠĢlem sonrası hasta hematüri yönünden gözlenmelidir. 

E) Sık aralıklara hastanın kan basıncı ve nabız kontrolü yapılmalıdır. 
 

5. Ġntravenöz pyelografi yapılacak hastada aĢağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

A) Hastaya iĢleme tok gelmesi söylenmelidir. 

B) Ġncelemeden önce hastanın mesanesi dolu olmalıdır. 

C) Hastanın iyoda karĢı alerjisi olup olmadığı araĢtırılmalıdır. 

D) Mesane, kapasitesine dikkat edilerek olabildiğince kontrast madde ile 

doldurulmalıdır. 

E) Hasta iĢlemden önce bol sıvı almalıdır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 
 

Üriner sistem cerrahisinde hasta bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 
 

 DeğiĢik kaynaklardan yararlanarak üriner sistemin cerrahi hastalıkları ilgili bir 

sunu hazırlayıp sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Böbrek transplantasyonu ve transplantasyon sonrası bakım ilkelerini araĢtırınız. 

Edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ÜRĠNER SĠSTEMĠN CERRAHĠ 

HASTALIKLARINDA TEDAVĠ VE 

HEMġĠRELĠK BAKIMI  
 

Üriner sistem hastalıkları önemli sağlık sorunlarına yol açar. Bu yüzden de bu 

hastalıkların teĢhis tedavi ve bakımı büyük önem taĢımaktadır. Üriner sistem hastalıkları 

konjenital veya edinsel olabilir. 
 

2.1. Konjenital Anomaliler 
 

Üriner sisteme iliĢkin konjenital anomaliler diğer sistemlere iliĢkin anomalilerden 

daha fazla görülür. Bu anomaliler; sayı, yapı, pozisyon ve Ģekil anomalileri Ģeklinde 

görülebilir. 
 

2.1.1. Böbrek Anomalileri 
 

Konjenital anomaliler, böbreklerde değiĢen derecelerde yapısal ve/veya fonksiyonel 

bozukluklara yol açabilir. 

 

2.1.1.1. Renal Ageneziler 
 

Böbreklerin tek ya da çift taraflı olarak geliĢmemesidir. Renal agenezinin gerçek 

sebebi bilinmemektedir. 
 

Unilateral renal agenezis: Bir böbreğin geliĢmemesidir. Genellikle sol böbrek 

geliĢmez, o tarafta üreter de yoktur. Erkeklerde daha sıktır. Diğer böbreğin iĢlev görmesi 

sebebiyle belirti vermeyebilir. Unilateral renal agenezisin diabetik anne çocuklarında ve  

zencilerde daha sık görüldüğü saptanmıĢtır Komplikasyon veya eĢlik eden anomalilerin 

dıĢında tedavi gerektirmeyebilir. Kesin tanı sintigrafi, tomografi ve ultrason ile konur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 

http://www.diyadinnet.com/YararliBilgiler-1379&Bilgi=ile
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Bilateral renal agenezis: Her iki böbreğin de geliĢmemesidir. Bu çocuklar en geç 

birkaç gün içinde akciğer veya böbrek yetmezliğinden ölür. Bu bebeklerin Potter yüzü adı 

verilen özel yüz görünümü vardır (Gözler ayrık, düĢük kulak, burun geniĢ ve basık, kırıĢık 

cilt, çene geridedir.). 

 

Resim 2.1: Potter sendromu 

2.1.1.2. Multkistik Displastik Böbrek 

 

Multikistik böbrek hastalığı genellikle tek taraflıdır. Böbrek doku yapısı bozulmuĢ 

olup yerine değiĢik büyüklükte ve çok sayıda kistik yapılar yer almıĢtır. Olguların çoğu 

rastlantı sonucu prenatal ultrasonografide belirlenir. Yenidoğanlarda karında kitle olması 

önemli veridir. Ġleri yaĢlarda ağrı, hematüri ve hipertansiyon görülür. 2. trimestirde 

ultrasonografi ile tanı konabilir. 

 

 Tedavi ve Bakım 

 

 Bu olgularda renin aracılıklı hipertansiyon ve Wilms tümörü geliĢebilir. 

Bu nedenle ailelere yıllık izlemin önemi konusunda bilgi verilmelidir. 

 Abdominal kitle varsa kistler büyüyorsa ve hipertansiyon geliĢiyorsa 

nefrektomi önerilir. Nefrektomi yapılacaksa hastanın ameliyat öncesi ve 

sonrası bakımı planlanır ve uygulanır. 

 Ayrıca bebeklerin böbrek fonksiyonları düzenli aralıklarla 

değerlendirilmelidir.  

 

2.1.1.3. Renal Hipoplazi 

 

Normalden az sayıda kaliks ve nefron olan küçük böbrek demektir. Tek taraflı ise 

baĢka bir üriner sistem probleminin değerlendirilmesi veya hipertansiyon izlemi sırasında 

tespit edilir. Kızlarda daha sıktır. Hastada poliüri ve polidipsi vardır. Hastaların çoğunda on 

yaĢ civarında ciddi hipertansiyon ortaya çıkar. Nefrektomi ile hipertansiyon kontrol altına 

alınabilir. ĠVP ile tanı konur. 
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2.1.1.4. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı  
 

Genellikler eriĢkin yaĢta ortaya çıkan, her iki böbrekte kistik değiĢiklikler gösteren 

sistemik ve kalıtsal bir hastalıktır. Çok ender olarak yenidoğan döneminde de görülebilir. 

Aile öyküsü, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi veya magnetik rezonans görüntüleme 

yöntemleri ile tanı konulur.  
 

 Belirti ve Bulgular 
 

 Genellikle ilk bulgu ağrıdır. 

 Hastalarda her iki böbrek ele gelir.  

 Kistlerin yırtılması sonucu hematüri ve hemoraji görülür. 

 Hipertansiyon vardır.  

 AteĢ, titreme, hâlsizlik gibi idrar yolu enfeksiyonu belirti ve bulguları 

vardır. 

 Üremi baĢlamıĢ ise buna bağlı hâlsizlik, solukluk, anemi gibi bulgular da 

tabloya eĢlik eder.  

 

Resim 2. 2: Polikistik böbrek 

 Tedavi ve Bakım  

 

 Hematüri varsa yatak istirahatine alınır. 

 Hastalara az tuzlu, düĢük proteinli ve kısıtlama yoksa bol sıvı diyet 

önerilir. 

 Hipertansiyonun tedavisi yapılır. 

 Enfeksiyon ve pyelonefrit varsa tedavi edilir. 

 Kistler ileri derecede büyüyüp bası semptomları yapıyorsa veya içi 

apseleĢmiĢse kistektomi yapılabilir. 

 Böbrek yetmezliği geliĢmiĢse böbrek yetmezliğindeki tedavi ve bakım 

ilkeleri uygulanır. 

 Hasta ve yakınlarına destekleyici bireysel bakımın yanı sıra genetik 

rehberlik almaları için yardımcı olunur. 

 

Hastalar uygun diyaliz programına alınmadıkça ve transplantasyon uygulanmadıkça 

semptomların ortaya çıktığı yaĢtan itibaren 10 yıl içerisinde genellikle kaybedilir. 
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2.1.1.5. At Nalı Böbrek 

 

Resim 2.3: At nalı böbrek 

Doğumsal Ģekil anomalilerinden en sık görüleni at nalı böbrektir ve genellikle 

böbreklerin alt uçlarının birleĢmesi ile oluĢur. Turner sendromlu çocuklar ile Wilms tümörlü 

çocuklarda daha sıktır. Hastalarda ürogenital sistem, iskelet, kardiovasküler ve 

gastroentestinal sistem anomalileri de görülebilir. Böbreklerin ve üreterlerin geliĢmesi 

normal olduğu için at nalı böbrek genellikle belirtisizdir. Ġlerleyen yaĢlarda 1/3 vakada 

hidronefroz, taĢ oluĢumu, tekrarlayan infeksiyonlar ve hipertansiyon ortaya çıkabilir. IVP ile 

tanı konur. Komplikasyonlara yönelik tedavi planlanır. 
 

2.1.1.6. Ektopik Böbrek 
 

Böbreklerin birinin veya her ikisinin birden normalden baĢka yerde yerleĢim 

göstermesidir. Daha çok erkek çocuklarda ve solda görülür. Böbrek pelvis boĢluğunda, karĢı 

böbreğe yapıĢık veya bel bölgesine yapıĢık durumda bulunabilir. 

 

Resim 2.4: Ektopik böbrek 
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Böbrek genellikle normal yapıdadır ve fonksiyoneldir. Bu anomali ile beraber erkekte 

üretra anomalileri ve kriptorĢizm; kızlarda vajen yokluğu görülür. Her iki cinste iskelet 

anomalileri, kardiovasküler anomaliler ve gastrointestinal sistem anomalilerinin görülmesi 

de sıktır. Bu böbrekler, obstrüksiyon ve enfeksiyon eğilimlidir. Bu nedenle ağrı ve ateĢ sık 

görülür. ĠVP, ultrasonografi ile tanı konabilir. Ektopik böbreklerde komplikasyon olmadığı 

sürece tedavi gerekmez. 
 

2.1.2. Üreter Anomalileri 
 

Üreterler, idrarı peristaltik hareketlerle ve yer çekimi yardımıyla pelvis renalisten 

mesaneye kadar ileten boru seklindeki bir çift oluĢumdur. Sayı anomalilerinden üreter 

duplikasyonu ve çift pelvis diğer üreter anomalilerine nazaran daha sık görülmektedir. 
 

2.1.2.1. Üreteral Duplikasyon  
 

Üreter duplikasyonu, tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. Aynı taraftaki çift üreter 

mesaneye tek tek açılabileceği gibi mesaneye açılmadan önce belli bir seviyede birleĢebilir. 

Bazen üreterlerin biri ya da ikisi üretra veya vajinaya açılabilir. Bu anomalilere bağlı 

obstrüksiyon, enfeksiyon geliĢmedikçe ve renal fonksiyon bozulmadıkça cerrahi giriĢim 

uygulanmaz.  Genellikle ĠVP ile tanı konur. 

 

Resim 2.5: Üreteral duplikasyon 

2.1.2.2. Üreteropelvik BileĢke Obstrüksiyonu (UPBO)  
 

Konjenital UPBO/konjenital hidronefroz tüm yaĢlarda görülebilen bir hastalıktır. 

Üreter ve böbrek pelvisi birleĢme yerinde darlık vardır. Genellikle tek taraflıdır. Darlık olan 

tarafta hidronefroz geliĢebilir. Bu hastalarda taĢ ve enfeksiyon kolaylıkla geliĢir. Bilateral 

ağır UPK darlıkları, yenidoğan döneminde böbrek yetersizliği tablosu ile ortaya çıkabilir. 

USG, diüretikli renografi ile tanı konabilir. Tedavisi cerrahidir. 
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Resim 2.6:Üreteropelvik bileĢke obstrüksiyonu 

 Belirti ve Bulguları 
 

 Yenidoğanda ve bebeklerde kitle 

 Karın, yan ve sırt ağrısı 

 AteĢli üriner sistem enfeksiyonu bulguları 

 Hematüri  
 

Hidronefroz, idrarın böbrekten daha aĢağı sistemlere akıĢını engelleyen bir tıkanıklık 

nedeniyle böbrek içinde birikmesi ve buna bağlı olarak renal pelvis ile kaliksiyel yapıların 

distansiyonu Ģeklinde tanımlanabilir. 
 

2.1.2.3. Üreterovezikal BileĢke Obstrüksiyonu (UVBO) ve Megaüreter 

 

Resim 2.7: Üreterovezikal bileĢke obstrüksiyonu 
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Üreterovezikal darlık erkek çocuklarda ve sol üreterde daha sıktır. Üreterovezikal 

kavĢaktaki darlık sonucu üreter dilatasyonu meydana gelir. Obstrüksiyon taĢ oluĢmasına ve 

hematüriye neden olabilir. Hidronefrotik ve karĢı taraf böbrek fonksiyonlarına bakılır. 

Fonksiyonlar normal ise profilaktik antibiyoterapi uygulanır, belli aralıklarla USG ve 

sintigrafik çalıĢmalarla takip edilir. Böbrek fonksiyonlarında bozulma eğilimleri ile 

tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları mevcut ise distal üreter segmentinin çıkartılması ve 

üreteroneosistostomi uygulanır. 
 

2.1.3. Mesane ve Üretra Anomalileri  
 

Mesane, pelvis boĢluğunun tabanında yer alan, kas ve zarlardan yapılmıĢ idrarı 

depolayan organdır. Üretra ise mesaneden baĢlayarak idrarı dıĢa akıtan kanaldır. Mesane ve 

üretra anomalileri yapı bozuklukları, fonksiyon bozuklukları, Ģekil ve pozisyon bozuklukları 

Ģeklinde olabilir. 
 

2.1.3.1. Posterior Üretral Valv (PUV)  
 

Posterior üretral valv, erkek üretrasının içindeki membranın sebep olduğu 

obstrüksiyondur. Bu durum mesane çıkıĢını tıkayarak idrarın rahatça dıĢarıya atılmasını 

engeller. Mesaneden kolayca atılamayan idrar, mesanede basınç yükselmesi sonucunda 

mesanede divertikül ve veziko-üreteral reflü (VUR) gibi değiĢikliklere neden olur Ayrıca 

mesane duvarı kalınlaĢır, idrar kanalı geniĢler, üreterler dilate ve kıvrımlı Ģekil alır. 

Ultrasonografi ile tanı konur.  

 

Resim 2.8: Posterior üretral valv 

 Belirti ve Bulgular 
 

 Doğumdan sonra bebekte ilk idrarın geç çıkması, idrar yapmada zorluk 

ve kesik kesik, damlatma Ģeklinde idrar yapma  

 Mesane bölgesinin dolu oluĢu görülür. 
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 Tedavi ve Bakım 

 

 Postnatal dönemde mesane kateterize edilir. Kateter bakımı verilir. 

 Uygun antibiyoterapi baĢlanarak böbrek fonksiyonlarının normale 

dönmesi beklenir. 

 Sonrasında valv ablasyonu (valvın kesilmesi) uygulanır.  

 Valv tedavi edilse bile bu hastaların böbrek yetmezliği açısından yakın 

takip edilmesi gerekir. Bu nedenle ailelere düzenli takip yapılmasının 

önemi konusunda bilgi verilir. 

 

2.1.3.2. Hipospadias 

 

Üretranın, uç kısmının geliĢmeyip penis alt yüzünde bir yere açılmasıdır. Doğum 

öncesi dönemde ultrason ile doğumdan sonra fizik muayene ile tanı konabilir.  

 

 Belirti ve Bulgular 

 

 Açılımın seviyesine göre çocuklarda aĢağıya doğru miksiyon yapma 

vardır. 

 

o Bazen açılım çok aĢağılarda olabilir. Bu durumda çocuk oturarak 

miksiyon yapmak zorunda kalır.  

o Özellikle ağır tip olarak adlandırılan proksimal tiplerde peniste 

aĢağıya doğru kıvrılma mevcuttur. 

 

 Tedavi ve Bakım 

 

 Tedavisinde tek yöntem cerrahi giriĢimdir. Bir yaĢ civarı ameliyat için en 

uygun zamandır. Bu dönemde hastanın ameliyat öncesi ve ameliyat 

sonrası bakımı planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

 Aileye hipospadiasın tedavisinin mümkün olduğu, tedavinin genellikle 6 

ay ile 1 yaĢ civarlarında yapılacağı anlatılmalıdır.  

 Prepisyum (sünnet derisi) cerrahi onarımda kullanılacağından çocuğun 

sünnet ettirilmemesi gerektiği aileye anlatılmalıdır. 

 Bekleme süresinde de USG ile üst üriner sistemde bir anomali olup 

olmadığı araĢtırılmalıdır. 
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2.1.3.3. Epispadias 

 

Epispadias, üretranın kısa geliĢerek penis üst yüzünde bir yere açılması ve penisin 

yukarıya doğru kıvrılmasıdır. Tedavi ve bakım hipospadiasta olduğu gibidir. 

 

2.1.3.4. Mesane Ekstrofisi 

 

DoğuĢtan mesane ve üretra açıktır. Pubis ayrıktır. Mesanenin arka duvarı, dıĢarıya 

doğru fırlamıĢtır. Erkek bebeklerde daha fazla görülür. Tedavisi cerrahidir. Açık mesane 

üzerine serum fizyolojik ile ıslatılmıĢ gazlı bez kapatılarak bebeğin ilk 3 gün içinde 

ameliyatın yapılacağı merkeze ulaĢması sağlanmalıdır. 

 

Resim 2.9: Mesane ekstrofisi 

2.2.Üriner Diversiyonlar 
 

Üriner diversiyon, idrar drenajının normal yolun dıĢında bir yolla sağlanmasıdır. 

Üriner diversiyon; konjenital anomaliler, akut ya da kronik inflamasyonlar, tümörler, taĢlar 

radikal sistektomi ve nörojenik mesane gibi durumlar nedeniyle uygulanabilir. 

 

Resim 2.10:Üriner diversiyon 



 

26 

 

 

Üriner diversiyonlar geçici ya da kalıcı olabilir. Mesane kanserlerinde mesane ve 

üretra çıkarıldığında kalıcı üriner diversiyon uygulanır. Üreterlerin doğrudan ya da dolaylı 

yolla karın duvarına ağızlaĢtırılmasına ürostomi, cilde ağızlaĢtırılan kısmına ise stoma 

denir. 
 

 Hasta hazırlığı ve bakımı 
 

 Ameliyat öncesi dönemden baĢlayarak hastaya eğitim programı 

uygulanmalıdır. Bu eğitim programı; 

o Hastanın idrarını normal dıĢı bir yolla yapması gerçeğini kabul 

etmesi için desteklenmesi,  

o Hastayla birlikte stoma yerinin saptanması, 

o Derin solunum, öksürme ve ekstremite egzersizleri, 

o Erken ayağa kalkma, 

o Ameliyat sonrası gerekebilecek araç gereçler gibi konuları 

içermelidir. 

 

 Ameliyat öncesi gece cilt bakımı, anesteziye hazırlık, gastrointestinal 

sistemin hazırlığı gibi rutin iĢlemler yapılmalı, ameliyattan önceki gece 

hastanın iyi uyuması sağlanmalı varsa soruları yanıtlanmalıdır. 

 

 Ameliyat sonrası uygulanan genel bakım bu hastalar için de geçerlidir. 

Ancak üriner sistem ameliyatlarının ardından; 

o Ġlk 24 saat, idrar miktarı dört saatte bir, daha sonra en az sekiz 

saatte bir ölçülmelidir. 

o Ostomi torbasından sızıntı, ciltte iritasyon olup olmadığı 

izlenmelidir. 

o Stoma, ameliyattan sonraki ilk 24 saat saatte bir izlenmelidir. 

o Stomanın büyüklüğü, Ģekli ve rengi kaydedilmelidir. 

o Stomanın kenarında kanama olup olmadığı ve kanamanın miktarı 

not edilmelidir.  

o Hastanın ameliyattan sonra hastanede kaldığı sürede kendi 

bakımına katılması sağlanmalıdır. 

 

 AĢırı kanama, yara infeksiyonu, pnömoni, peritonit, tromboflebit gibi 

komplikasyonlar yönünden hasta gözlenmelidir. 

 

 HemĢire, taburcu olmadan önce evde bakım konusunda hastaya eğitim 

vermelidir. 
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o Hastaya stomaya nasıl bakım uygulayacağı, torbayı nasıl 

değiĢtireceği, kateter uygulayacaksa nasıl uygulayacağı öğretilmeli 

ve günde en az 2000 ml sıvı almasının önemi açıklanmalıdır. 

o Ġdrar miktarında, renginde, kokusunda değiĢiklik olduğunda, yan 

ağrısı, ateĢ, hâlsizlik ya da stomada değiĢiklik olduğunda doktora 

baĢvurması söylenmelidir. 

o Eğitime hasta yakınları da dâhil edilmelidir. 

o Torba yapıĢtırılmadan önce peristomal cildin sabun ya da ılık su ile 

temizlenebileceği, sabun kullanılacak ise yağlı sabunlardan 

sakınılması ve cildin çok iyi bir Ģekilde kurutulması gerektiği 

bireye anlatılmalıdır. 

o Kontrollere düzenli gelmesi konusunda bireye bilgi verilmelidir. 

 

Resim 2.11: Diversiyonlu hastada idrar yapma 

2.3. Üriner Sistem TaĢları (Ürolitiazis) 

 

Üriner sistemde taĢ oluĢmasında birtakım faktörler vardır. Üriner sistem taĢ 

hastalığının epidemiyolojik risk faktörleri iç ve dıĢ etkenler olarak iki grupta incelenebilir. Ġç 

faktörler; genetik, yaĢ ve cinsiyet olarak sınıflanabilir. DıĢ faktörler ise coğrafya, iklim, 

mevsimsel etkenler, sıvı alımı, diyet, meslek ve stres olarak sınıflanabilir. 

 

Üriner sistem taĢları en fazla böbreklerde görülür. Doğrudan üreterlerde taĢ oluĢumu 

nadirdir. Üreterlerdeki taĢlar genellikle böbreklerden gelen taĢlardır. Bu taĢlar bazen 

üreterlerden düĢtükten sonra mesanede kalabilir. 

 

2.3.1. Böbrek TaĢları 
 

Kalsiyum oksalat veya ürik asit gibi maddeler, idrar içerisinde normalde beklenenden 

daha yüksek yoğunlukta bulunursa böbrek taĢı oluĢur. Bu maddeler kristaller hâlinde 

böbrekte çökelebilir ve zaman içerisinde büyüyerek böbrek taĢını meydana getirir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalsiyum
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oksalat&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Crik_asit
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0drar
http://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6brek
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Resim 2.12: Böbrek taĢı 

TaĢın yaptığı obstrüksiyonun Ģekli ve süresi ile ilgili olmak üzere etkilenen toplayıcı 

sistemde değiĢik derecelerde hidronefroz meydana gelir. Bu durum ilerledikçe böbrek 

parankiminin azalmasına ve hidronefrotik böbrek atrofisine yol açabilir. 



 

29 

 

 Belirti ve Bulguları 
 

 Kolik ve künt tarzda lomber ağrı 

 Hematüri 

 Soğuk terleme 

 TaĢikardi 

 Takipne 

 Bulantı, kusma 

 Üst üriner sistemde enfeksiyonu varsa bu tabloya ilaveten ateĢ ve piyüri  

 

Resim 2.13:Böbrek taĢlarında kolik tarzda lomber ağrı vardır. 

 

2.3.2.Üreter TaĢları 
 

Genellikle böbreklerden üretere düĢen taĢlardır. TaĢ bulunduğu kısımda ödeme neden 

olur. Zamanla ülserasyon, enfeksiyon ve darlık oluĢturur. 

 

Resim 2.14: Üreter taĢı 
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 Belirti ve Bulgular 
 

 Lomber ağrı ve hematüri (Ġki ana belirtisidir.) 

 Soğuk terleme 

 Bulantı, kusma 

 Özellikle üreterin intramural parçası olmak üzere alt uçta lokalize taĢlar 

yukardaki belirtilere ek olarak pollaküri ve dizüri  

 Üst üriner sistemde enfeksiyon varsa bu tabloya ilaveten ateĢ ve piyüri  
 

2.3.3.Mesane TaĢları 
 

Çoğu böbreklerden üreterler aracılığıyla mesaneye gelen taĢlardır. Tekrarlayan idrar 

yolu enfeksiyonu, mesane taĢı oluĢumunda bir hazırlayıcı faktör olmakla birlikte taĢın bir 

semptomu da olabilir. 
 

 Belirti ve Bulguları 
 

 Pollaküri 

 Dizüri ve strangüri 

 Hematüri 

 Miksiyon sonrası erkeklerde tüm penis boyunca ya da glansa vuran, 

kadınlarda klitorise vuran ağrılar  

 Büyük taĢların mesane boynunu tıkaması sonucu akut üriner retansiyon  

 TaĢların üretrada lokalize olması sonucu zorlukla ve çatallı idrar etme, 

idrar retansiyonu, üretral akıntı, üretroraji (üretradan sicim tarzında kan 

gelmesi)  

 

Resim 2.15: Mesane taĢı 
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 Üriner Sistem TaĢlarında Tanı 
 

Üriner sistem taĢ hastalığının tanısı iyi bir anamnez, fizik muayene, laboratuvar ve 

radyolojik yöntemlerden yararlanılarak konulabilir. Üriner sistem taĢ hastalığında en çok 

kullanılan laboratuvar yöntemi radyolojik incelemelerdir. Bunun için direkt üriner sistem 

grafileri, ĠVP, ultrasonografi, intravenöz ürografi, nükleer radyoloji ve bilgisayarlı tomografi 

gibi tetkiklerden yararlanılır. 
 

 Üriner Sistem TaĢlarında Tedavi 
 

Üriner sistem taĢlarının tedavi ve bakımında temel amaç böbrek fonksiyonunu 

korumaktır. Böbrek taĢlarının tedavisini belirlemede taĢın yeri, sayısı ve yapısı ile böbrek 

fonksiyonu, böbrek anomalileri, üreterin durumu gibi faktörler dikkate alınır. 

 

Resim 2.16: ġok dalgaları ile taĢ kırma 

Akut dönemde renal kolik ya da üretral kolik nedeniyle hasta çok rahatsız olduğundan 

ağrıyı gidermek için doktor istemine göre analjezik ve antispazmotik ilaçlar, bulantı ve 

kusma için antiemetik ilaçlar verilir. Bu aĢamada hemĢire, hastayı tedavi iĢlemine 

hazırlamalı ve tedavi sonrasında uygun bakımı vermelidir. BaĢlıca tedavi yöntemleri 

Ģunlardır: 
 

 ESWL (Ģok dalgalarıyla taĢ kırma): Beden dıĢındaki bir kaynaktan elde 

edilen ses dalgalarının Ģok dalgaları hâline getirilip taĢa odaklayarak taĢın 

parçalanmasıdır. 

 Üreterorenoskopi: Üretreskopla üretere girildikten sonra taĢların 

kırılmasıdır. 

 Perkütan taĢ cerrahisi: Vücut dıĢında Ģok dalgalarıyla taĢ kırma 

yapılamayan hastalarda, çok büyük ve çok yerleĢik taĢlarda, üretropelvik 

darlıklarda seçilen tedavi Ģeklidir. Ciltten ufak bir delikten yerleĢtirilen 1 

cm çapındaki bir boru ile böbrek içine girilerek taĢın çıkartılmasıdır. 

 Cerrahi tedavi: TaĢ kanaldan geçmemiĢ ve tıkanmaya neden olmuĢsa bu 

durumda açık cerrahi giriĢim uygulanır. 
 

Mesane taĢı tedavisinde Ģok dalga litotripsi, perkütan ya da endoskopik sistolitotripsi, 

açık veya laparoskopik sistolitotomi uygulanabilecek tedavi alternatifleridir. 
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 Üriner Sistem TaĢlarında HemĢirelik Bakımı 
 

 Hastaya verilen analjezikler düzenli olarak uygulanmalıdır. 

 Ilık banyo yapması önerilmelidir. 

 Kısıtlama yoksa günlük sıvı alımı en az 3000 ml olmalıdır. 

 Bulantı ve kusma varsa sıvılar damar içi yolla verilmelidir. 

 Bu dönemde tanı testlerinin nasıl ve ne amaçla uygulanacağı hastaya 

açıklanmalıdır. 

 Hastanın yaĢam bulguları izlenmelidir.  

 Ġdrarda taĢın düĢüp düĢmediği kontrol edilmelidir. 

 Hastanın idrar miktarı, görünümünü izlenmelidir. 

 Üriner sistemdeki taĢın hareketini sağlayıp düĢürmek amacıyla hasta 

hareket etmesi için cesaretlendirilmelidir. 

 Hasta enfeksiyon belirtileri yönünden izlenmelidir. 

 Hastaya herhangi bir giriĢim yapılacaksa hasta hazırlanmalıdır. 

 Hasta ameliyat olacaksa ameliyatın tipi, süresi, anestezi tipi damar yolu 

kateterleri, idrar kateteri, diğer drenler ve tüpler hakkında 

bilgilendirilmelidir. 

 Ameliyat sonrası hasta derin solunum ve öksürük egzersizlerini yapmaya 

teĢvik edilmelidir. 

 Ameliyat sonrası hasta en erken dönemde yatak içi hareketlerine 

baĢlatılmalı ve ayağa kaldırılmalıdır. 

 Böbrek ameliyatı sonrası abdominal distansiyon nedeniyle hastanın ağız 

yoluyla yemek ve sıvı alımı 24-48 saat kadar kısıtlı olmalıdır. 

 Kullanacağı ilaçlar, kullanım amacı, dozu, etkileri, olası yan etkileri, 

saklama yöntemleri öğretilmelidir. 

 Kesiye bağlı olan ağrıyı gidermek için isteme göre analjezik ilaçlar 

verilmelidir. 

 Hastanın böbrek fonksiyonlarının izlenebilmesi için saatlik idrar izlemi 

yapılmalıdır. Ġdrar miktarının izlenmesinde nefrostomi tüpünden, üretral 

kateterden gelen ve pansumanlara sızan idrar göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 Hastanın kilo kontrolü yapılmalıdır. 

 

2.4. Üriner Sistem Tümörleri  
 

Üriner tümörlerin geliĢimi ile iliĢkili birkaç risk faktörü vardır. Sigara, tekstil, boya, 

kimya, asbest, petrokimya ve kömür gibi endüstrilerde çalıĢanlarda, üriner sistem tümörü 

olanlarda daha fazla görülmektedir. 
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2.4.1.Böbrek Tümörleri 
 

Böbreğin benign ve malign tümörleri mevcuttur. Renal hücreli karsinom en sık 

görülen tipidir. Erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha fazla görülür.  
 

 Böbrek Tümörlerinin Belirti ve Bulguları 
 

Böbrek kitlelerinin çoğu hastalığın ileri aĢamalarına kadar asemptomatik seyreder ve 

fizik muayene ile palpe edilemez. Sıklıkla görülen belirti ve bulgular Ģunlardır: 

 Ağrı 

 Makroskopik hematüri 

 Ele gelen sert kitle 

 Karında ĢiĢkinlik 

 ĠĢtahsızlık 

 Hipertansiyon 

 Kilo kaybı 

 Tekrarlayıcı yüksek ateĢ 

 Anemi 

 Karaciğer fonksiyon bozukluğu 

 Metaztaz yaptığı organa göre belirti ve bulgular (akciğer yayılımı olan 

hastalarda öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam çıkarma; kemik yayılımı 

olan hastalarda kemik ağrıları gibi)görülebilir. 

 

Resim 2.17: Böbrek tümörü  

 Tanı 
 

Anamnez, fizik muayene, laboratuvar testleri, ĠVP, pozitrone emisyonu tomografisi, 

ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, iğne biyopsisi ile tanı 

konur. Hastalığın evresini belirlemek için akciğer röntgen filmi taraması ve bazen kemik 

taraması yapılabilir. 
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 Tedavi ve Bakım 
 

Böbrek tümörünün tedavisi hastanın yaĢı, genel sağlık durumu ve kanserin yayılım 

evresine göre belirlenir. Kanserli hastadaki bakım ilkelerine dikkat edilir. 
 

Cerrahi tedavi: Çoğu böbrek kanserlerinin tedavisi, nefrektomi adı verilen bir 

operasyon olan primer tümörün çıkarılması ile baĢlar. Duruma göre böbreğin sadece bir 

parçası alınabileceği gibi böbrek tamamen de alınabilir. Preoperatif ve post operatif bakım 

ilkelerine dikkat edilir. 
 

Radyoterapi: Birincil bir tedavi biçimi olarak kabul olmasa da kemik, beyin ya da 

omurgaya metastaz yapan böbrek kanseri tedavisinde radyoterapi uygulanır. Radyoterapi 

alan hastadaki bakım ilkelerine dikkat edilir. 
 

Kemoterapi: Kanserli hücreleri öldürmek için ilaç kullanılmasıdır. Diğer birçok 

kanserde etkili olmasına rağmen böbrek kanserinde çok sınırlı bir etki gösterir. Kemoterapi  

bir hastanede veya ayakta tedavi kapsamında uygulanabilir. Kemotrapideki bakım ilkelerine 

dikkat edilir. 
 

Biyolojik tedavi (immunoterapi): Ġmmünoterapi, vücudun kendi bağıĢıklık sistemini 

güçlendiren bir tedavi Ģeklidir. Ġleri evre metastatik hastalığı olan böbrek kanseri hastaları  

için  immünoterapi, standart tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilir. Ġnterleukin-2 ve  

interferon, biyolojik tedavide kullanılan ve aslında vücutta da doğal olarak üretilen savunma 

sisteminin silahları olarak nitelendirilebilecek maddelerdir. DıĢarıdan vücuda verilmek 

suretiyle biyolojik yapının daha iyi kullanılması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
 

Hormon tedavisi: Hormon tedavisi ilerlemiĢ böbrek kanserlerinde kullanılır. 

Progesteron böbrek kanserinde en sık kullanılan hormondur. Sıklıkla yakınmaları geçici 

olarak azaltmak için palyatif tedavi olarak kullanılır.  
 

2.4.2.Üreter Tümörleri 
 

Doğrudan üreterlerden kaynaklanan tümör nadirdir. Çoğunlukla böbrekteki ya da 

mesanedeki tümörün yayılması ile oluĢur. Erkeklerde daha fazladır. Üst üriner sistem taĢ 

enfeksiyonlarında görülme oranı artmaktadır. ĠVP, sistoskopi, ultrasografi ve BT ile tanı 

konur. Genellikle cerrahi tedavi uygulanır. 
 

 Belirti ve Bulgular 
 

 Hematüri 

 Lomber kitle ve ağrı 

 ĠĢtahsızlık 

 Kilo kaybı 

 Hâlsizlik ve yorgunluk 

 AteĢ 

 Gece terlemesi  
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2.4.3.Mesane Kanseri 
 

Mesane kanseri, ürogenital sistemin en sık rastlanılan tümörlerinden biridir. 

Mesanenin herhangi bir yerinden geliĢebilir. Anamnez, laboratuvar incelemeleri, idrar 

sitolojisi, intravenoz pyelografi, üriner ultrason, bilgisayarlı tomografi ve sistoskopi ile tanı 

konur. 

 

 Belirti ve Bulgular 
 

 Ağrısız hematüri (En sık görülen bulgudur.) 

 Ġdrarın içinde pıhtı (ince uzun ipliksi pıhtılar) 

 Pollaküri ve acil idrar yapma ihtiyacı 

 Dizüri 

 Ġdrar retansiyonu 

 Metastatik hastalık durumda ise ilgili organa ait yakınmalar (örneğin; 

öksürük,  

 hemoptizi, kemik ağrıları, alt ekstermitelerde ödem veya ağrı) 

bulunabilir. 
 

 Tedavi ve Bakım 
 

Transuretral rezeksiyon (TUR), nüks oranını azaltmak amacıyla TUR sonrası tüm 

tümörlere erken (ilk 6 saat içinde) tek doz intravezikal kemoterapi, sistektomi yapılabilir. 

Kemoterapi bakım ilkelerine dikkat edilir. Kanserli hasta bakımı uygulanır. Sistektomi 

yapılan hastada üriner diversiyon yapılan hasta bakımı uygulanır.  
 

2.5.Obstrüksiyon ve Staz  
 

Üriner obstrüksiyon, üretral meadan böbrek tubülüslerine kadar herhangi bir seviyede 

ortaya çıkan patolojiye bağlı olarak idrar akımının engellenmesine neden olan yapısal ve 

fonksiyonel değiĢikliklerdir.  
 

Üriner obstrüksiyonlar ve üriner staz (idrarın akım hızında azalma) bakterilerin üriner 

sistemde yerleĢmesine zemin hazırlar. Obstrüksiyon yapan üriner taĢ hastalığı, üreteropelvik 

ve üreterovezikal darlıklar, nörojen mesane, mesane boynu darlığı, BPH, prostat karsinomu, 

üretra darlıkları gibi obstrüksiyonlarda üriner staz ve infeksiyon sık görülür.  
 

Üriner sistem obstrüksiyonlarında belirti ve bulgular obstrüksiyonun yerine, akut ya 

da kronik oluĢuna, tam ya da kısmi oluĢuna göre değiĢiklik gösterir. Alt üriner sistem 

obstrüksiyonlarında sıklıkla pollaküri, noktüri, dizüri, idrar projeksiyonu ile kalibresinde 

azalma ve hematüri görülür. Üst üriner sistem obstrüksiyonlarında baĢlıca belirti ağrıdır 

ayrıca enfeksiyon nedeniyle titreme ile birlikte ateĢ, dizüri ve hematüri görülür. 
 

 Tedavi ve Bakım 
 

 Tedavi obstrüksiyonun nedenine ve obstrüksiyonun oluĢturduğu 

değiĢikliklere (hidronefroz, enfeksiyon, hipertansiyon) göre uygulanır. 
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 Enfeksiyonu önlemek için ailelere ürogenital bölgenin temizliğinin önemi 

ve nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilir. 

 Enfeksiyon geliĢtiyse antibiyotik verilir. 

 Bazen idrar akıĢını sağlamak için kateter uygulanabilir. Bu durumda 

kateter steril Ģartlarda uygulanır ve kateter bakımı yapılır. 

 Obstrüksiyon konjenital anomaliye bağlıysa ve reflü sürüyorsa genellikle 

cerrahi tedavi uygulanır. 

 

2.6. Böbrek Transplantasyonu ve HemĢirelik Bakımı  
 

Böbrek transplantasyonu vericiden alınan böbreğin alıcı bedenine yerleĢtirilmesi 

amacıyla uygulanan cerrahi giriĢimdir. Böbrek nakli son dönem kronik böbrek yetmezliğinde 

kabul edilen en etkili tedavi yöntemidir. Böbrek nakli yapılan hastalarda çoğu kez üç böbrek 

bulunur (Kendine ait çalıĢmayan iki böbrek ve nakledilmiĢ bir böbrek). 

 

Böbrek genellikle ekstraperitoneal olarak alıcının iliak fossasına yerleĢtirilir. Böbrek 

her iki iliak fossaya yerleĢtirilebilse de sağ iliak fossa tercih edilmektedir çünkü burada iliak 

ven daha rahat anastomoz edilebilmektedir. Genel olarak böbrek fonksiyonu hemen baĢlar. 

Ġlk 8-14 saatlik sürede diürez görülür. Bazen birkaç gün yeterli fonksiyon görmeyebilir. Bu 

durumda böbrek yeterli fonksiyon görünceye kadar hemodiyaliz uygulanır. 

 

Transplantasyon uygulanacak hasta seçiminde hasta bireyin tıbbi, immünolojik, 

psikolojik ve sosyal durumu dikkatle incelenmelidir. Psikososyal yönden hastanın 

transplantasyon risklerini anlayıĢı ve kabulleniĢi, ailevi ve sosyal zorunluluklarının 

değerlendirilmesi önemlidir. 

 

Resim 2.18: Böbrek transplantasyonunda damarların anostomozu 

Transplantasyon 70 yaĢın altında, iki yıl ya da daha fazla yaĢama Ģansı olan ve 

transplantasyonla daha iyi yaĢama Ģansına sahip hastalara uygulanır. Kontrol edilemeyen 
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akut enfeksiyonlarda, malign oluĢumlar bulunduğunda, oksalozise bağlı böbrek 

yetmezliklerinde ve kronik obstrüktif pulmoner hastalığı olanlarda kesinlikle transplantasyon 

uygulanmaz. 
 

 Transplantasyon Öncesi Alıcı veVerici Hazırlığı 

 

 Verici ve alıcı, ameliyat sonrası geliĢebilecek psikolojik reaksiyonlara 

yönelik olarak hazırlanmalıdır. 

 Canlı verici ve alıcının genel ameliyat öncesi hazırlığı yapılmalıdır. 

 Tüm enfeksiyonlar, gastrointestinal ülser ve alt üriner sistem fonksiyon 

bozukluğu varsa tedavi edilmelidir. 

 Alıcıda immünosupresif tedaviye en az 24 saat önce baĢlanmalıdır. 

 Gerekirse vericiye özel kan tranfüzyonu uygulanmalıdır. 

 Hastanın ameliyata normal elektrolit değerleri ile girebilmesi için iĢlem 

öncesinde mutlaka diyaliz yapılmalıdır. Hasta hemodiyaliz alıyor ise 

ameliyat sırasında kanama riski yaratacağı için diyaliz heparinsiz 

yapılmalıdır. Heparinli diyaliz yapılması durumunda hasta dosyasına 

görülebilecek biçimde not yazılmalıdır. Diyaliz sonrası kan elektrolitleri 

kontrol edilmeli, sonuçlar hasta dosyasına yerleĢtirilmelidir. 

 

Resim 2.19: Böbrek transplantasyonu 

 Transplantasyon Sonrası HemĢirelik Bakımı 
 

Transplantasyon sonrası hemĢirelik bakımı komplikasyonların önlenmesi, erken 

devrede tanınması, tedavi edilmesi ve böbrek fonksiyonunun en üst düzeyde sürdürülmesine 

yöneliktir.  
 

Alıcı ve verici için ameliyat sonrası uygulanacak bakım, tüm ameliyatlardan sonra 

uygulanacak olan bakımı kapsar. Alıcıya uygulanacak bakım genel ameliyat sonrası bakıma 

ek olarak transplantasyon sonrası geliĢebilecek komplikasyonlara yönelik bakımı kapsar. 

Bunlar; 
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 Hasta enfeksiyona duyarlı olduğu için koruyucu izolasyon uygulanmalı 

ve çevredeki enfeksiyon kaynaklarından hastayı korumak için gerekli 

önlemler alınmalıdır. 

 Genellikle ziyaretçi yasaklanmalıdır. 

 Hastalarda pnömoni ciddi ve sık görülen bir sorun olduğundan derin 

solunum ve öksürme egzersizlerine hemen baĢlanmalıdır (Bu egzersizler 

ağrıya neden olacağından hastaya egzersiz öncesi isteme göre analjezik 

verilebilir ve egzersiz sırasında insizyon yeri dıĢardan desteklenerek 

hastanın solunum egzersizlerini etkin bir Ģekilde yapılmasına yardımcı 

olunur.). 

 Hastaların enfeksiyona karĢı dirençleri azaldığından yara bakımında 

aseptik ilkelere kesinlikle uyulmalıdır. 

 Transplantasyondan sonra hastalarda sıklıkla stomatit geliĢtiğinden ve 

hasta belli bir süre ağız yoluyla beslenemeyeceğinden ağız hijyenine 

önem verilmelidir. 

 Hastanın yaĢam bulguları, santral venöz basıncı, kilosu, yarım saatlik ya 

da saatlik idrar atılımı ve aldığı sıvı miktarı ölçülmeli ve kayıt 

edilmelidir. 

 Hemoglobin, hematokrit, BUN, kreatinin, elektrolit ve trombosit 

değerleri yakından izlenmeli ve kayıt edilmelidir. 

 Ġntravenöz sıvılar dikkatli bir Ģekilde uygulanmalı, verilecek sıvı 

miktarını belirlemede genellikle bir önceki saat yapılan idrar miktarı esas 

alınmalıdır. 

 Üretral kateterin tıkanmamasına dikkat edilmelidir. 

 Transplantasyondan sonra sıklıkla paralitik ileus geliĢtiğinden hastanın 

ağız yoluyla beslenmesine izin verilmeden önce bağırsak fonksiyonları 

değerlendirilmelidir.  

 Hastada rejeksiyon ya da hipertansiyon geliĢmediyse diyette sınırlama 

yapılmaz. Bununla beraber steroid tedavisinin yan etkilerini önlemek 

amacıyla az tuzlu, az karbonhidrat içeren ve biyolojik değeri yüksek olan 

proteinden zengin diyet önerilmelidir. 

 Hastanın yeni böbreği kendi bedeninin bir parçasıymıĢ gibi 

kabullenebilmesi için psikolojik olarak desteklenmelidir. 

 Yeni böbreği vücudunun kabul etmesine yardım etmek için verilen 

immünosupresif ilaçları sürekli olarak önerilen Ģekilde kullanması 

söylenmelidir.  

 Kendisini daha öncesine göre daha iyi ya da mükemmel hissetse bile 

ilaçlarını almaya devam etmesi ve kesinlikle tek doz atlamaması 
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hatırlatılmalıdır. Tek doz ilaç atlanmıĢsa bile yeni böbreğinde hasar 

geliĢebileceği ve bu durumda hemen hekime bildirilmesi gerektiği 

söylenmelidir. 

 Hekim tavsiye etmedikçe ilaçları almayı bırakmaması, ilaç kullanımını 

gösteren çizelgesini kontroller sırasında yanında bulundurması 

söylenmelidir. 

 BağıĢıklık sistemini baskılayan ilaçların yan etkileri hastaya söylenmeli, 

kendisinde Ģiddetli yan etkiler çıkacak olursa ilaçlarını kesmeden hemen 

doktoruna baĢvurması önerilmelidir. 

 Kortizon içeren ilaçlara bağlı vücutta tuz ve su tutulumu ve bu Ģekilde 

tansiyon yükselmesi, kilo artıĢı ve eklemlerde ĢiĢlik, açlık duygusu ve 

buna bağlı ĢiĢmanlama, mide asidinde artma ve ülser oluĢabilir. Bu 

nedenle hekim kontrolünde antiasit ilaçları düzenli kullanması 

söylenmelidir. 

 Rejeksiyonun erken belirti ve bulgularının takip edilebilmesi için sağlık 

kurumundaki kontrolleri aksatmaması hatırlatılmalıdır (Vücut tıpatıp 

kendisine benzemeyen her türlü doku veya organı yabancı olarak tanır ve 

reddetmeye çalıĢır. Buna rejeksiyon adı verilir.). 

 Rejeksiyonun uyarıcı belirti ve bulguları öğretilmelidir (AteĢin 37,7
 o 

C'nin üzerine çıkması, baĢ ağrısı, hâlsizlik, üĢüme ve titreme gibi soğuk 

algınlığı belirtileri, tansiyonun yükselmesi, bir önceki güne göre aniden 

700-1000 gramdan fazla kilo alma, ayak bileklerinde ĢiĢlik, böbrek nakli 

yapılan alan üzerinde ağrı, ĢiĢlik, kızarıklık ve hassasiyet, idrar 

miktarında azalma, idrar yaparken yanma ya da ağrı hissetme, idrar 

renginde açılma, kanlı ya da kötü kokulu idrar yapma rejeksiyonun 

uyarıcı belirti ve bulgularıdır.). 

 Rejeksiyon belirti ve bulguları görüldüğünde hemen böbrek nakli olduğu 

üniteye baĢvurması söylenmelidir. 

 Enfeksiyondan korunmak için böbrek nakli sonrası ilk ayda bulunduğu 

ortamda iki ya da daha fazla kiĢi olmamasına özen göstermesi, 

ziyaretçilerle öpüĢmemesi, sarılmaması ve tokalaĢmaması gerektiği 

açıklanmalıdır. Soğuk algınlığı, suçiçeği ve diğer bulaĢıcı hastalığı olan 

kiĢilerden uzak durması gerektiği söylenmelidir. 

 Enfeksiyon belirti ve bulguları öğretilmelidir (AteĢin 37,7 °C' nin üzerine 

çıkması, üĢüme, titreme, baĢ ağrısı, hâlsizlik, böbrek nakli olan alanda 

ağrı, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, kötü kokulu idrar yapma, 

cilt üzerinde ödem, kızarıklık, ya da iyileĢmeyen yara ve bu yara üzerinde 

akıntı olması gibi). 

 Enfeksiyon belirtileri ve öksürüğü varsa hemen böbrek nakli olduğu 

üniteye baĢvurması gerektiği söylenmelidir. 
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 Hastalar, önerilen diyeti uygulama konusunda uyarılmalıdır. 

 Hastaya her sabah tuvalete girip çıktıktan sonra ve kahvaltıdan önce 

kilosunu aynı kıyafetle kontrol etmesi konusunda bilgi verilmelidir. 

 Böbrek naklinden sonra ilk 3 ay ve daha sonra hekimin tavsiyesine göre 

günlük (24 saatlik) aldığı sıvı ve çıkardığı idrar miktarını kaydetmesi ve 

bu kayıtları kontrollere gelirken getirmesi konusunda hastaya bilgi 

verilmelidir. 

 Diyabeti olan hastalara kan Ģekeri ölçüm tekniği öğretilmeli ve insülin 

kullanan hastalar diyabet eğitim polikliniğe yönlendirilmelidir. 

 Steroid tedavisi nedeniyle geliĢecek kas-iskelet sorunlarının önlenmesine 

yönelik egzersiz programı planlanmalıdır (Egzersize baĢlamak için 

öncelikle ameliyattan sonra 8 hafta geçmesi beklenir.). 

 Aile planlaması ve cinsel yaĢam konusunda eğitim verilmelidir. 

 Akciğer enfeksiyonlarının geliĢmesine neden olacağından sigara 

kullanmamaları konusunda hastaya bilgi verilmelidir. 

 Böbrek nakli sonrasında ağız ve diĢ sağlığına daha fazla özen 

gösterilmesi, yılda ya da 6 ayda bir mutlaka diĢ kontrolü yaptırmaları ve 

çürük olduğunda hemen tedavi ettirilmesi konusunda hastaya bilgi 

verilmelidir. 

 Böbrek nakli olan hastalarda prednizolon kullanımına bağlı olarak 

katarakt geliĢme riski vardır. Bu nedenle düzenli olarak göz kontrolü 

yaptırmaları söylenmelidir. 

 Canlı virüs içeren herhangi bir aĢıyı bağıĢıklık için asla yaptırmaması, aĢı 

yapılması gereken herhangi bir ülkeye seyahat yapılması gerekiyorsa 

önce böbrek nakli ünitesine baĢvurması gerektiği söylenmelidir. 

 Uzun mesafeli seyahatler için doktora danıĢılmalı ve gidilen yerlerde 

herhangi bir sorun geliĢtiğinde kimlere (doktor adresi, böbrek nakli 

merkezi) baĢvurulması gerektiği konusunda bilgi alınmalıdır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Potter yüzü adı verilen özel yüz görünümü aĢağıdaki konjenital anomalilerden 

hangisinde görülür? 

A) Bilateral renal agenezis 

B) Multikistik dispastik böbrek 

C) Renal hipoplazi 

D) Ektopik böbrek 

E) At nalı böbrek 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi üriner diversiyonlu hasta hazırlığı ve bakımında yapılması 

gerekenlerden değildir? 

A) Hastayla birlikte uygun ostomi yeri saptanır. 

B) Peritonit belirtileri izlenir. 

C) Stoma bakımı konusunda eğitim verilir. 

D) Hasta mahremiyetine dikkat edilir ve hasta eğitimine hasta yakınları dâhil edilmez. 

E) Hasta kanama belirtileri yönünden izlenir. 
 

3. Böbrek ve üreter taĢlarının en karakteristik belirtisi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Bulantı 

B) ġiddetli ve kolik Ģeklinde ağrı 

C) Kusma 

D) AteĢ 

E) Hemoptizi 
 

4. Ağrısız hematüri aĢağıdaki hastalıklardan hangisinde en sık görülen belirti ve 

bulgulardandır? 

A) Mesane taĢları 

B) Mesane kanseri 

C) Böbrek taĢları 

D) Üriner staz 

E) Epispadias 
 

5. Böbrek transplantasyonu aĢağıdaki durumlardan hangisinde uygulanır? 

A) Oksalozise bağlı böbrek yetmezliklerinde 

B) Kontrol edilemeyen akut enfeksiyonlarda 

C) Malign oluĢumlar bulunduğunda 

D) Kronik obstrüktif pulmoner hastalığı olanlarda 

E) 70 yaĢın altında transplantasyonla yaĢama Ģansı yüksek olan hastalarda 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

Prostat bezi hastalıklarında ve sünnette hasta bakımını planlayıp uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Prostat bezi hastalıkları ve bakımı ile ilgili bir sunu hazırlayıp sınıfta 

arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Sünnet ve bakımı ile ilgili araĢtırma yapınız ve bulgularınızı arkadaĢlarınız ile 

paylaĢınız. 

 

3.ERKEK GENĠTAL SĠSTEM 

HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI  
 

Erkek üreme organları, iç ve dıĢ genital organlar olmak üzere iki grupta incelenir. 
Erkek dıĢ genital organları; scrotum ve penis, erkek iç genital organları ise testis, epididymis, 

ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, prostat bezi ve bulboüretral 

bezlerden oluĢur. 

 

Resim 3.1: Erkek genital sistemi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1.Bening Prostat Hypertrofisi(BHP) 
 

Prostat, mesane tabanında yer alır. Ürogenital sistemde benign ve malign tümörlerden 

en fazla etkilenen organ prostattır. 
 

Benign prostat hipertrofisi en sık rastlanılan durumdur. BPH' nin yaĢlanmayla birlikte, 

hormon düzeylerinde görülen değiĢiklik nedeniyle geliĢtiği düĢünülmekle beraber kesin 

nedeni belli değildir. BHP genellikle yavaĢ geliĢir ve uzun süre önemli sorun yaratmayabilir. 

Rektal muayene, kan analizi, üriner sistem grafisi, sistoüretroskopi, ultrasonografi ile tanı 

konur. 

 

Resim 3.2: Benign prostat hipertrofisi 

 Belirti ve Bulgular 
 

Semptomlar genellikle mesaneden idrar akımının obstrüksiyonuna bağlıdır. Bunlar: 
 

 Pollaküri 

 Noktüri 

 Ani idrar sıkıĢması ve idrar kaçırma 

 Ġdrar yaparken zorlanma 

 Damla damla idrar yapma 

 Ġdrarın ileri atımında bozukluk (projeksiyon bozukluğu) 

 Ġdrar kalınlığında azalma (kalibrasyon bozukluğu) 

 Ġdrarı tam boĢaltamama duygusu 

 Hematüri  
 

 Tedavi ve Bakım 
 

BPH’ nın tedavisinde amaç semptomları iyileĢtirmek, obstrüksiyonu gidermek, 

mesanedeki rezidüel idrar ve buna bağlı enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak, üst üriner 

sistemin etkilenmesini önleyerek böbrek fonksiyon kaybını engellemektir. 
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BPH' de konservatif (koruyucu önlemler) ve tıbbi tedavi ya da cerrahi tedavi 

uygulanır. BPH' nin neden olduğu üriner obstrüksiyonu gidermek için en yaygın olarak 

uygulanan tedavi Ģekli cerrahidir. Büyüyen prostat üretral yolla (transüretral rezeksiyon-

üretradan geçerek prostatın çıkarılması-TUR) ya da açık cerrahi giriĢimle çıkarılır. Hastada  

preoperatif ve postoperatif bakım ilkelerine uyulmalı, postoperatif dönemde TUR sendromu 

belirti ve bulguları takip edilmeli, prostatektomi geçiren hasta bakımı uygulanmalıdır. 
  

TUR iĢlemi, su intoksikasyonuna (TUR sendromu) neden olabilir. Çok miktarda 

irrigasyon sıvısının absorbsiyonu nedeni ile postoperatif baĢ ağrısı, huzursuzluk, konfüzyon, 

siyanoz, dispne, aritmi, hipotansiyon, konvulziyon görülebilir ve fatal seyredebilir. 
 

3.2.Prostat Kanseri 
 

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir. Prostat kanseri bir 

yaĢlılık hastalığıdır. Kırk yaĢın altında nadir görülür. Prostat kanseri tanısında en sık ve ilk 

kullanılan yöntem parmakla rektal muayenedir (PRM). Tanıda geç kalınmasını önlemek 

amacıyla PRM’ye ek olarak tümör belirleyicileri (PSA) ve transrektal ultrasonografi 

kullanılmaktadır. Tanıyı doğrulamak için prostat biyopsisi yapılabilir. 

 

Resim 3. 3: Normal ve kanserli prostat 

 Belirti ve Bulgular 
 

 Pollaküri  

 Disüri 

 Noktüri  

 Ġdrar projeksiyonunda ve kalibresinde azalma  

 Ġdrar retansiyonu  

 Bazen hematüri 

 Metastatik hastalıkta en sık görülen belirti kemik ağrılarıdır.  

 Tümörün ilerlediği dönemlerde hâlsizlik, iĢtahsızlık, zayıflama görülür. 
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 Tedavi ve Bakım 

 

Prostat kanserinde tedavi yöntemi, tümörün derece ve klinik evresine göre belirlenir. 

Tedavi amacıyla kullanılan baĢlıca yöntemler; cerrahi tedavi, radyoterapi, hormonal tedavi 

ve kemoterapidir. Bu tedavi yöntemleri tek olarak uygulanabileceği gibi birlikte de 

uygulanabilir. 

 

 Prostatektomi Geçiren Hastalarda Tedavi ve Bakım  

 

 Hasta bilgilendirilmeli, psikolojik destek sağlanmalıdır. 

 Ameliyat sonrası postoperatif bakım ilkelerine dikkat edilmelidir. 

 Ameliyat sonrası en sık görülen komplikasyon kanama ve pıhtıyla 

kateterin tıkanması sonucu üriner obstrüksiyondur. Bu nedenle idrar 

retansiyonu, kanama bulguları gözlenip kaydedilmelidir. 

 Ġdrar miktarı, sıvı ve elektrolit dengesi izlenmelidir. 

 Hasta 2 saatte bir idrar yapmaya teĢvik edilmeli ve aniden idrar 

yapmaması konusunda uyarılmalıdır. 

 Hastanın günde en az 2800-3000 cc sıvı alması sağlanmalıdır. 

 Konstipasyon önlenmeli ve ameliyattan sonra hasta altı hafta ıkınmaması 

konusunda uyarılmalıdır. 

 Bu dönemde rektal giriĢim (lavman, rektal tüp, rektal tuĢe) 

uygulanmamalıdır. 

 TUR yapılmıĢsa TUR sendromu belirti ve bulguları yönünden hasta takip 

edilmelidir. 

 Enfeksiyon geliĢmesinin önlenmesi amacıyla aseptik koĢullarda kateter 

bakımı sürdürülmelidir. 

 Hasta ve yakınlarına kapalı drenaj sisteminin nasıl çalıĢtığı anlatılmalıdır. 

Kateterlerin bükülmemesi, üzerine yatılmaması ve idrar torbasının 

mesane üzerine çıkarılmamasının önemi açıklanmalıdır. 

 Kateter çıkarıldıktan sonra hastaya sık sık idrar yapma pozisyonu 

verilmeli ve hasta yürütülmelidir. 

 Kateter çıkarıldıktan sonra üriner sfinkter kontrolünü kazanması için 

hastaya egzersizler öğretilmelidir (Pubokoksikial kasları 3 saniye sıkıp 3 

saniye gevĢetip ve tekrar sıkması söylenir. Günde iki defa 10 kez üçer 

saniyelik egzersizlerle baĢlayıp günde iki kez 100 egzersiz yapılması 

önerilmelidir.). 
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3.3.Sünnet ve Sünnet Teknikleri 
 

Tıp dilinde circumcision denen sünnet, erkek üreme organının ucundaki prepisyum 

(sünnet derisi) adı verilen deri dokusunun kesilerek alınması iĢlemidir. Günümüzde 

çocuklarda en sık yapılan cerrahi iĢlemlerden biridir. Müslüman ve Musevi toplumlarında 

dini bir yükümlülük olarak görülür. Bazı durumlarda ise tıbben sünnet gerekli olabilir. 

Bunların baĢında tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ve sünnet derisinin darlığı (fimozis) 

gelir. 

 

Resim 3.4: Sünnet steril Ģartlarda yapılır. 

 Cerrahi Sünnet 
 

Cerrahi yöntemle çepeçevre prepisyum çıkarılır. Bu sürede kesilen damar uçları katgüt 

denilen kendiliğinden emilebilir ameliyat iplikleri ile bağlanır. Ardından yara ağızları yine 

katgüt ile çepeçevre dikilir. Bir haftaya kadar dikiĢler kendiliğinden kopar ve düĢer. Çocuk 

hemen ayağa kalkabilir. Yeme, içmede bir kısıtlama yapılmaz. 

 

Resim 3.5: Cerrahi teknik ile sünnet 

 Çan Usulü (Gomko) 

 

Özellikle yenidoğanlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu teknikte penis ucu çanın 

içine, sünnet derisi ise çanın dıĢına konulur ve bistüri ile kesilir. Bu iĢlem sırasında mukoza 
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ile deri birbirine aletle iyice yaklaĢtırıldığından dikiĢ kullanmak gerekmez. Çok 

kullanılmamaktadır. 
 

 Lazerle Sünnet 
 

Koter yerine kesici olarak lazer kullanılmaktadır. Pahalı bir tekniktir. Laser cihazları 

kullanırken kullanıcı özel gözlükler kullanmak zorundadır. 
 

3.3.1. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

 3-6 yaĢ arasında yapılan sünnetler nadir de olsa birtakım psikolojik sorunlara 

yol açabileceği için bu yaĢ aralığında sünnetten kaçınılmalı ya da sünnet genel 

anestezi altında yapılmalıdır.  

 Prematüre ve genel durumu iyi olmayan bebeklerde sünnet 2-3 aylığa kadar 

ertelenmelidir çünkü bu çocuklar vücut ısısını koruyamaz, beslenmeye aktif 

olarak katılamazlar ve dolayısı ile böyle bir cerrahi iĢlem için uygun değillerdir. 

 Hiçbir cerrahi giriĢimin yapılamayacağı genel hastalıklar dıĢında hipospadias, 

epispadias ve megaloüretra gibi penisin konjenital anomalilerinde rekonstrüktif 

ameliyatlar yapılana kadar sünnet yapılmamalıdır. 

 Kalp, akciğer hastalıkları veya diğer kronik ve metabolik hastalıkları olan 

çocuklar uzman tarafından değerlendirildikten sonra uygun merkezlerde sünnet 

edilmelidir. 

 AĢırı kanaması olan veya ailesinde hemofili gibi kanama hastalığı olan çocuklar 

gerekli tetkikler yapılıp kesin teĢhis konulmadan sünnet ettirilmemelidir.  

 Gerekli tüm koruyucu önlemler alınarak sünnet uygulanmalı, oluĢabilecek 

komplikasyonlara hazırlıklı olunmalıdır. 

 Sünnet, hijyenik ortamlarda anatomiyi iyi bilen ve cerrahi eğitimi almıĢ bir 

uzman tarafından yapılmalıdır. 
 

3.3.2. Sünnet Komplikasyonları 
 

Uzman kiĢilerce ve uygun ortamlarda yapılmayan sünnet iĢlemi sonucu çeĢitli 

komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bu komplikasyonlar Ģunlardır: 
 

 Enfeksiyon: Gerekli antisepsi koĢullarının sağlanamadığı evde ya da toplu 

olarak açık alanda yapılan sünnetlerde daha sık görülür. Kan yoluyla bulaĢan 

hastalıkların baĢında Hepatit B, Hepatit C ve AIDS gelmektedir. 

 Kanama: En sık ortaya çıkan sorundur. Normal veya kan hastalığı olan 

çocuklarda uygun olmayan tekniklerle yapılan sünnetlerde ya da sünnet sonrası 

travmayı takiben gözlenir. 

 Prepisyumla birlikte fazla penis cildi kesilmesi: Ciddi Ģekil bozukluklarına ve 

bu deformitelerin düzeltilmesi için majör ameliyatların uygulanmasına neden 

olabilir. 

 Glans penis yaralanması: Glans penis parsiyel ya da komplet olarak 

yaralanabilir. Parsiyel kesiler kolay düzeltilebilirken komplet yaralanmalarda 

önemli sorunlar yaratabilir. 

 Nekroz: Koter kullanılması ya da uygun olmayan bandaj teknikleri ile yapılan 

sünnetlerden sonra yara iyileĢmesi gecikebilir ya da deride nekroz olabilir. 



 

48 

 

 Kötü nedbe dokusu: Yara uçları dikilmeyip sekonder iyileĢmeye bırakıldığı 

durumlarda, uygun olmayan koĢullarda yapılan sünnetlerden sonra ya da koter 

benzeri aletler kullanılarak yapılan sünnetlerden sonra ortaya çıkmaktadır. 

 Üretral fistül: Sünnet sırasında üretranın yaralanması sonucu üretrokütanöz 

fistül geliĢebilir. Cerrahi olarak düzeltilmesi gerekir. 

 Sekonder fimozis: Özellikle elektrik akımının kontrol edilemediği koterle 

yapılan sünnetlerden sonra oluĢan fibrozise bağlı geliĢir. 

 Edinsel hipospadias: Penisin ventral yaralanması sonucu geliĢebilir. 

 Psikolojik bozukluklar: Özellikle 3-6 yaĢlar arası ve/veya uygun olmayan 

koĢullarda yapılan sünnetlerden sonra sıklıkla oluĢur. 
 

3.3.3. Sünnette HemĢirelik Bakımı 
 

 Önemli bir cerrahi iĢlem olan sünnetin hastane ortamında ve uzman hekimlerce 

yaptırılması için ailelere sağlık personeli tarafından eğitim verilmelidir.  

 Sünnet sonrasında ortaya çıkan ağrıya karĢı doktor istemine göre uygun dozda 

analjezik verilmelidir. 

 Kesi yerinden damla Ģeklinde kanama varsa ve kanama çamaĢır dıĢına doğru 

sızıyorsa mutlaka hekime baĢvurulması gerektiği konusunda aileye bilgi 

verilmelidir. 

 Ağrı ve kanamanın ortaya çıkma riskini azaltmak için ilk gün çocuğun 

olabildiğince istirahat etmesi sağlanmalıdır. 

 Ġlk günlerde penis ĢiĢebilir, kesi yeri ve altında küçük morluklar geliĢebilir. 

Bunların doğal olduğu, kısa süre içinde geçeceği aileye açıklanmalıdır. 

 Yenidoğan sünnetinde iĢlem sonrası yenidoğanın idrar yapıp yapmadığı ve 

iĢlem yerinde kanama kontrolü yapılmalıdır. 

 Bebeklerin bezlenmesinin herhangi bir sakıncasının olmadığı aileye 

açıklanmalıdır. 

 24 saat sonra banyo yaptırılmasında bir sakınca olmadığı ve su içerisine 

temizliği sağlamak amacıyla herhangi bir ilaç eklenmesine gerek olmadığı 

açıklanmalıdır. 

 Sünnet sonrasında büyük çocukların en büyük korkularından biri de iç 

çamaĢırlarını giymek olduğundan çocuklar en kısa zamanda iç çamaĢırlarını 

giymeye teĢvik edilmeli ve destek olunmalıdır. 
 

3.4. Ürogenital Cerrahide Preoperatif ve Postoperatif Bakım  
 

Preoperatif hasta hazırlığı; ameliyattan bir gün önce, ameliyat akĢamı ve ameliyat 

sabahı hastanın tanılanması ile operasyona gönderilme sürecini kapsar. Postoperatif dönem 

ameliyattan sonraki dönemi kapsar. Preoperatif ve postoperatif hasta bakımı, hastaya bakım 

veren hemĢirenin sorumluluğundadır. 
 

*Hastalıklara yönelik bakım ilkeleri konu içinde ele alınmıĢ olup ameliyat öncesi ve 

ameliyat sonrası genel bakım için Preoperatif ve Postoperatif Dönemde HemĢirelik Bakımı 

modülüne bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi prostat kanserinin erken tanısı için 40 yaĢından sonra en çok 

ve sık kullanılan muayene yöntemidir? 

A) Skrotum ve testis muayenesi 

B) Penis muayenesi 

C) PSA(tümör belirteçleri) 

D) Parmakla rektal muayene 

E) Ġdrar testleri 

 

2. 2.Prostatektomi geçiren hastanın bakımı için aĢağıdaki verilenlerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Sıvı alımı kısıtlanmalıdır.  

B) Hastaya rektal sifinkteri sıkıĢtırması öğretilmelidir.  

C) Konstipasyon önlenmelidir.  

D) Hasta ıkınmamalıdır. 

E) Üriner sfinkter kontrolü egzersizleri öğretilmelidir. 
 

3. 3.AĢağıdakilerden hangisi sünnet komplikasyonlarından değildir? 

A) Edinsel hipospadias 

B) Konjenital fimozis 

C) Enfeksiyon 

D) Kanama 

E) Kötü nedbe dokusu 

 

4. 4.AĢağıdaki durumlardan hangisinde kesinlikle sünnet yapılmamalıdır? 

A) Ekstrofik mesane 

B) Üreter duplikasyonu 

C) Hipospadias 

D) Renal agenezis 

E) Hemofili 

 

5. 5.AĢağıdakilerden hangisi prostat bezi hipertrofisi belirtilerindendir? 

A) Hematemez 

B) Poliüri 

C) Ġdrar akım gücünde artma 

D) FıĢkırır tarza idrar yapma 

E) Pollaküri 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi idrar analizinde doğru sonuçlar elde edebilmek için idrar 

toplama yönteminde dikkat edilmesi gerekenlerdendir? 

A) Bir gün önce az sıvı içmesi konusunda uyarılmalıdır. 

B) Hasta bir gün öncesinde bol sıvı almalıdır. 

C) Ġdrar kültürü için son idrar alınmalıdır. 

D) Yoğun bir egzersiz sonu idrar örneği alınmalıdır. 

E) Rutin idrar analizi için akĢam idrarı tercih edilmelidir. 
 
2. Ġdrarda aĢağıdakilerden hangisinin bulunması normal sayılır? 

A) Glikoz  

B) Her sahada 10 adet lökosit 

C) Protein 

D) Silendir 

E) Her sahada 1-2 adet epitel hücresi 
 
3. Kan ve idrarda kreatinin ölçümü yapılacak hastada iĢlem öncesi dikkat edileceklerden 

değildir? 

A) Hasta iĢlem öncesi akĢamdan bol proteinli yemek yemelidir. 

B) ĠĢlem öncesi aĢırı egzersiz yapmamalıdır. 

C) ĠĢleme aç gelmesi konusunda hastaya bilgi verilmelidir. 

D) Kreatinin klirensine bakılacaksa 24 saatlik idrar toplanmalıdır. 

E) Test günü çay, kahve içimi kısıtlanmalıdır. 
 
4. Femoral arterden kateter ile girilerek kontrast maddenin verilmesi ile böbrek 

damarlarının görüntülenmesi yöntemi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Ġntravenöz pyelografi 

B) Retrograt pyelografi 

C) Renal anjiyografi 

D) Voiding sistoüretrografi 

E) MR ürografi 
 
5. Normalden az sayıda kaliks ve nefronun olduğu konjenital anomali aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Multkistik displastik böbrek 

B) Renal hipoplazi 

C) Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı  

D) At nalı böbrek 

E) Üreteral duplikasyon 

DEĞERLENDĠRME 
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6. Erkek üretrasının içindeki membranın sebep olduğu obstrüksiyona bağlı olarak idrar 

kanalının geniĢlediği, üreterlerin dilate ve kıvrımlı Ģekil aldığı konjenital anomali 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Üreterovezikal bileĢke obstrüksiyonu 

B) Üreteropelvik bileĢke obstrüksiyonu 

C) Üreteral duplikasyon 

D) Posterior üretral valv 

E) Hipospadias 
 
7. AĢağıdakilerden hangisi üriner diversiyon uygulanan hastanın postoperatif bakımında 

dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? 

A) Ġlk 24 saat, idrar miktarı dört saatte bir ölçülmelidir. 

B) Stoma, ameliyattan sonraki ilk 24 saatlik sürede 4 saatte bir izlenmelidir. 

C) Hasta peritonit belirtileri yönünden gözlenmelidir. 

D) Hastaya günde en az 2000 ml sıvı almasının önemi açıklanmalıdır. 

E) Stomanın kenarında kanama olup olmadığı kontrol edilmelidir.  
 
8. AĢağıdakilerden hangisi üriner sistem taĢlarında kolik ağrısı olan hastadaki hemĢirelik 

bakım ilkelerindendir? 

A) Kolik ağrının olduğu dönemde hastaya verilen immünosupresifler düzenli olarak 

uygulanmalıdır. 

B) Günlük sıvı alımı en çok 1000 ml olmalıdır. 

C) Hastaya mutlak yatak istirahati verilmelidir. 

D) Hastanın idrar miktarı, görünümü izlenmelidir. 

E) Ilık banyo yapması hastaya önerilmelidir. 
 
9. 65 yaĢında bir erkek hasta ağrısız hematüri ile doktora baĢvuruyor. Ġlk akla gelmesi 

gereken patoloji nedir?  

A) Üreterovezikal obstrüksiyon  

B) Böbrek taĢı  

C) Hemofili 

D) Mesane kanseri  

E) Benign prostat hipertrofisi 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi böbrek transplantasyonunda dikkat edilmesi gereken 

uygulamalardan değildir? 

A) Alıcının genel ameliyat öncesi hazırlığı yapılmalıdır. 

B) Transplantasyon öncesinde alıcıya diyaliz uygulanmalıdır. 

C) Ġmmünosupresif tedaviye ameliyattan 24 saat sonra baĢlanmalıdır. 

D) Transplantasyondan sonra stomatit olasılığına karĢı ağız hijyenine dikkat 

edilmelidir. 

E) Hasta ağız yoluyla beslenmeye baĢlandığında antiasit tedavisine de baĢlanmalıdır. 



 

52 

 

 

11. AĢağıdakilerden hangisi böbrek rejeksiyonu belirtilerinden biri olabilir? 

A) Ayak bileklerinde ĢiĢlik  

B) Hipotansiyon 

C) Bir önceki güne göre aniden 700-1000 gramdan fazla kilo kaybı 

D) Hipotermi 

E) Poliüri  
 
12. AĢağıdakilerden hangisi TUR sendromu belirtilerinden değildir? 

A) Postoperatif baĢ ağrısı 

B) Huzursuzluk 

C) Konfüzyon 

D) Dispne 

E) Hipertansiyon 

 

13. AĢağıdakilerden hangisi yenidoğanda sünnet sonrası hemĢirelik bakım 

ilkelerindendir? 

A) Yenidoğan sünnetinde iĢlem sonrası yenidoğanın idrar yapıp yapmadığı kontrol 

edilir. 

B) Bebeğin bezlenmemesi gerektiği konusunda aile uyarılır. 

C) Bebeğe bir hafta banyo yaptırılmaması gerektiği söylenir. 

D) Yenidoğanlarda ağrı çok Ģiddetli olduğu için mutlaka kuvvetli bir analjezik verilir. 

E) Kesi yerinde damla Ģeklinde kanamanın normal olduğu aileye açıklanır. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 A 

4 A 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 B 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 E 

 

 

DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 A 

4 C 

5 B 

6 D 

7 B 

8 E 

9 D 

10 C 

11 A 

12 E 

13 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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