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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Son yüzyılda, tıp alanında, daha önceki yüzyıllara göre çok hızlı gelişmeler olmuştur. 

Bilim adamları, insanoğlunun sağlıklı ve uzun yıllar yaşayabilmesi için araştırmalarına 

devam etmektedir. Tıp alanındaki uygulamalar ve bilimsel gelişmeler teknolojik gelişmelere 

paralel olarak artmaktadır. Bilgi birikimi ve teknoloji, son yirmi yılda çok hızlı artmıştır.  

 

Hastalıkların teşhisi, kan ve idrar tahlilinin dışında vücudun çeşitli yerlerinden alınan 

örneklerle de yapılmaktadır. İncelenebilmesi için önce örneklerin alınması gerekir. 

Örneklerin alınması çeşitli yöntemlerle olmaktadır.  

 

Hemşirelik mesleğinin çeşitli fonksiyonları vardır. Hemşirenin bağımlı fonksiyonu, bir 

başka sağlık bakım personeline ya da denetimcinin istemine uygun yaptığı bir girişimdir. 

İstem doğrultusunda ya da bir sağlık personelinin (genellikle doktor) denetiminde yapılır. Bu 

girişimler, hemşirelik bilgi ve becerisi gerektirir. Tedaviyi uygulama, tanı ve tedavi 

işlemlerine yardım etme gibi uygulamalar hemşirenin bağımlı fonksiyonları arasındadır. Bu 

girişimlerin nasıl uygulanacağını bilmek ve yan etkilerini gözlemlemek hemşirenin 

sorumluluğundadır.  

 

Hemşirenin bağımsız fonksiyonu, bir başka sağlık bakım personeli ya da denetimcinin 

isteği olmadan hemşirenin yaptığı girişimdir. Hemşire; bakım verme, eğitim, hastaya yardım 

etme gibi uygulamaları yerine getirirken mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerini 

kullanmaktadır.  

 

Hastaya Yapılan Özel Uygulamalar-1 modülü ile sizlere, hastaya özel uygulamaların 

yapıldığı sağlık kuruluşunda doktora yardımcı olabilme ve hastaya gerekli bakımı verebilme 

yeterliliğini kazandırmak amaçlanmıştır.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

 

 
 

Lomber ponksiyon uygulamasında, doktora yardımcı olabilecek ve hastaya gerekli 

bakımı verebileceksiniz. 

 Lomber ponksiyonun uygulama amaçlarını araştırınız. Sonucu sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Lomber ponksiyonun uygulama basamaklarını  araştırarak bu konuyla ilgili sınıfta 

sunum yapınız. 

 Lomber ponksiyonun komplikasyonlarını araştırarak sonucu sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Lomber ponksiyonda hemşirelik bakımını araştırarak sınıfta sunum yapınız.  

1. LOMBER PONKSİYON 
 

Lomber ponksiyon terimi, lomber subaraknoid boşluğun ponksiyonu için rutin olarak 

kullanılan bir isim olmuştur. Lomber ponksiyon tekniği göreceli olarak basittir ve nörolojik 

tanıda hemen hemen rutin kullanılmaya başlanan bir işlemdir. Lomber ponksiyon, spesifik 

endikasyonlar için risklidir. 
 

 Lomber ponksiyon (LP): Bel bölgesinden, omurlar arasından iğne ile girilerek beyin 

omurilik sıvısı alma işlemidir. Bel bölgesi bu uygulama için en güvenli yerdir. 
 

Ponksiyon için en uygun aralık L3-L4 ve L4-L5 intervertebral aralıklardır. Bu 

aralıkları pratik olarak belirlemek için spina iliaka'dan geçirilen hayalî bir çizginin vertebral 

kolumnayı kestiği nokta bulunur.  

 

Resim 1.1: Pozisyon yerinin tespiti 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1.1. Lomber Ponksiyon Uygulama Amaçları 
 

Lomber ponksiyon, en sık olarak beyin-omurilik sıvısı örneği elde etmek için yapılır. 

Lomber ponksiyon günümüzde tanı, tedavi ve anestezik amaçlarla kullanılır. 

 

 Tanı: Beyin-omurilik sıvısının incelenmesi ile menenjit gibi bazı enfeksiyon 

hastalıkların, beyin kanaması veya beyindeki yapısal bozukluklarla ilgili tanı koymak 

amacı ile yapılır. Ayrıca bazı kanser türlerinde beyine, omuriliğe yayılma olup 

olmadığını anlamak için kafa içi basınç artışına neden olan hastalıklarda, multiple 

skleroz ve sinir iltihabı durumlarında lomber ponksiyon yapılması gerekebilir. Bu 

yöntem, bu tür hastalıkların tanısını koymada yararlıdır. Bu şekilde hastalığın doğru 

tanısı konularak uygun tedavi yaklaşımı yapılır. Günümüzde bu girişimin yerini 

tutacak ve aynı amaçlara hizmet edecek alternatif yöntem yoktur. 

 

BOS basıncını ölçmek amacıyla yapılır. Yetişkinlerde 80-180 H20, çocuklarda ise 60-

160 H20 normal ortalama BOS basınç değerleridir. 

 

 Tedavi: Lomber ponksiyon izlem ve tedavinin planlı bir bölümü olabilir. Kanser 

tedavisinde kullanılan bazı ilaç uygulamaları için kullanılabilir.  

 

 Anestezik: Vücudun belden aşağı kısımlarıyla ilgili bazı ameliyatlarda anestezi 

sağlamak amacıyla pratikte sık kullanılan teknik bir uygulamadır. Lomber ponksiyon, 

bazı ameliyatlarda spinal anestezi (Subaraknoid blok olarak da adlandırılır.) 

uygulamasında anesteziyologların da başvurduğu bir işlemdir. 

 

1.2. Lomber Ponksiyonda Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

Bulundurulması gereken malzemeler; 

 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri, 

 Steril değişik ebatlardaki lomber ponksiyon iğneleri (spinal iğneler), 

 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 (BOS numuneleri için), 

 Üç yollu musluk (gerekli durumlarda) 

 Steril manometre (BOS basıncı ölçümü yapılacaksa), 

 Cilt işaretleyici (gerekli durumlarda),  

 Tedavi bezi ve muşambası, 

 Böbrek küvet, 

 Seyyar lamba, 

 Taburedir. 
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1.3. Lomber Ponksiyon Uygulaması 
 

Lomber ponksiyon yapılmadan önce hastaya veya hastanın ailesine işlemin yapılma 

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

anlatılmalı, yazılı olarak onayları alınmalıdır.  
 

 

 Lomber ponksiyon öncesi dikkat edilmesi gerekenler şunlardır: 

 

 Hastanızın önemli tıbbi sorunları, kullandığı ilaçları ve alerji durumları (ilaçlara, 

latekse, flastere vb.) veya başka hastalıkları girişimden önce araştırılmalıdır. 

 Lomber 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 lomber ponksiyon yapmak sakıncalara neden olabilir. 

 Mesanenin işlemden önce boşaltılması sağlanır.  

 Tetkikleri yapılmalıdır. 

 Lomber ponksiyon yapılacak bölgede kıl varsa tıraş edilerek temizlenir. 

 Parenteral antibiyoterapi başlandıktan 2 ile 6 saat sonra beyin omurilik sıvısından 

kültür ile mikroorganizma üretilemez ancak biyokimyasal ve hücresel değişiklikler 44 

ile 68 saat sonrasına kadar değişmeden kalabilir. BOS kültürü için yapılacaksa süreye 

dikkat edilmelidir. 

 

 Lomber ponksiyonda hasta pozisyonları  

 

Lomber ponksiyon uygulaması sırasında hastanın durumuna göre hastaya yan yatma, 

oturma ve prone pozisyonları verilir. 

 

 Lateral dekubitus (yan) pozisyon: En fazla tercih edilen pozisyondur, 

genellikle bir yardımcı gerektirmez, hasta rahattır ve çok az efor harcar. 

Bu pozisyonda, hasta dizlerini karnına çekmiş, baş fleksiyona getirilmiş, 

üstteki kolu göğüs üzerinde, alttaki kolu başının altında ya da elleri ile 

bacaklarını veya boynunu kavramış olarak sağ veya sol yanı üzerine 

yatırılır, başının altına bir yastık konur. Bu durumda kolumna vertebralis 

masa ve oda zeminine paralel bir konumda bulunur. Bu, girişim sırasında 

iğnenin pozisyonunun saptanmasında önemlidir. Yan pozisyonda 

uygulanan spinal girişimde iğne, masa ve yere paralel olmalıdır. 

 

Kısaca hasta sol veya sağ lateral dekübit pozisyona getirilir. İntervertebral aralığın 

iyice açılabilmesi için hastaya boyun, kalça ve dizden fleksiyon yaptırılır.  
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Şekil 1.1: Yan pozisyon 

 Oturur pozisyon: Hasta yatak veya masanın kenarında bacakları aşağıya 

sarkık, ayaklarının altına bir tabure konmuş, çenesi sternuma değecek 

şekilde baş fleksiyona getirilmiş ve kollar karın üzerinde birbirine 

sarılmış olarak oturtulur. Bir yardımcı hastanın masadan düşmesini 

önlemek ve pozisyonunun korunmasını sağlamak üzere hastanın yanında 

durmalı ve hastayı desteklemelidir. 

 

Şekil 1.2: Oturur pozisyon 

 Prone pozizyon: Anestezik amaçlı bazı cerrahi girişimler için uygun 

pozisyon olup avantajları ve dezavantajı vardır 

 

Şekil 1.3: Prone pozisyon 



 

7 

 

 

 Lomber ponksiyon uygulama basamakları 

 

Uygulamadan önce mesane ve bağırsakların mümkünse boşaltılması sağlanır. 

Ponksiyon sırasında ayakta ağrı olabileceği konusunda hasta bilgilendirilir. 

 

 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. 

 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 genellikle oturur veya yan yatış pozisyonu verilir. 

 

Resim1.2: Lomber ponksiyonda yan pozisyon 

 Steril malzemeler ve lomber ponksiyon seti açılmadan önce 

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

personeli tarafından açılır. 

 

Resim 1.3: Lomber ponksiyon seti 

 Ponksiyonu yapacak doktor steril olarak giyinir. 

 Lomber ponksiyon yapılacak bölge doktor tarafından belirlenir.  
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Resim1.4: Lomber ponksiyon yapılacak bölge tespiti  

 Doktor tarafından kullanılan spança sağlık personeli tarafından antiseptik 

solüsyon dökülür. 

 Doktor tarafından ponksiyona başlanmadan önce iğnenin ciltten geçeceği 

alan uygun bir antiseptik solüsyon ile merkezden perifere doğru 

enjeksiyon yeri temizlenir. 

 

 

Resim 1.5: Ponksiyon bölgesinin antiseptikle temizlenmesi 

 Bölge steril delikli bir kompresle (mümkün olduğunca steril olarak) 

örtülür. 

 Doktorun kullanacağı lokal anestezik ilaçları ampul veya flakon şekline 

göre açarak ilacı çekmesine yardımcı olunur. 

 Doktor tarafından iğnenin geçeceği cilt ve cilt altı dokunun lokal 

anesteziklerle hissizleştirilmesi sağlanır. 
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Resim 1.6: Lokal anestezi sağlama 

 Ponksiyon için seçilen uygun spinal iğne cilt ve cilt altını geçtikten sonra 

intervertebral aralıktan durametere ulaşır. Spinal iğne durameteri geçer ve 

iğnenin ucu artık beyin omurilik sıvısının bulunduğu subaraknoid 

aralıktadır.  
 

 

Resim 1.7: Spinal iğne ilerletilmesi  
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Şekil 1.4: Subaraknoid aralıktaki iğnenin pozisyonu 

 

 BOS’un geldiğinin görülmesi iğnenin doğru yerde olduğunu gösterir. 

 

Resim 1.8: BOS’un gelmesi  

 Spinal iğnenin stilesi çıkarılır.  
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Resim 1.9: Sipinal iğne mandreninin çıkarılması 

 

 BOS basıncı ölçülecekse; 

o BOS basıncı ölçümü için, hastanın lateral pozisyonda olması 

gerekir. 

o Doktor tarafından manometre ile basınç ölçülür. Bulunan değer 

kaydedilir.  

 BOS örneği alınacaksa; 

o BOS numune tüplerine alınır. 

o Alınan örnekler laboratuvara analizler için gönderilir. 

 BOS sıvısı alındıktan sonra iğne çıkarılır, üzerine steril spançla 2-3 

dakika basınç uygulanır. 

 Steril spanç değiştirerek flasterlenir.  

 Yapılan işlem gerekli formlara kaydedilir. 
 

1.4. Lomber Ponksiyonda Komplikasyonlar 
 

Lomber ponksiyon yapılması sırasında ve sonrasında görülen istenmeyen durumlar 

gelişebilir.  

 Baş ağrısı: Lomber ponksiyon uygulama esnasında ve sonrasındaki bazı (BOS 

volümünde azalma, ponksiyon esnasında subaraknoid aralığa hava girmesi vb.) 

nedenlerden oluşur. Baş ağrısı yaklaşık % 1-4 oranında görülür, şiddetli olabilir, kalıcı 

değildir. Bu durumdaki hastaya bol sıvı verilebilir, yatak istirahatine alınır. Doktor 

istemine göre ağrı kesiciler verilebilir.  

 Nadiren; bel ağrısı, bacak ağrısı, kanama, herniasyon ve enfeksiyon (yetersiz 

antiseptik teknik, steril eldiven pudrası nedeniyle)  gelişebilir. 

 

1.5. Lomber Ponksiyonda Hemşirelik Bakımı 
 

Çocuklarda kendini ifade edebilme yeteneği erişkin hastalardaki kadar gelişmiş 

olmadığı için ponksiyon sonrası şikâyetler daha az anlaşılır olmakla beraber bebek ve çocuk 

hastalar daha dikkatle izlenmelidir.  
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 Hasta, işlem sonrası yaklaşık 24 saat yatak istirahatine alınır. Lomber 

ponksiyon sonrasında hastanın başı 30 derece yükseltilir ve sırtüstü düz yatması 

sağlanır. Eve veya odasına dönünce de izleyen 24 saatte mümkün olduğu kadar 

dinlenmesi gerektiği konusunda hasta veya ailesi bilgilendirilir. Girişim 

sonrasında 48 saat kadar spor gibi yorucu aktivitelerden kaçınılması gerektiği 

açıklanır. 

 Hastanın yaşam belirtileri takip edilir. 

 Bilinç değişiklikleri gözlenir. 

 Bulantı ve kusma yönünden takip edilir. 

 Ponksiyon yerinde sızıntı ve kanama yönünden takip edilir. 

 Hasta ağızdan alabiliyorsa bol sıvı verilir veya doktor önerisiyle IV sıvı verilir. 

 Ponksiyon örnek almak için yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek 

laboratuvara gönderilir. 

 Ponksiyon işlemi ve esnasındaki gözlemler hemşire gözlem kâğıdına kaydedilir. 

 Kullanılan malzemeler ayrılarak enfekte atık kutusu, kirli torbası vb. uygun 

yerlere ayrıştırılarak atılır.  

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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LÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi lomber ponksiyon uygulamasında en fazla tercih edilen 

pozisyondur? 

A) Lateral dekubitus (yan) pozisyon  

B) Oturur pozisyon  

C) Prone pozizyon  

D) Litotomi pozisyonu 

E) Hepsi 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi lomber ponksiyon uygulama amaçlarındandır?  

A) BOS incelemesi 

B) Menenjit tanısı koymak 

C) Uygun tedavi yaklaşımı belirleme 

D) Anestezik amaçla 

E) Hepsi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi lomber ponksiyon uygulamamasından sonra hastanın ne 

kadar dinlenmesi gerekir? 

A) 30 dakika  

B) 24 saat 

C) 48 saat 

D) 3 gün 

E) 1 hafta 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi lomber ponksiyon yapılmadan önce ilk olarak yapılmalıdır? 

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, lomber ponksiyon komplikasyonlardandır? 

A) Baş ağrısı 

B) Bel ağrısı 

C) Bacak ağrısı  

D) Kanama 

E) Hepsi 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

 

Torasentez uygulamasında, doktora yardımcı olabilecek ve hastaya gerekli bakımı 

verebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Torasentezin uygulama amaçlarını araştırarak sunum yapınız. 

 Torasentez komplikasyonları araştırınız. Sonucu sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Torasentezde hemşirelik bakımını araştırınız. Bunları sunum hâline getirerek 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2. TORASENTEZ (PLEVRA PONKSİYONU) 
 

Torasentez (plevra ponksiyonu); tanı ve tedavi amaçla interkostal aralıktan plevra 

boşluğuna özel iğne ya da katater ile girme ve aspirasyon işlemidir. Torasentez en sık plevral 

sıvı örneğinin etiyolojiye yönelik incelenmesi için tanısal amaçla yapılır. Torasentez ile 

plevral sıvı, hava alınır veya plevra boşluğuna ilaç verilir. 
 

 Plevra sıvısı (plevral efuzyon): Plevra boşluğunda anormal sıvı birikimi olarak 

tanımlanır. Sık olarak karşılaşılan problemlerden biridir. 

 

Torasentezle alınan plevral sıvının biyokimyasal, mikrobiyolojik, hücresel analizi ve 

sitolojik incelemeleri hastalıkların tanı oranını artırılabilmektedir.  

 

 Göğüs tüpü: Plevra boşluğundaki hava ya da sıvının ince veya kalın bir tüp konarak 

steril koşullarda drene edilmesi tekniğidir. Tüp torakostomi olarak da 

adlandırılmaktadır. Plevra boşluğunun bir iğne veya kateter ile drene edilmesine göre 

daha uzun süreli ve etkili bir çözümdür.  
 

 Plevra iğne biyopsisi: Lokal anestezi ile özel bir iğne yardımıyla parietal plevradan 

doku örneği alınmasıdır. Eksüda vasfında plevral efüzyonu olup nedeni 

belirlenemeyen hastalarda endikedir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.1: Plevra biyopsisi iğne örnekleri 

Torasentez işleminde olduğu gibi kapalı plevra biyopsisi için de hastaya bilgi 

verilmeli ve yazılı onayı alınmalıdır. İşlemin kontrandikasyonları kanama bozukluğu, 

antikoagülan ilaç kullanımı, ampiyem ve solunum yetmezliği durumlarıdır. Genel olarak 

torasentez ile aynı komplikasyonlar görülür. 

 

 Medikal torakoskopi: Plöroskopi olarak da bilinmektedir. Medikal torakoskopi tanı 

ve plöredesis (tedavi amaçlı plevra yapraklarını yapıştırma işlemi) amacıyla 

uygulanan yöntemdir. Medikal torakoskopi ise endoskopi odasında, lokal anestezi ya 

da sedasyon ile bir veya iki giriş deliği açılarak uygulanmaktadır Genel olarak 

torasentez ile aynı komplikasyonlar görülür. 

 

2.1. Torasentez Uygulama Amaçları 
 

 Torasentez işlemiyle, plevrada toplanan sıvıdan örnek alınması ve tetkik edilmesi 

tanısal torasentezdir.  

 Hastada, efüzyona bağlı belirtileri, özellikle dispneyi ortadan kaldırmak, pnömotoraks, 

plevral ampiyemde plevradaki sıvı boşaltılarak terapötik amaçlı torasentez yapılmış 

olur. 

 Sitostatik ilaçların plevral boşluğa instilasyonunda tedavi amaçlı yapılır. 

 

Torasentez hastaların % 75’inde tanı koydurucu, % 20 kadarında ise 

yol gösterici olmaktadır. Torasentez ile kesin tanısı konabilen 

hastalıklar malign hastalıklar, ampiyem, tüberküloz plörezi gibi 

hastalıklar ve ösefagus rüptürüne bağlı plevral efüzyonlardır. 

 

2.2. Torasentezde Kullanılan Araç ve Gereçler  
 
 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri 

 Özel ponksiyon iğnesi ve seti  

 Enjektörler ( 5, 10, 20 50 ml’lik) 

 Steril spançlar 
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 Antiseptik solüsyonlar 

 Steril eldivenler 

 Lokal anestezik ilaçlar 

 3-4 laboratuvar tüpü 

 Heparin 

 Atropin 

 Flaster 

 3 yollu musluk (gerekli durumlarda) 

   

Resim 2.2: Torasentez iğneleri   Resim 2.3: Üç yollu musluk 

 

Resim 2.4: Torasentez seti 
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Resim 2.5: Torasentez işlemi sırasında iğnenin durumu 

 Plevra biyopsisi yapılacaksa torasentez için gereken malzemelere ilave olarak; 

 İnce-sivri bistüri, 

 Plevra biyopsi iğnesi, 

 Üzerine gazlı bez sarılı böbrek küvet kullanılır. 

 

2.3. Torasentez Uygulaması 
 

Torasentezden önce mutlaka yapılacak işlem hastaya anlatılmalı ve yazılı onayı 

alınmalıdır. İşlemin başarılı olması için hastanın iş birliği gereklidir. Torasentez mutlaka 

steril koşullara uyularak yapılması gereken bir işlemdir. 

 

 Torasentez uygulama öncesi dikkat edilmesi gerekenler 

 

 Torasentez öncesi lokal anestezik ilaçlara karşı alerjinin olup olmadığı 

sorgulanmalıdır. 

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

Bu tür rahatsızlığı olan ve böbrek yetmezliği olan hastalarda torasentez 

yapmak sakınca oluşturabilir. 

 Torasentez basit ve oldukça güvenli bir işlemdir. Ancak kontrol 

edilmeyen kanama diatezi olan hastalarda kontrendikedir. Antikoagülan 

ve özellikle trombolitik ilaç kullanan hastalarda girişim yapılmamalıdır. 

Bu hastalarda trombosit ya da plasma replasmanı sonrası işlem 

gerçekleştirilir. 

 Torasentez steril koşullara uyularak yapılmalıdır. Plevra 

kontaminasyonunu önlemek üzere torasentez yapılacak cilt alanında 

enfeksiyon (pyoderma, herpes zoster vb.) olmaması gerekir. 

 Tetkikleri yapılmalıdır. 

 Torasentez yapılacak bölgede kıl varsa tıraş edilerek temizlenir. 

 
 Torasentez 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. 

 İşlem sırasında hem hasta hem de hekim rahat pozisyonda olmalıdır. 

 Hasta işlem masasının kenarında sırtı hekime dönük olarak dik oturmalı, 

başı ve kolları yastıklarla desteklenmelidir. Bu amaç için yatak başı 

yemek sehpası kullanılabilir.  
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Resim 2.6:Torasentezde hasta pozisyonu 

 Hasta yatağında oturamayacak durumda ise plevral efüzyon olan bölge 

altta kalacak şekilde yatağın kenarına yatırılarak işlem gerçekleştirilir. Bir 

diğer seçenek doktorun tercihine hasta oturamıyorsa işlemin yapacağı 

tarafın aksi tarafa yatırılır ve hastanın kolu başın üzerine yerleştirilir. 

 Bunların dışındaki seçenek yatağın başının yükseltilerek hasta oturur 

konumda iken torasentez yapılmasıdır.  

 Steril malzemeler ve torasentez seti açılmadan önce setin, malzemelerin 

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

personeli tarafından açılır. 

 

Resim 2.7: Torasentez uygulama bölgeleri 
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 Girişim yeri doktor tarafından belirlendikten sonra seçilen alan 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 2.8: Torasentez yapılacak bölgenin tespiti 

 

Resim 2.9: Torasentez yapılacak bölgenin steril delikli kompres ile örtülmesi 

 Doktorun işlem sırasında malzemeler için kullanabileceği steril örtü ile 

kaplanmış bir alan gereklidir. 

 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 torasentez bölgesinin lokal anestezisi sağlanır. 
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Resim 2.10: Torasentez yapılacak bölgeye lokal anestezi yapılması 

 Daha sonra doktor tarafından seçilen iğne, kostanın üst kısmından 

yavaşça ileri itilir ve sık aspirasyonlar ile plevral sıvıya ulaşılıp 

ulaşılmadığı kontrol edilir. 

  

 Sıvıya ulaşıldığı anlaşıldıktan sonra iğne geri çekilir. İçinde 0,5-1,0 ml 

heparin olan 50 cc’lik bir enjektöre 20 ya da 22 numara iğne takılarak 

tekrar plevra boşluğuna ulaşılır ve gerekli plevral sıvı alınır. 

 Enjektördeki heparin plevral sıvının doğru pH ölçümü ve sıvının 

pıhtılaşmaması için gereklidir.  

 

 Terapötik amaçlı torasentez  

 Sırasında steril bir kateter yardımıyla boş bir şişeye sıvı drenajı yapılır. 

Tek bir defada 1 – 1,5 litreye kadar plevral sıvı boşaltılabilir. 

 

Resim 2.13: Torasentezde katater bağlantısı 

 Plevra iğne biyopsisi 

 Cilt-cilt altına bistüri ile biyopsi iğnesinin girebileceği kadar kesi yapılır. 

 Sonra biyopsi iğneyi kontrollü bir şekilde ilerletilir. 

 Yeteri kadar biyopsi alınır. 
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Resim 2.14: Plevra iğne biyopsisi 

 İşlem sona erdikten sonra insizyon yeri temizlenerek yara bandı ile ya da 

gerekirse tek sütür ile kapatılır. Biyopsilerin bir kısmı formalin içine, 

kalanı da mikrobiyolojik incelemeler için steril serum fizyolojik içine 

konarak uygun laboratuvarlara gönderilir. 

 Daha sonra girişim yeri steril spançla ile kapatılabilir. Gerekirse sıkı 

bandaj sızıntıyı azaltır. 

 Genellikle 50 ya da 100 ml sıvı alınması plevral sıvının tüm incelemeleri 

için yeterli olmaktadır. Alınan plevral sıvı örneği etiketlenerek zaman 

yitirmeden incelenecek laboratuvarlara gönderilir.  

 İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan malzemeler ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 Gerekli kayıtlar tutulur. 

 

İşlemin başarısı için plevral efüzyon yerinin belirlenmesinin önemi büyüktür. Girişim 

yerinin uygun belirlenmesi için ultrasonografi kullanılmalıdır. Dikkatli bir yer belirleme ve 

torasentez işlemine karşın plevral sıvı alınamazsa bir alttaki interkostal aralıktan girişim 

tekrarlanabilir. 

 

2.4. Torasentez Komplikasyonları  
 

 Pnömotoraks: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanlarda fazla görülür. 

Uygulama ultrasonografi (USG) altında yapılması pnömotoraksı azaltır. 

 

 Öksürük, göğüs ağrısı veya nefes darlığı: Torasentez sırasında hastada ortaya 

çıkarsa işlem derhâl sonlandırılmalıdır. İşlem sırasında hava kabarcıkları aspire 

edilirse akciğer parankimi penetre edilmiştir. Bu durumda işlem bir alttan 

tekrarlanmalıdır. Sıvı veya hava gelmiyorsa işlem çok aşağıdan yapılmış olabilir; bir 

üst aralıktan işlem tekrarlanmalıdır. 
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 Vazovagal refleks: Bradikardi, hipotansiyon, kalp atım hacminin azalması (azalmış 

stroke volüm) görülür. Doktor önerisiyle atropin yapılır. 

 

 Pulmoner ödem: Plevral sıvının çabuk boşaltılması ile akciğerin hızlı ekspansiyonu 

sonucu pulmoner ödem oluşabilmektedir. Pulmoner ödem reperfüzyon hasarı ile 

kapiller geçirgenlik artışına bağlıdır ve tek taraflıdır. Bu komplikasyonu önlemek 

üzere tek defada 1 litreden fazla sıvı boşaltılmamalıdır.  
 

Çok aşağıdan yapılan girişimlerde diyafram, dalak veya karaciğer zedelenebilir. 

 Diafram zedelenirse hastalar, aynı taraf omuzlarına vuran ağrı hisseder.  

 Eğer enjektöre kan gelirse dalak veya karaciğere girilmiş olabilir. Bu 

durumda hemen aspirasyona son verilip hasta kanama yönünden 

izlenmelidir.  

 

 Hemotoraks: Yaşlılarda veya kronik akciğer hastalığı olanlarda görülür. 

 

 Enfeksiyon: Uygulama esnasında sterilite koşullarına uyulmaması nedeniyle ortaya 

çıkar. Ortalama % 2 oranında görülür. Hastada enfeksiyon belirtileri ortaya çıkarsa 

(ateş, taşikardi, titreme gibi) doktoru hemen bilgilendirilmelidir. 

 Lokal aneztezik ilaca bağlı reaksiyonlar ortaya çıkabilir. 

 İğnenin giriş yolu üzerinde tümör implantasyonu görülebilir. 

 Torasentez komplikasyonu olarak hava embolisi görülebilir.  

 

2.5. Torasentezde Hemşirelik Bakımı 

 
 Hastanın yaşam bulguları takip edilir. 

 

 Torasentez sırasında hastada öksürük, göğüs ağrısı veya nefes darlığı ortaya çıkarsa 

işlemin derhâl sonlandırılması gerektiğinden doktor hemen bilgilendirilmelidir. 

 

 Çeşitli duygusal veya fiziksel uyarılarla benzer bir durum, hastalarda hipotansiyon, 

solukluk, soğuk cilt, baygınlık hissi ortaya çıkar ancak bradikardi oluşmaz. İşleme 

hemen son verilmeli ve hasta ters trendelenburg pozisyonuna getirilmelidir. 

 

 Enfeksiyon yönünden hasta takip edilir. 

 

 Torasentez yapılan yerde sızıntı, kanama vb. yönden takip edilmelidir. 

 

 Alınan sıvının miktarı, görünümü ve kokusu kaydedilir. 

 

 Torasentez yapılan saat ve uygulama sırasında problem ortaya çıkmışsa kaydedilir. 

 

 Kullanılan malzemeler, uygun şekilde toplanıp ortamdan uzaklaştırılır. 

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

1. Aşağıdakilerden hangisi plevra boşluğunda anormal sıvı birikimidir? 

A) Plevra ponksiyonu  

B) Hemotoraks  

C) Pulmoner ödem  

D) Plevral efuzyon 

E) Torasentez 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi torasentez uygulamasında enjektörde heparin bulundurma 

sebebidir? 

A) Kanın pıhtılaşmaması 

B) Plevral sıvının kolay boşaltılması 

C) Plevral sıvının pH doğru ölçümü 

D) Plevral sıvının pıhtılaşmaması 

E) Plevral sıvının doğru pH ölçümü ve sıvının pıhtılaşmaması 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, torasentez uygulamasında en sık karşılaşılan 

komplikasyondur? 

A) Vazovagal refleks 

B) Pnömotoraks 

C) Pulmoner ödem  

D) Hemotoraks 

E) Göğüs ağrısı ve nefes darlığı 
 

4. Torasentez sırasında öksürük, göğüs ağrısı veya nefes darlığı hastada ortaya çıkarsa 

aşağıdakilerden hangisi ilk yapılmalıdır? 

A) İşlem derhâl sonlandırılır.  

B) İşleme devam edilir. 

C) Hastaya atropin yapılır.  

D) Hastaya ağrı kesici verilir.  

E) Hasta düz yatırılır.  
 

5. Torasentez uygulamasında vazovagal refleks ortaya çıkarsa aşağıdakilerden hangisi 

yapılmalıdır? 

A) İşlem derhâl sonlandırılır.  

B) İşleme devam edilir. 

C) Hastaya atropin yapılır.  

D) Hastaya ağrı kesici verilir.  

E) Hasta düz yatırılır.  
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Parasentez uygulamasında, doktora uygulama süresince yardımcı olabilecek ve 

hastaya gerekli bakımı verebileceksiniz. 

 Parasentez uygulama amaçlarını araştırarak sunum yapınız. 

 Parasentez komplikasyonları araştırınız. Sonucu sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Parasentezde hemşirelik bakımını araştırınız. Bunları sunum hâline getirerek sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız.  

 

3. PARASENTEZ 
Tanı ve/veya tedavi amaçlı olarak özel bir iğneyle steril koşullarda karın duvarından 

girilerek karın içindeki sıvıdan örnek elde edilmesi veya sıvının boşaltılması işlemine 

abdominal parasentez denir. 

Normalde karın içinde, organların çevresindeki karın zarı (periton) ile sınırlanmış 

alanda çok az miktarda sıvı bulunur. Periton boşluğunda sıvı toplamasına asit denir. En sık 

asit sebepleri siroz, iyi veya kötü huylu tümörler, tüberküloz peritonit, enfeksiyon hastalıklar, 

apandisit, pankreas, böbrek ve kalp hastalıkları gibi hastalıklar karın içinde sıvı toplanmasına 

neden olabilir. 

 

Şekil 3.1: Asit oluşum mekanizmasının sagittal kesiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Asit miktarı arttıkça karın, dışarıdan görünür şekilde şişmeye başlar. Karın boşluğunda 

aşırı miktarda asit biriktiğinde hasta, nefes almakta güçlük çekebilir ve karın içi basıncı 

arttıkça karın ağrısı gibi belirtiler görülür. 

 

Resim 3.1: Asitli hastada karnın görünümü 

3.1. Parasentez Uygulama Amaçları 
 Diagnostik parasentez: İnce bir iğneyle teşhis amacıyla karından asit sıvısından bir 

miktar örnek alınması işlemi olarak tanımlanır. Bu işlem genellikle ağrısızdır. Asit 

sıvısının analiz edilmesi için 20-30 cc kadar asit alınması yeterlidir. Bakteriyolojik, 

sitolojik ve enzimatik inceleme için periton boşluğundan sıvı alınır (parasentez). 

 Tedavi edici (terapötik/geniş hacimli) parasentez: Aşırı asit birikimi olan hastalarda 

parasentezle bir seferinde 5-10 litre kadar asit boşaltılarak hastayı rahatlatma işlemi 

olarak tanımlanır. Karın içinde biriken sıvı fazla olduğunda karın içinde toplanmış 

sıvının bir iğneyle dışarı alınmasıyla, karın içi basıncı azaltılır. Bu durum karın 

ağrısının giderilmesini ve hastanın rahatlamasını sağlar. Geniş hacimli parasentez 

hastada; kan basıncı düşüklüğü, aşırı hâlsizlik, böbrek yetersizliği ve elektrolit 

bozukluğuna yol açabileceğinden dikkatle izlenmelidir. 

 

3.2. Parasentezde Kullanılan Araç ve Gereçler  

 
 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri 

 Özel parasentez iğnesi ve seti (steril) 

 Steril enjektörler ( 5, 10, 20 50 ml’lik)  

 Steril spançlar 

 Antiseptik solüsyonlar 

 Steril eldivenler 

 Lokal anestezik ilaçlar 

 3-4 laboratuvar tüpü 

 Flaster 

 Terapötik parasentez ise steril asit toplama kapları (şişeleri) 
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Resim 3.2: Parasentez seti 

3.3. Parasentez Uygulaması 
 

Parasentezden önce mutlaka yapılacak işlem hastaya anlatılmalı ve yazılı onayı 

alınmalıdır. İşlemin başarılı olması için hastanın iş birliği gereklidir. Parasentez mutlaka 

steril koşullara uyularak yapılması gereken bir işlemdir. 

 
 Parasentez uygulama öncesi dikkat edilmesi gerekenler 

 

 Hastanızın önemli tıbbi sorunları, kullandığı ilaçları varsa kanama 

sorunları, alerjisi olduğu maddeler (ilaçlar, lateks eldiven, flaster gibi) 

veya başka hastalıkları girişimden önce araştırılır. 

 Parasentez öncesi lokal anestezik ilaçlara karşı alerjinin olup olmadığı 

sorgulanmalıdır. 

 İşlemden önce girişim sırasında rahat olması ve işlem sırasında iğnenin 

mesane ve bağırsakları zedeleme riskini azaltması açısından mesanenin 

boşaltılması faydalı olur. 

 Tetkikleri yapılmalıdır. 

 Parasentez yapılacak bölgede kıl varsa tıraş edilerek temizlenir. 

 

 Parasentez uygulama basamakları 

 

 Yapılacak işlemden önce hastaya işlem hakkında bilgi verilir, hastadan 

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

 Kullanılacak malzemeler kolay ulaşabilecek yere konur. 

 Uygulama esnasında hastaya hareketsiz kalması söylenir. 

 Hasta muayene masasına sıklıkla sırtüstü pozisyonda veya doktorun 

uygun gördüğü şekilde sağ veya sol tarafına doğru yatırılır. 



 

27 

 

 

Resim 3.3: Hastanın pozisyonu 

 İşlem sırasında hastanın mutlaka hareketsiz durması gerekir. Bebek ve 

küçük çocukların bir sağlık personeli tarafından uygun pozisyonda 

tutulmaları gerekebilir. 

 İntraperitoneal (karın boşluğuna) injeksiyon genellikle linea alba üzerinde 

ve göbek-pubis mesafesinin 1/3’ü kadar göbeğin altındaki bir noktadan 

yapılır (abdominal parasentez). 

 

Resim 3.4: Bölgenin tespiti 

 Eskiden parasentez için karnın orta hattı tercih edilirdi ancak günümüzde 

spina iliaca süperiorun iki parmak yukarısı ve iki parmak medialindeki 

sol alt kadrandaki bölgenin uygulama için emniyetli, daha ince olduğu ve 

orta hatta göre daha fazla sıvı havuzu konumunda olduğu saptanmıştır. 

 Parasentez yeri işaretlenir.  

 

Resim 3.5: Parasentez yerinin işaretlenmesi 
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 Girişim yeri belirlendikten sonra seçilen alan ve çevresi geniş olarak 

antiseptik solüsyon ile merkezden çevreye doğru temizlenir ve delikli 

steril örtü ile kaplanır ve hasta mümkün olduğunca steril olarak örtülür. 

 Doktorun işlem sırasında malzemeler için kullanabileceği steril örtü ile 

kaplanmış bir alan gereklidir. 

 Doktor tarafından lokal anestezi yapılır.  

 

Resim 3.6: Parasentezde lokal anestezi 

 Doktor tarafından daha sonra iğne seçilen bölgeden yavaşça ileri itilir ve 

sık aspirasyonlar ile sıvıya ulaşıldığı kontrol edilir. 

 

  

Resim 3.7: Parasentezde enjektöre asidin çekilmesi 

 Belirlenen yerden karın içinde toplanmış olan sıvı alındıktan sonra iğne 

çıkarılır. 

 Parasentez, örnek almak için yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek 

laboratuvara gönderilir. 
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Resim 3.8: Alınan örneklerin laboratuvar tüplerine doldurulması 
 

 Terapötik (geniş hacimli) parasentez planlanmışsa 

 Parasentez iğnesi ile asit toplama kabı (şişesi) arasındaki bağlantı set ile 

sağlanır. 

 Şişe dolunca boş olan şişeye sıvının boşalması sağlanarak işleme devam 

edilir. 

  

Resim 3.9: Asit toplama kaplarına alınması 

 Hasta dikkatle takip edilir (Hastada; kan basıncı düşüklüğü, aşırı 

hâlsizlik, böbrek yetersizliği ve elektrolit bozukluğuna yol 

açabileceğinden dikkatle izlenmelidir.). 

 Sıvının şişeye boşalma süresi uzayabilir. 

 

 Abdominal parasentez tamamlandıktan sonra girişimin yapıldığı yerde 

cilt üzerine steril gazlı bez ile 2-3 dakika bası uygulanır, kanama ve sızma 

kontrolü yapılır. Bu yer steril gazlı bez ile kapatılır ve üzerine flaster 

yapıştırılır. 
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Resim 3.10: Girişim yerinin kapatılması  

 Asit akışını ve kanamayı engellemek için karın çevresi doktor önerisi ile 

sıkı bandajlanır. 

 İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan malzemeler ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 Parasentezin işlemin yapıldığı saat, toplam boşaltılan sıvının miktarı, 

sıvının görünümü kaydedilir. 

 

3.4. Parasentez Komplikasyonları 
 

Abdominal parasentez işleminin olasılıkları düşük de olsa bazı riskleri olabilir. 

 

 Peritonit: Abdominal parasentez sırasında aseptik tekniğe uyulmaması 

ve bağırsak, mesane duvarı delinmesiyle oluşur. Girişim yerinde 

kızarıklık, sıcaklık artışı ve ağrı ile kendini gösteren enfeksiyon 

görülebilir. 

 Protein kaybı: Sıvının alınması protein kaybına neden olmaktadır.  

 Kollaps gelişmesi: Abdominal basıncın ani azalması, hızlı parasentez ve 

fazla miktarda sıvı çekilmesiyle nedeniyle gelişir. Bununla birlikte sıvı 

elektrolit dengesizliği görülür. 

 Kanama: Nadiren girişim sırasında karın içindeki bir damar zedelenmesi 

sonucu görülür.  

 

Bazen abdominal parasentez ile sıvı elde edilemez ve girişimin tekrarlanması 

gerekebilir. 

 

3.5. Parasentezde Hemşirelik Bakımı  
 
 Hastanın yaşam bulguları takip edilir. 

 Enfeksiyon yönünden hasta takip edilir. 

 Parasentez yapılan yerde sızıntı, kanama vb. yönünden takip edilmelidir. 

 Alınan sıvının miktarı, görünümü ve kokusu kaydedilir. 
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 Fazla miktarda sıvı boşaltılırsa hastanın kan basıncı düşebilir ve baş dönmesi olabilir. 

Girişim sonrasında, ayağa kaldırma ve yürütmede hasta takip edilir. Fazla miktarda 

sıvı boşaltıldığında hastanın 1-2 saat daha dikkatle gözlenmesi gerekir. Hastanın 

ihtiyaçlarının yatakta karşılanması gerekir. 

 İşlem sonrasında bazen iğnesinin girdiği yerde ağrı olabilir. Bu durumda hastaya 

doktor önerisiyle ağrı kesici bir ilaç verilir. Aspirin kanamaya neden olabileceğinden 

kullanılmamalıdır. 

 Doktor önerisiyle hastanın protein ihtiyacı karşılanır. 

 Parasentez tanı amaçlı yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara 

gönderilir. 

 Parasentez yapılan saat ve uygulama sırasında problem ortaya çıkmışsa kaydedilir. 

 Kullanılan malzemeler, uygun şekilde toplanıp ortamdan uzaklaştırılır. 

 

 

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

 

1. Aşağıdakilerden hangisi tanı ve/veya tedavi amaçlı olarak özel bir iğneyle steril 

koşullarda karın duvarından girilerek karın içindeki sıvıdan örnek elde edilmesi veya 

sıvının boşaltılması işlemidir? 

A) Lober ponksiyonu 

B) Torasentez 

C) Diyaliz 

D) Abdominal parasentez 

E) Hepsi 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi, periton boşluğunda asit toplanmasına neden olan 

hastalıktır? 

A) Ödem 

B) Siroz 

C) Böbrek yetmezliği olan hastalar 

D) Enfeksiyon 

E) Hepsi 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi, parasentez uygulaması komplikasyonlarındandır? 

A) Peritonit 

B) Kanama  

C) Kollaps gelişmesi 

D) Cilt alanında enfeksiyon 

E) Hepsi 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi aşırı asit birikimi olan hastalarda parasentezle bir seferinde 

5-10 litre kadar asit boşaltılarak hastayı rahatlatma işlemi olarak tanımlanır? 

A) Tedavi edici parasentez 

B) Parasentez 

C) Torasentez 

D) Diagnostik parasentez 

E) Hepsi 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 
 

Apse ve kist ponksiyonu süresince doktora yardımcı olabilecek ve hastaya gerekli 

bakımı yapabileceksiniz. 

 

 Apse ve kist ponksiyonunun  uygulama amaçlarını  araştırarak sonucu sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Apse ve kist ponksiyonu uygulama basamaklarını araştırınız. Sonucu sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Apse ve kist ponksiyonunda hemşirelik bakımını araştırınız. Bunları sunum hâline 

getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. APSE VE KİST PONKSİYONU 
 

 Apse, nekroz sonucu oluşan sınırlı bir boşlukta iltihap birikmesidir. 

Mikroorganizmalara karşı vücudun verdiği bir karşılıktır. Vücudun herhangi bir 

yerinde bir doku ya da organda oluşur.  
 

Oluşumunu tamamlamamış (olgunlaşmamış) bir apsede dört ana belirti görülür. 

Bunlar; şişlik (tümör), kızarıklık (rubor), sıcaklık (calor) ve ağrı (dolor) dır.  

Apseler sıcak ve soğuk olmak üzere ikiye ayrılır: 
 

 Sıcak apseler: Apsede görülen (şişlik, kızarıklık, sıcaklık, ağrı) 

belirtilerin yanında genel olarak yorgunluk iştahsızlık, ateş, titreme, 

taşikardi gibi belirtiler de görülür. Apsenin çevresi sert, ortası 

yumuşaktır. 

 

Resim 4.1: Sıcak apse 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Soğuk apseler: Genellikle kemik, eklem ya da lenf bezlerinde tüberküloz 

basilinin yaptığı apse tipidir. Deri altında renk değişikliğine yol açmayan, 

ağrısız ve ateşsiz bir şişlik belirir. Soğuk apsede şişlik açılırsa iltihabın 

varlığı görülebilir. 

 

Apse içindeki sıvı, mukoza altındaki en zayıf alanlara yayılır ve yine zayıf bir 

noktadan mukoza ve ya deriyi delerek dış ortama açılmasına fistülizasyon (fistüle olma, 

fistül verme) denir. 

 

 

Resim 4.2: Apsenin fistülizasyonu 

 

Fistüle olmayan apseler, şişlik olarak kalabilir. Fistüle olmaya yakın bir apse söz 

konusuysa apsenin açılarak drene edilmesi ve dren uygulanması, daha sonra hastanın gerekli 

kontrollerinin yapılması gerekir.  

 

 Kistler: Bedenin çeşitli yerlerinde oluşabilen, içi sıvı, bazen de katı madde dolu olan 

keseciklerdir. Kist diğer taraftan, bir kese veya zar içinde birikmiş kan, koyu sıvı veya 

yağ kümeleri de şişkinliktir. Kistler genellikle deri, kemik, meme, göz kapağı, böbrek, 

karaciğer ve yumurtalıklarda görülür. Kistlerin çoğu selimdir. Çoğunlukla çıkarılır ve 

laboratuvarda incelenir. 

 

Resim 4.3: Ayakta kist 

http://www.sagliksiz.net/
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 Kistlerin belirtileri 

 

Kistin belirtileri, türüne ve bulunduğu yere göre belirtileri değişir. Kist deri altındaysa 

hasta bir şişlik hisseder. Kist yumurtalık gibi bir iç organdaysa karında duyarlılık ya da genel 

bir şişme görülür. Kist büyüdükçe komşu organlar sıkışır. Genelde karaciğer ve akciğerde 

oluşan ve yayılan kistlerin bulantı, kusma, karın ağrısı, solunum sıkıntısı, ateş, kanlı balgam, 

öksürük, göğüste ağrı, morarma, nefes darlığı, sarılık gibi belirtiler görülür. 

 

 

Resim 4.4: Yüzde kist  

 Kistlerin sınıflandırılması 

 

o Salgı birikmesi sonucu oluşan kistler: Bir salgı bezinin boşaltıcı 

kanalının giderek artan biçimde tıkanması sonucu ortaya çıkar. 

Yağ bezleri düzeyinde, yağ birikmesiyle deri altında bir şişlik 

oluşur. Saçlı deride çok büyük bir hacme de ulaşabilir. Bunlara yağ 

bezi kistleri denir. Ayrıca tükrük bezleri, bartolin bezi kanalında ve 

testiste salgı birikimi kistleri oluşabilir. 

o Deri kistleri: Alt deri kisti, doğuştan veya sonradan oluşur. 

Çoğunluğu yaralanma ve ameliyat sonrası oluşmaktadır. Yüz, 

testis, boyun, kasık en çok oluştukları yerlerdir. Üst deri kistleri 

doğuştan ise genellikle kaş bitiminde de yer alabilir. 

 

Resim 4.5: Göz kapağı kisti  
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o Yağ dokusu kisti: Yağ bezelerinin büyümesi sonucu oluşan 

kistlerdir. Kistin içinde yumuşak, beyazımsı, yağlı bir sıvı bulunur. 

o Paraziter kistler: Özellikle karaciğer ve akciğer gibi organlarda 

parazitlerin gelişmesi sonucu oluşan çok sık görülen kist çeşididir.  

Bunlar büyük bir kist ya da birçok küçük kist kümesi hâlinde 

olabilir. 

o Doğuştan olan kistler: Farklı biçimlerde ortaya çıkabilir. Kist 

dermoyitler (deri kisti) özellikle yüzde boyunda, scrotumda veya 

overlerde oluşabilir. 

 

4.1. Apse ve Kistlerin Ponksiyonu 
 
 Apse ve kistlerin ponksiyonu 

 

 Apse ve kistlerin özelliklerini tespit etmek, 

 Apse ve kistleri oluşturan mikroorganizmaları tespit etmek, 

 Apse ve kistlerin boşaltılmasını sağlamak için teşhis ve tedavi amacıyla 

yapılır. 

 

 Apse ve kistlerin ponksiyonunda kullanılan araç gereçler 

 

 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri 

 Steril enjektörler (5, 10, 20 50 ml’lik) 

 Steril spançlar, ped 

 Antiseptik solüsyonlar 

 Steril eldivenler 

 Steril pensler 

 Lokal anestezik ilaçlar 

 3-4 laboratuvar tüpü 

 Flaster 

 Böbrek küvet 

 Tedavi bezi ve muşambası 

 

4.2. Ponksiyonun Uygulaması 
 

Apse ve kistlerin ponksiyonu işlemlerinin ameliyathanede yapılması uygundur. Bazı 

hastanelerde bu uygulamalar için düzenlenmiş müdahale odaları vardır ve bu odalar 

kullanılmaktadır. 

 

 Uygulama basamakları 

 

 Yapılacak işlemden önce hastaya işlem hakkında bilgi verilir ve yazılı 

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

 Kullanılacak malzemeler kolay ulaşabilecek yere konur. 
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 Uygulama esnasında hastaya hareketsiz kalması söylenir. 

 İşlem sırasında hem hasta hem de hekim rahat pozisyonda olmalıdır. 

 Apse veya kistin bulunduğu yere göre hastaya pozisyon verilir. 

 Girişim yerinin altına tedavi bezi ve muşambası yerleştirilir. 

 Steril malzemeleri, sterilliği kontrol edilerek aseptik ilkelere uygun olarak 

açılır. 

 Doktor, steril eldivenleri giyer. 

 Girişim yerine göre seçilen alan ve çevresi geniş olarak antiseptik 

solüsyon ile merkezden çevreye doğru temizlenir ve delikli steril örtü ile 

kaplanır ve hasta mümkün olduğunca steril olarak örtülür. 

 Doktorun işlem sırasında malzemeler için kullanabileceği steril örtü ile 

kaplanmış bir alan gereklidir. 

 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 lokal anestezi sağlanır. 

 Sıcak apselerde, doktor tarafından apsenin yumuşak ve derinin inceldiği 

yerden girilerek enjektöre materyal çekilerek numune alınır.  

 Soğuk, şüpheli apselerde ve kistlerde, doktor tarafından yandan 

ponksiyon yapılır. Ponksiyon esnasında apsenin delinerek kapanmasını 

önlemek ve başka yerlere yayılmasına engel olmak amaçlanmaktadır.  

 

 Ponksiyon yeri antiseptik solüsyonla silinir. 

 Daha sonra girişim yeri steril spançla veya pedle ile kapatılır ve 

flasterlenir.  

 Alınan numune zaman yitirmeden incelenecek laboratuvarlara 

etiketlenerek gönderilir.  

 İşlemin tamamlanmasının ardından kullanılan malzemeler ortamdan 

uzaklaştırılır. 

 Gerekli kayıtlar tutulur. 

4.3. Ponksiyonun Uygulaması Sonrası Hemşirelik Bakımı 
 

 Hastanın yaşam bulguları takip edilir. Hasta istirahate alınır. 

 Enfeksiyon yönünden hasta takip edilir. 

 Ponksiyon yapılan yer sızıntı, kanama vb. yönden takip edilir. Gerekirse pansuman 

değiştirilir. 

 Alınan sıvının miktarı, görünümü ve kokusu kaydedilir. 

 İşlem sonrasında bazen iğnesinin girdiği yerde ağrı olabilir. Bu durumda hastaya 

doktor önerisiyle ağrı kesici bir ilaç verilir. Aspirin kanamaya neden olabileceğinden 

kullanılmamalıdır. 

 Ponksiyon tanı amaçlı yapılmışsa alınan örnekler etiketlenerek laboratuvara 

gönderilir. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Apse, nekroz sonucu oluşan sınırlı bir boşlukta iltihap birikmesidir. 

 

2. (    ) Kist kanser olarak nitelendirilir ve çıkarıldığında çoğunlukla yenilenir. 

 

3. (    ) Apse içindeki sıvı, akışkan olduğundan, mukoza altındaki en zayıf alanlara 

yayılır ve yine zayıf bir noktadan mukoza veya deriyi delerek dış ortama açılmasına 

fistülizasyon denir. 

 

4. (    ) Oluşumunu tamamlamamış (olgunlaşmamış) bir apse olan bölgede dört ana 

belirti görülür. Bunlar, şişlik (tümör), kızarıklık (rubor), sıcaklık (calor), ağrı (dolor) 

dır. 

 

  

5. (    ) Sıcak apselerde, apsenin yumuşak ve derinin inceldiği yerden girilerek 

enjektöre materyal çekilerek numune alınır. 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5 
 

 

Kemik iliği aspirasyonu uygulamasında, doktora uygulama süresince yardımcı 

olabilecek hastaya gerekli bakımı verebileceksiniz. 

 

 Kemik iliği aspirasyonu ve uygulama amaçlarını araştırarak sunum yapınız. 

 Kemik iliği aspirasyonu komplikasyonları araştırınız. Sonucu sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 Kemik iliği aspirasyonunda hemşirelik bakımını araştırınız. Bunları sunum hâline 

getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

5. KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU 
 

Kanda bulunan trombositler, lökositler ve eritrositler kemik iliğinde üretilir.  

 

 Kemik iliği aspirasyonu:  Kemik iliği örneğinin aspirasyonla alınma işlemidir. 

Mikroskop ile inceleme dışında kemik iliği örneği, bazı özel tetkikler için de 

kullanılabilir. Kemik iliği özel bir iğne ve enjektör ile çekilerek alınabileceği gibi 

küçük bir parça ilik, biyopsi şeklinde de alınabilir.  

 

Kemik iliği alabilmek için iki yol vardır. Bazı kişilere aynı seansta her iki işlem de 

uygulanır.  

 

Şekil 5.1: Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Şekil 5.2: Kemik iliği aspirasyonu 

 Kemik iliği aspirasyonu: Kemik iliği örneği almak için içi delik bir iğne ile kemik 

iliği aspirasyonun uygulanmasıdır. Alınan materyal lam üzerine yayılır ve 

laboratuvarda mikroskop altında incelenir.  

 

  

Resim 5.1: Kemik iliği aspirasyon iğneleri 

 Kemik iliği biyopsisi: İçi delik daha kalın bir iğne ile küçük bir kemik ve kemik iliği 

dokusu alma işlemidir. Alınan doku tespit edilerek laboratuvarda incelenir. 

  

Resim 5.2: Kemik iliği biyopsi iğneleri  
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5.1. Kemik İliği Aspirasyonu Uygulama Amaçları  

 
 Kemik iliğinin incelenmesi ile kandaki hücrelerin yapımı ve gelişimi ile ilgili bilgi 

edinilir. Hematolojik hastalıkların tanısında (lösemi, pernisiyöz anemi, aplastik anemi 

gibi) kullanılan yöntemdir. 

 

 Hastada kemik iliğinden kaynaklanan bir kanser şüphesi olması veya vücudun başka 

bir yerinde gelişmiş bir kanserin kemik iliğine yayılmış olup olmadığının 

araştırılmasının gerektiği durumunda da kemik iliği incelemesi yapılabilir.  

 

 Kanser tedavisi gören hastaların kemik iliğindeki hastalık durumunun veya tedaviye 

alınan yanıtın kontrol edilmesi için de kemik iliği incelemesi yapılması gerekebilir.  

 

 Günümüzde bu girişimin yerini tutacak ve aynı amaçlara hizmet edecek alternatif 

girişim bulunmamaktadır. 

 

5.2. Kemik İliği Aspirasyonu Uygulama 
 

Kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi girişiminin duruma göre genellikle 15–30 

dakika arasında sürmesi beklenir.  

 

Çoğunlukla hem hastanın hareketsiz durması hem de işlemin sıkıntısını hissetmemesi 

için çocuklara sakinleştirici ve hafif uyku verici bir ilaç ile hastanın bilincinin tam olarak 

kapanmadığı sedasyon işlemi uygulanır. Bazen de özellikle birkaç bölgeden ilik alınması 

gerekiyorsa girişim genel anestezi altında yapılır.  

 

Kemik iliği biyopsisinde ise kemikten özel bir iğne ile küçük bir parça alınır. Alınan 

parça patolog tarafından özel işlemlere ve özel boyamalara tabi tutulur. 

 

5.2.1. Kemik İliği Aspirasyonu Öncesi Hazırlık 

 
Hastanızın önemli tıbbi sorunları, kullandığı ilaçları varsa kanama sorunları veya alerji 

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

araştırılmalıdır. 

 

Ayrıca kemik iliğinin aspirasyonu anında hastalara az veya çok ağrı duyacakları 

konusunda hasta bilgilendirilmelidir. 

 

Hastaya sedasyon, lokal ve genel anestezi yapılacaksa girişim öncesinde hastanın 

tetkikleri ve diğer işlemleri tamamlanmalıdır. 

 

Hastaya sedasyon veya genel anestezi yapılacaksa girişim esnasında hastanın aç 

olması, bir şey yiyip içmemesi gerektiği ile ilgili hastaya bilgi verilir. 
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Doktor, kemik iliği aspirasyonu yapacağı bölgeyi belirlediyse ve bölge fazla kıllıysa 

tıraş edilmelidir. 

 

Yeterli miktarda doku örneği alınmadığında işlem tekrarlanabileceği konusunda 

hastaya bilgi verilir. 

 

5.2.2. Kemik İliği Aspirasyonu Yapılan Bölgeler ve Hastanın Pozisyonu  
 

 Sternum bölgesi (sternal ponksiyon bölgesi): Hasta sırtüstü yatırılır. Hastanın 

sternumun ortaya çıkması için sırtının altına yastık konur. 

 

 Krista iliak bölge (iliak ponksiyon): Hasta prone veya lateral pozisyonda yatırılır. 

Hastanın kalçasının altına yastık konur. Kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi 

genellikle pelvis kemiğinin ön veya arka tarafındaki cilde yakın kısmından yapılır.  

 

 

Şekil 5.3: Sağ posteror iliak (okla gösterilen yer) 

 

 Tibia bölgesi: Bebek ve çocuklarda kullanılır. Hasta sırtüstü yatırılır. 

 

Bazen de vertebranın kuyruk sokumuna yakın kısmından yapılabilir.  

5.2.3. Kemik İliği Aspirasyonu Kullanılan Araç ve Gereçler  

 
 Steril delikli kompres ve steril örtü malzemeleri 

 Steril spançlar, ped 

 Kemik iliği aspirasyon iğnesi 

 Kemik iliği biyopsi iğnesi (biyopsi yapılacaksa) 

 Lokal anestetik ilaçlar 

 Antiseptik solüsyonlar 

 5 ve 10 cc’lik enjektör 

 8-10 adet temiz lam, laboratuvar tüpleri 

 Flaster 

 Steril eldivenler 

 Böbrek küvet 

 Hasta altı bezi veya emici örtü 
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Resim 5.3: Kemik iliği aspirasyon seti 

 

5.2.4. Kemik İliği Aspirasyonu Uygulama Basamakları  

 
 Kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsi yapılmadan önce hastaya veya hastanın 

ailesine işlemin yapılma nedeni, yapılmadığında gelişebilecek sorunlar, tedavi üzerine 

etkisi ve olası riskleri anlatılarak onayları yazılı olarak alınmalıdır.  

 Kullanılacak malzemeler doktorun kolay ulaşabileceği yere konur. 

 Hastaya girişimin yapılacağı yere göre yan, sırtüstü veya yüzüstü (yapılacağı yere 

göre) uygun pozisyon verilir. Hasta altı bezi veya emici örtü ponksiyon yapılacak 

bölgenin altına yerleştirilir. Böbrek küvet, kolay ulaşılacak yere konur. 

 

Şekil 5.4: Hastanın pozisyonu  

 Girişim için hastanın hareketsiz kalması söylenir. Hasta bebek veya çocuk ise 

hareketsiz kalması, bir başkası tarafından sağlanır (Hastayı uygun pozisyonda sabit 

tutmak için deneyimli birisi gerekir.). 

 Büyük çocuklara, sakin ve hareketsiz durabileceklerse nasıl yapılacağı anlatılarak 

işleme geçilir.  
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 Kemik iliği örneğinin alınabilmesi için cildin ve kemiğin özel iğne ile delinmesi 

gerekir. İşlem sırasında iğnenin batırıldığı yerde ciltte ve iğne kemiği geçerken 

hastaya ağrı duyacağı konusunda bilgilendirilir. 

 Steril malzemeler ve kemik iliği aspirasyon seti açılmadan önce sterilizasyonu 

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

 Kemik iliği aspirasyonu yapacak doktor steril olarak giyinir. 

 Doktor tarafından kullanılan spança sağlık personeli tarafından antiseptik solüsyon 

dökülür. 

 Girişimin yapılacağı yerin üzerindeki cilt antiseptik solüsyonla merkezden perifere 

doğru silinir.  

 

Resim 5.4: Kemik aspirasyon bölgesinin antiseptikle temizlenmesi 

 Bölge steril delikli bir kompresle ve hastayı mümkün olduğunca steril olarak örtülür. 

 Doktorun kullanacağı lokal anestezik ilaçları, ampul veya flakon şekline göre açarak 

ilacı çekmesine yardımcı olunur. 

 Doktor tarafından girişim sırasında hastanın ağrı duymaması için cilt, cilt altı ve 

kemiğin yüzeyi lokal anestetik bir ilaç ile uyuşturulur. 

 

Resim 5.5: Lokal anestezi uygulaması  Resim 5.6: Spinal iliyak periost içine lokal 

anestezi uygulaması 

 Bu sırada hasta iğnenin batmasının hafif acısını ve lokal anestezi ilacı verilirken 

yanma benzeri bir his duyabileceği konusunda hasta bilgilendirilir.  

 Doktor tarafından cilt özel iğne ile delinir. Bu sırada hasta, iğnenin battığını fark 

edeceği ama ağrı duymayacağı konusunda bilgilendirilir.  

 Doktor tarafından kemik yüzeyi delinir ve özel iğne biraz ilerletilerek ilik boşluğuna 

girilir. Kemiğin iç kısmı uyuşturulamadığı için bu sırada hasta basınç ile birlikte biraz 

ağrı hissedebilir. 
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Resim 5.7: Kemik iliği aspirasyon iğne ile giriş 

 Kemik iliği aspirasyonu yapılacak ise özel iğnenin içindeki mandren denen parçası 

çıkarılır, iğne sabit tutularak arkasına bir enjektör takılır ve piston çekilerek kemik 

iliği örneği enjektöre alınır.  

 

Resim 5.8: Kemik iliği aspirasyonun enjetöre alınması 

 İlik enjektöre çekilirken de hasta biraz ağrı ile beraber bunun basıncını hissedebilir. 

Sonra iğne dışarı çıkarılır.  

 

 Kemik iliği biyopsisi yapılacaksa; 

 Özel biyopsi iğne kemik iliği boşluğuna girilir ise mandren çıkarıldıktan sonra sağa 

sola çevrilerek biraz daha ilerletilir, iğnenin içine ilik örneği dolması sağlanır ve iğne 

ilik ile beraber dışarı çıkarılarak ilik örneği özel solüsyonlu şişeye veya tüpe konulur.  
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Resim 5.9: Kemik iliği biyopsi iğnesi ile giriş 

 İğne ilik boşluğunda hareket ettirilirken ve çıkarılırken de hasta biraz basınç hissi ve 

ağrı duyabilir.  

 

Resim 5.10: Kemik iliği biyopsi iğnesi ile biyopsi alma  

 Alınan biyopsi örnekler etiketlenerek tekniğine uygun laboratuvara analizler için 

gönderilir. 

 

Resim 5.11: Kemik iliğinden alınan biyopsinin lamda görümü 
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 Kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi yapıldıktan sonra girişimin yapıldığı yerde 

cilt üzerine steril gazlı bez ile 5-10 dakika bası uygulanır. 

 

Resim 5.12: Kemik iliği aspirasyon bölgesinin kapatılması 

 Kanama kontrolü yapılır. 

 Steril spançla kapatılarak flasterlenir.  

 Alınan örnekler etiketlenerek uygun laboratuvara analizler için gönderilir. 

 Yapılan işlem gerekli formlara kaydedilir. 

 

5.3. Kemik İliği Aspirasyonu Komplikasyonları 
 
 Girişim yerinde ağrı 

 Kanama 

 Ciltte enfeksiyon: Vücut direnci düşük bireylerde ve aseptik ilkelere uygun çalışmama 

nedeniyle olabilir.  

 Kemikte enfeksiyon: Uygulama esnasında aseptik ilkelere uygun çalışmama nedeniyle 

olabilir.  

 Kemik ve eklem zedelenmesi: Küçük çocuklarda kalça ve bacakların iyice tespit 

edilmediği durumlarda görülebilir. 

 Sternal ponksiyonda büyük damarların zedelenmesi: Perikard tamponandı ve 

pneumotoraks görülebilir. 

 

5.4. Kemik İliği Aspirasyonunda Hemşirelik Bakımı 
 
 Kemik iliği örneği alındıktan sonra girişimin yapıldığı yerde kanama kontrolü işlemi 

yapılır. 

 İşlem sonrası yaşam bulguları izlenmelidir. 

 Lokal anestezinin etkisi 2-3 saatte geçtikten sonra hastanın girişim yapılan yerinde 

ağrısı olursa doktor önerisiyle ağrı kesici ilaç verilir. Aspirin kanamaya neden 

olabileceği için önerilmez.  

 Girişim yapılan yer kızarıklık, sıcaklık artışı ve ağrı ile kendini gösteren enfeksiyon 

belirtileri yönünden izlenmelidir. 
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 Girişim süresince sedasyon veya genel anestezi uygulandıysa işlem sonrasında yaşam 

bulguları dikkatle izlenmelidir.  

 İşlemin yapıldığı saat ve hastanın durumu hemşire gözlem formuna kaydedilir. Alınan 

örnekler etiketlenerek laboratuvara gönderilir. 

 Kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi sonrasında hastalar, karşılaşabilecekleri 

sorunlarla ilgili bilgilendirilir. Bunların başında girişim yapılan yerde 2-3 gün içinde 

morarma, bir haftaya kadar uzayan sızlama veya ağrı hissedilmesi sayılabilir. Bunların 

genellikle geçici olup doktor önerisiyle ağrı kesici ilaç kullanılması gerektiği ile ilgili 

hastaya bilgi verilir.  

 Girişim yerinin ertesi güne kadar kuru ve temiz tutulması gerekeceği ve flasterin 24 

saat sonra çıkarılabileceği ile ilgili hastaya bilgi verilir. 

 Bir hafta kadar girişim yapılan yere travma olmamasına dikkat edilmesi gerektiği ile 

ilgili hastaya bilgi verilir.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. ……….. ponksiyonda büyük damarların zedelenmesi komplikasyonu görülür. 

 

2. Mikroskop ile incelenmek üzere bir miktar kemik iliği örneğinin özel bir iğne ve 

enjektör ile çekilerek alınması kemik iliği  ……….. işlemidir. 

 

3. Kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi yapıldıktan sonra girişimin 

yapıldığı yerde cilt üzerine steril gazlı bez ile  ………..  bası uygulanır. 
 

4. Sternal ponksiyonda hastaya   ………..  pozisyonu verilir. 
 

5. Kemik iliği aspirasyonu ve/veya biyopsisi girişimi duruma göre sedasyon, lokal veya 

………..anestezi altında yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi, torasentez uygulama öncesi dikkat edilmesi gereken 

noktalardandır? 

A) Lokal anestezik ilaçlara karşı alerji 

B) Kanama bozukluğu 

C) Böbrek yetmezliği olan hastalar 

D) Torasentez yapılacak cilt alanında enfeksiyon 

E) Hepsi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi abdominal parasentezin komplikasyonlardan biri değildir? 

A) Asit miktarında artış 

B) Peritonit 

C) Protein kaybı 

D) Kollaps gelişmesi 

E) Kanama 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, plevra boşluğundaki hava ya da sıvının ince veya kalın bir 

tüp konarak steril koşullarda drene edilmesi tekniğidir? 

A) Plevral efüzyon 

B) Göğüs tüpü 

C) Plevra iğne biyopsisi 

D) Medikal torakoskopi 

E) Torasentez 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi iliak ponksiyonda hastaya verilen pozisyonlardan biri 

değildir? 

A) Prone pozisyonu 

B) Sağ lateral pozisyon  

C) Sol lateral pozisyon 

D) Sırtüstü 

E) Hepsi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi, kemik iliği aspirasyonu uygulama amaçlarındandır? 

A) Hematolojik hastalıkları tanısı 

B) Kanser tanısı 

C) Metastazların tespiti 

D) Tedaviye verilen yanıtın kontrolü 

E) Hepsi 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi soğuk apselerin belirtilerindendir? 

A) Kızarıklık 

B) Sıcaklık 

C) Ağrı 

D) Ateş 

E) Şişlik 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, özel bir iğne yardımıyla parietal plevradan doku örneği 

alınmasıdır?  

A) Torasentez 

B) Göğüs tüpü 

C) Plevra biyopsisi 

D) Medikal torakoskopi 

E) Hepsi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi kemik iliği aspirasyonu uygulaması için uygun kemiklerden 

biri değildir? 

A) Sternum  

B) Kosta 

C) Krista iliak  

D) Vertebra  

E) Tibia 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, torasentez sırasında hastada ortaya çıkarsa işlem derhâl 

sonlandırılmalıdır? 

A) Ağrı 

B) Ateş 

C) Öksürük, göğüs ağrısı veya nefes darlığı 

D) Taşikardi 

E) Hassasiyet 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi içi koloit, yağ vb. sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu 

patolojik torbadır? 

A) Kist 

B) Apse 

C) Sıcak apse 

D) Soğuk apse 

E) Kitle 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

11. (    ) Lomber ponksiyon en sık olarak beyin-omurilik sıvısı örneği elde etmek 

için yapılır. Lomber ponksiyon günümüzde tanı, tedavi ve anestezik 

amaçlarla kullanılır. 
 

12. (    ) Torasentez plevra boşluğunda anormal sıvı birikimidir. 

 

13. (    ) Apse ve kist ponksiyon yapılan yer sızıntı, kanama vb. yönden takip edilir. 

Gerekirse pansuman değiştirilir. 

 

14. (    ) Parasentez uygulaması sırasında hastaya prone pozisyonu da verilir. 

 

15. (  ) Lomber ponksiyonu sonrasında 48 saat kadar süre ile spor gibi yorucu 

aktivitelerden kaçınılması gerektiği açıklanır. 

 

16. (    ) Parasentez sonrası asit akışını ve kanamayı engellemek için karın çevresi doktor 

önerisi ile sıkı bandajlanır. 

 

17. (    ) Kemik iliği biyopsisi; içi delik daha kalın bir iğne ile küçük bir kemik ve kemik 

iliği dokusu alma işlemidir. 

 

18. (    ) Terapötik parasentez ince bir iğneyle teşhis amacıyla karından asit sıvısından 

bir miktar örnek alınması işlemi olarak tanımlanır. 

 

19. (    ) Apse ve kistlerin boşaltılması sadece teşhis amacıyla yapılır ve tedaviye katkısı 

yoktur. 

 

20. (  ) Tanı ve/veya tedavi amaçlı olarak özel bir iğneyle steril koşullarda karın 

duvarından girilerek karın içindeki sıvıdan örnek elde edilmesi veya sıvının 

boşaltılması işlemine abdominal parasentez denir. 

 

21. (    ) Birçok küçük kistin bir araya toplanmasına monokist denir. 

 

22. (    ) Lomber ponksiyonda herniasyon gelişmez. Hastanın nörolojik komplikasyonlar 

yönünden (bilinç seviyesi, pupilaların ışığa cevabı) izlenmesine gerek yoktur. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

1 A 

2 E 

3 B 

4 C 

5 E 

1 D 

2 E 

3 B 

4 A 

5 C 

1 D 

2 B 

3 E 

4 A 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

1 sternal 

2 aspirasyon 

3 5-10 dakika 

4 sırtüstü 

5 genel 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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1 E 

2 A 

3 B 

4 D 

5 E 

6 E 

7 C 

8 B 

9 C 

10 A 

11 Doğru 

12 Yanlış 

13 Doğru 

14 Yanlış 

15 Doğru 

16 Doğru 

17 Doğru 

18 Yanlış 

19 Yanlış 

20 Doğru 

21 Yanlış 

22 Yanlış 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
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