Güncel Gastroenteroloji

‹nflamatuar Barsak
Hastal›klar›nda
Hemflirelik Yaklafl›m›
Meryem KORUYUCU
‹nönü Ünversitesi Turgut Özal T›p Merkezi, Gastroenteroloji Klini¤i, Malatya

HEMﬁ‹REL‹K TANILARI
1. Aùrı
2. Barsak Boüaltımında Deùiüiklik-Diyare
3. Sıvı-Volüm Eksikliùi
4. Beslenmede Deùiüiklik
5. Potansiyel Enfeksiyon
6. Aktivite úntoleransı
7. Stres úntoleransı
8. Üreme Konusunda Bilgi Eksikliùi
9. Beden úmajında Deùiüiklik
10. Uygulanacak úülemlere Ait Bilgi Eksikliùi
Hemüirelik Tanısı: Aùrı
HEDEFLER
- Hastanın aùrısının geçtiùini sözlü-sözsüz ifade etmesi
- Aùrı olmadan günlük yaüam aktivitelerini güvenli olarak yerine getirmesi

deùerlendirilir ve izlenir. (Anksiyete, inkar, öfke,
konvüzyon...),
4. Müsküler gerginlik azaltılır (Ilık duü, masaj),
5. Aùrı kontrolü için verilen uygun analjezikler uygulanır,
6. Analjeziklerin solunum depresyonu gibi yan etkileri yakından izlenir,
7. Anksiyete ve korkuların giderilmesi için açıklayıcı bilgiler verilir,
8. Aùrı kontrolü ile ilgili açıklayıcı bilgiler verilir
(Düüünce boyutunu deùiütirmesi, müzik dinlemesini saùlama, aùrıyı puanlama sistemi...),
9. Hangi günlük yaüam aktivitelerinin aùrıyı arttırdıùı veya azalttıùı hasta ile görüüülerek belirlenir,
10. Aùrı kontrol ilaçları hastanın uykusunu ve istirahatini bozmayacak üekilde ayarlanır.
Hemüirelik Tanısı: Barsak Boüaltımında DeùiüiklikDiyare
HEDEFLER

- Yeterli istirahat ettiùinin, uyuduùunun ve aùrının
kontrol altına alındıùının bildirilmesi

- Hastanın sıvı-elektrolit dengesinin normale dönmesini saùlamak.

GúRúûúMLER

GúRúûúMLER

1. Aùrının yeri, üiddeti, ne zaman baüladıùı saptanır. (Hastaya doùrulattırılır),

1. Diyarenin günlük miktarı, özelliùi, sıklıùı gözlenir
ve kaydedilir,

2. Aùrıyı azaltan ya da artıran faktörler deùerlendirilir, izlenir,

2. Gaita kan yönünden izlenir,

3. Aùrıya karüı duygusal tepkiler ve yönetme üekli
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3. Hastanın tuvalete ulaüabileceùi mesafede olması saùlanır,
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4. Barsak sesleri dinlenir ve kaydedilir,

7. Sık kilo takibi yapılır.

5. Diyare oluüturan yiyeceklerden kaçınılır (Bu yiyecekler kiüiden kiüiye deùiüir),

Hemüirelik Tanısı: úmmunosupresif kullanımı nedeniyle potansiyel infeksiyon

6. Uygun diyetin düzenlenmesi saùlanır (Liften zengin gıdalar, kiüiye özel diyet).

HEDEFLER

7. Yeterli sıvı alımı saùlanır,
8. Gerekirse doktor istemi ile iv sıvı desteùi saùlanır,
9. Deri bütünlüùünün devamı saùlanır,
10. Tenesmus hissinin nedeni açıklanır,
11. Hastaya uygun hijyenik kurallar öùretilir.

- únfeksiyon olmaması
GúRúûúMLER
1. Bütün sistemler infeksiyon belirti ve bulguları
açısından deùerlendirilir,
2. Mümkünse özel odada izolasyon saùlanır,
3. Ziyaretçiler kısıtlanır,

Hemüirelik Tanısı: Sıvı-volüm eksikliùi

4. Personel ve ziyaretçilere el yıkamanın önemi
vurgulanır,

HEDEFLER

5. Uygun izolasyon teknikleri saùlanır,

- Sıvı-volüm dengesinin saùlanması,

6. Hastanın durumuna göre uygun sıklıkta yaüam
bulguları izlenir,

- Normal sıklıkta ve kıvamda dıükılama.
GúRúûúMLER
1. Aldıùı-çıkardıùı izlenir,
2. Günlük kilo takibi yapılır,
3. Yaüam bulguları gözlenir,

7. únvaziv iülemler mümkünse kısıtlanır ve iülemler
sırasında aseptik teknik uygulanır,
8. Oral hijyen ve deri bakımı saùlanır,
9. únfeksiyon için risk faktörleri hastaya öùretilir,

4. Deri turgoru ve mükoz membran gözlenir,

10. Hasta öksürük ve derin soluk alıp verme egzersizlerini uygulamaya teüvik edilir.

5. Eùer alabiliyorsa ve sakıncası yoksa günlük
3000 ml sıvı alımı teüvik edilir,

Hemüirelik Tanısı: Anemi ve sıvı elektrolit kaybına
baùlı aktivite intoleransı

6. Oral alamıyorsa doktor istemine göre iv sıvı desteùi saùlanır,

HEDEFLER

7. Laboratuar bulguları gözlenir,

- Dispne ve yorgunluk olmadan günlük yaüam aktivitelerini sürdürebilmesi,

8. Doktor istemine göre anti-emetik tedavi uygulanır.

- Artan aktiviteyi tolere ettiùini göstermesi.

Hemüirelik Tanısı: úütahsızlık, bulantı, kusmaya
baùlı beden gereksinimlerinden daha az beslenme-beslenmede deùiüiklik

GúRúûúMLER

HEDEFLER

1. Hasta ile hareketin önemi tartıüılır. (Yapabileceùi üeyler teüvik edilir),

- Normal kiloya gelmesi,

2. Hangi aktivitelerin önemli olduùu belirlenir ve
öncelikler hasta ile birlikte deùerlendirilir,

- Beslenme bozukluùu belirtilerinin ortadan kalkması.

3. Bireyin hareket toleransını deùerlendirmek için
kriterler belirlenir,

GúRúûúMLER

4. Hasta ile aktivite intoleransıyla ilgili sorunlar tartıüılır (ev ortamında sorumlulukları varsa, stres faktörü belirlenir),

1. Bulantı kusmayı arttıracak nedenler ortamdan
uzaklaütırılır,
2. Hesaplanan kaloride diyetin alınması saùlanır,

Hemüirelik Tanısı: Tanı koyma sürecindeki uzunluùa ve belirsizliùe baùlı stres intoleransı

3. Yiyeceklerden hastanın zevkine uygun olanlar
seçilir ve sunulur,

HEDEFLER

4. Az ve sık aralarla beslenir,
5. Beslenme öncesinde varsa doktor istemine göre
anti-emetik tedavisi uygulanır,
6. Yemeklerden önce ve sonra uygun aùız bakımı
verilir,
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- Stres azaltmak ve nedenleri ortadan kaldırmak.
GúRúûúMLER
1. Hastaya hastalıùı ve aüamaları hakkında bilgi
verilir,
2. Hastanın duygularını ifade etmesi saùlanır,
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3. Tanı ve tedavi iülemlerine hastanın da dahil
edilmesi saùlanır,

2. Hastanın iülemden önce izni alınır,
3. Doktor istemi varsa eùer sedatifler verilir,

4. Hastayı anladıùımız (empati kurulur) ifade edilir.
5. Tanı koyulmasının önemi vurgulanır,
6. Tanı iülemlerinin gerekliliùi anlatılır,
7. Tanı iülemleri sürecinde destek olunacaùı hissettirilir,
8. Hasta-Ekip iletiüimi saùlanır.
Hemüirelik Tanısı: IBH’da üreme konusunda bilgi
eksikliùi

4. Bütün iülemlerden 8 saat önce hasta aç bırakılır,
REKTOSKOPú
5. úülemin makattan girilerek yapılacaùı ve kalın
barsaùın incelemesi açıklanır,
6. úülem öncesi hastanın barsak boüaltımı saùlanır
ve gereùi açıklanır,

HEDEFLER

7. úülemin gerekliliùi ve bunun hekimin bir iüi olduùu, utanmaması gerektiùi açıklanır,

- Bilgi eksikliùini gidermek.

8. úülem sırasında hasta mahremiyeti korunur,

GúRúûúMLER
1. Hastalıùın, ilaçların üreme sistemine verebileceùi zararlar hakkında bilgi verilir (sulfasalazin, nadiren oligospermi yapar),

ÖZOFAGOGASTRODUODENOSKOPú

2. Eülerin birbirlerine duygularını ifade etmesi saùlanır,

9. Hastanın varsa takma diüi ve gözlüùü çıkartılır,
10. úülem sırasında sedatif ajanlarla boùazın uyuüturulacaùı açıklanır,

3. Hastalıùın akut ve alevlenme dönemlerinde gebelikten korunma gerekliliùi anlatılır,

11. Bulantı kusma hissinin olmasının normal olduùu açıklanır,

Hemüirelik Tanısı: Kilo kaybına baùlı beden imajında deùiüiklik (fiziksel görünüm).

12. úülem sırasında esnek bükülebilir bir hortum
yutturulduùu için boùazda 2-3 gün süren bir aùrı
olacaùı, ılık ve baharatsız gıdalar alması söylenir,

HEDEFLER

GúRúûúMLER

13. úülemden sonra hasta, kanama-ateü-abdominal aùrı-disfaji ve dispne belirtileri yönünden takip
edilir,

1. Hastanın duygularını anlatmasına yardımcı olunur,

14. úülemden sonra yutma refleksi geri gelene kadar oral almamasının nedenleri açıklanır,

2. Fiziksel deùiüikliùin (kilo kaybının) nedenleri anlatılır. Hastalıùın tedavisi ve düzenli beslenme ile
düzeleceùi anlatılır,

15. Oral almaya ılık ve sıvı gıdalarla baülaması
saùlanır,

3. Aile üyeleri ile iübirliùi saùlanır,

BARYUMLU KOLON GRAFúSú

4. Gerekirse psikiyatri ve psikolog desteùi saùlanır.

16. Kolon filmi için hastaya 3 gün öncesinden kolonoskopi diyeti baülatılır (tanesiz sulu gıdalar),

- Fiziksel görünümündeki deùiüikliùi anlaması, kabul etmesi, baü etmesi.

Hemüirelik Tanısı: Uygulanacak iülemlere ait bilgi
eksikliùi.
HEDEFLER
- Bilgi eksikliùini gidermek.
GúRúûúMLER
1. Yapılacak iülem açıklanır,

17. úülem öncesi laksatifler verilir ve boüaltıcı lavman yapılır,
18. úülem sonrası baryumun (fekal taülaümaya
neden olur) vücuttan uzaklaütırılması için hastaya
oral yoldan sıvı almasının gerekliliùi açıklanır.
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