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onstipasyon bir hastalık deùil, kiüiden kiüiye
farklı üekillerde yorumlanan subjektif bir
semptomdur. Bireyin boüaltım alıükanlıklarına göre tanılamak önemlidir.
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a) Kolonik Konstipasyon: Kalın barsaklarda gaitanın sert ve kuru olması nedeniyle gaitanın yavaü
hareket etmesi ve genellikle seyrek dıükılama,

(gevüek) dıükı yoktur. úrritabl barsak sendromu için
kriterler yetersiz olmalıdır.
KONSTúPASYONUN OLUûUMUNDA ETKúSú OLAN
GENEL FAKTÖRLER
Patofizyolojik: Aüaùıdaki durumlara sekonder, immobilite, pelvik kaslarda zayıflık ve sinir innervas-

b) Algılanan Konstipasyon: Günlük barsak hareketlerini saùlamak için kendi kendine her gün laksatifler, lavmanlar ya da supposotuarlar kullanan
bireydeki durumdur. Defekasyon sıklıùı bireysel
farklılık gösterir. Bu farklılık günde 2-3 kez ile haftada 2-3 kez arasında deùiüir. Batı ülkelerinde populasyon %2-%27'sini etkileyen yaygın bir semptomdur. Fiziksel hareketsizlik, düüük gelir, sınırlı eùitim,
cinsel istismar öyküsü, depresyon konstipasyonun
risk faktörlerindendir.

yonunda eksikliùe baùlı,

Hastaların çoùu konstipasyonu bir veya daha fazla semptomla tanımlar; defekasyon sıklıùı azalmıütır, bir defada çıkan feçes miktarı yetersizdir, feçes
anormal derecede sert ve kuru olabilir, feçesi rektumdan dıüa atmak güçtür, defekasyondan rektumlarının tam boüaltamadıùından veya rektumda hala bir kitle bulunduùundan üikayet ederler.

- Nörolojik hastalıklar (Multiple sklerosis (MR),

Fonksiyonel konstipasyon için Roma II kriterleri: )
Dıükılamaların en az %25’inde aüırı zorlanma, fazla
gayret gösterme, 2) Dıükılamaların en az %25’inde
topak topak veya sert dıükıların bulunması, 3) Dıükılamaların en az %25’inde tam boüalamama hissinin bulunması, 4) Dıükılamaların en az %25’inde
anorektal tıkanıklık hissinin oluüu, 5) Dıükılamaların
en az %25’inde el yardımı ile kolaylık saùlamak, 6)
Haftada üçten daha az dıükılama, 7) Yumuüak

- Feokromositoma,
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- Spinal kord lezyonları,
- Spinal kord travması,
- Spina bifida,
- Demans,
- SVO (Serebrovasküler olay), Stroke (inme),

Parkinson).
Aüaùıdaki Durumlara Sekonder, Metabolik Hızda
Azalmaya Baùlı,
- Obesite,

- Diabetik nöropati,
- Hipopituitarizm,
- Üremi,
- Hipotiroidizm,
- Hiperparatiroidizm.
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Aüaùıdaki Durumlara Sekonder, Defekasyon
Duygusuna Tepkide Azalmaya Baùlı

KONSTúPASYONU OLANLAR HANGú DURUMDA
DOKTORA BAûVURMALILAR?

- Duygulanım bozuklukları (Afektif bozukluklar),

Tuvalet alıükanlıùında herhangi bir deùiüiklik (gaita sıklıùında veya miktarında artma ya da azalma, defekasyonda artan bir zorluk gibi) dikkat gerektirir. Kabızlıùın 3 haftadan fazla sürdüùü durumlarda bu konuyla ilgili bir doktora baüvurmalıdır.

- Defekasyon sırasında aùrıya baùlı (örn: hemoroidler, sırt travması)
- Hipoksiye (kardiak, pulmoner) sekonder peristaltizmde azalmaya baùlı.

Klinik Deùerlendirme:

Anestezi ve cerrahi manupilasyonun peristaltizm
üzerine etkisine baùlı,

Bireyin;

Laksatif kullanma etkisine baùlı,

- Kabızlıktan neyi kastetdiùini anlamak önemlidir.

Radyasyona sekonder, mukozite baùlı.

- Barsak iülevlerinin nasıl olduùunu deùerlendirmek,
- Hemüirelik öyküsünü almak,

Tedavi úle úliükili; Aüaùıdaki úlaçların Yan Etkilerine
Baùlı (Spesifik):
Antiasitler

Kalsiyum

Demir

Antikolinerjik

Baryum

Anestetik

Aliminyum

Narkotikler (kodein, morfin)

Aspirin

Diüretikler

Fenotiazinler

Antiparkinson ajanlar

Durumsal (Kiüisel - Çevresel)
- úmmobilite, stres, egzersiz eksikliùi vb. durumlarda sekonder, peristaltik hareketlerinde azalmaya
baùlı,
- Düzensiz dıükılama alıükanlıùına baùlı,
- Mahremiyetin yetersizliùine baùlı,
- Diyette fiber eksikliùine baùlı,
- Dehidratasyona baùlı,
- Aùrı korkusuna baùlı,
- Sıvı alımında yetersizliùe baùlı,
- Gebeliùe sekonder, barsak boüaltımı zamanında
uzama ve demir preparatlarına baùlı,
- Doùum ve doùuma sekonder sıvı / besin kısıtlaması, barsak hareketlerinde azalma ve abdominal
tonüste gevüemeye baùlı.
Bu etmenleri bilmek hemüireye bireyin normal boüaltım alıükanlıklarının sürdürülmesi için gerekli
olan önlemleri alma olanaùı saùlar.
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- Fiziksel muayenesini yapmak (inspeksiyon, oskültasyon, perküsyon, palpasyon, anüs ve rektum
muayenesi)
- Feçesin özelliklerini incelemek (renk, koku, yoùunluk, üekil,miktar) Bristol skalası kullanılabilir
- Laboratuar ve tanı testleri için numuneleri hazırlamak boüaltım sisteminin deùerlendirilmesinde
önemlidir.
Konstipasyonun Tanılanmasında; kolonoskopi,
baryumlu kolon grafisi, RSS, kolon transit marker
çalıüması, defekografi, anarektal motilite, balon
ekspulsiyonu, rektal USG testleri uygulanmaktadır.
Testler hekim tarafından yapılmaktadır ve hemüirenin görevi; bireyi iüleme hazırlamak, iülem sırasında hekime asistanlık yapmak ve bireye destek
olmaktır. Hemüirenin çalıütıùı kurumun kurallarına
uygun bir üekilde örnek almak, alınan örneùi etiketlemek ve zamanında laboratuar’a ulaütırmak
diùer sorumlulukları arasındadır.

KONST‹PASYON NASIL TEDAV‹
ED‹L‹R?
Bizim amacımız, konstipasyonu olan bireye normal barsak fonksiyonlarını kazandırmak ve konstipasyonun direkt ve indirekt etkilerinin neden olduùu rahatsızlıktan bireyi kurtarmaktır.
. Psikoterapi: Hemüirenin birincil sorumluluùu deùildir ve buradaki amaç bireye organik bir hastalıùının olmadıùı inancını vermek, bireyin yardım
alabileceùi kiüilere yönlendirmek yani danıümanlık hizmeti vermektir,
2. Hastanın Defekasyon Fizyolojisi Yönünden
Bilgilendirilmesi; Hergün aynı saatte, aynı tip kah117

valtıdan sonra, ihtiyaç duymadan tuvalete gidip
5-20 dk.oturmalı, alt abdomene nazikçe masaj
yapması öùretilmelidir.
3. Tıbbi beslenme tedavisi düzenlenmesi; Sakıncası yoksa günlük 2 lt sıvı (8-0 bardak) almalıdır,
- Kahve alımı 2 fincanla sınırlandırılmalıdır,
- Kahvaltıdan 30 dk.önce  su bardaùı ılık su içmesi önerilmeli,
- Posalı (=lifli) gıdalar alması saùlanmalı ve önemi
açıklanmalıdır,
- Diyetisyen eüliùinde beslenme tedavisi ayarlanmalı, düzenli yemek yemesi saùlanmalıdır,
- Günlük barsak hareketlerin kazandırılması
saùlanmalı (yürüyüü, koüu...),
- úlaç tedavisi almadan normal barsak fonksiyonu
saùlanabileceùi vurgulanmalıdır,
- Laksatif-pürgatif ve lavmanların neden önerilmediùi açıklanmalı; rahatlamanın geçici olduùu, sıvı
kaybının oluüabileceùi, yaùda çözünen vitaminlerin (ADEK) malabsorbsiyonu, diare-konstipasyon
döngüsünün oluüacaùı hastaya anlatılmalıdır,
- Bazı aùrı kesiciler antideprasanlar, demir preparatları, epilepsi ilaçları, antiasitler ve spazm, antispazmatikler konstipasyona neden olacaùı hastaya anlatılmalı,
- Barsak alıükanlıklarında belirgin ve uzun süreli
deùiüiklikler olduùunda Dr.’a baüvurması gerektiùi
anlatılmalıdır.
4. Abdominal veya diyafragmatik nefes egzersizinin öùretilmesi: Bu nefes egzersizlerinin amacı
doùru nefes alıp vererek, nefesimiz ile karın kaslarımız ve anal kaslarımız arasında uyum saùlamaktır.Genelde nefes alıp verirken iki tip teknikten birini kullanırız. Göùüs tipi veya abdominal tipdir. Bu
eksersizlerle amacımız, abdominal tip nefes almayı saùlamaktır.
Bunu Teknik Olarak Nasıl Yaparız: 20 dakika rahatsız edilmeyeceùiniz sessiz bir yer seçin, bir sandalyeye rahat bir üekilde oturun ve bacaklarınızı
20 cm kadar açın, ayaklarınızın altına ayaklarınızı
5 cm yükseklikte tutacak bir eüya koyun, karüınıza saniye tutabileceùiniz bir saat koyun.Bir elinizi
göùsünüze, diùer elinizi karnınızın üzerine koyun.Yavaü ve sabit bir hızda 6-8 saniye içinde derin bir nefes alın. (Nefes aldıùınızda, karnınızın üzerindeki elinizin karnınızın üiümesiyle dıüarıya doùru
hareket ettiùini görmelisiniz. Nefes aldıùınızda, gö118

ùüs kafesinizin geniülememesi lazım.Bunu göùsünüzün üzerindeki elinizin çok az hareket etmesinden veya hiç hareket etmemesinden anlayabilirsiniz). Daha sonra nefesinizi yaklaüık 20 saniye tutun, takiben nefesinizi yavaüça verin (6-8 saniyede). Bir sonraki eksersizi yapmadan önce 0-5 saniye dinlenebilirsiniz. Bu nefes eksersizlerini istediùiniz kadar yapabilirsiniz. Günde en az 3 kere, minumum 5-20 dakika (en az 0 nefes eksersizi) yapılması uygundur.
Bu üekilde nefes alıp vermek saùlıklıdır ve stresinizi
azaltmanıza da yardımcı olur.

YATA⁄A BA⁄IMLI OLAN B‹REYLERDE
KONST‹PASYON GEL‹ﬁ‹RSE NE
YAPMALIYIZ
Konstipasyonun neye baùlı geliütiùi araütırılmalıdır. Tuvaleti ortak kullanma veya sürgü kullanma
ile ilgili görüntü, ses, koku bireyin utanmasına, defekasyon refleksini bastırmasına neden olur. Neden buna baùlı ise; ilk önce bireyle konuüularak
rahatlaması saùlanmalı, yapılacak iülem anlatılmalı ve bireyin mahremiyeti korunmalıdır.
Hasta hemüire ile boüaltım sorunlarını ve gereksinimlerini açıkça konuüabilmelidir. Bireyin hemüirelerin anlayıü ve desteùine gereksinimleri vardır.
Yatarak defekasyon yapamıyor ise; yatak baüı 60
derece yükselterek bireyin oturma pozisyonunda
defekasyon yapması saùlanmalı. Mümkün deùilse yataùın baüı 30 derece yukarı yükselterek bireye semi-fowler’s pozisyonu verilmelidir. Defekasyonu saùlamak için uygulanan çeüitli yöntemlerden
yarar saùlanamadıùında veya geçici tedavi için
ilgili hekim kontrolünde ilaç uygulaması yapılabilir.
Uygulayabileceùimiz ilaçlar; laksatif ve purgatif
ilaçlar, süpozituarlar, rektal tüp uygulaması, fekal
impaküını çıkarma, lavmanlar, kolon irrigasyonu,
tüm barsak irrigasyonu, stoma ve kolostomi irrigasyonudur.
Kliniùimizde uyguladıùımız yöntemlerden; tıbbi
beslenme tedavisi, pasif eksersiz, abdomene masaj ve nefes eksersizlerinin yarar saùlamadıùı durumlarda lavman (sulu veya lakastif süspansiyon
içerikli) süpozotuar veya zorunlu kalınan durumlarda rektal tüp uygulaması yapılmaktadır.
Konstipasyona yönelik verilen eùitim ve danıümanlıktan sonra bireyden beklediùimiz sonuç
kriterleri.
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Kúûú:
. Defekasyon sırasında daha az aùrı bildirecektir,
2. Neden olan faktörleri tanımlayacaktır,
3. Aùrıyı önlemeye ya da azaltmaya yönelik iülemleri ve nedenlerini tanımlayacaktır,
4. Terapötik barsak rejimini tanımlayacaktır,
5. Barsak boüaltımında iyileüme gösterecek veya
bildirecektir,
6. Giriüimlerin nedenlerini açıklayacaktır.

Hemüirenin baùımsız fonksiyonu, hemüirelik bakım
planı hazırlamak ve uygulamaktır. Konstipasyon
bir hemüirelik tanısıdır ve hemüirenin bakım planını uygulaması bunun yanı sıra hekim, diyetisyen,
psikolog, psikiyatri ve diùer ekip üyeleri ile iü birliùi içinde çalıüarak bireyin normal barsak fonksiyonlarını kazandırmayı amaçlamalıyız.
EÜTF Gastroenteroloji kliniùimizde fonksiyonel alt
sindirim sistemi hastalıkları tanılanması, takip edilmesi ve tedavisinde hemüireler hastalara hekimler

Bunlardan da Anlaüıyor ki Hemüirenin En Önemli
Görevi:

ile iü birliùi içerisinde hizmet vermektedir. Konsti-

- Eùitim ve,

fekal inkontinans ve biofeedback hemüireler ile

- Danıümanlık hizmeti vermesidir.

birlikte çalıümasını sürdürmektedir.

pasyon polikliniùi, anorektal motilite uygulaması,

KAYNAKLAR
1. A.Lembo, M. Camileri, Chronic constipation, The New
England Journal of Medicine, 2003; 349: 1360-8.
2. Birol L. Hemşirelik Süreci 3.Baskı İzmir: 178-80.
3. Çelik A.F., Konstipasyon, Türkiye Klinikleri Farmakoloji
Özel 2004; 2: 221-6.
4. Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı 7 Basım, Nobel Tıp
Kitapevleri: 221-9.

GG

5. Konstipasyon (Kabızlık) Nedir?. HemTed. file://F: Konstipasyon.htm.
6. Mehmetoğlu H. Birinci Basamakta Konstipasyon Şikayeti
Olan

Hastaya

aklaşım.

http:/aile-hekimligi.ulu-

dag.edu.tr/seminer 20. html:1-12.
7. Norton C. (ed), Chelvanayagam S., Bowel Continence
Nursing: 238-76.

119

