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1. AMAÇ 

Bu talimatın amacı; Hastanemizde ,özellikli  radyolojik tetkiklerin yapılmasını engelleyecek faktörleri 

ortadan kaldırıp, komplikasyonu önleyerek hastayı teknik ve psikolojik olarak yapılacak işleme 

hazırlamak için, bir yöntem belirlemektir. 

2. KAPSAM 

Bu Talimat, Suruç Devlet Hastanesi Radyoloji Birimine bağlı tüm Hekim, Hemşire, hasta danışmanı 

olarak çalışan personeli kapsar 

3. TANIMLAR Özel bir tanımı yoktur. 

4.UYGULAMA

Kontrastlı Radyolojik Tetkikler İçin Hasta Hazırlığı ve Bilgilendirme

IVP

IVP tetkikinde hastanın tetkikten 12 saat önce laksatif kullanması sağlanır ve hastaya daha sonra hiç 

bir şey yiyip içmemesi söylenir.

ÖMD

Mide Duedonum veya ÖMD tetkikinde hastanın tetkikten 8 saat önce aç kalması sağlanır. 

Kolon ve İnce Barsak Pasaj Grafilerinde; hastanın işlemden 12 saat önce laksatif kullanması sağlanır 

ve daha sonra aç kalması gerektiği söylenir.

Kolanjiografi tetkikinde hastaya tetkikten 12 saat önce laksatif verilir ve daha sonra hiç bir şey yiyip 

içmemesi söylenir. 

HSG

Histerosalpengiografi randevusu hastanın menstürasyon tarihinin 7. ve 10. gününe denk gelmesi 

sağlanarak verilir. İşleme aç gelmesi olası komplikasyonların engellenmesi açısından uygundur. Bu 

durum belirtilir. IVF hastalarının tüm hazırlığı ilgili banko tarafından yapılır.

KONTRASTLI ABDOMEN BT

Kontrastlı abdomen BT çekimlerinde tetkiki isteyen doktor IV ve oral olarak ilaçlı çekim isteminde; 

hazırladığımız suyun 2 ile 3 saat arasında içmesi gerektiği ,bu süre zarfında lavaboya gitmemesi 

gerektiği hastaya söylenmelidir.

Hazırlamış olduğumuz suyun tamamı bitmeden hastanın çekim alanında olması gerektiği 

belirtilmelidir.
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ANJİYOGRAFİ

Anjiyografi (pulmoner anjiyo,aort anjiyo vb..) çekimlerinde kontrast maddeyi otomatik pompa 

(kontrast maddeyi veren cihaz)   verdiğinden dolayı kontrast maddenin deri altına gitmesi durumunda

yada hastanın çok ağrı hissetmesi durumunda, hastanın çekim yapan teknisyen/teknikeri uyarması 

gerektiği belirtilmelidir.

mide bulantısı,sıcaklık soğukluk hissi,vücudunda yanma hissi gibi durumların normal bir durum 

olduğu hastaya söylenmelidir.

Ancak solunum sıkıntısı olduğunda hastanın çekim yapan teknisyen/teknikeri uyarması gerektiği 

belirtilmelidir.

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan

Birim Sorumlusu Kalite Direktörü Başhekim Yardımcısı


