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Hemodiyaliz hastalarında sağlıklı kan basıncı takibi yapılabilmesi için kan basıncı doğru 
ölçülmelidir. Hemodiyaliz hastaları diyaliz ünitesi dışında da kan basıncını ölçtürmelidir. Sağlıklı bir 
kan basıncı ölçümü yapılabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir. Konunun daha sonraki 
bölümlerinde pratikte çok sık hata yapıldığı için resimlerle sağlıklı kan basıncı ölçümü ve kan basıncı 
ölçümünde sık yapılan hatalar gösterilmiştir. Doğru kan basıncı ölçüm prensipleri sadece hemodiyaliz 
hastaları için geçerli değildir, böbreklerinden sorunu olmayan hipertansif hastalar veya sağlıklı 
bireyler için de geçerlidir. 
 

1.Hastalar kan basıncı ölçümünden yarım saat önce egzersizden kaçınmalı, birşey yememeli, kafein 
almamalı ve sigara içmemelidir. Hasta en az 5 dakika istirahat etmelidir. 
 

2.Manşonun boyutları uygun olmalıdır. Manşonun içindeki kesenin boyutu kolun tamamını veya en 
az % 80’ini sarmalıdır. Manşonun içindeki kese kolu tam çevrelemelidir; kese kolu tam çevrelemediği 
takdirde kesenin merkezi doğrudan brakiyal arter üzerinde olmalıdır. 
 

3.Aritmilerde sistolik ve diyastolik basınçların her birisi için ortalama 3 okuma yapılmalıdır. 
Sistolik kan basıncının olduğundan düşük ve diyastolik kan basıncını ise olduğundan yüksek 
okumamak için civa çok yavaş indirilmelidir. 
 

4.Basıncın ölçüldüğü kol, dördüncü interkostal aralığın sternum ile birleştiği yerde yatay olarak 
aynı düzlemde bulunmalıdır ve izometrik kasılmayı engellemek için kol desteklenmelidir. 
 

5.Koldan tüm giysiler çıkarılmalı ve dirsek desteklenmelidir (örneğin yastıkla).   
 
6.Brakiyal arter elle palpe edilmeli ve manşon süratle nabzın kaybolma noktasının 30 mm Hg 

üzerine kadar şişirilmeli ve daha sonra yavaşça boşaltılmalıdır (Her kalp atımında veya saniyede 2-3 
mm Hg hızla). 
 

7.Steteskop brakiyal arterin üzerine yerleştirilmelidir. Steteskop sıkıca ve dengeli bir biçimde 
tutulmalı fakat aşırı basınç uygulanmamalıdır. 

 
8.Birinci faz sistolik basınç olarak, seslerin kaybolması (5. faz) diyastolik basınç olarak 

kaydedilmelidir. İdeal olarak hem 4. hem de 5. faz kaydedilmelidir. Okunan kan basıncı değeri 
ölçümden hemen sonra kaydedilmelidir. 
 

9.Basınçlar en yakın 2 mm Hg’ya göre kaydedilmelidir. 
 

10.İki dakika aralıklarla iki veya daha fazla ölçüm alınmalıdır. İki ölçüm arasında 5 mm Hg’dan 
fazla fark varsa ilave ölçümler yapılmalıdır. 
 

11.İlk ve tek ölçümde hipertansiyon tanısı koymaktan kaçınılmalıdır. Sistolik kan basıncı gün 
boyunca 100 mmHg’ya kadar değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle hipertansiyon tanısı koymadan 
veya tedaviye başlamadan önce değişik zamanlarda en az 2 kez daha ölçülmelidir. Pratikte tanı veya 



tedavi ile ilgili kesin yargıya varmadan önce, kan basıncı haftalar-aylarca süren dönemlerde tekrar 
tekrar ölçülmektedir. Ancak ilk ölçülen kan basıncı değeri 210/120 mm Hg’dan fazla ise hipertansiyon 
kabul edilmelidir. 
 

12.Pratikte sağ veya sol koldan kan basıncı ölçülmesi önem taşımaz ancak kan basıncı ilk 
muayenede her iki koldan da değerlendirilmelidir. Tekrarlayan üç ölçümde eğer sistolik/diyastolik kan 
basıncı 20/10 mm Hg’dan fazla farklılık olursa eş zamanlı ölçüm yapılmalıdır. Hemodiyaliz 
hastalarında arteriyovenöz fistülün bulunduğu koldan ölçüm yapılmamalıdır. 

 
13.İlk muayenede aort koarktasyonunu değerlendirmek amacı ile alt ekstremitede de kan basıncı 

ölçülmelidir. Bu amaçla hasta yüzükoyun yatırılmalı, geniş bir kese içeren manşon hastanın uyluğunun 
etrafına sarılmalıdır ve popliteal fossadan Korotkoff sesleri dinlenmelidir. Normalde bacaktaki kan 
basıncı koldakine eşittir. Üst ekstremitede kan basıncı alt ekstremiteden 20 mm Hg daha fazla ise aort 
koarktasyonu düşünülmelidir. 
 

14.Kan basıncı ölçüm kayıtları, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı, kullanılan ekstremiteyi 
ve sağdan mı soldan mı olduğunu, hastanın pozisyonunu, varsa aritmi, heyecan veya hastalık gibi 
olağan dışı durumları göstermelidir.  
 

15.Tekrarlayan ölçümlerde venöz konjesyondan kaçınmak için manşon mümkün olduğu kadar 
süratle düşürülmeli ve ardışık okumalar arasında içindeki hava tamamen boşaltılmalıdır. Ardışık 
ölçümler arasında en az 15 saniye olmalıdır. 
 

16.Ölçüm yapan kişi manometreye bir metreden daha uzak olmamalıdır. Ölçüm yapan kişi rahat ve 
gevşemiş bir pozisyonda bulunmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




