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Kan basıncının doğru ölçülmesinin 
önemi
� Kan basıncı yaşamsal bulgulardan birisidir.
� Hipertansiyon tanısı ancak doğru kan basıncı 
ölçümü ile konabilir.
Hipertansiyon tanısı ancak doğru kan basıncı 
ölçümü ile konabilir.

� Kan basıncı ölçümü, sağlık personeli dışında da 
yapılmaktadır.



Kan basıncı ölçümünü etkileyen önemli 
faktörler

� Kan basıncının değişkenliği
� Beyaz önlük etkisi� Beyaz önlük etkisi
� Ölçümde kullanılan alet
� Ölçüm yapan kişi



Ölçüm yapan kişiyle ilgili hata 
kaynakları
� Sistematik hata
� Son rakam tercihi� Son rakam tercihi
� Ölçüm yapan kişinin önyargısı



� Turner ve ark. Kanada ve Đngiltere’den yapılan iki 
taramanın sonuçlarına, kan basıncı ölçümündeki 
sistematik hataların etkilerini incelediler.sistematik hataların etkilerini incelediler.

� Çalışmada sistolik kan basıncının 3 ila 5mmHg 
yüksek ölçülmesinin hipertansif olarak 
sınıflandırılan hasta oranını sırasıyla %24 ve %43 
artırdığını buldular.

� Sistolik kan basıncının 3 ila 5 mmHg düşük 
ölçülmesi durumunda sırasıyla %19 ve %30 
Sistolik kan basıncının 3 ila 5 mmHg düşük 
ölçülmesi durumunda sırasıyla %19 ve %30 
hastanın hipertansiyon tanısını alamadığını 
saptadılar.



� Mayo klinik hipertansiyon ünitesinde, 11  hemşire 
tarafından yapılan 52827 kan basıncı ölçümü 
incelendiğinde, kişisel 0 tercihinin sistolik kan incelendiğinde, kişisel 0 tercihinin sistolik kan 
basıncı için %22-53.6, diyastolik kan basıncı için 
%22.2-40.8 olduğu ve bu eğilim ünitede 
tedavisini sürdüren hastalarda, kan basıncı daha 
yüksek hastalarda anlamlı olarak daha yüksek 
bulundu.

� Connecticut Üniversitesi hipertansiyon kliniğinde 
ise 0 tercihinin sistolik kan basıncı için ise 0 tercihinin sistolik kan basıncı için 
doktorlarda %31, hemşirelerde %40,diyastolik
kan basıncı için doktorlarda %36, hemşirelerde 
%23 bulunmuştur. 



� VALTOP çalışmasından elde edilen verilerle 
otomatik kan basıncı ölçüm aletlerinin klinik 
çalışmalarda kullanımı incelenmiştir.çalışmalarda kullanımı incelenmiştir.

� VALTOP çalışmasında otomatik aletlerle, VAST 
çalışmasında ise standart sfigmomanometrelerle
ölçüm yapılmış ve tedavi için farklı hedefler 
belirlenmiştir. 

� Đki çalışma verileri karşılaştırıldığında, 
elektronik aletlerle yapılan ölçümlerde; tedaviye 
Đki çalışma verileri karşılaştırıldığında, 
elektronik aletlerle yapılan ölçümlerde; tedaviye 
karar için belirlenen özgül sınır için ve son rakam 
için tercihte taraflılığı azalttığı bulunmuştur.  



Kan basıncı ölçümü yapan kişilerin 
eğitimi

� Doğrudan eğitim
� Yazılı araçlarla� Yazılı araçlarla
� Görsel, işitsel araçlarla
� Đnternet 



Kan basıncı ölçüm yöntemleriKan basıncı ölçüm yöntemleri

� Đşitmeye dayalı yöntemler (cıvalı, aneroid, hibrid
sfigmomanometreler)
Osilometrik yöntem� Osilometrik yöntem

� Penaz’ın parmak kaf yöntemi
� Ultrasonografik yöntem
� Tonometri



Alet seçimi

� Cıvalı aletlerle yapılan kan basıncı ölçümleri hala 
altın standarttır.altın standarttır.

� Aneroid aletler zamanla daha sık sağlamlığını 
kaybedebilir. Klinik kullanımda altı aylık aralarla 
doğruluğunun test edilmesi önerilir.

� Osilometrik aletler, damardaki osilasyonlardan
ampirik olarak algoritmalar aracılığıyla kan 
basıncını hesaplar.basıncını hesaplar.



Ölçüm yeri

� Kol 
� BilekBilek
� Parmak 



Aletin doğruluğu

� Aletin doğruluğu, doğru kan basıncı ölçümü için 
vazgeçilmezdir.
Aletlerin doğruluğunun test edilmesi için üç � Aletlerin doğruluğunun test edilmesi için üç 
farklı protokol vardır. (Advancement of Medical
Instrumentation, British Hypertension Society, 
European Society of Hypertension Working 
Group on Blood Pressure Monitoring)

� Ölçümde kullanılan aletler bu protokollerden 
geçerlilik almış olanlardan tercih edilmelidir.
Ölçümde kullanılan aletler bu protokollerden 
geçerlilik almış olanlardan tercih edilmelidir.



Aletin doğruluğu
� Doğrulama protokollerinden geçen aletlerin de 
her hastada doğru ölçüm yapamayacağı 
bilinmelidir.bilinmelidir.

� Doğrulama protokollerinin güncel sonuçları 
www.dableducational.org sitesinden izlenebilir.



Klinikte kullanılan aletlerin doğruluğu

Çalışma yeri Alet tipi Alet 
sayısı

Yanlış 
ölçüm için 
sınır

Yanlış alet
(%)

Çalışma 

Hastane Cıvalı 110 >4mmHg <%1 Burke ve 
ark.

Birinci 
basamak

Aneroid
Cıvalı 

513
949

>5mmHg %9 Rouse ve 
ark.

Birinci 
basamak

Aneroid
Cıvalı 

61
130

>4mmHg %15
%2

Ashworth
ve ark

Hastane Aneroid 36 >3mmHg %44 Mion ve 
arkark

Cankurtaran Aneroid 150 >3mmHg %25 Cady ve 
ark. 



Kan basıncı değişkenliği

� Kan basıncı hemodinamik bir olaydır ve pek çok 
faktörden etkilenir.
Ölçüm yapan kişi kan basıncını etkileyen � Ölçüm yapan kişi kan basıncını etkileyen 
faktörleri bilmelidir.

� Günlük değişkenlik, hastanın duygusal durumu, 
egzersiz, yemek yeme, sigara, alkol, mesanenin 
dolu olması, ısı gibi faktörler kan basıncını 
etkiler. etkiler. 



Klinikte Kan Basıncı ÖlçümüKlinikte Kan Basıncı ÖlçümüKlinikte Kan Basıncı ÖlçümüKlinikte Kan Basıncı Ölçümü



Hastanın hazırlanması

� Hastaya işlem anlatılmalıdır.
� Hasta gergin ise rahatlaması � Hasta gergin ise rahatlaması 
sağlanmalıdır.

� Ölçüm sırasında konuşmaması için 
bilgilendirilmelidir. 

� Ölçüm öncesi hasta dinlenmelidir.� Ölçüm öncesi hasta dinlenmelidir.



Hastanın pozisyonu

� Yatar poziyondan, ayağa kalktıkça kan basıncı 
düşme eğilimindedir.
Klinikte oturur pozisyonda ölçüm yapılması � Klinikte oturur pozisyonda ölçüm yapılması 
önerilir. Ancak postural hipotansiyon 
düşünüldüğünde, yatarak ve ayakta kan basıncı 
ölçümü yapılmalıdır.

� Hastanın sırtı arkadan desteklenmelidir.
� Rahat oturmalıdır.� Rahat oturmalıdır.
� Bacak bacak üstüne atmamalıdır.



Kolun desteklenmesiKolun desteklenmesi

� Kol desteklenmediği zaman izometrik egzersiz 
nedeniyle diyastolik kan basıncı %10 yüksek 
ölçülebilir.ölçülebilir.



Kolun pozisyonu

� Kol kalp düzeyinde olmalıdır.
� Kolun kalp düzeyinin altında olması sistolik ve 
diyastolik kan basıncının yüksek, üzerinde 
Kolun kalp düzeyinin altında olması sistolik ve 
diyastolik kan basıncının yüksek, üzerinde 
tutulması ise düşük ölçülmesine neden olur.



Hangi koldan ölçüm?

� Đlk muayenede her iki koldan ölçüm yapılmalı, 
hangisinde yüksek ölçülüyorsa takipte o koldan 
yapılan ölçümler kullanılmalıdır.yapılan ölçümler kullanılmalıdır.

� Her iki kol kan basıncında; sistolik için 20mmHg, 
diyastolik için 10mmHg’dan fazla fark varsa 
hastanın arteryel hastalığı dışlamak üzere 
kardiyovasküler merkeze gönderilmesi önerilir.

� Mastektomiki kadınlarda lenfödem yoksa her iki 
koldan da ölçüm yapılabilir. 
Mastektomiki kadınlarda lenfödem yoksa her iki 
koldan da ölçüm yapılabilir. 



Manşon seçimi

� Manşonun kısa veya dar oluşu kan basıncının 
yüksek ölçümüne (manşon hipertansiyonu), uzun 
veya geniş oluşu kan basıncının düşük ölçümüne veya geniş oluşu kan basıncının düşük ölçümüne 
neden olur. 

� Manşonun kesesi kolun en az %80’ini sarmalıdır.



Manşon seçimi (American Heart
Association önerileri)

Önerilen grup Kol çevresi (cm) Kese boyutu (cm)Önerilen grup Kol çevresi (cm) Kese boyutu (cm)

Zayıf yetișkin 22-26 12x26

Yetișkin 27-34 16x30

Geniș yetișkin 35-44 16x36

Yetișkin uyluk 45-52 20x42



Hastayla ilgili faktörler- Çocuklar

� Çocuklarda kan basıncı daha değişkendir.
� Kese boyutu önemlidir; kol boyutuna göre 
4x13cm, 8x18cm, 12x26cm’lik keselerin kullanımı 
Kese boyutu önemlidir; kol boyutuna göre 
4x13cm, 8x18cm, 12x26cm’lik keselerin kullanımı 
önerilir.

� Korotkoff sesleri 5 yaşın altındaki çocuklarda 
güvenilir değildir.



Hastayla ilgili faktörler-
Yaşlılar
� Yaşlılarda kan basıncı değişkenliği artmıştır.
� Đzole sistolik hipertansiyon sıktır, evde yapılan 
ölçümlerde kan basıncı daha düşüktür.
Đzole sistolik hipertansiyon sıktır, evde yapılan 
ölçümlerde kan basıncı daha düşüktür.

� Otonom yetmezlik nedeniyle kan basıncı 
değişkenliği artar.

� Postural ve yemek sonrası hipotansiyon sıktır.
� Arteryel uyumda azalma ve ve sertleşme 
nedeniyle yalancı hipertansiyon görülebilir.nedeniyle yalancı hipertansiyon görülebilir.



Hastayla ilgili faktörler-
Obesler
� Bu hasta grubunda hipertansiyon yaygındır.
� Uygun boyutta manşon seçilmelidir.Uygun boyutta manşon seçilmelidir.



Hastayla ilgili faktörler-
Aritmiler
� Kan basıncı her atımda büyük değişkenlik 
gösterebilir.
Aritmili hastalarda osilometrik aletlerin kullanımı � Aritmili hastalarda osilometrik aletlerin kullanımı 
önerilmez.

� Bradikardi durumunda kesenin havasının indirilme 
hızının da yavaşlatılması önerilir. 



Hastayla ilgili faktörler-
Gebeler
� Gebelerde de cıvalı aletlerle ölçüm yapılması 
önerilir.
Oturur veya sol yana yatar pozisyonda ölçüm � Oturur veya sol yana yatar pozisyonda ölçüm 
yapılabilir.

� Manşon havası indirilirken Korotkoff sesleri 
devam ediyorsa, faz 4 diyastolik kan basıncı 
olarak kabul edilebilir. 



Đşitmeye dayalı kan basıncı ölçümü-
Manometrenin pozisyonu
� Manometre ölçüm yapan kişiden 1mden daha uzak 
olmamalıdır.
Manometrenin skalası rahat görülmelidir.� Manometrenin skalası rahat görülmelidir.



Đşitmeye dayalı kan basıncı ölçümü-
Manşonun yerleştirilmesi
� Uygun boyutta manşon brakial arter 
pulsasyonunun alındığı gölgenin 2-3cm üzerine 
yerleştirilmelidir.yerleştirilmelidir.



Đşitmeye dayalı kan basıncı ölçümü-
Palpasyon

� Manşon şişirilirken brakial arter  palpe edilmeli, 
nabız kaybolduğu değerden 30mmHg yukarısına nabız kaybolduğu değerden 30mmHg yukarısına 
kadar işleme devam edilmelidir.

� Nabzın tekrar ortaya çıktığı değer, sistolik kan 
basıncını verir. 



Sistolik ve diyastolik kan basıncının 
ölçümü
� Steteskop brakial arter üzerine 
yerleştirilmelidir.yerleştirilmelidir.

� Steteskop manşona, kıyafetlere, aletin 
borularına değmemeli, üzerine fazla basınç 
uygulanmalıdır.

� Manşon havası saniyede 2-3mmHg hızında 
indirilmelidir.
Korotkoff faz 1 sesinin duyulduğu değer � Korotkoff faz 1 sesinin duyulduğu değer 
sistolik, faz 5-seslerin kaybolduğu değer 
diyastolik kan basıncı olarak kabul edilir.



Ölçümlerin kayıt edilmesi

� Kan basıncı en yakın 2mmHg’a göre ölçülmelidir.
� Hangi pozisyonda ölçüm yapıldığı kaydedilmelidir.Hangi pozisyonda ölçüm yapıldığı kaydedilmelidir.
� Hangi koldan ölçüm yapıldığı kaydedilmelidir.
� Diyastolik kan basıncı olarak faz 5 sesleri 
alındıysa belirtilmelidir. 



Kaç ölçüm?

� Her vizitede bir dakika arayla en az iki ölçüm 
yapılmalıdır. 



EVDE KAN BASINCI ÖLÇÜMÜ



Alet seçimi

� Aritmi varlığı dışında işitmeye dayalı yöntemler 
önerilmez. 
Parmak ve bilek aletlerinin kullanımı önerilmez.� Parmak ve bilek aletlerinin kullanımı önerilmez.

� Doğruluma protokollerinden geçmiş koldan ölçüm 
yapan aletler kullanılmalıdır.

� Hasta için uygun manşon kullanılmalıdır.



Ölçüm sıklığı

� Đlk değerlendirmede yedi gün ölçüm 
yapılması önerilir.yapılması önerilir.

� Ölçümlerin sabah ilaç almadan önce ve 
akşam yemeği öncesi yapması önerilir.

� Đlk gün yapıla ölçümler takipte 
kullanılmaz.

� Takipte haftada bir iki ölçüm yeterlidir.� Takipte haftada bir iki ölçüm yeterlidir.



Hipertansif hastalarda evde kan 
basıncı ölçümü
� Hipertansiyon tanısında; evde yapılan ölçümlerde 
sistolik kan basıncı için 135mmHg, diyastolik kan 
basıncı içi 85mmHg sınır kabul edilir.basıncı içi 85mmHg sınır kabul edilir.

� Şu durumlarda yapılması yararlıdır:
� Antihipertansif tedavi alan tüm hastalarda,
� Beyaz önlük hipertansiyonunun değerlendirilmesinde,
� Maskelenmiş hipertansiyonun değerlendirilmesinde,
� Dirençli hipertansiyonun değerlendirilmesinde,
� Tedaviye uyumu arttırmada,
� Hipertansiyonu kontrol etme oranlarını arttırmada



Ayaktan Kan Basıncı Đzlemi

� Beyaz önlük hipertansiyonu
� Gece kan basıncının yükseldiğinden 
şüphelenilmesi
Gece kan basıncının yükseldiğinden 
şüphelenilmesi

� Gece kan basıncındaki düşme durumu
� Dirençli hipertansiyon
� Yaşlı hastalar
� Antihipertansif tedaviyi değerlendirmek
Tip 1 diyabetes mellitus� Tip 1 diyabetes mellitus

� Gebelikte hipertansiyon
� Otonom yetmezlik
� Hipotansiyonun değerlendirilmesi


