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‹drar yolu kateterizasyonu do¤ru endikasyon-
larda vazgeçilmez bir uygulama olmakla beraber,
en baflta idrar yolu enfeksiyonlar› (‹YE) olmak üze-
re birçok ciddi komplikasyona yol açmaktad›r. Ge-
reksiz sonda kullan›m›, ‹YE ve lokal komplikas-
yonlar›n ötesinde bireyin yaflam kalitesini etkile-
mekte, sosyal izolasyon, immobilizasyon ve immo-
bilizasyonun neden oldu¤u di¤er sorunlara neden
olabilmektedir.

‹ngiltere’de yafll› bak›mevlerinde sonda kulla-
n›m oranlar› %0-40 aras›nda, ortalama %9 olarak
bildirilmektedir (1). ABD’de yafll› bak›mevlerinde
kalanlar›n %5-15’i kronik kal›c› sondayla yaflamak-
tad›r (2). Hastaneye kabul edilen hastalarda hasta-

ne seyri s›ras›nda sonda tak›lanlar›n oran› %16-25
aras›ndad›r (3,4). Hastane koflullar›nda yap›lan ça-
l›flmalarda sonda kullananlar›n %20-50’inde sonda
tak›lmas› için ya da sonda kullan›m›n›n devam et-
tirilmesi için geçerli bir endikasyon bulunmamak-
tad›r (4,5). Aksine hastanede yatanlarda yap›lan bir
araflt›rma idrar inkontinans›n›n %40’a yak›n olguda
idrar sondas› kullan›m› için yeterli endikasyon sa-
y›ld›¤›n› göstermektedir (6).

‹drar sondas›na ba¤l› komplikasyonlar çok bo-
yutludur ve flu flekilde özetlenebilir (2,7):
A. ‹drar yollar› ile iliflkili komplikasyonlar
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Özet

‹drar yolu kateterizasyonu do¤ru endikasyonlarda vazgeçilmez bir uygulama olmakla beraber, gerek-
siz kullan›m› halinde ortaya ç›kan zarar›n boyutu s›kl›kla gözden kaçmaktad›r. Yafll› nüfusta uzun süreli
(>15-30 gün) sonda kullan›m oran›, inkontinans ve idrar yolu hastal›klar›nda yafla ba¤l› art›fla paralel ola-
rak artmaktad›r. Hastane ortam›nda idrar sondas› hem genç, hem de yafll› bireylerde k›sa süreli olarak s›k-
ça kullan›lmaktad›r. Bu derlemede sa¤l›k çal›flanlar›n›n gereksiz sonda kullan›m› ve buna ba¤l› sorunlar›
en aza indirmek için yapabilecekleri, sonda komplikasyonlar›, kal›c› üretral sondan›n alternatifleri ve son-
da kullan›rken dikkat edilmesi gerekenlere de¤inilmifltir.
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Abstract

Use of Urinary Catheters in the Elderly

Although often being a necessary intervention, urinary catheterization leads to a variety of complicati-
ons. Long term urinary catheterization (>15-30 days) is more common in the elderly due to the increasing
prevelance of urinary tract disease and incontinence in old age. In the hospital setting urinary catheteriza-
tion is a frequently performed procedure both in the elderly and in the young. In this review, how health
care professionals can work to minimize unnecessary urinary catheterization, the associated complications,
alternatives of urethral catheter use and recommendations for safe use of urinary catheters are discussed.
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‹drar yolu tafllar›
Lokal periüriner enfeksiyonlar
Kronik renal enflamasyon
Üretral erozyon
Kronik pyelonefrit
Mesane kanseri

B. Di¤er komplikasyonlar
Hasta memnuniyetsizli¤i
Yata¤a ba¤lanma
Delirium
Artm›fl ölüm h›z›
Sosyal izolasyon

‹drar yolu kateterizasyonu nozokomiyal ‹YE’nin
bir numaral› sebebidir. Yap›lan analizlerde 2-10
gün süreyle sonda tak›l› kalan her 4 hastan›n birin-
de bakteriüri geliflti¤i, bakteriürisi olan her 5 hasta-
dan birinde semptomatik ‹YE geliflti¤i ve yine bak-
teriürisi olan 27 hastadan birinde bakterieminin or-
taya ç›kt›¤› hesaplanmaktad›r (8). ABD’de nozoko-
miyal ‹YE hastane yat›fl›n› 1-4 gün uzatmakta, has-
tanede kazan›lan katetere ba¤l› semptomatik her
‹YE masraflar› 676 $, katetere ba¤l› her bakteriemi
2836 $ art›rmaktad›r (8). 

Hastane ortam›nda yafll› erkek hastalarda yap›-
lan bir araflt›rmada sondal› hastalar›n %42’si sonda-
n›n rahats›z edici oldu¤unu, %48’i a¤r› verdi¤ini,
%61’i günlük yaflam aktivitelerini k›s›tlad›¤›n› be-
lirtmifltir (9). Bu aç›dan bak›ld›¤›nda idrar sondas›
hastalar› fiziksel olarak ba¤lanmaktan farks›z hal
almakta; k›s›tlanm›fl aktivite sadece hasta özgürlü-
¤ünü k›s›tlamakla kalmamakta, bunun ötesinde
venöz tromboemboli, bas› yaralar› gibi immobilite-
nin neden oldu¤u di¤er komplikasyonlara da yol
açabilmektedir (10). ‹drar yolu kateterizasyonu
yafll›da deliriumun ortaya ç›k›fl›n› kolaylaflt›rmas›
aç›s›ndan da risk tafl›maktad›r (11).

Gereksiz idrar yolu kateterizasyonunun bafll›ca
sebepleri aras›nda sonda kullan›m›n› k›s›tlamaya
yönelik rehberlerin olmay›fl› ya da mevcut rehber-
ler hakk›nda bilgisizlik, hekimin hastan›n klinik
seyri hakk›nda karars›zl›¤› ve tekrar gerekti¤inde
sonda takma konusunda isteksizli¤i, hastane per-
sonelinin zaman k›s›tl›l›¤› ve kateterizasyonun gö-

rünen ifl yükünü azaltarak sa¤l›k personelini rahat-
latmas›, son olarak hekimlerin sondan›n varl›¤›na
dikkat etmemeleri ve sondan›n ‘unutulmas›’ say›la-
bilir (3,10).

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n idrar sondas› ile ilgili yanl›fl
uygulamalar› ve olumsuz sonuçlar› en aza indirmek
için yapabilecekleri flu flekilde özetlenebilir (12):

Akut sorunlarla ilgilenirken:
1. Kal›c› sondan›n uygun endikasyonlarda ta-

k›lmas› ve en k›sa zamanda ç›kar›lmas›n›
sa¤lamak

2. Kooperasyonu olan yafll›larda tuvalet kulla-
n›m›n› motive etmek ve alt bezlerinin rutin
kullan›m›n› azaltmak

3. Alt bezi kullan›m› gerekenlerde uygun cilt
bak›m› ile dermatiti engellemek

4. Olgular› belirleyip uzmanlaflm›fl hekimlere
yönlendirmek

Kronik bak›m s›ras›nda:
1. Hasta, hasta bak›c› ve yard›mc› sa¤l›k perso-

nelini e¤itmek
2. Sonda sorunlar›n›n çözümü ve mümkünse

ç›kar›lmas› aç›s›ndan de¤erlendirmek
3. ‹drar inkontinans› için ileri tedavileri bafllat-

mak ya da hastay› bunun için yönlendirmek

Amerika Birleflik Devletleri’nde uzun dönem
bak›m kurumlar›nda idrar sondas› kullan›m›n›n ge-
çerli gerekçelere dayand›r›lmas› devlet kanunlar›
ile zorunlu tutulmaktad›r. Buna göre: “Kal›c› sonda
sadece geçerli t›bbi gerekçe varl›¤›nda kullan›lma-
l›, yafll› bireyin en yüksek kontinans seviyesine
ulaflabilmesi için gerekli de¤erlendirme ve tedavi
sa¤lanmal›; sonda ve benzeri müdahelelere neden
olan t›bbi faktörlerin dokümantasyonu tam olarak
yap›lmal›d›r” (13). 

‹drar sondas› kullan›m› için uygun endikasyon-
lar flu flekilde özetlenebilir (2,4,7):
A. K›sa süreli kateterizasyon

Akut üriner retansiyon
‹drar yollar›ndan kanama nedeniyle devam-
l› mesane irrigasyonu
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‹drar ç›k›fl›n›n güvenilir ölçümü gereken kri-
tik hasta
Ürolojik ya da iliflkili organlar›n cerrahi giri-
flimleri

B. Uzun süreli kateterizasyon
‹nkontinans›n neden oldu¤u ya da fliddet-
lendirdi¤i düzelmeyen yaralar
Ölüm sürecinde ya da a¤›r derecede engelli
olup yatak ve çarflaf de¤iflikliklerinin rahat-
s›zl›k yaratt›¤› idrar kaç›ran hastalar
Spesifik inkontinans tedavilerine yan›t al›na-
mayan hastalarda hasta tercihi
Nörojenik mesane ve retansiyonu olan, in-
termitan kateterizasyon uygulayamayan ya
da tercih etmeyen hastalar
Cerrahi ya da medikal olarak düzeltilemeyen
mesane ç›k›m› t›kan›kl›klar›

Normal yoldan idrar örne¤i verebilecek hasta-
larda sondayla idrar numunesi almaya çal›flmak
kabul edilemez bir uygulamad›r (14). Tek bir sefer
sonda tak›l›p ç›kar›lmas› dahi yafll› bireylerin
%20’sinde bakteriüriye sebep olabilir (15).

ABD’de Hastal›k Kontrol Merkezleri (Centers for
Disease Control) k›sa süreli sonda kullan›m›na ba¤-
l› idrar yolu enfeksiyonlar›n›n önlenmesi için flu
önerileri yapmaktad›r (14).

Kategori 1: Kuvvetle önerilir
Sadece gerekti¤inde sonda kullan
Sonda tak›lmas› ve bak›m› için personeli e¤it
Sonday› her elleyiflten önce ve sonra el y›ka
Aseptik teknikle ve steril malzeme ile sonda tak
Sonday› tesbit et
Kapal› steril drenaj sa¤la
‹drar örneklerini aseptik olarak al
‹drar ak›m›nda t›kan›kl›klar› engelle

Kategori 2: Orta derecede önerilir
Personel e¤itimini periyodik olarak sürdür
En küçük kalibreli sonday› kullan
Obstrüksiyon engelleme/düzeltme d›fl›nda irri-
gasyon uygulama
Günlük meatal bak›mdan kaç›n
Gerekmedikçe sonday› de¤ifltirme

Kategori 3: Önerilir
Kal›c› idrar sondas› kullanmadan önce alternatif
idrar drenaj yöntemlerini de¤erlendir
Steril kapal› drenaj bozuldu¤u zaman toplama
sistemini de¤ifltir
Kal›c› kateterli enfeksiyonu olan ve olmayan
hastalar›n mekânlar›n› ay›r
Rutin bakteriyolojik izlemden kaç›n

‹drar sondas› tak›lmas› ve bak›m› ile ilgili öne-
rilen pratik uygulamalar flu flekilde özetlenebilir
(2,7,16,17): Kal›c› sondan›n balonu 5-10 mL steril
suyla fliflirilmelidir. Daha az s›v› hacmi balonun
üretraya kaçmas›na, daha fazla hacim ise mesane
irritasyonu, spazm ve bas›nç etkisiyle sfinkter ha-
sar›na yol açabilir. Steril su yerine serum fizyolo-
jik kullan›m› balon içinde kristal olufluturarak ba-
lonun boflalt›lamamas›na neden olabilir. Ebad
olarak 12-18 F sonda kullan›m› yeterlidir. Bariz
p›ht›l› idrar d›fl›nda 18 F’den daha genifl sonda
kullan›m› tercih edilmemelidir. Enfeksiyondan
korunmada günlük vücut temizli¤i d›fl›nda özel
perine ve genital bölge bak›m› gerekmemektedir.
Kateter tak›l›rken cilt %10 povidon-iyotla temiz-
lenmelidir. Uzun süreli kateterizasyon gereken-
lerde sonda de¤ifliminin ayl›k ya da ihtiyaca göre
yap›lmas›n›n semptomatik ‹YE’yi engelleme aç›-
s›ndan birbirine üstünlü¤ü gösterilememifltir (18).
‹drar yolu enfeksiyonu geliflimi halinde sonda de-
¤ifltirmenin klinik düzelmeyi h›zland›rd›¤›, ateflli
gün say›s›n› azaltt›¤› ve enfeksiyon relaps›n›
azaltt›¤› bildirilmektedir (19). Her hastaya özgü
beklenen sonda t›kanma zaman› dikkate al›narak
sonda de¤iflim s›kl›¤› kiflisellefltirilmelidir. Sonda-
n›n üretray› çekmesi engellenmeli, her türlü son-
da manüplasyonundan kaynaklanan travma en
aza indirilmelidir. Sonda erkekte penis alt kar›na
uzanacak flekilde kar›na, kad›nda baca¤›n antero-
medial yüzüne bantlanmal›d›r (16). Erkekte alt
kar›n lokalizasyonu penil-skrotal bileflkede ba-
s›nç nekrozu ve üretral erozyonu engelemek için
önerilmektedir. Bu tesbit yeri ambulatuvar erkek-
lerde güç olabilir, bu durumda tespit için gündüz
üst bacak, geceleri alt kar›n bölgesi önerilebilir.
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Tesbit edilmeyen üretral sondalar üretral meatus
etraf›nda kanama, travma ve bas› yaralar›na yol
açabilir; sonda ayr›ca bas›nç ve çekme etkisiyle
mesane spazm›n› art›r›r. Mesane spazm›, sonda-
n›n at›lmas›na, sonda etraf›ndan idrar s›z›nt›lar›na
ve a¤r›ya neden olabilir. Mesane ve idrar yollar›-
na sonda lümeninden kontamine idrar reflüsü-
nün önlenmesi için kateter tüpü mesane seviyesi
alt›nda ve toplama torbas› seviyesi üstünde olma-
l›d›r. Sonda materyali olarak lateks ucuz, yumu-
flak ve rahat olmas› nedeniyle s›k tercih edilmek-
tedir; silikon sonda ise genifl lümenli olmas› ve
geç t›kanmas› nedeniyle avantaj getirmektedir
(16). Lateks alerjisi olanlarda saf silikon sonda
uygun bir tercihtir. Uzun süreli kullan›mda sili-
kon sondan›n balonu su s›zd›r›p küçüldü¤ü için,
sonda yerinden ç›kabilmekte ve bu yönden takip
gerekmektedir. Kal›c› idrar sondas› kullanan has-
talarda sonda t›kanmas› kaç›n›lmaz olarak ‹YE ile
sonlanacakt›r. Hastalar›n hidrasyon durumuna ve
yeterli idrar ç›karmalar›na dikkat edilmesi s›k t›-
kanmay› önlemek ve t›kanma zaman›n› geciktir-
mek için faydal› olabilir. 

Kal›c› sondas› olanlarda idrar yolu enfeksiyonu-
nun tan›s› tart›flmal› bir konudur (2,20). Sondal›
hastada piyüri ve/veya bakteriüri ‹YE için tan›sal
de¤ildir. Bir ay süre ile kal›c› sondas› olan hastala-
r›n neredeyse %100’ünde bakteriüri geliflmektedir.
Bu hastalar asemptomatik olduklar› müddetçe an-
tibiyotik ile tedavi edilmemelidir (2,7,20). Uzun dö-
nem sondal› hastalarda profilaktik antibiyotik teda-
visi fayda sa¤lamak yerine, dirençli mikroorganiz-
malara ba¤l› ‹YE’ye neden olmaktad›r. ‹YE belirti-
leri pyelonefrit, sepsis bulgular› ve fonksiyonel du-
rumda de¤ifliklikler (örne¤in düflmeler, delirium),
idrar karakterindeki de¤ifliklikler ve sonda ile ilgili
komplikasyonlar (s›k t›kanma, sonda etraf›ndan id-
rar s›zd›rma) fleklinde olabilir (20). Antibiyotik pro-
filaksisi genel olarak önerilmemekle birlikte, özel
durumlarda sondal› hastalarda bakteriüri tedavisi-
nin faydal› olabilece¤i belirtilmektedir (21,22). Bu-
na göre, bakteriüri komplikasyonlar› için yüksek
risk alt›nda bulunanlarda (nötropenik, hamile ve
solid organ nakil hastalar›), transüretral prostat re-

zeksiyonu yap›lan hastalarda, hastane ünitelerinde
baz› patojenlerin kontrolü amac›yla ve protez tak›l-
ma amaçl› yap›lan cerrahi giriflimlerde antibiyotik
profilaksisi uygun olabilir. Genel olarak sondal›
hastada ‹YE tedavisini takiben kontrol idrar kültü-
rü al›nmas›n›n bir faydas› yoktur. Böyle bir kültür-
de gösterilen bakteriüri tedavi baflar›s›zl›¤›na iflaret
etmez (2). 

‹drar sondas› kullan›m›na ba¤l› morbidite ve
mortalitenin en aza indirilmesi için, alternatif
kontinans sa¤lama ve idrar drenaj yöntemlerinin
her hastada gözden geçirilmesi gereklidir. Kal›c›
idrar sondas›n›n bafll›ca alternatifleri temiz aral›k-
l› kateterizasyon (TAK), eksternal (prezervatif)
sonda ve suprapubik sondad›r (2). Eksternal son-
da idrar retansiyonu olmayan erkek hastalarda
daha az invazif olmas›, daha düflük ‹YE oran› ne-
deniyle üretral sondadan avantajl›d›r. Yine de
eksternal sonda kullanan hastalar hiç sonda kul-
lanmayanlara göre artm›fl ‹YE riski alt›ndad›r (23).
Eksternal sonda kulananlarda yüzeyel cilt sorun-
lar› ile s›k karfl›lafl›lmaktad›r, özellikle uygun ol-
mayan ebad ve dikkatsiz uygulama cilt nekrozu
ve penil strangülasyona kadar uzanan komplikas-
yonlara yol açabilir. Üretral ya da eksternal son-
da kulan›m› gereken ambulatuvar yafll›larda ba-
ca¤a ba¤lanan idrar torbalar› hasta ba¤›ms›zl›¤›n›
ve yaflam kalitesini art›rmaktad›r. 

TAK omurilik yaralanmas› olan hastalarda stan-
dart yaklafl›m halini alm›flt›r. Yüksek fonksiyonlu
yafll› hastalarda ya da bu yöntemi uygulayabilecek
bak›c›s› olanlarda uygun bir tercih olabilir. TAK
mesane fonksiyonlar›n›n daha iyi korunmas› ve
daha düflük ‹YE oranlar› nedeniyle avantajl›d›r.
Hasane koflullar›nda kalça k›r›¤› cerrahisi sonras›,
6-8 saat ara ile yap›lan aral›kl› kateterizasyonun ka-
l›c› katetere k›yasla yafll› hastalarda normal idrar
yapmaya dönüflü h›zland›rd›¤› (5,1 güne karfl›l›k
9,4 gün) görülmüfltür (24). 

Suprapubik sonda kullan›m› kal›c› üretral son-
daya k›yasla bak›m kolayl›¤› sa¤lamas›, düflük ‹YE
ve düflük üretral komplikasyon oran› nedeniyle
önerilmektedir (2,17,21). Bu yöntemle idrar dre-
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naj› hastan›n cinsel yaflam›n› üretral sonda varl›-
¤›ndan daha az etkiler; bununla birlikte mekanik
komplikasyonlar görülebilmektedir ve vücut ima-
j›n›n de¤iflmesi baz› hastalarda psikolojik sorun
yaratabilir. 

Ülkemizde uygunsuz idrar sondas› kullan›m› ve
buna ba¤l› zarar›n boyutu hakk›nda yap›lan çal›fl-
malar yok denecek kadar azd›r. Yak›n zamanda
yap›lm›fl çok merkezli bir nokta prevelans çal›flma-
s›nda Türkiye’de hastanede geliflen ‹YE’lerin
%65.3’ü kateter kullan›m› ile iliflkili bulunmufltur
(25). Konunun hem sa¤l›k, hem de ekonomik bo-
yutunu göz önünde bulundurarak ülkemizde son-
da kullan›m›n›n endikasyonlara uygunlu¤unun tes-
piti ve sa¤l›k kurumlar›nda kalite art›r›m›na yöne-
lik çal›flmalara öncelikle ihtiyaç vard›r. 
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