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Neden Karaciğer Biyopsisi? 

    Kronik viral hepatitlerde karaciğer hasarının 
belirlenmesinde karaciğer biyopsisi 

Standarttır !!! 



Neden USG Eşliğinde? 

• Komplikasyonlar--------  mortalite ve morbidite                  

                                                 oranlarında azalma 

 

• Histopatolojik katkı 

 

• Maliyet etkinlik 

 

 



 



 

•1’inci kıdem yetkinlikler; eğitim sürecinde öncelik 
•Mortalitesi, morbiditesi ve prevalansı/insidansı yüksek olan klinik 
problemleri çözmek için gereken yetkinlikler ile sık uygulanan ve karmaşık 
olmayan girişimsel yetkinlikler 
 



 

UE; ”Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri” 

3. Düzey: Komplike olmayan sık görülen tipik olgularda girşimleri uygulayabilmek  



Eğitim 



İHKM larının, kendi merkezlerinde ve kendi sorumluluklarında karaciğer 

biyopsisi yapmaya özendirilmesi, onlara bu konuda özgüven kazandırılması ve 

böylece kronik viral hepatit hastalarının izlenip tedavi edilmelerinin 

yaygınlaştırılması amacıyla düzenli olarak ultrasonografi eşliğinde uygulamalı 

karaciğer biyopsisi kursu vermektedir.  
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Amaç 

USG eşliğinde uygulamalı karaciğer biyopsisi kurs 
katılımcılarının karaciğer biyopsisi 

deneyimlerini belirlemek ve biyopsi 
uygulamaları sonuçlarının değerlendirilmesi 



15 soruluk anket çalışması.. 

Demografik özellikleri ve karaciğer biyopsisi 
pratiklerini belirlemeye yönellik  



 



 



Bulgular 

• 188 kişiye gönderildi, 113 (%60.1)’ü yanıtladı. 

• 79’u kadın (%70.5) 

• Yaş ortalaması 35.7 (27-58) yıl  

• 77 (%68.7)’si uzman doktor 

 



Katılımcıların çalıştıkları kurumlar 
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Anket Sonuçları 

44 (%38.9) kişi karaciğer biyopsisi yapmakta olup 
bunların 7 (15.9)' si kurstan sonra biyopsi 

yapmaya başlamış!!! 

 

Kurstan yararlandığını düşünenlerin sayısı 100                     

                                                                         (%88.5) 

 

 

 

 



Karaciğer biyopsisi yapanlara ait anket 
soruları ve cevapları 

Kişi sayısı, n (%) 

Karaciğer biyopsisi yapmaya ilk ne zaman başladınız?  

 

Kurstan önce 37 (84.1) 

Kurstan sonra 7 (15.9) 

 

Yaklaşık kaç kere karaciğer biyopsisi yaptınız?  

 

>50 ve üzeri: 20 (45.5) 

20-50 arası: 8 (18.2) 

<20: 16 (36,3) 

 

Uygulama tekniğiniz nedir?  

 

USG eşlliğinde biyopsi: 5 (11,4) 

Kör biyopsi:22 (50) 

Daha önceden USG ile işaretlenmiş biyopsi:12 (27.3) 

Hem USG hem de kör biyopsi: 5 (11,3) 

 

Biyopsi sonrası hafif komplikasyon ile karşılaştınız mı? (Ağrı 

şoku, biyopsi yerinde ağrı, yansıyan ağrı, cilt enfeksiyonu vs) 

 

35 (79,6) 

 

Biyopsi sonrası ciddi komplikasyon ile karşılaştınız mı? 

(Pnömotoraks, hemotoraks, safra kaçağı, peritonit, barsak 

hasarı, böbrek hasarı vs) 

 

7 (15.9) 



Anket Sonuçları 
Biyopsi yapmama nedenleri 

Kişi sayısı, n (%)  

“Yeterli eğitim almadım” 19 (29,2) 

“Çalıştığım kurumda yeterli donanım yok” 16 (24.6) 

“Komplikasyon riski nedeniyle cesaret edemiyorum” 16 (24.6) 

“Yeterli eğitim almadım ve komplikasyon riski nedeniyle cesaret 

edemiyorum” 

9 (13.9) 

“Çalıştığım kurumda yeterli donanım yok ve komplikasyon riski 

nedeniyle cesaret edemiyorum” 

2 (3.1) 

“Hem yeterli eğitim almadım hem de çalıştığım kurumda yeterli 

donanım yok. 

“Yeterli eğitim almadım, çalıştığım kurumda yeterli donanım yok 

ve komplikasyon riski nedeniyle cesaret edemiyorum” 

2 (3.1) 

 

1 (1,5) 

Biyopsi yapmayan 69 kişiden 65' i bu soruları cevapladı. 



Sonuçlar: Kursun Verimliği 

Yüzü aşkın kişiye eğitim olanağı !!!  

Eğitimin parçası!!! 

Pratik deneyimi arttırmakta!!! 

Katılımcılarda komplikasyonlar konusunda 

yeterli bilinç oluşturması gerekmekte!!! 

 

 

 

 

 



Beklentiler 

Simülasyon eşliğinde??? 
Bire bir eğitim??? 
… 



Teşekkürler 


