
 

Klinik durum: Künt Abdominal Travma  

Varyasyon 1: Stabil olmayan hasta. 

Radyolojik Prosedür Puan Yorum RRD* 

Direk göğüs grafisi 8 

Hastanın durumu izin verirse, kırığı, 
pnömomediastinumu ve abdominal hava ya 
da gaz birikmelerini değerlendirmek için. 
Göğüs radyografisi, BÜM(böbrek-üreter-
mesane abdominal radyografi) ve FAST 
tamamlayıcı incelemelerdir. Hastanın durumu 
izin verirse hepsi sıklıkla bu ortamda yapılır. 

☢ 

Göğüs karın ve pelvisin 
ultrason incelemesi 
(FAST) 

8 

Hastanın durumu izin verirse serbest sıvı için 
hızlı değerlendirme. Göğüs radyografisi, DÜS 
(direk üriner sistem grafisi) ve FAST 
tamamlayıcı incelemelerdir. Hastanın durumu 
izin verirse hepsi sıklıkla bu ortamda yapılır. 

O 

Abdomen ve pelvis 
direk grafisi (DÜG) 

8 

Kırık, intraperitoneal serbest hava ya da 
anormal sıvı ve gaz birikmelerini 
değerlendirmek için. Göğüs radyografisi, DÜS 
(direk üriner sistem grafisi) ve FAST 
tamamlayıcı incelemelerdir. Hastanın durumu 
izin verirse hepsi sıklıkla bu ortamda yapılır. 

☢☢ 

Abdomen ve pelvis 
olası embolizasyonuyla 
birlikte arteriyografi 

5 

Başlangıç görüntüleme yöntemi olarak uygun 
değil ama ek klinik bilgi ya da görüntüleme 
çalışmaları aktif kanama olasılığını 
gösteriyorsa daha uygun hale gelebilir. 

Değişken 

Kontrastsız abdomen 
ve pelvis BT 

3 

Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. 
Hastanın durumu düzeldiğinde ve 
hemodinamik olarak stabil olduğunda 
uygunluk derecelendirmesi artabilir. Sadece 
daha önceden ağır kontrast reaksiyonu olan 
ya da böbrek yetmezliği bulunanlarda 
düşünülür. 

☢☢☢☢ 

Kontrastlı abdomen ve 
pelvis BT 

3 

Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. 
Hastanın durumu düzeldiğinde ve 
hemodinamik olarak stabil olduğunda 
uygunluk derecelendirmesi artabilir. 

☢☢☢☢ 

Kontrastlı ve 
kontrastsız abdomen 
ve pelvis BT 

3 Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. ☢☢☢☢ 

Konsrastsız göğüs BT 3 

Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. 
Hastanın durumu düzeldiğinde ve 
hemodinamik olarak stabil olduğunda 
uygunluk derecelendirmesi artabilir. İnfüzyon 
olmadan görüntüleme sadece daha önceden 
ağır kontrast reaksiyonu olan ya da böbrek 
yetmezliği bulunanlarda düşünülür. 

☢☢☢ 

Konsrastslı göğüs BT 3 

Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. 
Hastanın durumu düzeldiğinde ve 
hemodinamik olarak stabil olduğunda 
uygunluk derecelendirmesi artabilir. 

☢☢☢ 



Kontrastlı ve 
kontrastsız göğüs BT 

3 

Stabil olmayan kritik hastalar için uygun değil. 
Hastanın durumu düzeldiğinde ve 
hemodinamik olarak stabil olduğunda 
uygunluk derecelendirmesi artabilir. 

☢☢☢ 

Abdomen ve pelvis 
ultrason 

2 
 

O 

Puan skalası: 1,2,3: Genellikle uygun değil. 4,5,6: Uygun olabilir. 
                    7,8,9: Genellikle uygun 

*Relatif 
radyasyon 

düzeyi 

 

 


