
ERKEK GENİTAL SİSTEM ve PROSTAT MUAYENESİ 
 

KONU: Erkek genital sistem muayenesi
 
AMAÇ: Bu eğitim sonunda katılımcı, eğitim rehberinde belirtilen beceri basamaklarını 
doğru ve sırasında uygulayarak bir basamaktan bir sonraki basamağa kolaylıkla 
geçebilecektir. 
 
GEREKLİ ARAÇLAR: Eldiven, LF00901U Prostat Muayenesi Maketi,  
 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
1.GELİŞTİRİLMESİ GEREKİR: Basamağın hiç uygulanmaması, yanlış uygulanması ya da 
sırasında uygulanmaması 
2.YETERLİ: Basamağın doğru olarak ve sırasında uygulanması fakat eksikliklerin olması 
ve/veya eğiticinin yardımına veya hatırlatmasına gerek duyulması 
3.USTALAŞMIŞ: Basamağın duraklamadan ve yardıma gerek kalmadan doğru olarak ve 
sırasında uygulanması 
 
Katılımcının adı-soyadı: 
Eğitim tarihi: 
 
Basamak no İşlem basamakları Uygulama (1-5)* 

1.  Hastayı işlem hakkında bilgilendiriniz.      
2.  Ellerinizi yıkayınız.      
3.  Muayene eldivenini giyiniz.      
4.  Hastanın ayakta size karsı donuk şekilde veya sırtüstü 

yatarak pozisyonda alt iç çamaşırı dahil belden aşağıya 
soyunmasını isteyiniz. 

     

5.  Dış genital organlara önce inspeksiyon yapınız.      
6.  Dış genital organların muayenesine penis ile başlayınız. 

Eksternal meanın yerine ve genişliğine dikkat ediniz. 
Sünnet olup olmadığını ve penis derisinde bir lezyon 
olup olmadığını inceleyiniz. 

     

7.  Uretradan akıntı olup olmadığını değerlendiriniz.      
8.  Skrotal muayeneye geçiniz ve skrotal deriyi 

değerlendiriniz (renk değişikliği, skar izi, 
desquamasyon). 

     

9.  Testislerin muayenesini yapınız. 
� Testislerin yeri, kıvamı, boyutları, hassasiyet ve ağrı 
varlığı, özellikle kitle olup olmadığı, 
� Hidrosel, varikosel araştırılması, 
� Vaz deferensler 

     

 Prostat Muayenesi      
10.  1–2–3 basamakları yapınız.       
11.  Hastanıza diz-dirsek, yan dekubitis ve ayakta öne doğru 

eğilmiş şekilde pozisyon veriniz. 
     

12.  Gluteusları iki yana ayırarak perianal bölge ve 
görülebilen anal kanal bölümünde lezyon olup 
olmadığını değerlendiriniz.  

     



13.  İşaret parmağınıza vazelin krem veya benzer 
kayganlaştırıcıdan bir miktar alınız. 

     

14.  Perianal bölgeye de vazelin surunuz.      
15.  İşaret parmağınızı pulpası aşağı bakacak şekilde anüse 

çok yavaş ve zorlamadan ilerletiniz. 
     

16.  Hasta kendini sıkar ise, rahat olmasını söyleyiniz.      
17.  Parmağınızı girebildiği kadar içeri girdikten sonra, 

yavaş hareketler ile önce rektum mukozasının (olası 
insidental rektal tümör açısından) ve daha sonra 
prostatın muayenesini yapınız. 

     

18.  Prostatın büyüklüğünü, kıvamını, asimetri olup 
olmadığını ve hassasiyetini kontrol ediniz. 

     

 Prostat üzerinde sertlik, nodul oluşumu gibi 
anormallikler varsa bunun yerini, büyüklüğünü ve 
çevre dokulara yapışık olup olmadığını değerlendiriniz. 

     

19.  Parmağınızı çıkarırken de, girişte olduğu gibi yavaş 
hareket ediniz. 

     

20.  Muayene eldivenini çıkarınız.      
21.  Ellerinizi yıkayınız.      

*Katılımcı bir üst basamağa geçebilmesi için yeterli düzeyde olmalı (en az 5 puan 
üzerinden 4 puan). 
 
 
Eğitimcinin adı-soyadı: 
İmzası: 
Anabilim Dalı:
 
 
 
 
 
 
 
 
 


