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MESANE GÜNLÜĞÜ DOLDURMA KILAVUZU  
Mesane günlüğü nedir? 
Mesane günlüğü çocuğunuzun gün boyu içtiği sıvı ile idrar çıkışını kaydettiğiniz bir günlük olup, aciliyet hissi 
(önlenemeyen ani ve şiddetli idrar yapma isteği), kazara olan idrar kaçağı olup olmadığını ve fonksiyonel 
mesane kapasitesini bize gösterir. Mesane günlüğü çocuğunuzun mesane problemini belirlemede ve 
tedavinin takibinde doktorunuza ve fizyoterapistinize yardımcı olur. Tedavi algoritmanızın doğru 
belirlenebilmesi için lütfen günlüğü eksiksiz bir şekilde 2 gün (3. günün ilk idrarı dahil) boyunca doldurunuz. 
Doldurmakta zorlandığınız noktalarda fizyoterapistiniz ile iletişime geçiniz. Üroterapi seansına geldiğinizde 
günlüğünüz mutlaka yanınızda olmalıdır. 

Günlüğü tamamlamak kaç gün alır? 
Günlüğü, klinik randevunuzun öncesinde 48 saat boyunca yani 2 günlük sürede çocuğunuzun sabah 
uyanmasından gece uyumasına kadar doldurabilirsiniz. Günlüğü takip eden 3. günün ilk idrar miktarı ile 
sonlandırmalısınız, ölçtüğünüz hacmi yazmak için günlüğün son sayfasında yer alan “3. Günün Sabah 
Yapılan İlk İdrarının Miktarı” yazan kutuya yazınız. Genelde hastalarımız günlüğü hafta sonu doldurmayı 
daha kolay bulmaktadır. 

Günlüğü doldurabilmek için neye ihtiyacım var?  
Çocuğunuzun çıkardığı idrarı (işeme hacmini) ve tükettiği sıvı hacmini ölçebilmek için dereceli iki adet ölçülü 
kaba ihtiyacınız vardır. Bu dereceli kaplar mililitre olarak ölçüm yapabilmeli ve en az 500 ml kapasiteli 
olmalıdır.  

Günlüğü tutarken nelere dikkat etmem gerek? 
Mesane günlüğünü kaydettiğiniz süre boyunca çocuğunuzu sıvı tüketmesi ve işemesi konusunda 
yönlendirmeyin. Bu günlüğün doğru değerlendirilebilmesi için çocuğun ihtiyaçlarını doğal akışı 
doğrultusunda karşılaması oldukça önemlidir. 

Günlüğü nasıl dolduracağım? 

 İşeme Saati ve Sıvıyı Alma Saati: Çocuğunuzun idrara çıkış saatini ve sıvı alma saatlerini ilgili 
kutucuğa saat olarak yazınız. (Örneğin: 10:20, 18:30 gibi) 

 İşeme Miktarı: Çocuğunuzun sabah uyandığında yaptığı ilk idrar miktarını ve saati yazarak günlüğü 
tutmaya başlayınız. Çocuğunuzun her idrar çıkışında, idrarını dereceli kaba yaptırınız. Çocuk idrarını 
yaptıktan sonra işeme hacmi kısmına ml olarak ilgili kutucuğa yazınız. (Örneğin: 250 ml) 

 İşeme Süresi: Çocuğunuzun idrara başlama süresi ile bitiş süresinde arasında geçen süreyi saniye 
cinsinden ilgili kutucuğa yazınız. 

 Aciliyet Hissi: Çocuğunuzun tuvalet öncesinde oluşan aciliyet hissinin (önlenemeyen ani ve şiddetli 
idrar yapma isteği) olması veya olmaması durumunda yok/az/orta/çok şeklinde ilgili kutucuğa 
yazınız. 

 İşemeden Önce İç Çamaşırı: Çocuğunuzun idrar yapmasından önce iç çamaşırının ıslak olup 

olmadığına göre ilgili kutucuğa aşağıdaki puanlamaya göre yazınız. 

 İdrar Kaçırma Derecesi: Şayet çocuğunuzun iç çamaşırında saat başı yapılan kontrollerde ıslaklık var 

ise aşağıdaki puanlama sistemine göre ilgili kutucuğa yazınız. 

Kaçırma ile İlgili Derece* 

 İç çamaşırında bozuk para büyüklüğünde idrar kaçağı (damla damla): 1 puan 

 İç çamaşırı tamamına yakın ıslak: 2 puan 

 Kıyafetine geçecek kadar ıslak: 3 puan 

 Bulunduğu yeri ıslatacak kadar ıslak: 4 puan 

 İçilen Sıvı Miktarı ve Türü: Çocuğunuz bir sıvı içtiğinde türünü (ne içtiğini) çay, su gibi türünü ve 
miktarını (ml olarak) ilgili kutucuğa yazınız. 

NOT: Çocuğunuzun gece üretilen idrar miktarını görmek için “Gece Üretilen İdrar Miktar”  günlüğünü doldurmanız 

gerekmektedir. Fizyoterapistiniz gerekli gördüğü durumda günlüğü size verecektir.
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Ad-Soyad:  Zeynep Tok 
 

Ölçüm İçin Gerekli Malzemeler Günlük toplam alınan sıvı miktarı (ml veya cc) = 750 ml 

Doğum Tarihi: 01/ 01/ 2000 
 

1 adet idrar ölçümü için ölçülü kap (ml veya cc) 
Günlük toplam işenen idrar miktarı (ml veya cc) = 550 
ml 

Günlüğü Doldurma Tarihi: 06/ 08/ 2021 
 

1 adet sıvı ölçümü için ölçülü kap (ml veya cc) Maksimum işenen idrar miktarı (ml veya cc) = 250 ml 

ÖRNEK MESANE GÜNLÜĞÜ 

İşeme saati & 
Sıvıyı Alma Saati 

İşeme Miktarı 
(ml veya cc) 

İşeme Süresi 
(saniye) 

Aciliyet Hissi 
(Yok/Az/Orta/Çok) 

İşemeden Önce İç 
Çamaşırı* 

( 1,2 3, 4 puan/Kuru) 

İdrar Kaçırma 
Derecesi*(saat 
başı kontrol) 
(1, 2, 3, 4 puan) 

İçilen Sıvı Miktarı ve Türü 
(ml veya cc) 

 

Örnek: 09:15 
(Sabah yapılan ilk idrar 

zamanı) 
250 ml 12 sn az 2 puan   

10:00 saat başı 
   

 3 puan  

13:15 
     

250 ml süt 

14:30 100 ml 8 sn yok kuru 
 

400 su 

16:20 50 ml 5 sn orta 1 puan 
  

20:00 150 ml 10 sn yok 4 puan 3 puan 100 ml su 

       

Kaçırma ile İlgili 
Derecesi* 

İç çamaşırında bozuk para büyüklüğünde idrar kaçağı (damla damla): 1 puan 
İç çamaşırı tamamına yakın ıslak: 2 puan 

Kıyafetine geçecek kadar ıslak: 3 puan 
Bulunduğu yeri ıslatacak kadar ıslak: 4 puan 

 

2 GÜNLÜK MESANE (İDRAR) GÜNLÜĞÜ 
Tedavi algoritmanızın doğru belirlenebilmesi için lütfen günlüğü eksiksiz bir şekilde 2 gün (3. günün ilk idrarı dahil) boyunca 

doldurunuz. Doldurmakta zorlandığınız noktalarda fizyoterapistiniz ile iletişime geçiniz. 
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Lütfen 2.gün ölçümleriniz için bir sonraki sayfaya geçiniz.  

ÖLÇÜMÜN 1. GÜNÜ (GÜNDÜZ) 

İşeme Saati & 
Sıvıyı Alma Saati 

İşeme Miktarı 
(ml veya cc) 

İşeme Süresi 
(saniye) 

Aciliyet Hissi 
(Yok/Az/Orta/Çok) 

İşemeden Önce İç 
Çamaşırı* 

( 1,2 3, 4 puan/Kuru) 

İdrar Kaçırma 
Derecesi* (saat 

başı kontrol) 
(1, 2, 3, 4 puan) 

İçilen Sıvı Miktarı ve Türü 
(ml veya cc) 

 

       

 
     

 

       

       

       

       

       

       

       

       

Kaçırma ile İlgili 
Derecesi* 

İç çamaşırında bozuk para büyüklüğünde idrar kaçağı (damla damla): 1 puan 
İç çamaşırı tamamına yakın ıslak: 2 puan 

Kıyafetine geçecek kadar ıslak: 3 puan 
Bulunduğu yeri ıslatacak kadar ıslak: 4 puan 
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1. GÜN ÖLÇÜMÜNÜN DEVAMI  

İşeme Saati & 
Sıvıyı Alma Saati 

İşeme Miktarı 
(ml veya cc) 

İşeme Süresi 
(saniye) 

Aciliyet Hissi 
(Yok/Az/Orta/Çok) 

İşemeden Önce İç 
Çamaşırı* 

(I1,2 3, 4 puan/Kuru) 

İdrar Kaçırma 
Derecesi* (saat 

başı kontrol) 
(1, 2, 3, 4 puan) 

İçilen Sıvı Miktarı ve Türü 
(ml veya cc) 

 

       

 
     

 

       

       

       

       

       

       

       

       

Kaçırma ile İlgili 
Derecesi* 

İç çamaşırında bozuk para büyüklüğünde idrar kaçağı (damla damla): 1 puan 
İç çamaşırı tamamına yakın ıslak: 2 puan 

Kıyafetine geçecek kadar ıslak: 3 puan 
Bulunduğu yeri ıslatacak kadar ıslak: 4 puan 
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ÖLÇÜMÜN 2. GÜNÜ (GÜNDÜZ) 

İşeme Saati & 
Sıvıyı Alma Saati 

İşeme Miktarı 
(ml veya cc) 

İşeme Süresi 
(saniye) 

Aciliyet Hissi 
(Yok/Az/Orta/Çok) 

İşemeden Önce İç 
Çamaşırı* 

( 1,2 3, 4 puan/Kuru) 
 

İdrar Kaçırma 
Derecesi* (saat 

başı kontrol) 
(1, 2, 3, 4 puan) 

İçilen Sıvı Miktarı ve Türü 
(ml veya cc) 

 

       

 
     

 

       

       

       

       

       

       

       

3. Günün Sabah Yapılan İlk İdrarının Miktarı (ml veya cc): 

Kaçırma ile İlgili 
Derecesi* 

İç çamaşırında bozuk para büyüklüğünde idrar kaçağı (damla damla): 1 puan 
İç çamaşırı tamamına yakın ıslak: 2 puan 

Kıyafetine geçecek kadar ıslak: 3 puan 
Bulunduğu yeri ıslatacak kadar ıslak: 4 puan 
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2. GÜN ÖLÇÜMÜNÜN DEVAMI 

İşeme Saati & 
Sıvıyı Alma Saati 

İşeme Miktarı 
(ml veya cc) 

İşeme Süresi 
(saniye) 

Aciliyet Hissi 
(Yok/Az/Orta/Çok) 

İşemeden Önce İç 
Çamaşırı* 

(1,2 3, 4 puan/Kuru) 
 

İdrar Kaçırma 
Derecesi* (saat 

başı kontrol) 
(1, 2, 3, 4 puan) 

İçilen Sıvı Miktarı ve Türü 
(ml veya cc) 

 

       

 
     

 

       

       

       

       

       

       

       

3. Günün Sabah Yapılan İlk İdrarının Miktarı (ml veya cc): 

Kaçırma ile İlgili 
Derecesi* 

İç çamaşırında bozuk para büyüklüğünde idrar kaçağı (damla damla): 1 puan 
İç çamaşırı tamamına yakın ıslak: 2 puan 

Kıyafetine geçecek kadar ıslak: 3 puan 
Bulunduğu yeri ıslatacak kadar ıslak: 4 puan 


