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ÖNSÖZ 

 

Değerli Meslektaşlarımız, 

 

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği'nin 4. Uluslararası & 12. Ulusal 

Kongresi, 13-16 Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya ASKA Lara Resort Otel'de 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle siz değerli meslektaşlarımızı, yoğun geçen pandemi 

yorgunluğunun ardından Lara, Antalya’da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyetimizi 

paylaşmak isteriz.  

"Değişimin Ötesinde Cerrahi Hemşireliği" sloganı ile yola çıktığımız bu kongremize sizleri 

davet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadık. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 

Derneği, ilk kongresinden bu yana, 11 kongreyi büyük bir başarı ile gerçekleştirmiştir. 

Kongrelerimizin giderek büyüyen katılımcı sayısına ulaşmasında arka planda büyük özveri ile 

hazırlanmış yoğun bir emeğin yanı sıra siz değerli meslektaşlarımızın ilgi ve desteği 

bulunmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerde bilimsel olarak kendimizi geliştirmekle 

birlikte sosyal paylaşımlar sayesinde pek çok dostluklar da kazandık, her kongrede aramıza 

eklenen yeni katılımcılarla kazanmaya da devam etmekteyiz. 

Kongremizin bilimsel programında yer alan bilgi güncelleme oturumları, konferanslar, paneller 

ve uluslararası toplantıları ile sizlere her zaman olduğu gibi cerrahi bakım alanındaki son 

gelişmeleri sunmayı hedefledik. Sağlık çok disiplinli bir alan, sağlık hizmeti bir ekip işi. Bu 

bakış açısıyla planlanan bu kongremizde de sağlığın korunması ve geliştirilmesinde ekip iş 

birliğinin önemini vurgulamak istedik. İnterdisipliner yaklaşımla farklı alanlardan 

konuşmacılarımız olmasına bu kongremizde de özen gösterdik. Kongremizde 224 sözel, 63 

poster bildiri vardı; bunların 36’sı lisansüstü tezleri ve İngilizce sunuldu, göstermiş olduğunuz 

ilgiye teşekkür ederiz.  

Kovid nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmetle anarken, pandemi 

döneminde değişen bilgi ve alışkanlıklarımız ışığında cerrahi süreçte edindiğimiz 

deneyimlerimizi paylaştığımız başarılı bir kongre daha geçirmenin mutluluğu ile sevgi ve 

saygılarımızı sunuyoruz. 

 

Kongre Düzenleme Kurulu Adına 

Kongre Başkanı 

Prof. Dr. Filiz ÖĞCE AKTAŞ 
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BARİATRİK CERRAHİ VE ERAS (HIZLANDIRILMIŞ İYİLEŞME 

PROTOKOLLERİ) 

 

BARIATRIC SURGERY AND ERAS 

 

 

Prof. Dr. Ayfer ÖZBAŞ1, Arş. Gör. Gülsüme SATIR2 

1 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik 

Bölümü 

2 Biruni Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü 

 

 

ÖZET 

ERAS protokollerinin temelini; cerrahiye bağlı stresin azaltılması, ameliyat sonrası 

süreçte fizyolojik işlevlerin korunması ve erken mobilizasyonun sağlanması oluşturur. ERAS 

protokolü cerrah, anestezist, hemşire, fizyoterapist ve diyetisyeni içeren multidisipliner bir 

yaklaşım gerektirmektedir. Bu multidisipliner yaklaşım içerisinde cerrahi hemşiresi, ameliyat 

öncesi, sırası ve sonrasını içeren cerrahi sürecin her aşamasında yer almaktadır. ERAS'ın 

bariatrik cerrahiye uygulanması diğer cerrahi alanlardan çok daha yenidir.  Bariatrik cerrahide 

ERAS protokolleri için kılavuzlar üzerinde kanıta dayalı bir fikir birliği, 2016 yılında 

Uluslararası Cerrahi Metabolizma ve Beslenme Derneği tarafından da onaylanmıştır. 

Çalışmalar ERAS protokollerinin bariatrik cerrahide uygulanmasının güvenli ve uygulanabilir 

olduğunu, hastanede kalış süresini önemli ölçüde kısalttığını ve hastanın iyileşmesini 

hızlandırdığını göstermiştir. 

Anahtar kelimeler: ERAS, Bariatrik Cerrahi, Bariatrik Cerrahide ERAS 

 

ABSTRACT 

 The basis of ERAS protocols; Reducing the stress associated with surgery, preserving 

physiological functions in the postoperative period and providing early mobilization. The 

ERAS protocol requires a multidisciplinary approach that includes surgeon, anesthesiologist, 

nurse, physiotherapist and dietician. In this multidisciplinary approach, the surgical nurse is 

involved in every stage of the surgical process, including pre, during and after surgery. The 

application of ERAS to bariatric surgery is much newer than other surgical fields. An evidence-

based consensus on guidelines for ERAS protocols in bariatric surgery was also endorsed by 

the International Society for Surgical Metabolism and Nutrition in 2016. Studies have shown 
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that the application of ERAS protocols in bariatric surgery is safe and feasible, significantly 

shortens hospital stay and accelerates patient recovery. 

Keywords: ERAS, Bariatric Surgery, ERAS in Bariatric Surgery 

 

GİRİŞ  

ERAS, ‘Enhanced Recovery After Surgery (Cerrahi Sonrası İyileşmeyi 

Hızlandırma)’nın baş harflerinden oluşan, iyileşmeyi hızlandırma ve ameliyat sonrası 

sonuçların optimize edilmesi amacıyla kanıta dayalı tıp uygulamalarıdır (Dietz, 2019; 

Dağıstanlı ve ark., 2018; Bölükbaş ve Birlikbaş, 2019). Bu uygulamalar perioperatif bakım 

(ameliyat öncesi, sırası ve sonrası) protokollerini içermektedir. Bu terim Amerika’da “Fast 

Track Surgery-FTS (Hızlandırılmış Süreç) (Bölükbaş ve Birlikbaş, 2019), ülkemizde ise 

“Hızlandırılmış Bakım Protokolleri=HBP” olarak adlandırılmaktadır. 29 

Danimarka’dan Prof. Henrik Kehlet’in yaptığı çalışmalar bu protokollerin 

belirlenmesinde temel taşlar olmuştur. Kehlet’in 1997’de başlattığı bu çalışmaların sonuçları 2 

yıl sonra yayımlandı. Fearon ve Ljungqvist, bu durumun bilimsel bir protokolle, kanıta dayalı 

tıp kurallarına uygun olarak incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi için 2001 yılında 

Kuzey Avrupa ülkelerinden (İskoçya, İsveç, Danimarka, Norveç ve Hollanda) bir çalışma grubu 

oluşturdu. Çalışma grubu cerrahi strese metabolik yanıtı modifiye ederek komplikasyonları 

azaltmak ve ameliyat sonrası derlenmeyi hızlandırma üzerine odaklandı. Bu grup yaklaşık bir 

yıl süreyle protokolü geliştirmek için çalıştı ve sonunda elektif kolorektal cerrahi için güncel 

uygulamaları içeren bir öneri paketi hazırlandı ve bu paket 2005 yılında yayımlandı. 2010 

yılında, ERAS çalışma grubu merkezi Stockholm’de olan uluslararası derneğe dönüştü ve 

ERAS Derneği adını aldı. Dernek ilk uluslararası kongresini 2012 yılında Cannes’de yaptı ve 

ilk rehberlerini aynı yıl yayımladı.2,10,15,16 Geliştirilen bu protokolün amacı ameliyat öncesi 

organ fonksiyonlarını korumak ve cerrahi sonrası stres yanıtı azaltarak erken iyileşme elde 

etmektir.10,27 

İlk ERAS kılavuzunda 24 temel protokol bulunmaktaydı ve sonraki kılavuzlar 

gastrektomi, bariatrik cerrahi, üroloji, ortopedi, göğüs cerrahisi, karaciğer cerrahisi ve 

jinekolojik onkoloji üzerine yayınlandı.15,20 Multidisipliner bir süreç olan ERAS; hekimler, 

servis hemşireleri, anestezistler, ameliyathane hemşireleri ve hastaların kendilerinin iş birliği 

ile uygulanabilmektedir.31 
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Bariatrik Cerrahi 

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 21. yüzyıl epidemisi olarak ilan 

edilmiştir. Diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar ve farklı kanser türleri gibi çoklu 

patolojilerle ilişkilidir.19 Bariatrik cerrahi ülkemizde ve dünyada giderek popüler hale gelen ve 

daha çok tercih edilen, prevalansı da her geçen gün artan obezitenin tedavi yöntemlerinden 

biridir.21 Bariatrik cerrahinin, randomize kontrollü çalışmalarda gösterildiği gibi, obezite ile 

ilişkili hastalıkların uzun süreli kilo kaybının korunması ve kontrolü için güvenli ve etkili 

olduğu artık kanıtlanmıştır.19 Amerika ve Avrupa merkezlerinin çoğunda en sık yapılan 

ameliyatlar laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB) ve sleeve gastrektomidir (SG) ve 

ameliyatların %75’ini oluşturmaktadır. 19,20 

Bariatrik Cerrahi ve ERABS (Enhanced Recovery After Bariatric Surgery) 

ERAS'ın bariatrik cerrahiye uygulanması diğer cerrahi alanlardan çok daha yenidir.22 

Bariatrik cerrahide ERAS protokolleri için kılavuzlar üzerinde kanıta dayalı bir fikir birliği, 

2016 yılında Uluslararası Cerrahi Metabolizma ve Beslenme Derneği (IASMEN) tarafından da 

onaylanmıştır.13,28 Bu kılavuzların yazarları, diğer uzmanlık alanlarındaki ERAS protokollerine 

kıyasla ERABS (Enhanced Recovery After Bariatric Surgery) hakkındaki literatürün daha az 

olduğunu kabul etmiştir; böylece, öneriler sürekli denetim ve analiz için elektronik veri 

tabanında toplanmaktadır. ERABS protokolü uygulandığında rutin ameliyat sonrası bakıma 

kıyasla; ameliyat süresinin ve hastanede kalış süresinin azalmasına katkıda bulunduğu 

belirtilmiştir.1,8,13,20,26,30 Yapılan diğer çalışmalarda ise ERABS'ın uygulanması, hastanede 

ameliyat sonrası opioid kullanımını ve yeniden yatışları önemli ölçüde azalttığı5,11,17,31 ve 

ameliyat sonrası bulantı kusmayı azalttığı bulunmuştur.5,14 Bir meta analizde ise ERAS 

protokollerinin bariatrik cerrahide uygulanmasının güvenli ve uygulanabilir olduğu, hastanede 

kalış süresini önemli ölçüde kısalttığı ve hastanın iyileşmesini hızlandırdığı bulunmuştur.31 

Bariatrik cerrahide ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve sonrası hasta bakımında; yüksek, 

orta, düşük ve çok düşük kanıt düzeyinde ERAS önerileri bulunmaktadır.  ERAS Derneği'nin 

2016'da yayınlanan bariatrik cerrahi kılavuzlarının ilk versiyonuna dayanarak, 2020 yılında 

tekrar yazarlar yeni bir güncelleme yaparak ve önceki konuları gözden geçirerek rehberi 

yeniden değerlendirdiler. Rehber oluşturulurken. Her öneriyi destekleyen kanıtların kalitesi, ilk 

ve son yazarla birlikte bir veya iki yazar tarafından gözden geçirilmiştir. Her çalışmanın 

metodolojik kalitesini değerlendirmek için Cochrane kontrol listesi kullanılmıştır. Genel olarak 

kanıt kalitesi, derecelendirme önerileri, değerlendirme, geliştirme ve değerlendirme (GRADE) 
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sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öneriler güçlü ve zayıf derecede öneriler olarak 

gruplandırılmıştır. Güçlü öneriler; istenen etkilerin yaratıldığından emin olunan ve uyulması 

gerektiği düşünülen önerileri, zayıf öneriler ise önerilere uymanın istenilen etkileri muhtemelen 

istenmeyen etkilerden ağır basmaktadır ve daha az güvenilmektedir.25 

ERAS maddeleri için kanıt ve öneriler, Yatış öncesi, ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve 

ameliyat sonrası olmak üzere dört farklı başlıkta sunuldu ve klinik uygulamada kullanılacakları 

sıraya göre sıralandı.25 

Bariatrik Cerrahide Yatış Öncesi Bakımda ERAS Önerileri  

1. Ameliyat Öncesi Bilgi, Eğitim ve Danışmanlık 

Bariatrik cerrahi öncesi bilgi, eğitim veya danışmanlığın etkisi hakkında az sayıda kanıt 

bulunmaktadır. Bariatrik cerrahi planlanan hastaya, bariatrik cerrahi sonrası yaşamla ilişkili 

kapsamlı değişikliklerin etkisi konusunda iyi bilgilendirilmelidir. Ameliyat öncesi hastaya bilgi 

vermenin ve danışmanlığın kaygıyı azalttığı ve ameliyat sonrası talimatlara uyumu, ameliyat 

sonrası iyileşmeyi, hastanede kalış süresini ve uzun vadeli sonuçları iyileştirdiği 

gösterilmiştir.25,28 Hastaların cerrahinin riskleri, egzersiz yapmanın önemi ve geç 

komplikasyonlar konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir.4 Kanıt düzeyi: 

düşük, Öneri derecesi: güçlü).25 

2. Cerrahi İçin Endikasyon Ve Kontrendikasyon 

Bariatrik cerrahi için güncellenmiş ulusal ve uluslararası rehberlerin önerdiği ve diyabet 

derneğinin önerdiği endikasyonlar ve kontrendikasyonlara uygun hasta seçimi yapılmalıdır.  

(Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü).25 

3a. Sigara ve Alkol Bırakma 

Sigara içen bireylerde olarak azalmış doku oksijenasyonuna ve bunun sonucunda yara 

enfeksiyonlarına, pulmoner komplikasyonlara ve tromboemboli riskinin arttırdığı belirtilmiştir. 

Birkaç kontrollü çalışma, sigarayı bırakmanın postoperatif komplikasyonlarda belirgin azalma 

ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Yapılan çalışmalarda, sigarayı ameliyattan 4 hafta önce 

bırakmanın önemli olduğu vurgulanmıştır. (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü) .25,28 

Kolon cerrahisi için ERAS kılavuzları, ameliyattan 4 hafta önce alkolün bırakılmasını 

önermektedir. Bununla birlikte, gastrik bypass cerrahisinden sonra artan alkol bağımlılığı riski 

ve bariatrik cerrahi ile ilişkili davranış değişiklikleri gereksinimi nedeniyle, alkol bağımlısı 

hastalar 1- 2 yıl önce alkolü bırakması sağlanmalıdır. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi 

güçlü).25,28 
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3b. Ameliyat Öncesi Kilo Kaybı 

Hastalar ameliyat öncesi kilo verme programına katılmaya teşvik edilmelidir. 2011'de 

yapılan bir meta-analiz ve 2015'teki güncellenmiş bir derleme, ameliyat öncesi kilo kaybının 

ameliyat sonrası komplikasyonlarda azalma ile ilişkili olduğunu göstermiştir (Dang ve ark., 

2020). Hastalara genellikle 2-4 hafta süreyle ameliyat öncesi düşük kalorili diyet (1000–1200 

kcal/gün) veya çok düşük kalorili diyet (800 kcal/gün) önerilir. Bunun karaciğer hacmini %16-

20 azalttığı ve cerrahı ameliyatta rahatlattığı belirtilmektedir. Ameliyat öncesi kilo kaybının 

ameliyat sonrası komplikasyonlara etkisi açısından diyabetli ve diyabetik olmayan hastalar 

arasındaki farklılıkları değerlendiren çalışmalardan veri bulunmamaktadır.25 Bariatrik cerrahi 

öncesi çok düşük veya düşük kalorili diyet kullanılarak ameliyat öncesi kilo kaybı 

önerilmelidir.  (Kanıt düzeyi: ameliyat sonrası komplikasyonlar: orta; Öneri derecesi: güçlü).28 

Diyabetli hastalar ve kan şekeri düşürücü ilaçlarla tedavi gören hastalar, tedavi yan 

etkilerini yakından izlemeli ve hipoglisemi riskinin farkında olmalıdır. Çok düşük kalorili diyet, 

diyabetli hastalarda insülin duyarlılığını artırır. (Kanıt düzeyi: diyabet: düşük;  Öneri derecesi: 

güçlü).28 

4. Prehabilitasyon ve Egzersiz 

Prehabilitasyon, hastaların cerrahi stresten sonra daha çabuk iyileşmesini sağlamak için 

fonksiyonel ve fizyolojik kapasiteyi geliştirmek amacıyla ameliyat öncesi fiziksel 

şartlandırmayı içerir.  Yapılan bir sistematik derlemede, ameliyat öncesi egzersiz 

programlarının ameliyat sonrası komplikasyonları ve hastanede kalış süresini azalttığını 

göstermiştir. Bariatrik cerrahi geçiren hastalar için uygulanabilirliği tartışmalıdır.28 

Prehabilitasyon fonksiyonel iyileşmeyi arttırsa da literatürde öneri için yeterli verinin olmadığı 

belirtilmektedir. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçsüz).4,25,28 

 

Bariatrik cerrahide ameliyat öncesi bakımda ERAS önerileri 

5. Destekleyici Farmakolojik Girişimler 

Glukokortikoidler anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bu nedenle elektif cerrahide 

stres yanıtını azaltmak, ameliyat sonrası bulantı ve kusmayı azaltmak için de 

kullanılmaktadır.25,28 Anestezi indüksiyonundan 90 dakika önce 8 mg deksametazon IV olarak 

uygulanmasının, ameliyat sonrası bulantı ve kusmayı azaltmasının yanı sıra inflamatuar yanıtta 

da etkili olduğu belirtilmektedir. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçsüz) .25 
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Bariatrik cerrahide statin kullanmamış hastalarda perioperatif statinleri destekleyecek yeterli 

kanıt yoktur. Statin kullanan hastalar perioperatif dönemde tedaviye güvenle devam edebilirler. 

(Kanıt düzeyi: çok düşük, Öneri derecesi: güçsüz).25 

Beta-adrenerjik blokaj, bariatrik cerrahide sonucu olumsuz etkilemez, ancak yüksek 

kardiyovasküler riski olan hastalarda perioperatif fazda güvenle devam ettirilebilir. (Kanıt 

düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçsüz).25 

6. Ameliyat Öncesi Açlık 

Yapılan çalışmalarda gastrik sıvı hacmi, yarı katı yiyecekler ve içeceklerden sonra mide 

boşalma oranları açısından obez ve diğer hasta grupları arasında fark bulunmadığı 

belirtilmektedir.28 Bu nedenle obez hastalarla diğer hastalara ameliyat öncesinde aynı sürede 

açlık önerilmektedir. Obez hastaların, anestezi indüksiyonundan önce altı saatte kadar katı gıda, 

iki saatte kadar sıvı gıda alabilecekleri, otonom nöropatili diyabetik hastaların ise aspirasyon 

riskinden dolayı açlık süresinin önemli olduğu vurgulanmaktadır.12,25  (Diyabetik olmayan obez 

hastalar: Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçlü), diyabetik hastalar: Kanıt düzeyi: düşük, 

Öneri derecesi: güçlü).25 

7. Oral Karbonhidrat Yüklemesi 

Ameliyat öncesi anestezi indüksiyonlarından 2-3 saat önce izo-osmoler karbonhidratlı 

içeceklerin alınmasının; ameliyat sonrası insülin direncini zayıflattığı, nitrojen ve protein 

kayıplarını azalttığı, açlık, susuzluk hissi ve anksiyeteyi azalttığı belirtilmektedir. Ayrıca tüm 

bu sonuçlara bağlı olarak hastanede kalış süresini de azaltabileceği vurgulanmaktadır. Majör 

abdominal elektif cerrahi geçiren hastalarda, ameliyat öncesi oral karbonhidrat alımının 

metabolik ve klinik olarak fayda sağladığı belirtilmektedir.25,28 Şiddetli obez hastalarında ise 

kanıt eksikliği nedeniyle ameliyat öncesi karbonhidrat yüklemesi önerilmemektedir. (Kanıt 

düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçsüz).25  

8. Bulantı ve Kusmayı Önleme 

Bireylerin kadın olması, laparoskopik ameliyat süresinin bir saatten fazla sürmesi, daha 

önceden ameliyat sonrası bulantı kusma öyküsü bulunması, uçucu anestezik ajan kulanımı ve 

ameliyat sonrası opioid kullanımı ameliyat sonrası bulantı kusma için risk faktörleridir. Son 

kılavuzlar, hasta risk faktörlerine göre antiemetiklerin kullanımıyla temel riski azaltarak 

multimodal bir yaklaşım önermektedir.25,28 Kanıt düzeyi: yüksek, Öneri derecesi: güçlü).25 
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B) Bariatrik cerrahide ameliyat sırası bakımda ERAS önerileri 

9. Ameliyat Sırası Sıvı Yönetimi 

Morbid obez hastalarda perioperatif sıvı yönetimi ve volüm durumunun doğru 

değerlendirilmesi zordur. Bunun nedenleri arasında fizyolojik farklılıklar, çoklu 

komorbiditelerin varlığı, non-invaziv monitörizasyon kullanımıyla ilişkili yanlışlıklar ve 

ameliyat sonrası dönemde daha yüksek rabdomiyoliz insidansı yer almaktadır.28 Ameliyat 

öncesi dönemde intravenöz sıvılara başlanılması, sıvı izleminin yapılması ve oral alımın yeterli 

olduğundan emin oluncaya kadar intravenöz sıvılara devam edilmesi önerilmektedir.25,28 (Kanıt 

düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü).25 Ameliyat döneminde ise kristalloid ve kolloid sıvıların 

tercih edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak Kolloid sıvılar, kristaloid sıvılara kıyasla 

intra ve postoperatif doku oksijen gerilimini iyileştirmez ve postoperatif komplikasyonları 

azaltmaz. Bireysel amaca yönelik sıvı tedavisini destekleyen orta düzeyde kanıt vardır. (Kanıt 

düzeyi: düşük, Öneri derecesi: zayıf).25,28 

10. Standart Anestezi Protokolü  

Obez hastalar, obezite ile ilişkili fizyolojik değişiklikler sebebiyle obez olmayan 

hastalardan daha yüksek anestezik risk taşımaktadır. Bariatrik cerrahide kısa etkili ajanların 

kullanımı ve opioid miktarının azaltılması ile maliyetleri ve komplikasyonları azalttığı 

düşünülmektedir. Ancak mevcut kanıtlar belirli anestezik ajanlar veya tekniklerin önerilmesi 

için yeterli bulunmamaktadır. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçsüz).12,25,28 

 Postoperatif iyileşmeyi sağlamak için lokal anestezikler de dahil olmak üzere opoid doz azaltıcı 

multimodel anestezi stratejileri kullanılmalıdır. (Kanıt düzeyi: yüksek, Öneri derecesi: güçlü).25 

Opioid gereksinimlerini azaltmak için mümkün olduğunda bölgesel anestezi teknikleri 

uygulanmalıdır. Laparatomide torasik epidural analjezi düşünülmelidir. (Kanıt düzeyi: düşük, 

Öneri derecesi: güçsüz).25 

Bariatrik cerrahide ETAG (End-Tidal Anestezik Gaz) izleminin yapılmadığı 

durumlarda BIS (Bispectral Index) kullanılarak anestezik ajanın yoğunluğunun izlenmesi 

gerekmektedir. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçlü).25 

11. Hava Yolu Yönetimi 

Obez hastalarda ameliyat döneminde havayolu yönetiminin, normal kilodaki hastalara 

oranla daha zordur. Bu yüzden anestezistlerin, obez hastalarla hava yolu yönetimi ile ilgili 

yaşanabilecek zorlukları bilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir.12,25 (Kanıt düzeyi: orta,  

Öneri derecesi: güçlü).25 
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Obez hastalarda endotrakeal tüpün boyutlarının iyi seçilmesinin, ameliyat sonrası 

komplikasyon gelişme oranlarını azaltabileceği, hava yolu yönetimi için trakeal entübasyonu 

tercih edebilecekleri belirtilmektedir. (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü).25 

 12. Ventilasyon Stratejileri 

Yüksek PEEP değerlerinden kaçınarak elektif obezite cerrahisi geçiren tüm hastalarda 

akciğer koruyucu ventilasyon uygulanmalıdır. (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü).25 

Bariatrik cerrahi hastalarının pozisyonlarının solunum fonksiyonlarını etkilediği 

belirtilmektedir. Bu nedenle pnömoperiton yokluğunda, akciğer mekaniğini ve gaz değişimini 

iyileştirmek için trandelenburg ve kalçanın hafif açılandığı oturma pozisyonu (beach chair ) 

pozisyonun yararlı olabileceği belirtilmektedir.(Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçsüz).25 

13. Nöromüsküler Blokaj 

Derin nöromüsküler blokaj cerrahi performansı iyileştirir. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri 

derecesi: güçlü).25 

Nöromüsküler blokajın tamamen tersine çevrilmesi hastanın iyileşmesini sağlar.(Kanıt düzeyi: 

orta, Öneri derecesi: güçlü).25 

Nöromüsküler blokaj varlığında ise hasta izleminin uygun yöntemle yapılması iyileşme 

sürecine olumlu katkı sağlayacağı vurgulanmaktadır. (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: 

güçlü).25 

14. Cerrahi Teknikler 

Laparoskopik bariatrik cerrahi hızla açık cerrahinin yerini almıştır.28 Laparoskopik 

yöntem ile kişilerin hastanede yatış süresini kısaldığı ve insizyonel herni görülme oranının 

azaldığı belirtilmektedir. Bariatrik cerrahide ise bu yöntemin uzman ekip tarafından uygulanma 

şartıyla önerildiği vurgulanmaktadır.12 (Kanıt düzeyi: yüksek, Öneri derecesi: güçlü).25 

15. Abdominal Drenaj ve Nazogastrik Tüp 

Gastroduodenal cerrahi uygulanan 1085 hastayı içeren 9 RKÇ'nin alt grup analizinde, 

ameliyat sonrası nazogastrik tüpün rutin kullanımı ile ilişkili pulmoner komplikasyonun 

arttığını belirtmişlerdir.28 Bariatrik cerrahide ameliyat sırasında yerleştirilen nazogastrik 

tüplerin ameliyattan sonra çıkarılması gerektiği ve ameliyat sonrasında rutin nazogastrik tüpün 

kullanılmaması önerilmektedir. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçlü).25,28 

Bariatrik cerrahi ameliyatlarından sonra profilaktik abdominal drenajın rolünü ve etkinliğini 

değerlendiren hiçbir RKÇ bulunmamaktadır. Laparoskopik Roux-en-Y gastrik baypas üzerine 

yakın zamanda yapılan bir retrospektif çalışma, rutin dren uygulanan 272 hastadan oluşan ve 

dren uygulanmayan 483 hastadan oluşan grup karşılaştırdı. Hastalarda görülen kaçak ve tekrar 
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ameliyat olma oranlarının benzer olduğu bulunmuştur. Bariatrik cerrahide kanıt olmamasına 

rağmen, diğer gastrointestinal cerrahilerde belirtildiği gibi, abdominal drenajın gereksiz 

olabileceği belirtilmektedir. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçlü).4,25,28 

Bariatrik cerrahide ameliyat sonrası bakımda ERAS önerileri 

16. Ameliyat Sonrası Oksijenlenme 

Obezite oksijenizasyon açısından risk faktörüdür. Bu sebeple obez hastalarda solunum 

yetmezliği, artmış gastrik ve özefageal basınçla ilişkili solunum sıkıntıları sıklıkla 

görülmektedir. Bariatrik cerrahi geçiren hastalarda spirometre ve derin solunum öksürük 

egzersizlerinin 1-2 saatte bir yapılması pulmoner komplikasyonların önlenmesi için önemlidir. 

Uyku apnesi olmayan obez hastaların, ameliyat sonrası erken dönemde baş yükseltilmiş veya 

yarı oturur pozisyonda  profilaktik olarak oksijen ile desteklenmesi önerilir. (Kanıt 

düzeyi:oksijen desteği  düşük/ pozisyon yüksek, Öneri derecesi: güçlü).25 

Obez hastalarda solunum sıkıntısı belirtileri düzenli olarak izlenmeli ve ihtiyaç 

duyulduğunda pozitif basınçlı hava desteği verilmelidir.12 Non-invaziv pozitif basınçlı 

ventilasyon: Profilaktik ameliyat sonrası sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) obstrüktif 

uyku apnesi tanısı konmamış obez hastalarda rutin olarak önerilmemektedir (Kanıt düzeyi: orta, 

Öneri derecesi: güçsüz). Fakat hastaların beden kitle indeksi 50 kg/m2 ve oksijen saturasyonu 

%90’nun altında ise CPAP tedavisi gerekebileceği bildirilmektedir. Kanıt düzeyi: orta, Öneri 

derecesi: güçlü).25 

Obstrüktif uyku apneli obez hastalar evde CPAP tedavisi alıyorsa, ameliyat sonrası 

erken dönemde ekipmanlarını kullanmaları gerekmektedir. (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: 

güçlü).25 

17. Tromboprofilaksi 

Yapılan çalışmalarda, bariatrik cerrahi sonrası morbiditenin ve mortalitenin %50'sinin 

ana nedenini tromboembolik komplikasyonların oluşturduğunu belirtmektedir. Obezitenin 

kendisine ek olarak risk faktörleri arasında venöz tromboemboli öyküsü, ileri yaş, sigara 

kullanımı, varisli damarlar, kalp veya solunum yetmezliği, trombofili ve östrojen oral 

kontrasepsiyon yer almaktadır. Tromboembolik komplikasyonları önlemek için aralıklı 
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pnömatik kompresyon veya dereceli kompresyon çorapları gibi mekanik yöntemler 

kullanılmalıdır. Ayrıca, 280 bariatrik hasta ile yapılan bir çalışmada erken mobilizasyon ve 

kompresyon çorapları kullanıldığında, derin ven trombozu insidansını düşürdüğü 

belirtilmektedir. Bariatrik cerrahi hastaları en azından orta derecede tromboemboli riski 

altındadır ve bu nedenle mekanik yöntemler farmakolojik profilaksi ile birlikte kullanılmalıdır. 

(Kanıt düzeyi: yüksek, Öneri derecesi: güçlü).25,28 

Hastalar ameliyat sonrası 4. saatte mobilize edilmelidir.9 Ayrıca cerrahi sonrasında 

tromboproflaksi amacıyla düşük molekül ağırlıklı heparinler kullanılmaktadır. Ayrıca 

farmakolojik yöntemler kullanılırken dozaj ve tedavi süresinin bireyselleştirilmiş olması 

gerekmektedir. (Kanıt düzeyi: Yüksek, Öneri derecesi: güçsüz).25,28 K vitamini antagonistleri 

ile tedavi 5 gün önce durdurulmalı ve ameliyattan 12-24 saat sonra DMAH ile kombinasyon 

halinde yeniden başlatılmalıdır).28 

18. Ameliyat Sonrası Erken Beslenme 

Bariatrik cerrahi ameliyat sonrası birkaç saat içinde genellikle berrak sıvılarla hastalar 

beslenmeye başlatılmaktadır. (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü) ).25,28 

Protein malnütrisyonu, malabsorbtif prosedürlerden sonra yıllık %1'lik bir hastaneye yatış 

oranına neden olur ve önemli morbiditeye yol açar. Protein alımı günlük ortalama 60-120 gr 

olmalıdır. Kalori alımını azaltmak için herhangi bir bariatrik prosedürden sonra ve özellikle 

dumping semptomlarını en aza indirmek için gastrik bypasstan sonra konsantre tatlılardan 

kaçınılmalıdır. Yeterli hidrasyon için günde 1.5 L'den fazla sıvı tüketilmelidir. Mikro ve makro 

beslenme eksiklikleri, demir, vitamin B12, kalsiyum ve folik asit eksiklikleri için klinik ve 

biyokimyasal izleme önerilmektedir.  (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü.) 

Bariatrik cerrahi geçiren diyabetli hastaların ameliyat sonrası glisemik ve lipit kontrolleri 

düzenli olarak yapılması önerilmektedir.  (Kanıt düzeyi: yüksek, Öneri derecesi: güçlü).28 

19.Besin, Vitamin ve Mineral Desteği 

Yaşam boyu beslenme, vitamin ve mineral desteği için biyokimyasal izlem gereklidir. 

(Kanıt düzeyi: yüksek, Öneri derecesi: güçlü).25 

20a. Proton Pompa İnhibitörleri 

Roux-enY gastrik bypas ameliyatlarından sonra en az 30 gün kullanılması 

önerilmektedir. (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü).25 

Sleeve gastrektomi sonrası kullanımı için yeterli kanıt olmadığı ancak ösefagial reflü varsa en 

az 30 gün kullanımı önerilmektedir. (Kanıt düzeyi: düşük, Öneri derecesi: güçsüz).25 
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20b. Safra Taşını Önleme 

Ameliyat sırasında safra taşı olmayan hastalarda bariatrik cerrahi sonrası 6 ay boyunca 

ursodeoksikolik asit önerilmektedir. (Kanıt düzeyi: orta, Öneri derecesi: güçlü).25 

 

SONUÇ  

 Son yıllarda yayınlanan metaanalizlerde, büyük ameliyatlarda ERAS protokollerini 

uygulayarak hastanede kalış süresinin 2-3 gün kısaldığı ve komplikasyonların %30-50 azaldığı 

vurgulandı. Cerrahi hemşireleri, cerrahi sürecin her aşamasında aktif rol aldıklarından, ERAS 

protokolüne uyum sağlamaları gerekmektedir. ERAS protokolerinin uygulandığı bariatrik 

cerrahiye ilişkin daha fazla randomize kontrollü çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 
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ÇAĞIMIZIN HASTALIĞINDA CERRAHİ YÖNTEMLER 

 

SURGICAL PROCEDURES IN THE DISEASE OF OUR AGE 
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Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Obezite; birçok tıbbi, psikososyal ve ekonomik sorunlara neden olan küresel bir sağlık 

sorunudur. Metabolik cerrahi olarak da adlandırılan bariyatrik cerrahi yöntemler, tıbbi tedaviler 

ile istenilen kilo kaybının sağlanamadığı durumlarda ve tip 2 diyabet, kalp hastalığı, 

hipertansiyon, uyku apnesi, dislipidemi, belirli kanserler dahil olmak üzere birçok hastalığın 

önlenmesini, iyileştirilmesini, çözülmesini, yaşam kalitesinin ve süresinin arttırılmasını sağlar. 

Gelişen dünya ile çağımızın hastalığı konumunda olan obezitenin tedavisinde cerrahi tedavi 

yöntemler hayati öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Obezite cerrahisi, Bariyatrik cerrahi, Bariyatrik cerrahi 

yöntemler 

 

ABSTRACT 

Obesity is a global health problem that causes many medical, psychosocial, and 

economic problems. Bariatric surgery procedures, also called metabolic surgery procedures, are 

used to prevent, cure and resolve many diseases, including type 2 diabetes, heart disease, 

hypertension, sleep apnea, dyslipidemia, certain cancers, and provides to increase the quality 

and expectancy of life when the desired weight loss cannot be achieved with medical 

treatments. Surgical treatment procedures have vital importance in the treatment of obesity, 

which is the disease of our age in the developing world. 

Keywords: Obesity, Obesity surgery, Bariatric surgery, Bariatric surgery procedures 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obeziteyi vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya 

aşırı yağ birikmesi olarak tanımlamaktadır9. Vücut yağ yüzdesini belirlemek kolay 

olmadığından obezite, aşırı yağdan daha çok aşırı kilo olarak tanımlanmaktadır. Dünyada 

beslenme ilişkili sağlık sorunları en önde gelen problemler arasında yer almaktadır. Obezite 

genetik etmenlere çevre ve yaşam biçimi etmenlerinin eşlik ettiği çok faktörlü kronik bir 

hastalıktır. Modern çağda azalan fiziksel aktivite düzeyi ve değişen beslenme alışkanlıkları 

obezitenin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2019 

yılında en büyük 10 sağlık tehdidinden biri olarak bulaşıcı olmayan kronik hastalıkları 

göstermiştir. Bu hastalıkların en önemlileri diyabet, obezite, kanser ve kardiyovasküler 

hastalıklar olarak sıralanmıştır. DSÖ küresel hastalık yüküne göre 2017 yılında aşırı kilolu veya 

obez olmanın sonucu her yıl 4 milyondan fazla insanın ölmesiyle salgın boyutlarında bir sağlık 

problemi olarak tanımlanmıştır. Aşırı kilo ve obezite, dünya çapında önemli ölüm nedenleri 

arasında yer alan kalp hastalığı ve felç gibi sağlık sorunlarının önemli risk faktörleri arasında 

yer almaktadır. Obezitenin ayrıca; endometriyal, meme, yumurtalık, prostat, karaciğer, safra 

kesesi, böbrek ve kolon gibi kanserlerle de ilişkili olduğu bildirilmektedir 10,11. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya çapında 2016 yılında, 18 yaş ve üzeri 1.9 milyardan 

fazla yetişkin birey aşırı kilolu; 650 milyondan fazla yetişkin birey ise obezdir. 18 yaş ve üzeri 

yetişkin bireylerin %39'u aşırı kilolu ve %13'ü obezdir 9. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, 

Obezite ve Endokrinolojik Hastalıklar Prevalans (TURDEP) II araştırmasında Türkiye’de 2009 

yılı obezite prevalansı %31.2’dir 28. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010 

verilerine göre 19 ve üzeri bireylerde obezite prevelansı %30.3 (erkek:%20.5; kadın:%41.0) ve 

fazla kiloluluk prevelansı ise %34.6'dır (erkek: %39.1; kadın: %29.7). III. derece obezite 

görülme sıklığı ise %2.9’dur (erkek: %0.7, kadın: %5.3) 36. TBSA 2017 verilerine göre 19-64 

yaş grubundaki bireylerin %1.7’si zayıf, %29.3’ü normal, %36.9’u fazla kilolu, %28.4’ü obez, 

%3.8’i ise III. derece obezdir. 65 ve üzeri yaş grubundakilerin %0.9’u zayıf, %15.2’si normal, 

%35.0’i fazla kilolu, %42.5’i obez, %6.4’ü ise III. derece obezdir 37. Türkiye Nüfus ve Sağlık 

Araştırması (TNSA) 2018 raporunda 15-49 yaş arası kadınların %4’ü zayıf, %59’u fazla kilolu 

ya da obezdir 39. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yapılan Türkiye 

Sağlık Araştırması’na göre 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında %19.6, 2019 

yılında %21.1’dir. 2019 yılında kadınların %24.8'inin obez ve %30.4'ünün fazla kilolu, 

erkeklerin ise %17.3'ünün obez ve %39.7'si fazla kilolu olduğu tespit edilmiştir 38. 
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Obeziteyi belirlemek amacıyla, Beden Kitle İndeksi (BKİ) sınıflaması yaygın olarak 

kullanılmaktadır9. Beden ağırlığının (kg), boy uzunluğunun (m cinsinden) karesine 

bölünmesiyle elde edilen BKİ (BKI=kg/m2), vücutta yağ oranı ve dağılımı hakkında bilgi 

vermemektedir. BKİ’nin 25.00 kg/m2’den fazla olması fazla kilo, 30.00 kg/m2’ye eşit veya fazla 

olması obezite olarak sınıflandırılmaktadır (Tablo 1) 9,12,29.   

 

Tablo 1: Beden Kitle İndeksi’ne Göre Obezite Sınıflaması 13,26,29,35 

Sınıflandırma BKİ (kg/m2) 

Zayıf <18.5 

Normal 18.5 - 24.9 

Fazla kilolu, hafif şişman, obezite öncesi (Pre-

obez) 

25.0–29.9 

O
b
ez

it
e 

I. Derece Obezite  30.0 - 34-9 

II. Derece Obezite  35.0 - 39.9 

III. Derece Obezite  ≥  40.0 

 

Obezitenin tedavisinde; beslenme ve egzersiz davranışlarını içinde barındıran yaşam 

davranışı değişimleri, farmakolojik, girişimsel olmayan tıbbi yaklaşımlar ve cerrahi tedavi 

yöntemleri yer almaktadır. Cerrahi dışı tedavi yöntemleri ile istenilen kilo kaybı veya metabolik 

denge sağlanamadığında ve acil yüksek riskli sağlık durumlarının önlenmesi, iyileştirilmesi ve 

çözülmesinde bariyatrik cerrahi önemli bir rol üstlenmektedir. Obezite cerrahisi ve metabolik 

cerrahi olarak da adlandırılan bariyatrik cerrahi, obezitenin etkili bir tedavi yöntemidir. 

Bariyatrik cerrahi ile obezitenin tedavi edilmesi obeziteyle ilişkili birçok metabolik problemin 

de iyileşmesini sağlamaktadır. Ancak hastaların dikkatli seçilmesi cerrahi öncesi bir müddet 

takip edilmesi cerrahi başarıyı arttırmaktadır 34. 

BARİYATRİK CERRAHİ  

İlk bariyatrik cerrahi girişim 1954 yılında Kremen ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 

jejunoileal bypass ameliyatıdır. 1960’lı yıllarda Mason ve Ito gastrik bypass yöntemini 

geliştirmiş, 1973’te Printen ve Mason yatay gastroplastiyi açıklamışlar ve 1982’de Mason’un 

vertikal band gastroplasti uygulaması ile yeterli kilo kaybı sağlanmış ancak stapler hattı 
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açılmıştır. 1993’te Belachew tarafından açıklanan ayarlanabilir gastrik band güncel ve dikkat 

çekici tedavi yöntemi olarak kabul görmüştür. Ayarlanabilir bandlarla yapılan cerrahi yöntem 

hasta uyumunu artıran ve laparoskopik olarak yapılabilen, geri döndürülebilir olması nedeniyle 

hızla yaygınlaşmıştır 34. 

Obezitenin tedavisinde cerrahi yöntemlerin kilo kaybı sağlamasına ek olarak, ek olarak 

tip 2 diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve uyku apnesi gibi obezite ilişkili metabolik sorunların 

tedavisini sağladığı ve uzun dönemde etkili olduğu bilinmektedir 34. Her cerrahi tedavi 

yönteminde olduğu gibi bariyatrik cerrahide de komplikasyon riski bulunmaktadır. Ameliyat 

sonrası 30 güne kadar olan erken dönemde ve 30 günden sonra olan geç dönemde revizyon 

cerrahisi gerektiren ya da mortaliteye neden olan majör ve daha az girişimsel yöntemlerle 

kontrol edilebilen, mortalite riski düşük minör komplikasyonlar görülebilmektedir 15,31. 

Perioperatif dönemde bulantı, kusma, beslenme bozuklukları, kanama, anastomoz kaçağı, 

hipoglisemi, yara enfeksiyonu, intra-abdominal enfeksiyon, dumping sendromu, trokar bölge 

fıtıkları, derin ven trombozu, pulmoner emboli, rabdomiyoliz gibi erken dönem; A, D, E, K, 

B12 vitamin fosfat, demir, kalsiyum, protein emilim bozuklukları, bağırsak tıkanıklığı, 

insizyonel herni, kolelitiyazis gibi geç dönem komplikasyonlar bildirilmektedir 2,19,21,25,27. 

Komplikasyonların önlenmesi ve azaltılmasında uygun hasta ve cerrahi tekniğin seçimi 

önemlidir (Tablo 2)34. 

 

Tablo 2: Bariyatrik Cerrahi Hasta Seçim Kriterleri ve Kontrendikasyonları 2,23,27,33,34 

Bariyatrik Cerrahi Hasta Seçim 

Kriterleri 

Bariyatrik Cerrahi Kontrendikasyonları 

‒ BKİ > 40 kg/m2 ya da BKİ > 35 

kg/m2 ve komorbiditelerin (tip 2 

diyabet, hipertansiyon, uyku 

apnesi, dislipidemi, venöz staz, 

pickwick sendromu, obezite-

hipoventilasyon sendromu, astım 

vb.) olması 

‒ Uzun süreli obezite öyküsü 

‒ Ameliyat riskinin kabul edilebilir 

olması 

‒ 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyük 

olmak (tip 2 diyabet, hipertansiyon gibi ciddi 

bir komorbiditelerin eşlik ettiği durumlar hariç) 

‒ Anestezi veya cerrahiyi çok riskli hale getiren 

tıbbi hastalığın (ASA IV) olması 

‒ Tedavi edilmemiş ve obeziteye yol açan bir 

endokrin hastalığın bulunması (Cushing, 

hipotiroidizm, insülinoma vb.) 

 Gastrik bypass planlanan hastalarda Crohn 

hastalığının olması 
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‒ Kilo vermek için uygulanan cerrahi 

dışı yöntemlerin başarısız olması 

‒ Cerrahi tedavinin nasıl kilo kaybı 

sağlayacağını anlaması 

‒ Cerrahi girişim sonrası yaşam tarzı 

değişikliklerini (diyet, egzersiz, 

davranış vb.) ve düzenli kontrollere 

geleceğini kabul etmesi 

‒ İlaç,alkol ve madde bağımlılığının 

olmaması 

‒ Genel anesteziye engel bir 

durumunun olmaması 

‒ Cerrahinin getireceği yaşamı 

engelleyecek tıbbi sorunların 

olmaması 

‒ Hastanın motivasyonunun iyi, aile 

ve sosyal desteğin tam ve ameliyat 

komplikasyonlarının bilincinde 

olması 

‒ Kontrolsüz psikotik ve depresif 

bozukluğun olmaması 

‒ Hastanın düşünce süreçlerinde bozuklma ve 

dengesizlik olması (major depresyon, psikoz 

dahil) 

‒ Tedaviye uyumsuz davranış tarzının olması 

‒ Tedavi edilmemiş, kontrol edilemeyen 

blumia veya diğer yeme bozukluğunun olması 

‒ Hastanın ameliyat sonrasındaki yaşam tarzını 

değiştirme isteğinin olmaması 

‒ İlaç, alkol veya madde bağımlılığının olması 

‒ Sleeve gastrektomi planlanan hastalarda 

şiddetli gastroözofagiyal reflü hastalığının 

olması 

‒ Mobilize edilememe 

‒ Ciddi koagülopati varlığı 

‒ Portal hipertansiyon varlığı 

‒ Hastanın cerrahi tedaviye yönelik gerçekçi 

bakış açısına sahip olmaması 

‒ Hastanın gebe olmak veya 12-18 ay içinde 

gebelik planının olması 

‒ Hastanın aile desteğinden yoksun olması 

‒ Bilinen kanser hastalığı 

 

BARİYATRİK CERRAHİ YÖNTEMLER 

Bariyatrik cerrahi yöntemler besin alımını kısıtlayıcı (restriktif), emilim bozucu 

(malabsortif), kombine besin alımını kısıtlayıcı ve emilim bozucu yöntemler olmak üzere üç 

gruba ayrılmaktadır (Tablo 3). Besin alımını kısıtlayıcı (restriktif) yöntemlerde, ince bağırsağın 

emilim fonksiyonunda değişim oluşturmadan, gastrik hacim küçültülerek gıda alımı azaltılması 

ve erken doygunluk hissi sağlanması ile kilo kaybı sağlanır. Bu yöntemlerde İnce bağırsağın 

emilim fonksiyonunda değişiklik olmaz. Emilim bozucu (malabsortif) yöntemlerde, aktif 

emilimin olduğu ince bağırsak kısaltılması sonucu emilimde rol oynayan biliopankreatik 

salgılarla karşılaşma engellenerek kilo kaybı sağlanır. Kombine besin alımını kısıtlayıcı ve 

emilim bozucu yöntemlerde hem gastrik hacim küçülterek ve hem de emilim bozulması 

sağlanarak kilo kaybı sağlanır (Tablo 3) 4,7,14,34. 
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 Tablo 3: En Sık Uygulanan Bariyatrik Cerrahi Yöntemler 22,25,27,30 

Besin Alımını Kısıtlayıcı 

(Restriktif) Yöntemler 

Emilim Bozucu 

(Malabsortif) Yöntemler 

Kombine Besin Alımını 

Kısıtlayıcı ve Emilim Bozucu 

Yöntemler 

‒ Ayarlanabilir Gastrik Band  

‒ Laparoskopik Ayarlanabilir 

Gastrik Band 

‒ Sleeve Gastrektomi 

‒ Vertikal Band Gastroplasti 

‒ Intra-Gastrik Balon 

‒ Primer Bariyatrik Cerrahi 

Endolümen 

‒ Biliopankreatik 

Diversiyon 

‒ Jejunoileal Bypass 

 

‒ Mini Gastrik Bypass 

‒ Roux-Y Gastrik Bypass 

‒ Biliopankreatik 

Diversiyon+Duedonal 

Switch 

 

Amerikan Metabolik ve Bariyatrik Cerrahi Derneği verilerine göre 2019 yılında 256.000 

bariyatrik cerrahi girişim gerçekleşitrilmiş olup, bunların %59.4’ü sleeve gastrektomi (SG), 

%17.8’i Roux-en-y Gastrik Bypass (RYGB), %1.8’i Intra-gastrik balon (IGB), %0.9’u Gastrik 

Band (GB), %0.9’u Biliopankreatik Diversiyon (BPD) ± Duedonal Switch (DS), %16.7’si 

bariyatrik cerrahi revizyonudur 3. Hastalar ameliyattan altı ay sonra fazla kilolarının %60'ını ve 

ameliyattan 12 ay sonra fazla kilolarının %77'sini kaybedebilir. Bariyatrik cerrahi; diyabet, 

dislipidemi, hipertansiyon ve obstrüktif uyku apnesi gibi hastalıkların remisyonunu sağlar. Tip 

2 diyabet %92, hipertansiyon %75, obstrüktif uyku apnesi %96, dislipidemi %76, kalp-damar 

hastalıkları %58 gerileme oranına sahiptir 5. 

Ayrıca, günümüzde obezitenin tedavisinde potansiyel kullanılabilecek ancak 

kanıtlanmamış trans pilorik shuttle (Şekil 1), tam duyu cihazı (Şekil 2) gibi birçok bariyatrik 

tedavi yöntemi bulunmaktadır 1. 

 

Şekil 1:  Trans Pilorik Shuttle32              Şekil 2: Tam Duyu Cihazı6 
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Ayarlanabilir Gastrik Band 

Ayarlanabilir gastrik band, tüketilen besin miktarını kısıtlamak amacıyla, midenin 

proksimaline, kardiyanın alt kısmına yerleştirilen, midenin üst kısmında poş oluşmasını 

sağlayan, emilimin etkilenmediği, restriktif etkili, silikondan yapılmış bir cihazdır 4. GB, 

göğsün orta hattına yakın, derinin altına yerleştirilen küçük bir porta bağlanır. Porttan 

anesteziye ihtiyaç duyulmadan sıvı verilerek poş genişliği ayarlanır (Şekil 3). Cihaz ile 

oluşturulan poşun dolması ile hastada tokluk hissi oluşur ve gıda tüketimi azalır. Band 

genellikle ameliyattan yaklaşık 4-6 hafta sonra ilk kez ayarlanır 24,25,34. Obezite ile ilgili 

hastalıklar, metabolizma ve uzun süreli kilo kaybı üzerindeki etkisi, diğer girişimlerden daha 

azdır 4. 

 

Şekil 3: Ayarlanabilir Gastrik Band34 

 

Kolay uygulanabilen, mide ve bağırsak rezeksiyonu gerektirmeyen, geri dönüşümlü, 

ayarlanabilir, erken dönem komplikasyon riski az, vitamin ve mineral destek ihtiyacı ve 

malnütrisyon riski düşük, az invaziv bir tekniktir. Hastalar ameliyat günü taburcu olabilirler 

4,34.  

Kayma, perforasyon, penetrasyon, disfaji, yemek borusunun genişlemesi, özofageal 

spazm, gastroözofageal reflü, stoma obstrüksiyonu, port enfeksiyonu, port ayrışması gibi 

komplikasyonlar görülebilmektedir. Yüksek revizyon cerrahisi oranına sahiptir. İlk yıl boyunca 

birkaç band ayarlamasına ve aylık klinik kontrol ihtiyaç vardır 4. 

 

Sleeve Gastrektomi 

Sleeve gastrektomi (SG), midenin büyük kurvatur kısmının yaklaşık %80'inin 

çıkarılarak mideye tüp/muz şeklinin verildiği, tokluk hissi oluşturan, kan şekeri kontrolü 

sağlayan, ince bağırsak rezeksiyonu gerektirmeyen, restriktif etkili parsiyel gastrektomidir 

(Şekil 4). Midenin “açlık hormonunun” çoğunu üreten kısmı çıkarılmasıyla, ghrelin gibi 
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oreksijenik hormon düzeylerini düşürerek metabolizma üzerinde iştah azaltıcı bir etki 

oluşturulur. Önceki dönemlerde yüksek yüksek BKİ’li (>60 kg/m2) hastalarda daha komplike 

cerrahi tedaviler (GB, BPD gibi) öncesi kilo kaybı sağlayan birinci adım tedavi olarak 

kullanılan SG, tek başına kilo kaybı ve metabolik sonuçlar üzerine etkinliğinin yüksek 

olduğunun görülmesi üzerine başlı başına bir cerrahi tedavi yöntemi olarak kullanılmıştır 

4,19,24,34. 

 

Şekil 4: Sleeve Gastrektomi34 

Kısa süreli, komplike olmayan, malnütrisyon riski düşük, yüksek riskli birçok tıbbi 

durumda (morbid obezite, Crohn hastalığı vb.) uygulanabilen, güvenli, şiddetli obezitesi olan 

hastalarda birinci adım tedavi olarak uygulanabilen bir cerrahi tedavi yöntemidir. Pilor sağlam 

olduğu için dumping sendromu oluşmaz. GB veya SG’li tek anastomoz duodeno-ileal bypassa 

köprü olarak kullanılabilir 4. 

Geri dönüşümü olmamakla birlikte uzun dönem verileri sınırlıdır (<5-10 yıl). Stapler 

hattından kaçaklara, yeni başlangıçlı reflüye, mide ekşimesi hisine ve yemek borusuna asit 

kaçması nedeniyle göğüste yanma hissine neden olabilmektedir 4. 

Roux-en-Y Gastrik Bypass 

Roux-en-Y gastrik bypass (RYGB), adı "Y şeklinde" anlamına gelen Fransızca bir 

terimden gelen, kombine restriktif ve malabsorbtif etkiye sahip, mide proksimalinde küçük 

gastrik poş oluşturulan cerrahi tedavi yöntemidir. İlk olarak, midenin yaklaşık bir yumurta 

büyüklüğünde olan küçük bir üst kısmı ayrılır ve midenin daha büyük kısmı yiyeceklerin 

depolanamayacağı veya sindirilemeyeceği şekilde atlanır. İnce bağırsak bölünerek ve 

yiyeceklerin geçmesine izin vermek için yeni oluşturulan küçük mide kısmına bağlanarak 

gastro-jejunostomi yapılır. Bypass edilen ve büyük mide kısmına bağlı olan ince bağırsak 

segmenti, daha aşağıdan küçük mideyi boşaltan ince bağırsağa bağlanır. Bu sayede Y harfine 

benzeyen bağırsak anastomozu oluşur (Şekil 5). Besin girişi olmayan mideye bağlı olan ince 

bağırsağın küçük mideye bağlı ince bağırsağa anastomoz edilme nedeni ise, mide asitlerinin, 
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mide, duedonum ve pankreas salgılarının ince bağırsağın ilk kısmından yenen yiyeceklerle 

buluşmasını sağlamaktır 4,34. Birçok bariyatrik cerrahi girişimdeki gibi, yeni oluşturulan küçük 

mide daha az besin hacmine sahiptir ve alınan besinlerin ince bağırsağın ilk kısmı ile temas 

etmemesi nedeniyle emilimin azalmasına neden olur 4. 

 

Şekil 5: Roux-en-Y Gastrik Bypass34 

Geri dönüşümlü, güvenli, semptomlara, uzun dönem kilo kaybı ve metabolik sonuçlara 

olumlu etkisi olan morbid obezite tedavisinde altın standart cerrahi tedavi yöntemidir 4,34. 

Karmaşık, tecrübesi yüksek cerrahi ekip gerektiren, ince bağırsak komplikasyonları, 

stapler kaçakları, stoma obstrüksiyonu ve dumping sendromu görülebilen bir tedavidir. GB ve 

SG’ye kıyasla malnütrisyon, vitamin ve mineral eksiklikleri daha sıktır. Cerrahi sonrası NSAID 

veya tütün kullanımı ile ülser geliştirme riski bulunmaktadır 4,34. 

Biliopankreatik Diversiyon ± Duedonal Switch 

Biliopankreatik diversiyon (BPD), duedonal switch (DS) ile birlikte veya tek başına 

uygulanabilen distal mide rezeksiyonu ile birlikte uzun enterik bacaklı gastroileostomi yapılan 

cerrahi tedavi yöntemidir (Şekil 6) 34. 

 

Şekil 6: Biliopankreatik Diversiyon34 
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BDP ile birlikte DS ise parsiyel SG ile Roux-en-Y bacağı ve kısa ortak kanal oluşturulduğu 

cerrahi tedavi yöntemidir (Şekil 7). BDP’ye kıyasla rezeke edilen mide hacmi daha azdır ve 

pilor korunur. Pilorun korunması sayesinde diyare ve stomal ülser riski azalır 34. 

 

Şekil 7: Biliopankreatik Diversiyon+Duedonal Switch34 

 

Bu cerrahi yöntemlerde uygulanan mide rezeksiyonu ile mideye besin girişi azalır. 

Besinlerin safra ve pankreas salgıları ile teması azaltılarak malabsorbsiyon oluşturulur. Sıklıkla 

morbid obez ve restriktif cerrahi yöntemlerden etkili sonuç alamayan hastalarda tercih edilir 34. 

Tip 2 diyabet, hipertansiyon ve dislipidemi iyileşmesinde en etkili yöntemdir. Az diyet 

kısıtlaması ile uzun dönemde sürekli kilo kaybı sağlar 34. 

Uzun dönemde nütrisyonel risk içeren, teknik açıdan zor, protein ve yağda eriyen 

vitaminlerde eksikliğe neden olabilen, erken dönemde kanama, anastomoz kaçağı ve diyareye 

neden olabilen bir yöntemdir 34. 

Mini Gastrik Bypass 

Mini gastrik bypass (MGB) etkin kilo kaybı sağlayan, kombine restriktif ve malabsortif 

cerrahi tedavi yöntemidir (Şekil 8) 4,34. Safra içeriğini yönlendirici herhangi bir işlem 

içermemektedir. 

Diğer restriktif tekniklerle karşılaştırıldığında daha iyi kilo kaybı ve komorbid hastalık 

iyileşmesi sağlayan, öğrenmesi ve uygulaması kolay, RYGB’ye kıyasla daha az ve daha kolay 

anastomoz (mide poşunun distaline) gerektirmesi, komplikasyon riski daha düşük olması 

nedenleriyle sıklıkla tercih edilen bir cerrahi yöntemdir 34. 
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Şekil 8: Mini Gastrik Bypass20 

 

Geri dönüşümsüz ancak modifiye edilebilir, anastomoz hattından kaçaklara, dumping 

sendromuna, marjinal ülser oluşumuna, mide içine safra reflüsüne bağlı gastrit ve özofajit 

gelişmesine ve buna bağlı revizyon cerrahisi riskinin artmasına neden olabilmektedir 34. 

Intra-Gastrik Balon 

Intra-gastrik balon (IGB), gastroskopi kullanılarak mideye yerleştirilen hava veya salin 

ile doldurulmuş yumuşak bir balon aracılığı ile mideye fazla besin girişinin engellendiği, daha 

önce mide veya özofagus ameliyatı geçirmemiş hastalara uygulanabilen, endoskopi ünitesinde 

günü birlik cerrahi şeklinde yapılan, restriktif tedavi yöntemidir (Şekil 9). Bu yöntemde balon 

en fazla 6 ay süreyle midede kalır 22,25. Girişim sırasında içi balonla dolu kateter, gastroskop ile 

mideye ilerletilir. Gastroskop ile görüntüleme sağlanırken balon hava veya salin ile 

doldurularak genişletilir 1,22. 

 

 

Şekil 9: Intra-Gastrik Balon22 
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Girişim ve taburculuk süresi kısa, çok kilolu bireylerde genellikle tercih edilmeyen bir 

yöntemdir. İşlem yaklaşık yarım saat sürer. Girişimden 1-2 saat sonra taburculuk sağlanabilir. 

Girişimden 6 saat sonra az miktarda berrak sıvı tüketilebilir. Sıvı ve yumuşak besin diyeti 

yaklaşık 2 hafta devam eder. Üçüncü haftadan sonra normal diyete dönülebilir 22. 

Balon çıkarma işleminde gastroskop kullanılır. Balon 6 ay sonra çıkarıldıktan sonra 

plana göre yeni bir balon yerleştirilebilir 22. 

 

Primer Bariyatrik Cerrahi Endolümen 

Primer bariyatrik cerrahi endolümen, gastroskop ve içerisinden geçirilen yardımcı 

cerrahi aletler kullanılarak midenin fundus ve/veya distal bölgesinin kıvrımlar halinde tam 

kalınlıkta plikasyonlar şeklinde toplandığı restriktif cerrahi tedavi yöntemidir (Şekil 10) 

1,17,18,25. 

 

 

 

Şekil 10: Primer Bariyatrik Cerrahi Endolümen16 

 

Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği Önerileri 

Uluslararası Obezite ve Metabolik Bozukluklar Cerrahisi Federasyonu- Avrupa Bölümü 

(International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders – European 

Chapter, IFSO‑EC), Avrupa İltica Destek Ofisi (European Asylum Support Office, EASO) ve 

Avrupa Obez Hastaların Perioperatif Bakım Derneği (The European Society for Perioperative 

Care of the Obese Patient, ESPCOP) tarafından onaylanan Avrupa Endoskopik Cerrahi 

Derneği'nin (The European Association of Endoscopic Surgery , EAES) bariyatrik cerrahiye 

ilişkin klinik uygulama kılavuzlarının 2020 güncellemesinde yer alan güçlü öneriler aşağıdaki 

gibidir 8. 

‒ Beden kitle indeksi ≥40 kg/m2 olan hastalarda ve beden kitle indeksi ≥35-40 kg/m2 olan 

ve kilo kaybıyla düzelmesi beklenen komorbiditeleri olan hastalarda laparoskopik 

bariyatrik cerrahi düşünülmelidir.  
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‒ Optimal tıbbi tedaviye rağmen BKİ 30-35 kg/m2 ve tip 2 diyabet ve/veya hipertansiyonu 

olan hastalarda laparoskopik bariyatrik cerrahi düşünülmelidir.  

‒ Bariyatrik cerrahi geçirecek hastalarda ameliyat öncesi diyetisyen konsültasyonu 

düşünülmelidir  

‒ Şiddetli obstrüktif uyku apne sendromu olan ve bariyatrik cerrahi geçiren hastalarda 

perioperatif sürekli pozitif hava yolu basıncı (continious positive airway pressure, 

CPAP) düşünülmelidir.  

‒ Bariyatrik cerrahi geçiren hastalarda tromboprofilaksi için alt vena kava filtresi 

kullanılmamalıdır.  

‒ Ayarlanabilir GB yerine RYGB tercih edilmelidir. 

‒ Bariyatrik cerrahi geçiren her hastaya multidisipliner ameliyat sonrası takip 

sağlanmalıdır. 

‒ Bariyatrik cerrahi sonrası cerrahi türüne ve fizyolojik eksikliklere göre mikro ve/veya 

makro besin takviyesi önerilir. 

‒ Bariyatrik bypass cerrahisi uygulanan hastalarda marjinal ülserlerin önlenmesi için 

proton pompa inhibitörü (PPI) tedavisi uygulanmalıdır. 

‒ Bariyatrik cerrahi geçiren hastalara ameliyat sonrası beslenme ve psikolojik destek 

verilmelidir. 

‒ Bariyatrik cerrahiyi takiben kilo verme aşamasında hamilelik düşüncesi ertelenmelidir. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, bariyatrik cerrahi uzun süreli kilo kaybı sağlayabilir. Kilo kaybına ek 

olarak, genellikle aşırı kilolu olmakla ilgili durumları iyileştirebilir veya çözebilir. Hastaların 

yaşam boyu takibi, obezitenin önlenmesine ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 

izlenmesine yardımcı olur. 
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ÖZET 

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından vücutta sağlığı bozacak şekilde olağan dışı ve 

aşırı yağ depolanması olarak tanımlanmaktadır. Obezite, erken ölüm, hipertansiyon, 

dislipidemi, kalp damar hastalığı, Tip 2 diyabet, osteoartrit, uyku apnesi, gastroözofageal reflü 

ve kanser gibi fiziksel hastalıklarla beraber depresyon, anksiyete ve düşük benlik saygısı gibi 

psikososyal sorunlara da neden olmaktadır. Obezite tedavisinde amaç, obeziteye bağlı gelişen 

komplikasyonları azaltmak, obez bireylerin normal kilolarına inerek yaşam standartları ve 

yaşam kalitelerini arttırmak ve en önemlisi tekrar kilo almanın önüne geçmektir. Obezite 

cerrahisi morbid obezite tedavisinde etkili ve güvenli bir terapötik seçenek olarak 

kullanılmaktadır.  Bariatrik cerrahi kilo kaybı, komorbiditelerin hafifletilmesi ve yaşam 

kalitesinde iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Hastaların yaşam kalitelerinin en iyi şekilde 

sürdürülmesi ve yükseltilmesi sadece hastanın var olan potansiyelini korumakla değil bunun 

yanı sıra iyi bir hemşirelik yönetimi ve bireye özgü gerekli değişiklik ve düzenlemelerin 

yapılması ile mümkün olur. Hemşireler obezite cerrahisi sonrası hastanın yaşam kalitesini 

yükseltmede hastayla iş birliğine dayanan bütüncül bir yaklaşım göstermelidir. Multidisipliner 

ekip yaklaşımı gerektiren obezite cerrahisi öncesi ve sonrası dönemde hemşireler etkin bakımı 

verebilmek için, hasta ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir iletişim kurmalı, hemşireler 

danışman, savunucu, eğitici, kolaylaştırıcı, işbirlikçi ve uzman rollerini kullanarak ameliyat 

öncesi ve sonrası dönemde yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde aktif bir şekilde rol almalıdır. 

Anahtar kelimeler: Obezite, cerrahi, yaşam kalitesi 

 

ABSTRACT 

Obesity is defined by the World Health Organization as abnormal and excessive fat 

storage in the body that impairs health. Along with physical diseases such as obesity, premature 

death, hypertension, dyslipidemia, cardiovascular disease, Type 2 diabetes, osteoarthritis, sleep 
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apnea, gastroesophageal reflux and cancer, it also causes psychosocial problems such as 

depression, anxety and low self-esteem. The aim of obesity treatment is to reduce obesity-

related complications, to increase the living standards and quality of life of obese individuals 

by reducing their normal weight, and most importantly to prevent weight gain. Bariatric surgery 

is used as an effective and safe therapeutic option in the treatment of morbid obesity. Bariatric 

surgery helps to reduce weight, alleviate comorbidities and improve quality of life. Maintaining 

and increasing the quality of life of patients in the best way is possible not only by preserving 

the existing potential of the patient, but also by a good nursing management and making the 

necessary changes and arrangements specific to the individual. Nurses should show a holistic 

approach based on cooperation with the patient in improving the quality of life of the patient 

after bariatric surgery. In order to provide effective care before and after bariatric surgery, 

which requires a multidisciplinary team approach, nurses should establish a communication 

based on mutual respect and trust with the patient. Nurses should use their roles as consultants, 

advocates, educators, facilitators, collaborators and experts to improve the quality of life in the 

pre- and post-operative period. 

Keywords: Obesity, surgery, quality of life 

 

GİRİŞ  

Obezite, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından vücutta sağlığı bozacak şekilde olağan 

dışı ve aşırı yağ depolanması olarak tanımlanmaktadır.18 Enerji alımı ve harcaması arasında 

görülen dengesizlik sonucu olarak ortaya çıkan obezitenin temelinde genetik, epigenetik, 

fizyolojik, davranışsal, sosyokültürel ve çevresel etmenler bulunmaktadır. Son 50 yılda obezite 

dünya genelinde yaşam kalitesini düşüren, hastalık riskinin ve ülkelerin sağlık harcamalarının 

artmasına yol açan uluslararası önlenebilir bir sağlık sorunu haline gelmiştir.12,18 

Dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezite, erken ölüm, hipertansiyon, 

dislipidemi, kalp damar hastalığı, Tip 2 diyabet, osteoartrit, uyku apnesi, gastroözofageal reflü 

ve kanser gibi fiziksel hastalıklarla beraber depresyon, anksiyete ve düşük benlik saygısı gibi 

psikososyal sorunlara da neden olmaktadır.6,16 Obez  bireylerde, hipertansiyon, diyabet, uyku 

apnesi, kanser veya osteoartrit gibi kronik hastalıkların görülme sıklığında artış olduğu 

belirlenmiş, bundan dolayı bireylerin yaşam beklentisinin ve yaşam kalitesinin düştüğü 

bildirilmiştir. Hastaların birçoğu günlük aktivitelerini yerine getirmede kısıtlılıklar ve bağlı 

olarak sosyal izolasyon yaşamaktadırlar.17 Bu durum tedavi sürecinin uzamasına ve tedavi 
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maliyetlerinin artmasına neden olduğundan önlenmesi gereken önemli bir sorundur. Obezite 

tedavisinde amaç, obeziteye bağlı gelişen komplikasyonları azaltmak, obez bireylerin normal 

kilolarına inerek yaşam standartları ve yaşam kalitelerini arttırmak ve en önemlisi tekrar kilo 

almanın önüne geçmektir.2 Obezitenin farmakolojik olmayan tedavisi, hastanın klinik 

koşullarına göre sağlıksız beslenme alışkanlıklarını değiştirmeli ve fiziksel aktiviteyi teşvik 

etmelidir: başka bir deyişle, genellikle fiziksel ve beslenmeyle ilgili bir rehabilitasyon 

programına odaklanmalıdır.13 

Tıbbi tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerine yönelik öneriler: 

• Morbid obezite tedavisinde diyet, iştah kesici ilaçlar, bilişsel davranışçı terapi ve egzersiz 

gibi birçok yaklaşımla birlikte bariyatrik cerrahi yöntemleri de önemli bir yer tutmaktadır.5 

• Düzenli fiziksel aktivite, kilo alımı ve obezite için koruyucu bir faktör iken, hareketsiz bir 

yaşam tarzı teşvik edici bir faktördür (Kanıt düzeyi I). 

• Davranışçı terapi teknikleri, yaşam tarzı değişikliğine ek olarak, sadece yaşam tarzına 

müdahaleye kıyasla obez hastaların tedavisinde daha etkilidir (Kanıt düzeyi I, Önerinin 

gücü A). 

• Kısa-orta vadeli obezite için terapötik eğitim, küçük hasta grupları için planlandığında ve 

organize edildiğinde en etkili yöntemdir (Kanıt düzeyi I, Önerinin gücü A).14 

• Obezitenin terapötik eğitimi, ekip içinde, profesyoneller (doktor, hemşire, diyetisyen, 

toplum sağlığı eğitimcisi) tarafından, özellikle eğitim faaliyetleri konusunda sürekli eğitim 

temelinde organize edilmelidir (Kanıt düzeyi I, Önerinin gücü A). 

• Motivasyon, terapötik uyum ve kilo kaybı sağlamak için çok önemlidir (Kanıt düzeyi I, 

Önerinin gücü A).14 

• İlaç tedavisi ancak diyet ve egzersizin etkinliğinden sonra düşünülmelidir ve önerildiği 

durumlarda bilişsel davranışçı terapi değerlendirilmelidir (Kanıt Düzeyi II, Önerinin Gücü 

B).11 

• Yetişkinlerde, önemli kilo alımının (%3'ten fazla) önlenmesi için haftada 150-250 dakika 

orta şiddette aerobik fiziksel egzersiz (1200-2000 kcal/5000-8400 kj enerji harcamasına 

karşılık gelir) önerilir (Kanıt düzeyi 1, güçlü öneri). 

• Fazla kilolu ve obez kişiler, eğitim programının uygulanmasından önce ve uygulama 

sırasında dikkatli bir kardiyorespiratuar ve ortopedik değerlendirmeye gereksinim 

duyarlar.11 
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• Obezite tedavisinde diyet, egzersiz, ilaç ve benzeri yöntemlerin yanı sıra yeni tekniklerin 

kullanıldığı cerrahi girişimlerden de yararlanılmaktadır.16 

Cerrahi tedavi 

Obezite cerrahisi, fiziksel aktivite ve diyet gibi yöntemler yetersiz kaldığında uygulanan 

etkili ve güvenilir bir tedavidir. Obezite cerrahisinin başarısını; yaş, cinsiyet, ameliyat öncesi 

kilo durumu, hareket ve yeme davranışları ile beraber, bireyin kişiliği, ruhsal bozuklukları, 

beklentileri ve psikososyal sorunları da etkilemektedir. Obezite cerrahisi uygulanan hastalarda, 

tedavinin başarılı olması için davranış değişimi gerekmektedir.16 

Cerrahi tedavinin başarılı olması ve uygun kiloya gelindiğinde kilonun sabit kalabilmesi 

için cerrahi tedaviye kombine bir şekilde diyet programı ve egzersizleri eksiksiz olarak 

uygulamak gerekmektedir.7 Literatürde, obezite cerrahisi uygulanacak hastaların büyük 

çoğunluğunda ruhsal bozukluk bulunduğu bildirilmektedir. Tekrarlayan depresyon, madde 

kötüye kullanımı gibi önemli psikolojik durumlar, düşünce bozuklukları veya aile içi çatışmalar 

obezite cerrahisinde kontrendikasyon olarak kabul edilmektedir. Ameliyat sonrasındaki izlem 

protokollerine ruhsal sorunları nedeniyle uyum sağlayamayacağı düşünülen hastalara obezite 

cerrahisi uygulanmamalıdır. Psikiyatrik tedavi gören hastalarda obezite cerrahisi uygulaması 

ise tartışmalıdır. Bu nedenle ameliyat öncesi hastaların ruhsal ve davranışsal açıdan 

değerlendirilmesi oldukça önemlidir.15,16 

Obezite cerrahisine yönelik öneriler 

Ağır obezitesi (Beden kitle indeksi-BKİ >40 kg/m2 veya BKİ >35 kg/komorbid 

durumları olan) olan, kilo veremeyen veya uzun süreli kilo kaybını sürdüremeyen yetişkin 

hastaların (yaş aralığı 18-60) tedavisinde bariatrik cerrahi düşünülmelidir (Kanıt düzeyi II, 

Önerinin gücü A). 

Bariatrik cerrahi, şiddetli obezitesi olan ve >60 yaş olan hastaların yönetiminde ancak 

risk ve yararların, yaşam kalitesinin potansiyel olarak iyileştirilmesinin ve kısa-orta vadede 

ölüm riskinin dikkatli bir şekilde bireysel olarak değerlendirilmesinden sonra düşünülebilir. 

Yaşlılarda cerrahinin birincil amacı, yaşam kalitesinde iyileşme ve fonksiyonel 

bağımsızlık olmalıdır (Kanıt düzeyi IV, Önerinin gücü B). 
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Bariatrik cerrahide laparoskopik yaklaşım ilk tercihtir. Laparoskopik yaklaşım, açık 

cerrahiye göre komplikasyonları azaltma açısından avantajlıdır (Kanıt düzeyi I, Önerinin gücü 

A). 

Tüm obezite hastalarına ideal olarak tüm yaşamları boyunca düzenli ve uzun süreli bir 

takip önerilmelidir. Takip, cerrahi ile ilgili tüm istenemeyen olayların tanı ve yönetimini ve 

komorbiditeler ve komplikasyonların yönetimini içermelidir (Kanıt düzeyi VI, Önerinin gücü 

A).3 

Bariatrik cerrahi morbid obezite tedavisinde etkili ve güvenli bir terapötik seçenek 

olarak kullanılmaktadır.  Bariatrik cerrahi ile kilo kaybı, komorbiditelerin hafifletilmesi ve 

yaşam kalitesinde iyileşmeye yardımcı olmaktadır. Ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrası 

taburculukta verilen eğitimler bireylerin ameliyat sonrasına uyumlarını kolaylaştırmakta ve 

davranış değişikliği sağlayarak yaşam kalitelerinde artmaya olanak sağlamaktadır.2 

Obezite cerrahisi ve yaşam kalitesi 

Düşük yaşam kalitesi obezite cerrahisi adaylarında bu yöntemi seçmede en önemli 

neden olarak gösterilmiştir. Bariyatrik cerrahi uygulanacak hastalar bariyatrik cerrahi geçirmiş 

bireylerle karşılaştırıldığında, bariyatrik cerrahi geçirenlerin genel benlik saygısı, fiziksel 

aktivite, toplumsal ilişkiler ve yeme davranışı üzerine odaklanma gibi yaşam kalitesi alt 

ölçeklerinde daha iyi puanlar aldıkları görülmüştür.5 

Çalışmalar cerrahi kilo kaybının yaşam kalitesinde olumlu etkisi olduğunu 

göstermektedir.  1,4,9,10Bariatrik cerrahiden sonra başarı, sadece kiloda azalma ile değil, aynı 

zamanda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinde iyileşme ile ölçülmelidir. Sağlıkla ilişkili yaşam 

kalitesindeki önemli gelişmeler cerrahi sonrasında tutarlı bir şekilde gözlenirken, kilo kaybı bu 

iyileşmenin sadece bir kısmını oluşturmaktadır ve bu da diğer faktörlerin postoperatif olarak 

yaşam kalitesine etki ettiğini düşündürmektedir.  

Obezite cerrahisinde en önemli adımlardan bir tanesi bireyin cerrahi sonrası 

yaşamındaki değişikliğe adaptasyon sürecidir. Cerrahi sonrası kilo veren hastaların ulaştıkları 

kilolarının korunması ve yaşam kalitelerinin yükselmesi hastaların beslenme değişikliği, 

egzersiz ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile yakından ilişkilidir. Hastaların yaşam 

kalitelerinin en iyi şekilde sürdürülmesi ve yükseltilmesi sadece hastanın var olan potansiyelini 

korumakla değil bununla birlikte iyi bir hemşirelik yönetimi ve bireye özgü gerekli değişiklik 

ve düzenlemelerin yapılması ile mümkün olur. Hemşireler obezite cerrahisi sonrası hastanın 
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yaşam kalitesini yükseltmede hastayla işbirliğine dayanan bütüncül bir yaklaşım göstermelidir. 

Yaşam kalitesini değerlendirmede anahtar rolü oynayan hemşireler cerrahi sonrası hastanın 

geliştireceği davranış değişikliğini destekleme ve yönetmede aktif olarak rol almalıdırlar.2 

Yaşam kalitesi, tanımını zorlaştıran çok boyutlu ve öznel bir yapıdır. Bireylerin 

amaçları, beklentileri, standartları ve endişeleri dahil olmak üzere sosyokültürel bağlamdaki 

konumlarına ilişkin algıları, değerlendirmede önemli bir husustur. Kişisel refah ile yakından 

ilgilidir ve sağlık durumu, boş zaman, kişisel tatmin ve yaşam tarzı alışkanlıkları gibi konuları 

kapsar. 

Dolayısıyla bariatrik cerrahi, vücut hareketini kolaylaştırdığı, psikososyal ve özgüven 

hasarlarını azalttığı, kronik ve metabolik hastalıklardan kaçındığı için yaşam kalitesini 

iyileştirebilir. Akkayaoğlu ve Çelik (2020) bariatrik cerrahi öncesi ve sonrası yeme tutumları, 

beden imajı algıları ve hastanın yaşam kalitesini inceledikleri tanımlayıcı çalışmada, hastaların 

yeme tutum ve davranışlarının ameliyat öncesi değerlerine göre ameliyat sonrası önemli ölçüde 

değiştiği, ameliyat sonrası dönemde beden imajı algıları ve yaşam kalitelerinin ameliyat öncesi 

değerlerine göre anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmada hastaların çok boyutlu 

olarak değerlendirilmesinin ve hemşirelik girişimlerinin uygulanmasının sağlıklı yaşam tarzı 

davranışlarına dayalı olarak obezite cerrahisi geçiren bireylere olumlu katkı sağladığı ve yaşam 

kalitesini iyileştirdiği sonucuna varılmıştır.1 Zengin Eroğlu ve ark. (2019) yılında bariatrik 

cerrahi adaylarında yaşam kalitesi ve benlik saygısını inceledikleri  kesitsel çalışmada,  bariatrik 

cerrahi adaylarının yaşam kalitelerinin ve benlik saygılarının düşük olduğu, eşlik eden eş tıbbi 

hastalık oranın yaşam kalitesini kötüleştirdiği sonucuna varılmıştır.  Bariatrik cerrahi 

hastalarının değerlendirme, tedavi ve bakım süreçlerinde izlem yapılması gerektiği 

önerilmiştir.5Seyhan Ak ve ark. (2020) obezite öncesi ve sonrası psikososyal girişimleri 

inceledikleri sistematik derleme sonucunda obezite cerrahisi öncesi ve sonrası uygulanan 

psikososyal girişimlerin, hastaların yemek yeme davranışları, duygusal yemek yeme, anksiyete 

ve depresyon düzeylerini olumlu etkileyerek, yaşam kalitelerini ve bilişsel fonksiyonlarını 

iyileştirdiğini göstermişlerdir.16 

Castanha ve ark. (2018) bariatrik cerrahi sonrası kilo kaybı, komorbite ve yaşam 

kalitesini değerlendirdikleri çalışmada ameliyat sonrası hastaların %94’inin yaşam kalitesinin 

büyük ölçüde iyileştiği sonucuna varılmıştır (4). Major ve ark. (2015) bariatrik cerrahi sonrası 

yaşam kalitesini inceledikleri çalışmada hastaların ameliyat sonrası yaşam kalitelerinin önemli 

ölçüde arttığını belirtmişlerdir. Yapılan ameliyat türleri (laparoskopik sleeve gastrektomi 
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(LSG) laparoskopik Roux-en-Y gastrik bypass) arasında yaşam kalitesini iyileştirmesi 

açsısından farklılık bulunmamıştır (8). Motta Moraes ve ark. (2014) çalışmasında ameliyat 

öncesi hastaların %25'inin yaşam kalitelerini ve sağlıklarını kötü veya çok kötü olarak 

değerlendirdiği ve memnuniyetsizlik gösterdiği belirlenmiştir. Ameliyattan sonra hepsi yaşam 

kalitelerini ve sağlıklarından memnuniyetlerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirmişlerdir. 

Hastaların %62.5'sinin ameliyat sonrası olumsuz duygu ifade etmediği ya da sadece ara sıra 

kötü ruh hali, umutsuzluk, kaygı ve depresyon gibi duyguları yaşadığı görülmüştür (9). 

Yaşam kalitesini iyileştirmede hemşirenin rolü 

Bütüncül bir yaklaşım gerektiren obezite cerrahisi öncesi ve sonrası dönemde tıbbi 

tedavilerin yanı sıra psikososyal bakımda önemli görevler üstlenen hemşireler hastaların 

psikososyal durumunu tanılayarak hastanın duygusal ve bilişsel olarak hazırlanmasına yardımcı 

olmalıdır. Ameliyat sonrası dönemde olası depresyon, anksiyete ve travma sonrası stres 

bozukluğu bulguları ile hastaların mental durumlarını ve tedaviye uyumlarını değerlendirmenin 

yanında bireysel ve grup terapisi ile destek sağlama, özel durumu ve değişimiyle ilgili 

değerlendirme üzerine odaklanılmalıdır. Obezitenin, çok etkenli özellikleri göz önüne alınacak 

olursa, obezite cerrahisi hastalarının, ameliyat sonrası yaşam değişiklikleri için hazırlık ve 

eğitim sağlanması gibi çok disiplinli bir yaklaşım uygulamalıdır. Obezite cerrahisi hastalarına 

hem ameliyat öncesi hem de sonrasında diyet, fiziksel aktivite ve psikososyal sorunlarla ilgili 

önerileri bir araya getiren bir program (davranışçı terapiler, bilişsel davranışçı terapi (BDT)ler 

sağlanması önerilmektedir.15,16 

Bireyin risk faktörlerini, yaşamsal değerlerini, BKİ takibinin sağlanması, bireylere 

BKİ’nin farkındalığının kazandırılması, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme konusunda 

bireylerin desteklenmesi ve bilgilendirilmesi, kilo verme ve kilo kontrolüne dair motivasyon 

sağlanması, düzenli beslenme, düzeli egzersiz, sağlıklı davranışların kazandırılması ve bu 

davranışların sürdürülmesi için eğitim verilmesi, bireylerin yaşadıkları problemleri dile 

getirmesi, probleme dair çözümün beraber üretilmesi, problemlerle baş edebilmesinde etkin 

yöntemler keşfedilmesi, olumlu benlik saygısı gelişiminin sağlanması, gelecek için umut 

duygusunun geliştirilmesi, bireyin tüm  gelişim süreci üzerinde kontrol duygusunun 

geliştirilmesi, hemşirelerin obezitenin yönetiminde yapacağı bu girişimler bireylerin obeziteye 

karşı güçlenmesini olumlu etkilemektedir. Hemşire tarafından yapılan bu girişimler obezite 

yönetiminde, bireyin içinde bulunduğu durma karşı güçlenmesini olumlu etkilemekte ve yaşam 

kalitelerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadır.2,19 
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SONUÇ 

Multidisipliner ekip yaklaşımı gerektiren obezite cerrahisi öncesi ve sonrası dönemde 

hemşireler etkin bakımı verebilmek için, hasta ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı bir iletişim 

kurmalı, hemşireler danışman, savunucu, eğitici, kolaylaştırıcı, işbirlikçi ve uzman rollerini 

kullanarak, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde aktif bir 

şekilde rol almalıdır. 
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OBEZİTE CERRAHİSİNDE KOMPLİKASYONLAR VE BAKIM 

COMPLICATIONS AND CARE IN BARIATRIC SURGERY 
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ÖZET 

Obezite cerrahisi dünya çapında popülerlik kazanmış durumdadır. Obezite cerrahisinin 

sadece obeziteye bağlı komorbiditeleri değil aynı zamanda hastaların hem yaşam kalitesi hem 

de yaşam beklentileri üzerinde büyük bir etkisi mevcuttur. Obezite cerrahisi, kilo kaybı için en 

etkili yaklaşımdır ve obezite ile ilişkili birçok komorbiditenin ve ölüm nedenlerinin şiddetini 

azalttığı veya ortadan kaldırdığı kanıtlanmıştır. Hasta seçimi ameliyatın başarısını belirlemede 

kilit bir faktör olsa da, komplikasyonları belirlemek ve tedavi etmek ve uzun vadeli sağlık ve 

beslenme durumunu optimize etmek için ameliyat sonrası bakım da aynı derecede önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Obezite cerrahisi, Bariyatrik cerrahi, Obezite cerrahisinde 

komplikasyonlar, Obezite cerrahisinde bakım 

 

ABSTRACT 

Bariatric surgery has gained popularity worldwide. Bariatric surgery has a great impact 

not only on obesity-related comorbidities but also on patients' quality of life and life expectancy. 

Bariatric surgery is the most effective approach for weight loss and has been proven to reduce 

or eliminate the severity of many obesity-related comorbidities and causes of death. While 

patient selection is a key factor in determining the success of surgery, post-operative care is 

equally important to identify and treat complications and optimize long-term health and 

nutritional status. 

Keywords: Obesity surgery, Bariatric surgery, Obesity surgery complications, Care in obesity 

surgery 

 

GİRİŞ 

Her cerrahi girişimde olduğu gibi obezite cerrahisinin de olası komplikasyonları 

bulunmaktadır 11,25. Komplikasyonlar genellikle obezite ile ilişkili sağlık sorunlarından 
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kaynaklanmaktadır. Mortalite riski yüksek ciddi komplikasyonlar obezite cerrahisi geçiren 

hastaların %4’ünde görülmekle birlikte, Beden Kitle İndeksi (BKİ) yüksek, venöz 

tromboemboli (VTE) öyküsü, tütün kullanımı, uyku apnesi ve birden fazla komorbiditesi olan, 

ileri yaşta ve cinsiyeti erkek olan hastalarda daha sık meydana gelmektedir 51,52.  

Obezite cerrahisi sonrası hastalarda VTE (% 0.3), kanama (% 0.7), stapler hattı veya 

anastomoz kaçağı (% 0.2), marjinal ülser, bağırsak tıkanıklığı, kolelitiazis, böbrek taşı, idrar 

yolu (% 0.3) ve yara enfeksiyonları (% 0.5), internal herni ve anastomoz darlığı 

görülebilmektedir 14,40,52.  

Doğru hasta ve doğru cerrahi yöntemin seçimi cerrahi girişimin başarısını önemli 

düzeyde etkilese de, olası ve mevcut komplikasyonların belirlenmesi, tedavi edilmesi, uzun 

dönemde sağlık ve beslenme durumunun optimize edilmesi ve kaliteli ameliyat sonrası bakım 

da aynı düzeyde önemlidir. 

Obezitenin tedavisinde açık cerrahi yaklaşımlara kıyasla laparoskopik cerrahi 

yaklaşımların tercih edilmesi komplikasyon riskini azaltmaktadır 39,40. Obezite cerrahisi sonrası 

en sık görülen komplikasyon anastomoz fistül oluşumuna bağlı peritonittir. Ameliyat sonrası 

ilk 10 gün içinde erken bir komplikasyon olarak ortaya çıkar. Gastrik bypass sonrası %1-6 ve 

sleeve gastrektomi (SG) sonrası %3-7 oranında görülür. Taşikardi obezite cerrahisi sonrası 

önemli bir komplikasyon belirtecidir 24. Dikkate alınması gerekir. 

 

OBEZİTE CERRAHİSİ İLE İLİŞKİLİ KOMPLİKASYONLAR 

 

Obezite cerrahisi ile ilişkili komplikasyonlar; dumping sendromu, beslenme 

bozuklukları, vitamin eksikliği, osteomalazi ve osteoporoz, hipoglisemi, kolelitiazis (safra taşı), 

anastomoz kaçağı, tromboembolik komplikasyonlar, solunum komplikasyonları, kanama, 

marjinal ülser, nefrolitiazis ve böbrek yetmezliği, bağırsak alışkanlığında değişim, mide 

stenozu ve bağırsak obstrüksiyonu, gastroözafagial reflü (GÖR), internal herni, ayarlanabilir 

gastrik banda (AGB) ilişkin komplikasyonlar, yara enfeksiyonu ve rabdomiyoliz olarak 

sıralanmaktadır (Tablo 1). 

 

 

Tablo 1: Obezite Cerrahisi ile İlişkili Komplikasyonlar 

‒ Dumping Sendromu 

‒ Beslenme Bozuklukları 

‒ Vitamin Eksikliği, Osteomalazi Ve 

Osteoporoz 

‒ Hipoglisemi 

‒ Nefrolitiazis ve Böbrek Yetmezliği 

‒ Bağırsak Alışkanlığında Değişim 

‒ Mide Stenozu ve Bağırsak 

Obstrüksiyonu  

‒ Gastroözafagial Reflü (GÖR) 
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‒ Kolelitiazis (Safra Taşı) 

‒ Anastomoz Kaçağı 

‒ Tromboembolik Komplikasyonlar 

‒ Solunum Komplikasyonları 

‒ Kanama  

‒ Marjinal Ülser  

‒ İnternal Herni 

‒ Ayarlanabilir Gastrik Banda İlişkin 

Komplikasyonlar 

‒ Yara Enfeksiyonu 

‒ Rabdomiyoliz  

 

 

Dumping Sendromu 

Obezite cerrahisi sonrası genellikle ilk 6 ay içerisinde meydana gelen, yemeklerden 

yaklaşık 15 dakika-2 saat sonra besinlerin mideden ince bağırsağa hızlı ve düzensiz bir şekilde 

geçişi sonucu oluşan yaygın bir komplikasyondur. Besinlerin hiperosmolalitesi nedeniyle, 

plazmadan bağırsak içine sıvı geçişi gerçekleşirken kan mezentere yönlenir. Hipotansiyon ve 

sempatik sinir sistemi aktive olur ve genellikle yaklaşık 30 dakika süren terleme, baş dönmesi 

karın ağrısı, diyare, bulantı ve taşikardi, kusma, karın krampları görülür 26,30,40,43,44,45,50. 

Dumping sendromunun görülme sıklığı ortalama %7-12 olmakla birlikte, gastrik bypass sonrası 

yüksek oranda basit karbonhidrat tüketen hastalarda %50’ye varan oranda görülebilmektedir45. 

Laparoskopik Roux-en-Y gastric bypass (LRYGB) uygulanan, hiperlipidemi öyküsü ve GÖR 

hastalığı olan bireyler dumping sendromu açısından yüksek riskli gruptadır. 

Hastaların küçük porsiyonlu sık öğünlerle, yavaş ve iyi çiğneyerek beslenmesi, 

besinlerle birlikte sıvı tüketiminden kaçınması, öğünlerdeki lifli besin oranını arttırarak, yağlı 

ve glikoz oranı yüksek besinlerden uzak durması sağlanmalıdır. Protein açısından zengin, 

yüksek lif oranına sahip, kompleks karbonhidratlardan oluşan gıdalarla beslenmesi 

önerilmektedir. Karbonhidrattan zengin beslenilen öğünden 1-3 saat sonra postprandiyal 

hiperinsülinemik hipoglisemi semptomları (halsizlik, yorgunluk, terleme, senkop, baş dönmesi 

vb.) görülebilir. Hastaların kan şekeri takibi önemlidir 44,45,47. 

 

Beslenme Bozuklukları 

Ameliyat sonrasında olabilecek nütrisyonel eksiklikler için ömür boyu izlem ve destek 

gereklidir. Hastanın ameliyat sonrası nütrisyonel önerilere bağlı kalması başarılı bir sonuç için 

çok önemlidir. Obezite cerrahisi sonucu meydana gelen anatomik değişikliklerle birlikte 

dehidratasyon, steatore, dumping sendromu ve kronik bulantı ve kusma gibi beslenme 

komplikasyonları açısından takip önemlidir 24,45,52. AGB en düşük beslenme bozukluğu riskine 

sahip obezite cerrahisidir 45. 

Obezite cerrahisi geçiren hastaların taburculuk sonrası diyetleri günde yaklaşık 1200 

kalori ve 60-120 gram protein hedefiyle katı yiyeceklere sürdürülür 1,40. Hastaların beslenme 
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sonrası aspirasyon, bulantı ve kusma riskini azaltmak amacıyla 30 dakika fowler ya da semi-

fowler pozisyonda uzanması veya oturması gerektiği bildirilmektedir 3,33. 

Restriktif (besin alımını kısıtlayıcı) obezite cerrahisinde (AGB, SG, vertikal band 

gastroplastisi, intra-gastrik balon vb.) oluşturulan erken tokluk nedeniyle hastalarda 

dehidratasyon riski bulunmaktadır. Hastalara gün süresince yudum yudum sıvı tüketmesi 

önerilir 32,40,47.  

Restriktif obezite cerrahisi sonrası hastalarda vitamin ve mineral eksiklikleri 

görülebilmektedir. Duedonum ve proksimal jejunum bypass cerrahisinde kalsiyum, jejunumun 

bypassı sonrası tiamin eksikliği görülebilmektedir 8,30,33.  

 

Vitamin Eksikliği, Osteomalazi ve Osteoporoz 

Obezite cerrahisi sonrası hastaların %33-55’inde demir, %24-60’ında kalsiyum ve D 

vitamini, %24-70’inde B12 vitamini, %5’inden azında tiamin eksikliği görülebilmektedir. 

Ayrıca tiamin eksikliğine bağlı Wernicke ensefalopatisi de olası riskler arasındadır. Hastalar 

ensefalopati açısından da dikkatle takip edilmelidir. Duodenum ve proksimal jejunumun bypass 

edildiği cerrahi girişimlerde demir, mide antrumunu ve ileumu etkileyen cerrahi girişimlerde 

B12 vitamini eksikliği görülebilmektedir. RYGB’de mide antrumunu rezeke edilmesi nedeniyle, 

terminal ileumda intrinsik faktör (IF) ile B12 birleşimi gecikir ya da engellenir. Hastaların klinik 

ve laboratuvar izlem sonuçlar doğrultusunda demir, kalsiyum, D vitamini ve B vitamini içeren 

tedavi rejimleri uygulanabilir 1,6,16,33,40,53. Obezite cerrahisi sonrası vitamin D döngüsünün 

hızlanması, pankreas ve safra sekresyonlarında bozulma, proksimal ince barsakta emilim azlığı, 

beslenme bozuklukları vitamin D eksikliğine neden olabilmektedir 40. Ayrıca, biliopankreatik 

diversiyon sonucu kalsiyum eksikliği görülebilmektedir 16. Osteomalazi ve osteoporoza zemin 

hazırlayan Vitamin D eksikliği, obezite cerrahisi sonrası ilk 2 yılda %17-52 oranında, 4 yılda 

%50-63 oranında görülebilmektedir. Yine obezite cerrahisi sonrası ilk 2 yılda %10-25 oranında, 

4 yılda %25-48 oranında kalsiyum eksikliğinin meydana gelmesi osteomalazi ve osteoporozu 

riskini arttırmakta ve görülme süresini hızlandırmaktadır. 

 

 

Hipoglisemi 

Hipoglisemi, obezite cerrahisi sonrası hastalarda %0.2-0.36 oranında görülebilen 

önemli komplikasyonlardan biridir. Ameliyat öncesi oral glukoz tolerans testi (OGTT) normal 

veya hipoglisemi öyküsü olmayan hastalarda RYGB sonrası ilk yıl hipoglisemi görülme 
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sıklığının %10.4 oranında bildirilmektedir. Obezite cerrahisi sonrası ortalama 22.7 yıl sonra 

meydana gelen hipogliseminin gelişiminde beta hücre kütle artışı, beta hücre fonksiyonunda 

değişim ve dumping sendromu önemli rol oynar 45. 

Obezite cerrahisi geçiren hastaların hipoglisemi belirtilerini bilmesi ve beslenme 

alışkanlıklarının düzenlenmesi hipogliseminin yönetimi açısından önemlidir. 

Kolelitiazis (Safra Taşı) 

Kolelitiazis, hızlı kilo kaybının etkisiyle safra litojenitesinin artması sonucu meydana 

gelen, obezite cerrahisi uygulanan hastaların yaklaşık üçte birinde görülen bir 

komplikasyondur. Hem obezite hem de hızlı kilo kaybı (özellikle kadınlar arasında) safra taşı 

geliştirme eğilimini arttırmaktadır. Obezite cerrahisinden 6 ay sonra hastaların yaklaşık 

%38’inde kolelitiyazis geliştiği ve bunların yaklaşık %40’ının semptomatik olduğu ve ameliyat 

sonrası ilk 6 ay düzenli olarak ursodeoksikolik asit kullanınımın taş görülme yüzdesini yaklaşık 

2 kat azalttığı bildirilmektedir. 

Obezite cerrahisi sonrası değişen anatomi nedeniyle koledok kanalında oluşan safra 

taşının (koledokolitiyazis) tedavisi Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi (ERCP) ile 

sağlanamamakta ve transhepatik perkütan girişim uygulanması gerekmektedir. Obezite 

cerrahisi sonrası profilaktik kolesistektomi yapılması ise tartışmalı yöntemler arasında yer 

almaktadır. Kolelitiazis oluşumunu engellemek için hastanın obezite cerrahisi sonrası ve 

düzenli bir şekilde kontrollerini sürdürmeleri önerilmelidir. 

Anastomoz Kaçağı 

Genellikle ameliyattan sonraki ilk 2 hafta içinde meydana gelen, yaşamı tehdit edici 

ciddi bir komplikasyondur 26. Açık veya laparoskopik RYGB uygulanan hastaların % 0.12 ila 

%20’sinde anastomoz kaçağı rapor edilmiştir. Fistül ve gastrik kaçaklar stapler hattında açılma 

nedeniyle meydana gelebilmektedir. Sütur hattı direncinin ve lümen basıncının artması ile 

meydana gelebilmektedir. Mekanik anastomoz kaçakları 48 saat içinde, iskemik nedenli 

anastomoz kaçakları ise 5-6 gün sonra görülebilmektedir31. Oluşabilecek sızıntı ve 

enfeksiyonun şiddeti kaçak boyutuna, hastanın tıbbi durumuna ve bireysel özelliklerine göre 

farklılık gösterebilmektedir.  

Hastalar; bulantı, kusma, pelvik ve karın bölgesinde ağrı, artan sırt ve omuz ağrısı, 

substernal baskı, taşikardi, hipotansiyon, nefes darlığı, C reaktif protein artışı, oligüri, anüri ve 

ateş gibi sızıntı belirtileri konusunda izlenmelidir. Oligüri ve anüri gelişen hastalarda plazma 

üre seviyesi artar. Hastanın hemoglobin değerlerinin düşmesi ve potasyum değerinde 

yükselmeyle metabolik asidoz gelişebilir 5,30,32. Metabolik asidoza karında ağrı ve sertlik 
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belirtileri eşlik eder. Hastalara acil müdahale olarak açık ya da laparoskopik kaçak onarımı 

yapılabilmektedir. Erken müdahale edilmezse iç kanama, organ yetmezliği, septisemi, 

abdominal kompartman sendromu meydana gelebilir. Bu durumlarda hastaların uzun bir süre 

yoğun bakım tedavi ve bakımı alması gerekebilir. Kaçağın sebep olduğu tıbbi durumların 

düzeltilememesi sonucu ölüm meydana gelebilir 14. 

Kaçağın küçük olması durumunda, kaçak alanına dren yerleştirilir. Bu sürede hastalar 

intravenöz ya da nazogastrik yolla (ilk beslenme yolu olarak önerilmese de) beslenir. 

Nazogastrik tüpe rağmen kusma meydana gelirse, tüpün yeniden konumlandırılması sağlanır. 

Oral alım durdurulur. Küçük kaçaklar genellikle 2 hafta içinde iyileşir 3. 

Tromboembolik Komplikasyonlar 

Obezite cerrahisi geçiren hastalar, derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) 

için yüksek risk altındadır. Hastaların %1'inden daha azında görülen PE; göğüs ağrıya, ani 

solunum sıkıntısı hatta ani ölüme neden olabilmektedir. VTE ise, obezite cerrahisi sonrası 

yaygın morbidite ve mortalite nedenidir. Yüksek BKİ, 50 kg/m2'den büyük yaş, erkek cinsiyet, 

sigara kullanımı VTE riskini arttırmaktadır. Cerrahi girişim süresinin kısaltılması (3 saatten az), 

minimal invaziv tekniklerin kullanımı, stapler hattı/anastomoz kaçakları nedenli revizyon 

cerrahisini önlemek amacıyla cerrahi girişim sırasında tekrarlı kontrol sağlanması VTE riskini 

azaltan uygulamalardır. Restriktif (kısıtlayıcı) prosedürlere kıyasla malabsorbtif prosedürlerde 

VTE riski daha yüksektir 4,12,21,24,40. Hastalar nabız hızında değişim, Homans belirtisi, tek taraflı 

ektremite şişliği, ekstremitede kızarıklık ve ağrı gibi DVT belirtileri açısından izlenir 5. 

Hastalar kontrasepsiyon yöntemi olarak doğum kontrol ilacı kullanıyor veya hormon replasman 

tedavisi alıyor ise kullanılan farmakolojik ajanlar ameliyattan 3 hafta önce kesilmelidir. Sigara 

kullanan hastaların ameliyattan 2-6 ay önce sigarayı bırakılması sağlanmalıdır. PE ve DVT’yi 

önlemek amacıyla ameliyat sonrası antikoagülan tedavi, kompresyon çorabı kullanımı 

sürdürülmeli, kullanılıyor ise pnomotik kompresyon cihazının kullanımının devamlılığı 

sağlanmalı, hasta mümkün olan en kısa sürede mobilize edilmelidir. PE açısından şüpheli 

hastalarda bilgisayarlı tomografi ile görüntüleme sağlanır. DVT veya PE öyküsü olan yüksek 

riskli hastalara 3-4 hafta boyunca antikoagülan tedavinin sürdürüleceği ve önemi konusunda 

bilgilendirme ve eğitim yapılmalıdır. Famakolojik tedavide ameliyat öncesi ve sonrası düşük 

moleküler ağırlıklı veya fraksiyone olmayan heparin esastır 4,5,7,12,18,32,40,51. 

Solunum Komplikasyonları 

Obezite cerrahisi geçiren hastalarda, diğer abdominal cerrahi geçiren hastalarda olduğu 

gibi kas kesisi ve ağrı gibi nedenlerle solunum kaslarının fonksiyonları etkilenebilir. 
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Diyaframatik hareketlerin bozulması, obezite ile ilişkili mevcut  rezidüel akciğer kapasitesinde 

azalma sonucu akciğer fonksiyonlarında ve oksijenlenmede bozulma beraberinde solunumnda 

ventilatör desteği ihtiyacı gelişebilmektedir 2,42. 

Ameliyat sırasında kullanılan anestezik ilaçların solunum depresif etkisi unutulmamalı ve 

obezite cerrahisi sonrası hasta monitörize edilmelidir. Ameliyat sonrası hastaların abdominal 

insizyonu, abdominal ve interkostal kasların gücünün azalması sonucu gelişebilecek solunum 

komplikasyonlarını önlemek için insizyon bölgesi desteklenerek derin solunum, spirometre ve 

öksürük egzersizlerini yapması teşvik edilmelidir. Göğüs içi basıncı azaltarak solunumu 

kolaylaştırmak amacıyla hastanın yatak başı 30-45° yükseltilir. Obstrüktif uyku apnesi olan 

hastalarda hipoksi gelişmesini önlemek amacıyla ilk 24 saat nazal kanül aracılığı ile oksijen 

desteği sağlanır. Hastaların solunum sayısı, pulse oksimetre ve kan gazı değerleri takip edilir. 

Solunum depresyonu ve ölüm riski yüksek olan Pickwickan sendromu (hipoksi, hiperkapni ve 

şiddetli asit-baz dengesizliği) gelişen hastalar dikkatli takip edilmelidir 2,15,47,49.  

Kanama 

Obezite cerrahisi sonrası sıklıkla taşikardi, hemoglobin ve hematokrit değerinde azalma, 

anastomoz bölgesinde ve insizyon hattında kanama, melena gibi klinik belirtiler verir. Kanama 

meydana gelen hastalarda hospitalizasyon süresi uzar ve mortalite riski artar 10,26. Kanama 

genellikle; gastrojejunostomi, jejunojejunostomi, mezenterik damar yaralanması, aşırı dikilmiş 

mide hatları sonucu meydana gelmektedir. Nadir de olsa ülserasyon nedeniyle de 

görülebilmektedir 22,28.  

Hemodinaminin bozulmaması amacıyla kan transfüzyonu sağlanır ve ilk olarak 

endoskopik müdahaleler ile tedavi sağlanır. Endoskopik müdahaleler ile kontrol altına 

alınmayan kanama durumunda açık revizyon cerrahisi gerçekleştirilebilmektedir 10,19,22,26. 

 

Marjinal Ülser 

Marjinal ülser, obezite cerrahisi geçiren hastaların yaklaşık % 2 - 4.3’ünde yeni mide 

poşunun ince bağırsağa anastomoz edildiği bölgede görülebilmektedir 24,29,48. Literatürde 

görülme sıklığını ilişkin değişken veriler yer almaktadır. Csendes ve arkadaşlarının 442 hastada 

gastrik bypass sonrası marjinal ülser insidansını değerlendirdiği prospektif çalışmasında, 

hastaların %6'sında erken marjinal ülser (ameliyattan 1 ay sonra) ve hastaların sadece 

%0.6'sında geç marjinal ülser (ameliyattan 1 ila 2 yıl sonra) görüldüğü bildirilmektedir 13. 

Melena, hematemez, beslenme ile artan bulantı ve ağrı şeklinde belirti gösterebilmektedir. 
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Tekrarlayan ülser ilerleyen dönemlerde darlığa neden olabilir24,40. Tedavisinde ve 

önlenmesinde proton pompa inhibitörleri tercih edilir 24,53. 

Sigara kullanan, antienflamatuar (ibuprofen, naproksen, nabumeton, relafen ve aspirin 

vb.) ve/veya kortikosteroid ilaç (prednizon vb.) alan hastalar ülser açısından yüksek risk 

grubundadır. Risk oluşturan ilaç grubu kullanan hastaların tedavisi riski azaltıcı şekilde 

düzenlenir. Hastalara taburcu edilirken meprazol gibi güçlü bir antiasit tedavisi verilir. 2 ay 

boyunca ilacı kullanması sağlanır. Sigara, antienflamatuar ve/veya kortikosteroid ilaç kullanımı 

olan hastaların yaşam boyu anti ülser tedavi alması gerekebilir. Hastalar obezite cerrahisi 

sonrası dönemde ülser gelişimi açısından risk oluşturan durumlar hakkında bilgilendirilmelidir.  

Nefrolitiazis ve Böbrek Yetmezliği 

RYGB gibi cerrahi yöntemler idrar kalsiyum oksalat düzeyinde ve süpersaturasyonunda 

artma, sitrat düzeyinde ve idrar volümünde ise azalma gibi bir dizi biyokimyasal değişikliklere 

neden olabilmektedir. RYGB, nefrolitiazis riskini 1.79 kat arttırmaktadır.  

Yaygın görülmemekle birlikte, kalsiyum oksalat emiliminin artmasıyla renal parankimde 

oksalat depolanması sonucu oksalat nefropatisi ve sonucunda böbrek yetmezliği de 

gelişebilmektedir. 

Bağırsak Alışkanlığında Değişim 

Uygulanan obezite cerrahi tekniğe göre hastaların bağırsak alışkanlığında değişim 

meydana gelebilmektedir. Bu durum hastaların yaşam kalitesini de etkilemektedir. 

Biliopankreatik Diversiyon+Duedonal Switch (BPD+DS) ve RYGB sonrası hastalarda sulu-

yumuşak dışkılama ve diyarenin; AGB sonrası hastalarda konstipasyonun daha sık görüldüğü 

bildirilmektedir. RYGB geçiren hastalara kıyasla BPD geçirenlerde sulu-yumuşak dışkılama ve 

diyarenin daha sık olduğu bildirilmektedir. Malabsorbtif (emilim bozucu) obezite cerrahisinde 

artan bağırsak gazı, gastrik şişkinlik, kötü kokulu ve yumuşak yapılı dışkılama görülebilir 24. 

Metabolik sendromdan bağımsız olarak, bağırsak gazı şiddetinin BPD'de şiddetli, RYGB'de 

orta düzeyde olduğu bildirilmektedir. BPD sonrası şiddetli bağırsak gazı deneyimleyen 

hastaların yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir 37. Ek olarak, ameliyat öncesine kıyasla, 

ameliyat sonrası dönemde konstipasyon olan hastaların sayısının %40 arttığı bildirilmektedir 

37. Ayrıca uzun süreli yatak istirahati bağırsak peristaltizminin yavaşlatmasına neden 

olabilmektedir. Obezite cerrahisi sonrası hastaların mobilizasyon süresinin hızlı olması, yatak 

içi egzersiz yapmasının desteklenmesi ve bağırsak seslerinin rutin olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir 38,42. 
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Mide Stenozu ve Bağırsak Obstrüksiyonu  

Obezite cerrahisi sonrası hastaların yaklaşık % 2’inde oluşan darlık, genellikle iyileşme 

döneminde belirti vermekle birlikte ameliyat sonrası ilk 2 ay içinde ortaya çıkmaktadır. 

Hastaların %1-3’ünde görülen bağırsak obstrüksiyonu, obezite cerrahisi sonrası abdominal 

bölgede skar dokusu, ödem, gastrojejunal veya jejunojejunal hematom ya da volvulus nedeniyle 

oluşabilmektedir 9,23. 

Hasta obezite cerrahisi sonrası kusma, bulantı, gıda ve sıvı toleransında azalma gibi 

darlık belirtileri konusunda bilgilendirilmeli ve izlenmelidir. Ağrısız bir komplikasyon olan 

darlık endoskopi ve balon dilatasyon ile düzeltilebilmektedir 24,51. Hastalar bulantı, kusma, 

şiddetli karın ağrısı gibi bağırsak obstrüksiyonu belirtiler açısından erken dönemde izlenmeli, 

geç dönem için bilgilendirilmelidir 9,23. 

Gastroözafagial Reflü (GÖR) 

Gastroözofageal reflü (GÖR) erken veya geç dönemde ortaya çıkabilen, SG ve AGB 

girişimlerini takiben göğüste yanıcı ağrı ve regürjitasyon gibi semptomlar veren bir 

komplikasyondur.  

Abdominal bölge ve diyafram üzerindeki basıncı azaltmak için hastanın yatak başı 30° 

yükseltilebilir. Hastanın enteral tüp ve kateterler 2 saatte 1 kontrol edilmeli, uykudan 3 saat 

önce gıda alımının kısıtlanmalı, kafein ve alkol alımının azaltılmalı, sigara tüketimi önlenmeli, 

tıbbi farmakolojik tedavilerin aksatılmaması sağlanmalı ve hastaya bu doğrultuda eğitim 

verilmelidir 5,45. 

İnternal Herni 

Genellikle kilo kaybı süreci ile başlayan, RYGB ve/veya BPD±DS uygulanan hastaların 

%1-3’ünde internal herni; bulantı, kusma, karın hassasiyet ve ağrı gibi semptomlara neden 

olabilmektedir. BT ya da endoskopik görüntüleme ile tanılanabilen internal herniler hastaların 

%69'unda transvers kolon mezenterinde görülür. Açık obezite cerrahisi olan hastalarda daha sık 

görülür. Minimal invaziv tekniklerin kullanımı, insidansını önemli ölçüde azaltmaktadır 

24,34,35,40. 

İnternal hernilerin %4.7'si bağırsak rezeksiyonu gerektirmektedir. Tedavisi mortalite riski 

yüksek durumlarda hızlı laparoskopik girişimler ile sağlanmaktadır 24,40. 

 

Ayarlanabilir Gastrik Banda (AGB) İlişkin Komplikasyonlar 

Obezite cerrahisi yöntemine özgü en sık göülen komplikasyon AGB’ye bağlı mide 

duvarı erezyonu (%0.3-7), band kayması ve enfeksiyondur. Besin intoleransı veya 
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yeni/kötüleşen reflüsü olan hastalar band kayması ve gastrik çıkış obstrüksiyonu açısından 

değerlendirilir. AGB’ye bağlı mide duvarı erezyonu ve band kayması endoskopik ve radyolojik 

görüntülemelerle tespit edilebilir. Band kayması ve enfeksiyonu tedavisinde bandın cerrahi 

olarak çıkarılması ya da yeniden konumlandırılması ile antibiyotik kullanımı yer almaktadır 

24,27,35,36,40. 

Yara Enfeksiyonu 

Obezite cerrahisi geçiren hastalarda yüksek BKİ, uygun olmayan hasta pozisyonu, vücut 

dokularının eşit olmayan basınca maruz kalması, komorbid hastalıklar, dolaşım bozuklukları, 

yoğun adipoz doku, aseptik kurallarda ihlal gibi durumlar ile ilişkili yara enfeksiyonu 

gelişebilmektedir. Yağlı dokuda kan akımının az olması, deri katlanma bölgelerindeki yüksek 

nem, enfeksiyon gelişimini hızlandıran etmenlerdendir10,45,46. 

Hastanın risk değerlendirmesinin yapılması, ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında uygun 

pozisyonlandırılması, cildin ve ameliyat sonrası sarkma meydana gelen dokuların kızarıklık, 

kaşıntı, deri bütünlüğü açısından değerlendirilmesi, insizyon bölgesinin enfeksiyon, ayrılma ve 

eviserasyon belirtileri açısından dikkatle gözlemlenmesi, ameliyat öncesi etkin cilt 

antisepsisinin sağlanması, periferik nörovasküler muayenesinin gerçekleştirilmesi, kanama ve 

yara durumunun değerlendirilmesi önemlidir17,20,38,41,42,46. 

Rabdomiyoliz  

Uzun süreli kas sıkışması ile ilişkili iskemi sonucu kaslarda meydana gelen nekroz 

olarak tanımlanan rabdomiyoliz; miyoglobinüri, kaslarda ağrı ve uyuşma ile semptom 

göstermektedir10. Rabdomiyoliz görülme insidansı % 7-30.4’dür33. BKİ’nin 55-60 kg/m2’den 

fazla olması, diyabet ve hipertansiyon varlığı, 4 saatten fazla cerrahi girişim süresi, erkek 

cinsiyet, komorbit hastalıklar, yaralanmaya neden olan ameliyat pozisyonu rabdomiyoliz için 

risk faktörüdür10,33,45. 

Obezite cerrahisi sonrası 48-72 saatte kreatinin kinaz serum (CK) seviyesinin 5000 U/L olması 

rabdomiyoliz tanısında en önemli değerlendirmedir. Tedavisinde intravenöz sıvı infüzyonu, 

diyaliz ya da hemofiltrasyon uygulanabilmektedir. Tıbbi müdahale edilmemesi durumunda 

hastalarda %14 böbrek yetmezliği, %3 mortalite görülebilmektedir 33,45,47. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, obezite görülme sıklığı dünya çapında artan, bireylerin sağlığını olumsuz 

etkileyen ve yaşam beklentisini azaltan bir salgın konumundadır. Gerçekleştirilen obezite 

cerrahisini ve olası komplikasyonlarını bilmemiz, biz hemşirelere, hasta komorbiditelerini 

yönetmede ve optimal ameliyat sonrası hasta bakımını sağlamada yardımcı olacaktır. 
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Dolayısıyla, gelişen obezite cerrahisi teknikleri ile obezite cerrahisi geçiren bireylerin yaşam 

kalitelerini iyileştirmek amacıyla uygulayacağımız hasta bakımı ve eğitimi ile olası 

komplikasyon riskini ve mevcut komplikasyonları en aza indirebiliriz. 
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OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI BESLENME 

 

NUTRITION AFTER OBESITY SURGERY 

 

 

Serpil YÜKSEL 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

 

ÖZET 

 Obezite cerrahisinin başarısında, hastanın mevcut yeme bozukluklarının tanılanması ve 

tedavi edilmesi önemlidir. Hasta ve aile, cerrahi girişim sonrası beslenme hakkında 

bilgilendirilmeli, gerçekçi ve objektif beslenme hedefleri belirlenmelidir. Sağlıklı biçimde kilo 

vermeyi sağlayacak, komplikasyonları ve kilo almayı önleyecek bir beslenme düzeni 

oluşturulmalıdır. Obezite cerrahisi sonrası normal beslenmeye geçiş 2 ay veya daha uzun 

sürebilmekte, bu süreçte sıklıkla dört aşamalı beslenme uygulanmaktadır. Sırasıyla sıvı, püre, 

yumuşak ve normal gıda dönemi olarak tanımlanan bu aşamaların her birinin süresi 1-2 hafta 

olmalıdır. Taburculuk sonrası tekrar hastaneye yatmanın birinci nedeni dehidratasyon olduğu 

için ilk 1 ay günde en az 1.5 litre su içilmelidir.  Sıvı ve püre döneminde, protein açısından 

zengin besinler tüketilmeli, kalorisi yüksek besinlerden uzak durulmalıdır. Öğünlerde sıvı 

tüketilmemeli, sıvılar yemekten 30 dakika önce veya sonra alınmalıdır. Her öğünde ilk olarak 

yağsız kaliteli protein içeren bitkisel ve hayvansal besinler, sonra lif içerenler, son olarak da 

karbonhidrat içeren besinler yenmelidir. Mutlaka multivitamin ve eser element takviyeleri 

alınmalı, anemi ve protein enerji malnütrisyonu önlenmelidir. Özellikle, ilk yıl hastanın 

beslenmesi yakından izlenmeli, ek besin, vitamin ve mineral gereksinimi değerlendirilmelidir. 

Hastanın kilosunda 5 kg ve üzerinde ağrılık artışı var ise nedeni araştırılmalı ve gerekli önlemler 

alınmalıdır. Obezite cerrahisi sonrası beslenme ve diyete uyum, yeterli kilo kaybının 

sağlanması ve beslenme komplikasyonlarının önlenmesi için gereklidir. Bu derlemede, obezite 

cerrahisi sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken noktaları ve oluşabilecek beslenme 

komplikasyonlarını güncel literatür ışığında tartışmak ve bu hastalara bakım veren hemşirelere 

rehberlik etmek amaçlandı. 

Anahtar kelimeler: Kilo kaybı, Beslenme, Beslenme komplikasyonları, Bariatrik cerrahi, 

Obezite cerrahisi 
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ABSTRACT 

In the success of obesity surgery, it is important to diagnose and treat the existing eating 

disorders of the patient. The patient and their family should be informed about nutrition after 

surgical intervention, and realistic and objective diet goals should be determined. A diet that 

will allow a healthy weight loss process and prevent complications and gaining weight should 

be created. The transition to normal eating following obesity surgery may last 2 months or 

longer, and in this period, a four-stage diet is frequently adopted. The duration of each of these 

stages, which are described respectively as the fluid, puree, soft and normal food periods, should 

be 1-2 weeks. As the primary cause of re-hospitalization after being discharged is dehydration, 

at least 1.5 liters of water should be consumed every day for the first 1 month. In the fluid and 

puree periods, protein-rich foods should be consumed, and high-calorie foods should be 

avoided. Fluids should not be taken during meals, and they should be consumed 30 minutes 

before or after the meal. Each meal should start with non-fatty plant- and animal-based foods 

that contain quality proteins, followed by fiber-containing foods, and carbohydrate-containing 

ones at the end. It should be ensured that multivitamin and trace element supplements are taken, 

and anemia and protein-energy malnutrition should be prevented. Especially, the diet of the 

patient should be closely monitored in the first year, and their additional food, vitamin and 

mineral needs should be evaluated. If the patient experiences a weight gain of 5 kg or more, the 

cause should be investigated, and the necessary precautions should be taken. Nutrition and 

dietary compliance are important to achieve enough weight loss and prevent nutritional 

complications after obesity surgery. In this review, it was aimed to discuss diet-related issues 

that need to be paid attention to after obesity surgery and nutritional complications that could 

develop in light of the literature and to guide nurses who provide care for these patients. 

Keywords: Weight loss, Nutrition, Nutritional complications, Bariatric surgery, Obesity 

surgery 

 

GİRİŞ 

Obezite cerrahisi sonrası, kilo vermede veya verilmiş kiloyu sürdürmede zorluklar 

görülebilmektedir (Stoklossa ve Atwalın 2013; Sevinçer ve ark. 2014; TEMD 2018). Obezite 

cerrahisinin başarısı, cerrahi girişim sonrası fazla kilonun en az %50’sinin verilmesi olarak 

tanımlanacak olursa, hastaların en az %20’si bu ideal sonuca ulaşamamaktadır (Stoklossa ve 

Atwalın 2013; Sevinçer ve ark. 2014; Erdem 2017). Bu nedenle, yaşam kalitesi ve psikolojik 

durum da kilo kaybıyla birlikte değerlendirilmelidir (Sevinçer ve ark. 2014; Berk Özcan 2021). 

Başarılı kilo kaybı ve korunması, hastanın sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmesine ve 
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fiziksel aktivitesini artırmaya bağlıdır (Stoklossa ve Atwalın 2013; TEMD 2018). Bu nedenle, 

obezite cerrahisi öncesi hastanın beslenme özellikleri ve kilo verme beklentisi 

değerlendirilmeli, gece yeme sendromu, tıkanırcasına yeme ve tatlı düşkünlüğü gibi yeme 

bozuklukları tanılanmalı ve tedavi edilmelidir (Aills ve ark. 2008; Mechanick ve ark. 2013; 

Sevinçer ve ark. 2014).  

Obezite cerrahisi öncesi, yeme davranışını birden artıran ve azaltan durumlar, bir 

aktivite yaparken besin tüketme alışkanlığı, besin seçimini etkileyen duygusal ve sosyal 

aktiviteler, yiyeceklerle kurduğu duygusal bağlar, alkol ve madde bağımlılığı ve travmatik 

yaşam olayları gibi obeziteye giden yolda etkili psikolojik, davranışsal ve fizyolojik faktörler 

değerlendirilmelidir (Stoklossa ve Atwalın 2013; Sevinçer ve ark. 2014; STD 2014; Yüksel 

2016).  Bu faktörlerin bilinmesi, obezite cerrahisi sonrası gelişebilecek yeme sorunlarını ve 

yeme bozukluklarını tanılamak ve önleyici girişimleri planlamak için gereklidir (Aills ve ark. 

2008; Mechanick ve ark. 2013; Sevinçer ve ark. 2014). Yapılan bir çalışmada, obezite cerrahisi 

uygulanacak hastalarda beslenme yetersizliği biyobelirteçlerinin hemoglobin ve albümin 

düzeyi olduğu, 50 yaş ve üzerindekilerin ve beden kitle indeksi ≥40 kg/m2 olanların, yüksek 

dansiteli lipoprotein düzeyinde azalma olduğu, erkeklerin ve kolesterol seviyesi yüksek 

olanların hemoglobin düzeyinin daha düşük olduğu belirlenmiştir (Riva-Moscos ve ark. 2022). 

Aynı çalışmada, beslenme yetersizliğinin sosyodemografik ve antropometrik özelliklerle ve 

laboratuvar bulguları ile ilişkili olduğu; obezite cerrahisi öncesi beslenme yetersizliğinin 

düzeltilmesinin, cerrahi kaynaklı komplikasyonları önlemek için gerekli olduğu bildirilmiştir 

(Riva-Moscos ve ark. 2022). 

Obezite cerrahisi öncesi ve sonrası uygulanacak beslenme düzeni ve yaşam tarzı 

değişiklikleri hakkında hasta ve aile bilgilendirilmeli, gerçekçi ve objektif beslenme hedefleri 

belirlenmelidir (Mechanick ve ark. 2013; STD 2014; Yüksel 2016). Bu derlemede, “bariatrik 

cerrahi”, “obezite cerrahisi”, “beslenme”, “beslenme komplikasyonları” ve “kilo kaybı” anahtar 

kelimeleri ile elektronik veri tabanları (PubMed, ScienceDirect, Scopus, CINAHL Plus, 

Cochrane, EbscoHost Dynamed, EbscoHost Health Source, Ovid LWW Journals, Springer 

Link, Google Scholar ve ULAKBİM) taranarak elde edilen ve tam metnine ulaşılabilen 

derleme, araştırma ve rehberler ışığında, obezite cerrahisi sonrası beslenmede dikkat edilmesi 

gereken noktaları, görülebilecek beslenme sorunlarını ve önleme girişimlerini tartışmak ve bu 

hastalara bakım veren hemşirelere rehberlik etmek amaçlandı. 
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OBEZİTE CERRAHİSİ TÜRLERİ 

Obezitenin cerrahi tedavisine yönelik girişimler, mide hacmini küçülten (restriktif) 

girişimler, emilimi engelleyen (malabsortif) girişimler, restriktif ve malabsortif girişimler 

olarak sınıflandırılmaktadır (Aills ve ark. 2008; Topuz ve ark. 2014; Erdem 2017; TEMD 

2018).  Sık uygulanan restriktif girişimler çıkarılabilir mide bandı (Adjustable gastc banding-

AGB) ve sleeve gastrektomi (SG); malabsortif girişimler biliopankreatik diversiyon (BPD), 

gastrik bypass (GP) ve duodenal switch (DS); restriktif ve malabsortif girişimler ise Roux-en-

Y gastrik bypass (RYGB)’dır (Topuz ve ark. 2014; TEMD 2018; Atan ve Erdem 2021). Gastrik 

kısıtlama ile kilo vermenin temel mekanizması herhangi bir öğünde yenebilen gıda miktarını 

büyük ölçüde azaltmaktır (Topuz ve ark. 2014; TEMD 2018). SG sonrası mide hacmi 80-100 

ml’ye kadar azalmaktadır, ancak emilim engellenmediği için kilo alımına dikkat edilmelidir 

(Yüksel 2016).  

OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI BESLENME 

Obezite cerrahisi sonrası beslenme, diğer GİS cerrahisi sonrası uygulanan beslenme 

protokolünden farklıdır (Dolgun ve Yavuz 2010; Atan ve Erdem 2021). Cerrahi girişim sonrası 

ilk günlerde, özellikle ilk 3 gün, anastomaz hattından kaçak olup olmadığı anlaşılana kadar 

berrak sıvı diyet ve paranteral sıvı desteği uygulanmalıdır (Dolgun ve Yavuz 2010; Erdem 

2017; Kushner ve ark. 2017). Genellikle birinci gün 6-10 kez/gün 30 ml berrak sıvı verilmeli, 

tolere ederse 2 saatte bir 30 ml su ve şekersiz sıvı ile devam edilmelidir (Dolgun ve Yavuz 

2010; Erdem 2017; Berk Özcan 2021). Sonraki günlerde protein içeren sıvı gıdalara 

geçilmelidir (Dolgun ve Yavuz 2010; Kushner ve ark. 2017). Hemşire, ilk günlerde yeni oluşan 

ve 4 saatten daha uzun süren taşikardi (kalp atım hızı >120/dak), taşipne, hipoksi, oligüri, beden 

sıcaklığında artış ve son 2 gün içinde CRP değerinin yükselmesi gibi anastomaz kaçağının 

erken dönem bulgularına karşı dikkatli olmalıdır (Mechanick et al. 2013; Fencl et al. 2015).  

Cerrahi girişim sonrası ilk 24-48 saatten sonra oral beslenmeye geçilmesi ve protein 

alımının artırılması hastanın metabolik gereksiniminin karşılanabilmesi için gereklidir (Yüksel 

2016). Bu nedenle, obezite cerrahisi sonrası doğru zamanda, doğru besine geçiş yapmak, yeterli 

enerji ve besin gereksinimini karşılamak, yağ dokusunun yıkımını sağlamak, reflü, kusma ve 

dumping gibi komplikasyonları önlemek ve kilo kaybını sağlamak önemlidir (Aills ve ark. 

2008; Mechanick ve ark. 2013; Kushner ve ark. 2017; Parott ve ark. 2017; Atan ve Erdem 

2021). Uygulanan cerrahi girişimin tipine göre beslenme içerikleri değişmekle birlikte, sıklıkla 

çok aşamalı beslenme uygulanmaktadır (Mechanick ve ark. 2013; STD 2014; Erdem 2017; 

Kushner ve ark. 2017).  İlk 2 hafta sıvı dönem (I. aşama), 3.-4. hafta püre dönemi (II. aşama), 
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5.-6. hafta yumuşak gıda dönemi (III. Aşama) ve 6.-8. hafta normal gıda dönemidir (IV. aşama) 

(Mechanick ve ark. 2013; STD 2014; Yüksel 2016; Erdem 2017; Kushner ve ark. 2017). Bu 

beslenme programının her aşaması 1-2 hafta sürmeli ve her aşamanın bir haftadan daha kısa 

olmamasına dikkat edilmelidir (Yüksel 2016; Erdem 2017). Hastaların cerrahi girişim sonrası 

normal beslenmeye geçişi iki ay ya da daha uzun sürebilmekte ve ilk bir ay özel beslenme 

desteği gerekebilmektedir (Erdem 2017; Kushner ve ark. 2017). 

Birinci aşama (Clear-berrak diyet): Yaklaşık 2 hafta süren bu aşamada protein alımını 

artırmak (25-30 gr/gün) önemlidir. Genellikle cerrahi girişim sonrası 2. gün özel protein 

tozlarına başlanır ve 3-4 ay devam edilir. İlk 1-3 gün, su, çay, %100 taze meyve suyu, soya 

sütü, yağsız et suyu, diyet jelatini gibi berrak sıvılar, sonraki günlerde yağsız veya yarım yağlı 

laktozsuz süt, yağsız et/tavuk suyu, ayran, süzülmüş çorbalar (protein tozu ilaveli) ve sebze 

suları verilebilir. Tüm içecekler; beden sıcaklığına yakın, berrak, pipetten geçebilecek kıvamda 

ve posasız olmalı, küçük yudumlarla alınmalıdır. Gazlı içecekler, şekerli çaylar, kafein ve hazır 

meyve suyu tüketilmemelidir. 1-1.5 litresi besleyici sıvı olmak üzere hasta günde 2-2.5 lt sıvı 

almalıdır (Aills ve ark. 2008; Mechanick ve ark. 2013; Yüksel 2016; Erdem 2017; Kushner ve 

ark. 2017).   

İkinci aşama (Püre dönemi): 14-30 gün süren bu aşamada, yoğurt kıvamında 

blenderize püre besinler günde 4-6 öğün verilir. Öğünler arasında birkaç saat olmalı, 1 öğün 

ortalama 20 dakika sürmelidir. Hasta yavaş yemenin ve iyi çiğnemenin önemi konusunda 

bilgilendirilmelidir. Her öğüne 1-2 yemek kaşığı ile başlanmalı, başlangıçta 4 yemek kaşığını 

geçmemelidir. Öğünlerde sıvı tüketilmemeli, sıvı öğünden 30 dakika önce veya sonra 

alınmalıdır (özellikle SG sonrası). Her öğünde mutlaka protein içeriği yüksek besin olmalıdır 

(Aills ve ark. 2008; Mechanick ve ark. 2013; Yüksel 2016; Erdem 2017; Kushner ve ark. 2017). 

Taburculuk sonrası tekrar hastaneye yatmanın en önemli nedeni yeterli su içilmemesi sonucu 

oluşan dehidratasyon olduğundan ilk 1 ay günde en az 1.5 lt su içilmelidir (Mechanick ve ark. 

2013; Thorell ve ark. 2016; Berk Özcan 2021).  

Birinci ve ikinci aşamada, protein açısından zengin besinlere yer verilmez, kalorisi 

yüksek besinler tüketilirse ve dönem süreleri gereksiz yere uzatılırsa kilo verme yavaşlar, kas 

ve kemik doku yıkımı başlar (STD 2014; Erdem 2017; Kushner ve ark. 2017; Quilliot ve ark. 

2021).  

Üçüncü aşama (Yumuşak gıda dönemi): Yaklaşık 30-45 gün süren bu aşamada çatalla 

ezilebilen besinler günde 3-4 öğün tüketilmelidir. Öğün araları 3 saat olmalı ve öğünlerde sıvı 

tüketilmemelidir. Parçalanmış et, tavuk, balık, peynir veya ton balığı ile hazırlanmış az 
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makarna, haşlanmış sebze, baklagil ve omlet gibi besinler diyetisyenle kararlaştırılan 

porsiyonlara dikkat edilerek tüketilebilir Atıştırma saatlerinde tatlandırıcı ile hazırlanmış sütlaç, 

puding, meyve püresi veya yağsız yoğurt tercih edilmelidir.  Vitamin ve mineraller, 

çiğnenebilen tabletler veya sıvı olarak verilmeli, enterik form kullanılmamalıdır (Mechanick ve 

ark. 2013; Yüksel 2016; Erdem 2017; Kushner ve ark. 2017).  

Dördüncü aşama (Normal gıda dönemi): Cerrahi girişim sonrası sıklıkla 6. veya 8. 

haftada normal gıdaya geçilmektedir. Beslenme, 3 ana (iyi pişmiş et vb.) ve 1-2 ufak (bir parça 

meyve ya da yoğurt, avuç içi kadar ceviz ya da badem) ara öğün şeklinde düzenlenebilir. 

Öğünlerin miktarı 3 çay tabağı kadar olmalı, yemekle birlikte sıvı alınmamalıdır. Besinler çok 

iyi çiğnenmeli (30 kez) ve lokmalar arasında beklenmelidir. Değerlendirme sonuçlarına göre 

gerekirse, vitamin veya mineral takviyesi verilmelidir (Mechanick ve ark. 2013; Yüksel 2016; 

Erdem 2017; Kushner ve ark. 2017).    

Obezite cerrahisi sonrası kan glukoz düzeyi de sık aralıklarla ölçülmeli, HbA1c’nin ≤ 

6.2 mmol/mol, açlık kan glukozunun ≤110 mg/dl, tokluk kan glukozunun ≤180 mg/dl olması 

sağlanmalıdır (Kanıt düzeyi yüksek, güçlü öneri) (Mechanick et al. 2013; Thorell et al. 2016). 

Glisemik kontrolde dekstroz içermeyen sıvıların ve glukoz içeriği düşük sıvı besin desteklerinin 

kullanımı önemlidir (Mechanick et al. 2013; Fried et al. 2014; Thorell et al. 2016). İnsülin 

gereksinimi azaldığı için insülin kullanan Diyabetes Mellitus hastalarında kan glukozu ölçüm 

değerlerine göre yeniden düzenleme yapılmalıdır (Mechanick et al. 2013; Fried et al. 2014; 

Thorell et al. 2016). Obezite cerrahisi sonrası bazı hastalarda, ilaç ve diyet tedavisine dirençli 

postprandiyal hipoglisemi de oluşabildiği için dikkatli olunmalıdır (Fried et al. 2014).  

 

Beslenmede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

Obezite cerrahisi sonrası erken dönem beslenmede, yeterli miktarda sıvı ve protein 

almak geç dönemde ise günlük besin gereksinimini en kaliteli şekilde karşılamak önemlidir 

(Mechanick ve ark. 2013).  Cerrahi girişim sonrası en fazla kilo kaybı ilk 12-18 ayda 

oluşmaktadır (Dolgun ve Yavuz 2010; Fencl ve ark. 2015; Mechanick ve ark. 2013). Kilo 

kaybının sağlanmasında diyete uyum ve dengeli beslenme önemlidir (Fencl ve ark. 2015). Her 

öğünün en az yarısı proteinlerden (60-80 gr/gün) oluşmalıdır (Mechanick et al. 2013; Erdem 

2017). Ana öğünler atlanmamalı, önerilen vitamin ve mineral takviyeleri alınmalı ve günde en 

az 2 litre su içilmelidir (Mechanick ve ark. 2013; STD 2014; Doğan ve ark. 2018; Kushner ve 

ark. 2017; Parrot ve ark. 2017;). 2021 yılı konsensus raporunda, uygulanan cerrahi girişimin 

tipi ne olursa olsun; malnütrisyonu, kas atrofisini ve işlev kaybını önlemek için fiziksel aktivite 
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ile en az 60 gr/gün, ideal olarak 1.1 gr/kg protein alınmasının gerekli olduğu, yeterli alımın 

olmaması durumunda eksikliğin proteinli besin takviyeleri ile giderilmesi gerektiği önerilmiştir 

(Quilliot ve ark. 2021). Bu nedenle obezite cerrahi sonrası, nütrisyonel değerlendirme yapılarak 

ek besin gereksinimi, vitamin ve mineral takviye gereksinimi belirlenmelidir (Erdem 2017; 

STD 2014; Fencl ve ark. 2015). 

Obezite cerrahisi sonrası beslenmede dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar;   

• Yemekler yavaş yenmeli ve iyice çiğnenmeli,  

• Porsiyon büyüklüğü 170-225 gr’ı geçmemeli, 

• Öğün sayısı arttırılmalı (3 ana ve 2 ara öğün), 

• Atıştırma alışkanlığından vazgeçilmeli, 

• Yemek yerken masada dikkat dağıtan televizyon, bilgisayar olmamalı, her lokma 

arasında çatal/kaşık masaya bırakılmalı, 

• Mide duvarının gerilmesini ve kusmayı önlemek için tokluk hissedildiği anda 

yemek yeme bırakılmalı,  

• Bulantı ve kusmaya neden olduğu için ömür boyu kahvaltıdaki çay da dahil 

yemeklerde sıvı tüketilmemeli, sıvılar yemeklerden 30 dakika önce veya sonra 

alınmalı,  

• Ömür boyu gazlı içecek tüketilmemeli,  

• Tuz kısıtlanmalı / tat duyusu azaltılmalı,  

• Büyük bir porsiyonu uzun süre ve aşırı yavaş tüketme ameliyatın kısıtlayıcı etkisini 

yok ettiğinden, bir öğün en fazla 20 dakika sürmeli,   

• Öğünler arasında açlık hissedilirse, önce su içilerek bunun susuzluk olup olmadığı 

netleştirilmeli,  

• Gastroözofagial reflü açlık hissine neden olduğundan tedavi edilmeli,  

• İyi çiğnenmemiş besinler, özellikle büyük parça etler,  mide çıkışını tıkayarak 

kusmaya neden olduğu için besinler iyi çiğnenmeli,  

• Her öğünde önce yağsız kaliteli protein içeren bitkisel ve hayvansal besinler, sonra 

lif içerenler, son olarak da karbonhidrat içeren besinler yenmeli,   

• Mümkün olduğunca hazır besin tüketilmemeli,  

• Hazır besinlerin, doymuş yağ <2 gr, karbonhidrat <10 gr, lif >3 gr olmasına dikkat 

edilmeli,  
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• Alkol mide mukozasını tahriş ettiğinden ve yüksek kalori içerdiğinden en az 2 yıl 

tüketilmemeli,  

• Gıda alımını tetiklediğinden basit şekerlerden (toz/kesme şeker, şekerleme, tatlı 

çeşitleri vb) kaçınılmalıdır, şeklinde sıralanabilir (Aills ve ark. 2008; Mechanick ve 

ark. 2013; STD 2014; Fencl ve ark. 2015; Yüksel 2016; Erdem 2017).  

Beslenmenin Değerlendirilmesi 

Obezite cerrahi sonrası hastaların %95’i 3. gün taburcu olmaktadır (STD 2014). 

Taburculuk öncesi hasta ve aile;  

• Diyette belirlenen aşamalara uyum, 

• Günlük besin ve sıvı tüketim kaydı tutma, 

• Besin hazırlama ve pişirme yöntemleri, 

• Hedeflenen kilo kaybı, 

• Kilo kaybının doğru yöntemle izlenmesi, 

• Beslenme sorunları ve komplikasyonlarının önlenmesi,  

• Kullanılması gereken besin, vitamin ve mineral takviyeleri, konularında 

bilgilendirilmelidir (Aills ve ark. 2008; Mechanick ve ark. 2013; STD 2014; 

Parott ve ark. 2017; Berk Özcan 2021).   

Obezite kronik bir hastalık olduğu için düzenli takip önemlidir (Berk Özcan 2021). 

Cerrahiden 2 hafta sonra hasta mutlaka değerlendirilmelidir (STD 2014; Erdem 2015).  

Amerikan Metabolik ve Bariyatrik Cerrahi Derneği’nin (American Society for Metabolic and 

Bariatric Surgery-ASMBS) 2008 ve 2013 yılı rehberlerinde obezite cerrahisi sonrası hastaların 

1. 2. haftalarda, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18. aylarda, 2. yılda ve sonrasında yıllık takiplerle kontrol 

edilmesi gerektiği bildirilmiştir (Aills ve ark. 2008; Mechanick ve ark. 2013). Özellikle ilk yıl 

hasta beslenme açısından yakından izlenmeli, kalori ve yağsız kaliteli protein alımı 

düzenlenmeli, cerrahi sonrası 1. haftada, 1, 3, 6, 9 ve 12. aylarda tam kan sayımı, biyokimya ve 

lipit değerleri kontrol edilmeli, ADEK, B1 ve B12 vitamin gereksinimi,  demir, bakır, 

magnezyum ve  çinko gibi mineral takviye gereksinimi değerlendirilmelidir (Aills ve ark. 2008; 

Mechanick ve ark. 2013; Erdem 2015;  Fencl ve ark. 2015; Kushner ve ark. 2017; Parrot ve ark. 

2017, Berk Özcan 2021).  

Erken dönemdeki (ilk 2 yıl) takibin hedefi;  

• Yeni yemek yeme alışkanlığı, hayat tarzı ve egzersiz düzenine alışmasına yardımcı 

olmak,  
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• Komplikasyonların erken farkedilmesini sağlamak, 

• Olası komplikasyonları engellemeye yönelik önlemleri almak, 

• Beden kitle indeksi değişimini, tıbbi komorbiditelerde düzelme (kan şekeri, kan 

basıncı vb.) olup olmadığını değerlendirmektir (Aills ve ark. 2008; Mechanick ve 

ark. 2013; Stoklossa ve Atwalın 2013; STD 2014; Berk Özcan 2021).  

Yüksek kalorili gıdaların tüketimi, otokontrol eksikliği, farkındalık eksikliği ve katı 

gıdaların sıvıya değiştirilerek kalori alımının artırılması kilo alımına neden olmaktadır (Dolgun 

ve Yavuz 2010; Odom ve ark. 2010; Stoklossa ve Atwalın 2013).  5 kg ve üzerinde ağrılık artışı 

var ise nedeni değerlendirilmeli ve önlem alınmalıdır (Stoklossa ve Atwalın 2013). Yapılan bir 

çalışmada, RYGB yapılan hastaların %79’unun kaybettiği kiloyu tekrar geri aldığı, kilo 

alımında etkili faktörlerin, gıda alım isteğinde artış, kendini iyi hissetmeme, alkol veya madde 

kullanımı ve beklentilerin gerçekleşmemesi olduğu belirlemiştir (Odom ve ark. 2010). Aynı 

çalışmada kilonun korunmasında etkili faktörlerin, gıda alım isteğinin ve yeme alışkanlıklarının 

kontrolü, düzenli kilo takibi ve kayıt tutma gibi otokontrol girişimleri olduğu da bildirilmiştir 

(Odom ve ark. 2010).  

Beslenme Komplikasyonları 

Obezite cerrahisi sonrası kısa süreli ve uzun süreli beslenme komplikasyonları 

görülebilmektedir (Mechanick ve ark. 2013; Yüksel 2016; Doğan ve ark. 2018). Kısa süreli 

beslenme komplikasyonları, bulantı-kusma (SG, RYGB), dehidratasyon, konstipasyon (SG, 

RYGB, AGB), besin intoleransı (RYGB, AGB) ve dumping sendromu (BPD, RYGB); uzun 

süreli komplikasyonlar ise makro ve mikro besin yetersizlikleridir (Mechanick ve ark. 2013; 

Stoklossa ve Atwalın 2013; Fencl ve ark. 2015; Parott ve ark. 2016; Atan ve Erdem 2021 Berk 

Özcan 2021;). Özellikle RYGB ve BPD sonrası, yağ emilim bozukluğu ve protein-enerji 

malnütrisyonu (PEM) gibi makrobesin yetersizliği sık görülebilmektedir (Stoklossa ve Atwalın 

2013; Erdem 2015; Doğan ve ark. 2018).  Bir çalışmada, dikkatli izlem ve multivitamin 

takviyesi ile demir ve B12 eksiliğinin, anemi ve PEM’in önlenebileceği belirlenmiştir (Coupaye 

ve ark. 2009).  

Yemekle birlikte sıvı alımı, büyük parçalı yiyecekler ve gıda intoleransı, bulantı ve 

kusmaya neden olabilmektedir (Erdem 2015; Yüksel 2016; Kushner ve ark. 2017; Berk Özcan 

2021). Ömür boyu yemeklerde sıvı tüketilmemeli, sıvılar yemekten en az 30 dakika önce veya 

sonra tüketilmeli ve besinler çok iyi çiğnenmelidir (Mechanick ve ark. 2013; Berk Özcan 2021). 

İyi çiğnenmemiş et parçaları mide çıkışını tıkayarak kusmaya neden olabildiği için, özellikle, 

büyük parça kırmızı etlere başlanılan 5. ayda, iyi çiğneme ve önemi konusunda hasta 
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bilgilendirilmelidir (Mechanick ve ark. 2013; Erdem 2015; Kushner ve ark. 2017). Dumping 

sendromu, sıklıkla BPD ve RYGB sonrası hastanede veya taburculuk sonrası 6 ay içerisinde 

görülen bir komplikasyondur (Berk Özcan 2021). Tokluk ishali olarak da adlandırılan bu 

komplikasyon, alınan besinlerin hızla incebağırsağa geçmesi sonucu oluşmaktadır (Erdem 

2015; Berk Özcan 2021). Hastada taşikardi, terleme, güçsüzlük, baş dönmesi, diyare, yağlı ve 

kötü kokulu gaita, mide bulantısı ve kramp şeklinde karın ağrısı gibi belirti ve bulgular 

görülebilir (Berk Özcan 2021). Bu komplikasyonu önlemek için şeker ve şekerli yiyeceklerin 

tüketimi engellenmeli, diyetin protein içeriği artırılmalı (60-120 gr/gün), mümkünse diyete 

kompleks karbonhidratlar ve posa eklenmeli, sıvı ve katı gıdalar birlikte alınmamalı ve hastanın 

yemeklerden sonra en az 30 dakika uzanması sağlanmalıdır (Mechanick ve ark. 2013; Erdem 

2017; Berk Özcan 2021). Obezite cerrahisi sonrası görülebilecek önemli ve ölümcül bir 

komplikasyon da PEM’dir (Mechanick ve ark. 2013; Erdem 2015; Kushner ve ark. 2017). 

Hastanın protein alımı değerlendirilmeli (%25-30), serum prealbümin düzeyi kontrol edilmeli, 

gerekirse enteral veya paranteral nütrisyon uygulanmalıdır (Erdem 2015).  

Obezite cerrahisi sonrası sık görülen mikrobesin yetersizlikleri ise, demir, çinko, ve 

kalsiyum eksikliği, folik asit (B9), B1, A, C ve D vitamin eksiklikleridir (Coupaye ve ark. 2009; 

Erdem 2015; Quilliot ve ark. 2021; Thorell ve ark. 2016; Doğan ve ark. 2018; Atan ve Erdem 

2021). Hastaların albümin, hemoglobin, ferritin ve transferrin düzeyleri, serum kalsiyum, 25-

hidroksi D vitamini, B1, B9 ve B12 vitamin değerleri kontrol edilmeli, cerrahinin tipi ne olursa 

olsun mevcut eksiklikler mutlaka düzeltilmelidir (Coupaye ve ark. 2009; Quilliot ve ark. 2021). 

Çinko ve kalsiyum eksikliği özellikle BPD ve RYGB sonrası sık görülmektedir (Doğan ve ark. 

2018; Atan ve Erdem 2021). RYGB uygulanan morbid obez hastaların 81 ay izlendiği bir 

çalışmada, hastalarda demir (%35), B12 (%16) ve D vitamin (%55) eksiklikleri görüldüğü, 

multivitamin takviyesi alan (%68.6) hastaların %80.6’sının kilo vermede daha başarılı olduğu 

saptanmıştır (Doğan ve ark. 2018). 2008 yılı rehberinde, demir ve B vitamini takviyesine 

taburculuk sonrası 1. gün, yağda eriyen vitaminlere (ADEK) ise cerrahiden 2-3 hafta sonra 

başlanması gerektiği önerilmiştir (Aills ve ark. 2008). Aynı rehberde demirin kalsiyumdan 2 

saat sonra alınması, emilimi artırmak için demir ile C vitamini verilmesi ve gereksinime göre 

magnezyum, çinko ve selenyum verilmesi de önerilmiştir (Aills ve ark. 2008). 2013 ve 2016 

yılında yayınlanan rehberlerde de, demir, kalsiyum, magnezyum, çinko, B1 ve B12 vitamini, D 

vitamini ve folik asit takviyesi önerilmektedir (Mechanick ve ark. 2013; Parott ve ark. 2016). 

2016 yılı rehberinde, obezite cerrahisi uygulanan tüm hastalara kalsiyum verilmesi gerektiği, 

demirin kalsiyum ve mide ilaçlarından farklı zamanlarda alınması gerektiği ve her 1 mg bakır 
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için 8-15 mg çinko alınmasının bakır eksikliğini azaltacağı da vurgulanmıştır (Parott ve ark. 

2016). 2021 yılı konsensüs raporunda da, obezite cerrahisi sonrası, özellikle BPD ve RYGB 

sonrası ilk yıl multivitamin ve eser element takviyelerinin gerekli olduğu, sonraki yıllarda 

hastanın durumuna göre takviye gereksiniminin tekrar değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir 

(Quilliot ve ark. 2021). Bu konsensus raporunda da önceki rehberlere benzer şekilde, ADEK, 

B12, B1, demir, çinko ve kalsiyum takviyesi, her 1 mg bakır için 10 mg çinko verilmesi gerektiği 

önerilmiştir (Quilliot ve ark. 2021). Ek olarak, cerrahi sonrası B1 vitamin eksikliğinden 

kaynaklanan ve nörolojik veya psikiyatrik belirtilerin eşlik ettiği kusma, ishal ve gıda 

intoleransı gibi bulgularla kendini gösteren Gayet-Wernicke ensefalopati gelişebileceği, B1 

vitamini ve kofaktör olan magnezyum takviyesinin bu komplikasyonu önlemede etkili olduğu 

da belirtilmiştir (Quilliot ve ark. 2021). 

SONUÇ 

Obezite cerrahisi sonrası beslenme ve diyete uyum, cerrahi tedavinin başarısı, beslenme 

komplikasyonlarının önlenmesi, sağlıklı ve yeterli ağırlık kaybının sağlanması ve kaybedilen 

ağırlığın tekrar geri alımının önlenmesi için   gereklidir. Bu nedenle, cerrahi girişim sonrası 

kapsamlı beslenme değerlendirmesi yapılmalı, uygulanan cerrahi girişimin tipi ve hastanın 

bireysel özellikleri dikkate alınarak beslenme planı hazırlanmalı, hasta ve aile diyet ve takip 

konusunda bilgilendirilmelidir. 
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OBEZİTE CERRAHİSİNE İLİŞKİN ÖZEL EKİPMANLAR 

 

SPECIALIZED EQUIPMENT IN OBESITY SURGERY 
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Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

 

ÖZET 

 Obez hastalar fizyolojik farklılıklara sahiptir. Cilt altı yağ dokusu fazla olan bu hastalara 

yatak içinde pozisyon vermek ve sürgü koymak, banyo yaptırmak ve mobilize etmek diğer 

hastalara göre daha zordur.  

 Hastaların beden kitle indeksi arttıkça mevcut olan yatak, sandalye, tuvalet, tartı ve 

ameliyat önlüğü gibi araç-gereçler yetersiz kalmakta, gereksinimi karşılayamamaktadır. Bu 

hastaların tedavi ve bakım sürecini kolaylaştırmak için özel ekipmanlara gereksinim vardır. 

Obez hastalara özgü, 450 kg taşıma kapasiteli yataklar, ameliyat masaları ve komodlar, 340 kg 

ağırlık kapasitesinde duş sandalyeleri, önlükler, mobilizasyona yardımcı kaldıraçlar, döndürme 

çarşafları ve trapezler gibi ekipmanlar geliştirilmiştir. Orta kol çevresine uymayan, kese boyutu 

(cuff size) küçük cihazlarla yapılan kan basıncı ölçümünün, normal değerden daha yüksek 

olduğu yapılan çalışmalarla ispatlanmıştır. Bu nedenle hastanın orta kol çevresine uygun kese 

boyutuna sahip kan basıncı ölüm cihazları kullanılmalıdır. İmmobil obez hastalarda sık görülen 

sorunlardan biri de basınç yaralanmalarıdır. Basınç yaralanmalarını önlemek için düşük hava 

akımlı destek yüzeyi olan şilteler kullanılmalı ve hastanın yatağı pozisyon vermeye olanak 

sağlayacak genişlikte olmalıdır. Hemşire bakım verdiği obez hastanın beden kitle indeksine 

uygun ekipmanların üst taşıma kapasitelerini bilmeli ve hastaya uygunluğuna karar vermelidir.  

 Bu ekipmanların eksik olması hemşirelik bakımının kalitesini, hasta memnuniyetini ve 

bakım verenlerin güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmalar obez hasta 

kabul eden birçok klinikte bu hastalara özgü ekipmanların olmadığını ve hemşirelerin ekipman 

eksiliği nedeniyle obez hastalara bakım vermek istemediğini ortaya koymuştur. Bu derlemede, 

obez hastaların bakımında gereksinim duyulan ekipmanları irdelemek amaçlandı.  

Anahtar kelimeler: Bariatrik cerrahi, Ekipman, Kan basıncı ölçümü, Obezite, Taşıma ve 

kaldırma 
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ABSTRACT 

Obese patients have physiological differences. In comparison to other patients, it is more 

difficult to position obese patients who have excess subcutaneous adipose tissue in the bed and 

place bedpans, bathe them, and mobilize them.  

As the body mass index of the patient increases, existing equipment-tools such as beds, chairs, 

toilets, scales and surgical gowns become inadequate, and they cannot meet the needs of the 

patient. Specialized equipment is needed to make the treatment and care process of these 

patients easier. For obese patients, specialized pieces of equipment including beds, surgical 

tables and toilet seats with a carrying capacity of 450 kg, shower seats with a capacity of 349 

kg, gowns, lifts, sliding sheets and trapezes for helping mobilization have been developed. It 

has been proven in studies that blood pressure measurements made with devices with small cuff 

sizes that are not compatible with the patient’s mid-arm circumference are higher than normal. 

Therefore, blood pressure measurement devices that are appropriate for the mid-arm 

circumference of the patient should be used. Pressure sores are some of the frequently 

encountered problems in immobile obese patients. Mattresses with support surfaces allowing 

low airflow should be used to prevent pressure sores, and the bed of the patient should be wide 

enough to allow repositioning. The nurse should know the maximum carrying capacities of the 

equipment appropriate for the body mass index of the obese patient for whom they are providing 

care and make a decision about the appropriateness of the equipment.  

The lack of such equipment affects the quality of nursing care, patient satisfaction and the safety 

of the caregivers negatively. Studies have revealed that equipment specialized for obese patients 

is not available at many clinics that admit these patients, and nurses do not want to provide care 

for obese patients due to insufficient equipment. In this review, it was aimed to investigate 

equipment that is required in the care of obese patients. 

Keywords: Bariatric surgery, Equipment, Blood pressure measurement, Obesity, Moving and 

handling 

 

GİRİŞ 

Obez hastalar, diğer hastalara göre fizyolojik farklılıklara sahiptir (Gable ve ark. 2014). 

Morbid obez hastaların bakımı; gereksinimlerin karşılanması, hastanın taşınması ve 

kaldırılması, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve beraberinde eşlik eden düşük benlik 

saygısı nedeniyle karmaşık bir süreç haline gelebilmektedir (Gallagher 2006; Neil 2013; Usta 

ve Akyolcu2014). Hemşireler, cilt altı yağ dokusu fazla olan bu hastalara damar yolu açmak, 
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kardiyopulmoner resüsüstasyon uygulamak; pozisyon vermek, yatak içinde sürgü koymak gibi 

girişimleri uygularken zorlanabilmektedir (Gallagher 2006; Dolgun ve Yavuz 2010; Neil 2013; 

Kanat ve Altun Uğraş 2018). Bu hastalara uygulanacak bakım; gereksinimleri karşılamalı, 

komplikasyonları ve yaralanmaları önlenmeli, hasta konforunu artırmalıdır (Dolgun ve Yavuz 

2010; Kanat ve Altun Uğraş 2018). Nitelikli ve bütüncül hemşirelik bakımı sağlayabilmek için, 

bu hastaların bakımında kullanılabilecek özel ekipmanlar temin edilmelidir (Dolgun ve Yavuz 

2010; Gable ve ark. 2014; Kanat ve Altun Uğraş 2018). Özel araç-gereç ve fiziksel donanımdaki 

eksiklik hemşirelik bakımının kalitesini, hasta memnuniyetini ve bakım verenlerin güvenliğini 

olumsuz yönde etkilemekte, çalışan memnuniyetsizliğine neden olmaktadır (Usta ve Çavdar 

2013; Usta ve Akyolcu 2014; Altun Uğraş ve ark.2017). Yapılan bir çalışmada sağlık 

çalışanlarının %52’sinin fazla kilolu/obez hastaya bakım vermede isteksiz oldukları 

belirlenmiştir (Usta ve Akyolcu 2014). Benzer şekilde Altun Uğraş ve ark. (2017), hemşirelerin 

%64’ünün obez hastaların bakımı için gerekli ekipmanların yetersiz olması nedeniyle bu 

hastalara bakım vermek istemediklerini saptamıştır. Aynı çalışmada hemşirelerin bu hastalara 

bakım vermek istememesinde sırt ve bel ağrısı gibi sorunlar yaşama (%91.6), hastayı düşürme 

(%70.6) ve bakım gereksinimlerini karşılayamama (%46.3) gibi korkuların da etkili olduğu 

belirlenmiştir (Altun Uğraş ve ark. 2017). Bu çalışmalar, obez hastanın gereksinim duyduğu 

bakımı alabilmesinde, bu hastalara özgü ekipmanların temin edilmesinin önemine dikkati 

çekmektedir. Bu derlemede obez cerrahi hastasının tedavi ve bakımında gereksinim duyulan 

ekipmanları ve özelliklerini literatür ışığında tartışmak amaçlandı.  

 

OBEZ CERRAHİ HASTASININ TEDAVİ VE BAKIMINDA GEREKLİ 

EKİPMANLAR 

Obez hastaların tedavi ve bakım için özel ekipmanlara ve deneyimli sağlık 

profesyonellerine gereksinim vardır (Gable ve ark. 2014; Kanat ve Altun Uğraş 2018). Obez 

hastaların bakımında kullanılacak ekipmanlar, öncelikle bakım vericileri ve hastaları 

yaralanmalara karşı korumalı, immobilizasyonun neden olabileceği sorunları ve akut bakımdan 

kaynaklanabilecek yaygın görülen, öngörülebilir ve önlenebilir fiziksel ve duygusal 

komplikasyonları önlemelidir (Gallagher 2006; Thomas ve ark. 2010; Usta ve Çavdar 2013; 

Gable 2014). Bu hastalara uygulanan bakımın niteliğini artırmak için, özel yataklar, tekerlekli 

sandalyeler, abdominal bağlayıcılar, ameliyat önlükleri, yürüteçler, trakeostomi tüp 

sabitleyicileri ve dren sabitleyiciler gibi ekipmanlar geliştirilmiştir (Gallagher 2006; Dolgun ve 

Yavuz 2010; Thomas ve ark. 2010; Usta ve Çavdar 2013; Usta ve Akyolcu 2014; Yüksel ve 
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ark. 2020). Ancak, yapılan çalışmalar bu ekipmanların birçoğunun kliniklerde bulunmadığını 

veya yetersiz olduğunu ortaya koymuştur (Singh ve ark. 2007; Usta ve Akyolcu 2014; Altun 

Uğraş ve ark. 2017; Dockrell ve Hurley 2021).  Singh ve ark. (2007), beden kitle indeksi arttıkça 

mevcut yatak, tuvalet ve ameliyat önlüğünün yetersiz kaldığını ve hastaların gereksinimlerinin 

karşılanamadığını belirlemiştir. Usta ve Akyolcu (2014) tarafından yapılan çalışmada da, 

hemşirelerin %69’u çalıştıkları servislerde, obez hasta bakımı için gerekli ekipmanların 

bulunmadığını ya da var olan ekipmanların uygun ölçüde ve yeterli sayıda olmadığını ifade 

etmiştir. Aynı çalışmada, hemşirelerin %74’ü büyük boy tansiyon aletinin, %70’i büyük beden 

ameliyat önlüğünün, %78’i büyük tekerlekli sandalyenin, %65’i büyük sedyenin, %75’i büyük 

karyolanın, %76’sı tartının, %68’i ofis tipi sandalyenin, çalıştıkları kliniklerde olmadığını 

belirtmiştir (Usta ve Akyolcu 2014). Benzer şekilde Altun Uğraş ve ark. (2017), obez hasta 

bakımı için gerekli tekerlekli sandalye (%87.2), komod (%94.8), tansiyon aleti (%85.6), 

ameliyat önlüğü (%86), antiembolik çorap (%88.8), mekanik asansör (%96), trapez (%79.2) ve 

destek yüzey (%97.2) gibi ekipmanların kliniklerinde bulunmadığını belirlemişlerdir. Dockrell 

ve Hurley (2021), hemşire yöneticilerin %75’inin ekipman yokluğunun obez hastaların 

mobilizasyonuna engel olduğunu ifade ettiklerini ve kliniklerinde bariatrik hastaya özgü 

tuvalet, döndürme çarşafı ve tartı gibi malzemelerin yeterli olmadığını belirttiklerini 

bildirmiştir. 2007-2021 yılları arasında farklı ülkelerde gerçekleştirilmiş olan bu çalışmalardaki 

bulgular, ekipmanla ilgili sorunların hala devam ettiğini göstermesi bakımından önemlidir.      

Klinikte Bulunması Gereken Ekipmanlar 

Obez hastanın odasının genişliği (en az 396-457 cm), yatak alanı (152 cm) ve kapı 

genişliği (122 cm) diğer odalardan farklı olmalıdır (Thomas ve ark. 2010). Hasta odalarında 

227-454 kg taşıma kapasiteli, hastanın yatak içinde dönebileceği genişlikte (99-122 cm), 46 

cm’ye kadar alçalabilen, motorlu hidrolik yataklar kullanılmalıdır (Davidson ve ark. 2003, 

Gallagher 2006; Thomas ve ark. 2010; Dockrell ve Hurley 2021). Yataklar oturma ve yatma 

pozisyonuna ayarlanabilmeli, ters trandelenburg pozisyonuna sahip olmalı,  pedalla veya 

elektronik olarak yükseklik ayarı yapılabilir özellikte olmalıdır (Davidson ve ark. 2003, 

Gallagher 2006; Dolgun ve Yavuz 2010; Thomas ve ark. 2010). Yatak çerçeveleri ise hastanın 

yatak içinde dönmesine ve yeniden pozisyon almasına olanak sağlayacak genişlikte olmalıdır 

(Gallagher 2006; Thomas ve ark. 2010; Dockrell ve Hurley 2021). Yatak genişliğinin 

uygunluğunu değerlendirmek için, hasta sırt üstü ellerini göğsünde kavuşturmuş yatarken, en 

geniş noktalar arasındaki (iki dirsek arası gibi) mesafe ölçülmelidir (Thomas ve ark. 2010). 
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Uygun yatak genişliği, yatak raylarının kollar, bacaklar ve kalçada oluşturabileceği basınç 

yaralarını önlemek için önemlidir (Gallagher 2006; Thomas ve ark. 2010). 

Hasta odasında bulunan ofis tipi sandalye ve koltuk da hastanın oturması için yeterli 

genişlikte (71-112cm) ve ağırlık kapasitesinde (227-340 kg) olmalıdır (Barr ve Cunneen 2001; 

Thomas ve ark. 2010; Dockrell ve Hurley 2021). Tuvaletlerin ağırlık kapasitesi: >227 kg olmalı 

ve zemine monte edilmeli, duvara monte olan tuvaletler güçlendirilmeli veya üzerlerine 360-

450 kg’a dayanıklı komodlar konulmalıdır (Thomas ve ark. 2010).  Tuvalet ihtiyacı için 

mobilize edilemeyen hastalarda, bariatrik komodlar kullanılmalıdır (Thomas ve ark. 2010).  

Bunların sırt destekli, ayak koyma parçası olanları duş için de kullanılabilmektedir (Thomas ve 

ark. 2010). Hastanın taşınmasında, ekstra geniş tekerlekli sandalye, genişliği (86-99 cm) ve 

taşıma kapasitesi fazla (227-454 kg) sedye kullanılmalıdır (Barr ve Cunneen 2001; Thomas ve 

ark. 2010). 

Obez hastaların bakımında önemli olan ekipmanlardan biri de mobilizasyona yardımcı 

araçlardır (Barr ve Cunneen 2001; Thompson ve ark. 2011). Yürüteçlerin ağırlık kapasitesi 318-

340 kg olmalı ve yüksekliği ayarlanabilmelidir (Thomas ve ark. 2010). Hastanın yataktan 

kaldırılmasında, yatak içinde yukarı çekilmesinde ve yatak içinde döndürülmesinde, 450 kg 

ağırlık taşıma kapasitesine sahip tavana monte araçlar, 340 kg ağırlık taşıma kapasitesine sahip 

trapezler ve döndürme çarşafları kullanılabilmektedir (Thompson ve ark. 2011). Geniş 

tekerlekli sandalyeler de, yumuşak dokuda basınç artışına neden olmadan mobilizasyona olanak 

sağlamaktadır (Gallagher 2006; Thompson ve ark. 2011). İmmobil süper obez hastaların 

yataktan-sandalyeye, sandalyeden-yatağa, sedyeden-yatağa mobilize edilmesinde; yatak içinde 

ve sandalyede pozisyon verilmesinde 295-454 kg ağırlık taşıma kapasitesine sahip portable 

kaldırma araçları kullanılabilir (Thompson ve ark. 2011). 

Cerrahi girişim öncesi-sonrası dönemde ağırlık takibinin yapılabilmesi için, 360 kg 

ölçme kapasiteli özel tartılar, ağırlık ölçen yataklar ya da tartılı sandalyeler temin edilmelidir 

(Barr ve Cunneen 2001; Kanat ve Altun Uğraş 2018; Dockrell ve Hurley 2021). Obez hastalarda 

cilt kıvrımlarında neme bağlı olarak, iritasyon ve mantar enfeksiyonları görülebilmektedir 

(Gallagher 2006; Usta ve Çavdar 2013). Karın cilt kıvrımlarının havalandırılmasında ve 

bakımında hemşireler, abdominal bağlayıcıları kullanabilir (Gallagher 2006). Obez hasta 

bakımında karşılaşılan güçlüklerden biri de kan basıncı ölçümüdür (Barr ve Cunneen 2001; 

Kanat ve Altun Uğraş 2018; Yüksel ve ark. 2020). Kan basıncı ölçümün doğru yapılabilmesi 

için hastanın orta kol çevresine uygun genişlikte manşona sahip cihazlar kullanılmalıdır 

(Mishra ve ark. 2017; Yüksel ve ark. 2020). Yapılan bir çalışmada, orta kol çevresine uygun 
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olmayan cihazla yapılan sistolik kan basıncı ölçümünün 9 mmHg daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (Mishra ve ark. 2017). Yüksel ve ark. (2020) da orta kol çevresine uygun olmayan 

kese boyutuna sahip cihazlarla yapılan sistolik kan basıncı ölçümünün gerçek değerinden 20.78 

mmHg, diyastolik kan basıncının da 10.15 mmHg daha yüksek ölçüldüğünü belirlemiştir 

(Yüksel ve ark. 2020). 

Ameliyathanede Bulunması Gerekli Ekipmanlar 

Ameliyat önlükleri hastanın mahremiyetini sağlayacak, onurunu ve güvenliğini 

koruyacak büyüklükte olmalı, hastayı rahatsız etmemelidir (Gallagher 2006). Ameliyathanede, 

obez hastaya rahat nefes almasını sağlayacak ve basınç yaralanması gelişimini önleyecek 

pozisyon verilmelidir (Dolgun ve Yavuz 2010; Neil 2013). Sirküle hemşire, masanın 

uygunluğunu ve pozisyon için yeterli sayıda personel olup olmadığını değerlendirmelidir 

(Dolgun ve Yavuz 2010; Neil 2013). Obez hastalarda, kısa ve kalın boyun entübasyonu 

zorlaştırabildiği için sirküle hemşire, fast trakt laringeal maske ve fiberskopu hazır 

bulundurmalıdır (Neil 2013). Ayrıca, trakeostomi tüpünün kısa ve dar bağlarla bağlanması, 

boyun kalınlığı fazla olan hastaların boynunda tıbbi araç ilişkili basınç yaralanmalarına neden 

olabildiği için, trakeostomi tüp sabitleyiciler standart bağlardan daha uzun ve geniş olmalıdır 

(Gallagher 2006).  

 Morbid obez bir hastaya ameliyat masasında güvenli bir pozisyon verebilmek için;  

• Ameliyat masasının ağırlık kapasitesi 135-450 kg, yüksekliği 46-86 cm olmalı ve 

zemine monte edilmeli,   

• Ameliyat masası 450 kg ağırlığındaki bir hastayı kaldırabilecek hidrolik kapasiteye 

sahip olmalı,  

• Ameliyat masası üzerindeki şilte yeterli destek ve dolgu sağlamalı, hastanın ağırlığı 

altında çökmemeli,  

• Hastanın kolları vücudun yanında, yastıklı kızaklara konarak desteklenmeli,   

• Çok geniş ve uzun güvenlik askıları, bağları veya emniyet kemerleri bulundurulmalı, 

• Çarşaflar emniyet kemeri yerine kullanılmamalı,   

• Hastaya supine pozisyonu verilmişse, venakava üzerindeki baskıyı azaltmak için sağ 

tarafa bir rulo konulmalı,  

• Abdominal ağırlık diyafragma üzerine baskı yaparak solunum düzenini etkileyebileceği 

için, trendelanburg pozisyonundan kaçınılmalı, 
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• Trendelenburg pozisyonu verilirse, sirküle hemşire rotasyonu önlemek için hastanın 

ayaklarını ayak tahtası ile desteklemeli ve ayak bileklerindeki basıncı azaltmalıdır 

(Thomas ve ark. 2010; Thompson ve ark. 2011; Neil 2013).  

SONUÇ 

Obez hastalara bakım veren hemşireler, bakım için gereksinim duyulan yatak, sedye, 

tekerlekli sandalye gibi araç-gerecin üst taşıma kapasitelerini bilmeli, hastaya uygunluğuna 

karar vermeli ve bu malzemelerin teminini hastane yönetiminden istemelidir. Çünkü, özel araç-

gereç ve fiziksel donanımdaki eksiklik hemşirelik bakımının kalitesini, hasta memnuniyetini ve 

bakım verenlerin güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.  
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ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

Prof. Dr. Gülem ATABAY & Prof. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI 

İzmir Ekonomi Üniversitesi 

Çatışma kavramı örgütsel davranış yazınında uzun yıllardan beri incelenmektedir. 

Bireyler ya da gruplar arasında fikir uyuşmazlığından dolayı ortaya çıkan farklılıklar olarak 

tanımlayabileceğimiz çatışmaların (Luthans, Luthans, &Luthans, 2015) neden yaşandığı ve 

nasıl yönetilmesi gerektiği sağlık sektörü dahil pek çok sektörde yöneticilerin gündemini yoğun 

olarak meşgul etmektedir. Söz konusu kavram, Türkçe’ye çevrilirken “conflict” yani “çatışma” 

olarak çevrilmiştir. Seçilen bu kuvvetli kelime nedeni ile kavram; örgütsel davranış yazınında 

tamamen olumsuz olarak algılanmaktadır. Halbuki çatışmalar farklı fikirlerin ortaya çıkışına, 

farklı bakış açılarının bir araya gelmesine ve daha zengin ve kaliteli kararlar alınmasına vesile 

olabilir. Tabi ki bu noktada, çatışmanın fikir çerçevesinde kalmasının sağlanması, kişilik 

farklılıkları ve kişilerarası anlaşmazlıklara genişletilmemesi gerekmektedir. Bu ise, başta 

yöneticiler olmak üzere, tüm çalışanların çatışma kavramını doğru bir şekilde tanıması ve kendi 

çatışma çözümü stratejilerini anlayarak geliştirmesiyle mümkün olabilir. 

Bu doğrultuda, 4. Uluslararası ve 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği 

Kongresi’ndeki kursumuzda, katılımcılara sadece teorik çerçevede çatışma kavramını ve 

çözüm stratejilerini anlatmak yerine, daha fazla içsel yansıtma yapabilecekleri ve konuyla ilgili 

kendi davranış ve tutumlarına yönelik farkındalıklarının artacağı bir yöntem izlendi. Uygulanan 

yöntemde, katılımcılara Lego Serious Play setleri dağıtılarak çatışmalı iş yaşamını 

modellemeleri istendi.  Malafouris tarafından 2013 yılında ortaya atılan obje etkileşimi 

(material engagement) teorisine dayanan bu yaklaşımla, çatışma gibi soyut olan bir kavram 

üzerinde sadece konuşmak yerine objeler üzerinden konuşulduğunda, daha zengin metaforlar 

kullanılabilinir, düşüncelerin farkına daha iyi varılabilinir, bir nevi soyut olan 

somutlaştırılabilinir.   

Aşağıda katılımcıların çatışmalı iş yaşamını anlatmak için oluşturdukları modellerden 

örnekler gösterilmektedir (Şekil-1). Katılımcılar Lego Serious Play setleriyle oluşturdukları 

modelleri anlatırken, çatışma kavramının tanımına, çatışma nedenlerine ve olası çözüm 

yöntemlerine değinmişlerdir. Serbest sunumların ardından, sunumlarındaki paylaşımları teorik 

çerçeveye oturtularak, çatışma çözümü stratejilerinin 5’li sınıflaması üzerinde durulmuştur.  
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Şekil -1: İş Yaşamında Çatışma Modelleri 

 

 Söz konusu sınıflama doğrultusunda, çatışma çözümü stratejileri kendi kazancına ve 

karşı tarafın kazancına odaklanma boyutlarında incelenmiştir (Şekil-2).  

Şekil-2: Çatışma Çözümü Stratejileri 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hangi çözüm stratejisinin ne gibi durumlarda uygun olacağı katılımcıların 

deneyimlerine atıfta bulunularak grupça tartışılmıştır.  

Referanslar 

- Luthans, F., Luthans, B. C., & Luthans, K. W. (2015). Organizational behavior: An 

evidence-based approach. IAP. 

- Malafouris, L. (2013). How things shape the mind. MIT press. 
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TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ ULUSLARARASI 

KONGRELERİ 2001-2022 

TURKISH SURGERY AND OPERATING ROOM NURSES INTERNATIONAL 

CONGRESS 2001-2022 

 

Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Bilimsel kongreler ve bu kongrelerdeki bilimsel çalışmalar üzerindeki fikir alışverişleri 

yapılan bilimsel çalışmaları yürüten akademisyenin ufkunun açılması bakımından çok çok 

önemlidir. Uluslararası Bilimsel Toplantı farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda 

bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı olarak 

tanımlanmaktadır. Uluslararası Kongre "en az beş yabancı konuşmacı" olan kongredir. Türkçe 

sunum yapılmasının önemi bulunmamaktadır.  

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği kurulduğu 1998 yılından itibaren 

meslek içi ve meslektaşlar arasında bilgi ve dayanışmayı artırmada bilimsel toplantıların önemi 

vurgulayarak ilerlemelerine devam etmektedir. Dernek bilimsel alanda özverili çabalar ile bunu 

sağlamış ve çabalarını uluslararası düzeye çıkararak cerrahi ve ameliyathane hemşireliği 

alanında bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve paylaşılmasında her zaman öncü olmaktadır. 

Ülkemizde ilk ameliyathane hemşireliği kongresi 1996 yılında Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından düzenlendi.  

Prof. Dr. F. Alev DIRAMALI ve Anabilim Dalı çalışanlarının katkıları ile 06 Ocak 1998 de 

“Ameliyathane Hemşireleri Derneği” kuruldu. 1999-2019 yılları arasında Türk Cerrahi ve 

Ameliyathane Hemşireleri Derneği tarafından Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri için 11 

adet Kongre düzenlendi. 

Amaç: 2001-0222 yılları arasında yapılan Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane 

Hemşireleri Kongrelerinin bildirilerinin incelenmesi amacıyla planlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi: Tanımlayıcı geriye dönük (retrospektif) 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Çalışmanın Evren ve Örneklemini 2001-2022 yılları 

arasında Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen aşağıda 

belirtilen kongre kitapları oluşturdu. 
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1. 25-27 Ekim 2001- I. Uluslararası III. Ulusal - Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 

İSTANBUL (Program ve bildiriler özet metin) 

2. 2-5 Kasım 2017 2. Uluslararası & 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği 

Kongresi Antalya (Konuşmalar (Power Point) ve bildiriler özet metin E- kitap 

çevrimiçi) 

3. 3-6 Ekim 2019 3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği 

Kongresi Çeşme (Bildirilerin özet ve tam metin taslakları) 

4. 13-16 Ocak 2022 4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği 

Kongresi Çeşme (Bildirilerin özet ve tam metin taslakları) 

 

 

Şekil 1. Kongre Kitapları 

 

Veri Toplama Yöntemi: Veri toplama aracı olarak, hazırlanan veri formu kullanıldı. Veri 

sözel- poster bildiri, bildiriyi hazırlayan kişi sayısı, kurum, konu, yayınlanma şekli gibi toplam 

25 sorudan oluştu. 

Verilerin değerlendirilmesi: Verilerin değerlendirmesinde SPSS for Windows 23 

programında yapılmış olup sayı, yüzde, ortalama, karşılaştırmalı verilerde Ki kare veri 

analizleri kullanıldı.  

Etik: Veriler basılı kitaplardan herhangi bir yorum yapmaya gerek olmayan gerçek veriler ile 

toplandığı için etik ikilem oluşturacak bir durum bulunmamaktadır. 
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BULGULAR 

 

Grafik 1. TCAHD tüm kongrelerinde sunulan bildirilerin yıllara göre dağılımı 

 

Tablo 1. Uluslararası kongrelerde sunulan bildirilerin yıllara göre dağılımı 

Yıl Sayı Yüzde 

2001 38 3.0 

2017 250 19.5 

2019 344 26.7 

2022 279  

TOPLAM 1285 100.0  

 

Tablo 2. Uluslararası kongrelerde sunulan bildirilerin sunum türlerine göre dağılımı 

Bildiri Türü Sayı Yüzde 

Poster Bildiri 512 57,2 

Sözel Bildiri 390 42.8 

TOPLAM 902 100.0 
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Grafik 2. Uluslararası kongrelerde sunulan bildirilerin sunum türlerine göre dağılımı 

 

Tablo 3. Uluslararası kongrelerde bildirilerin türlerinin yıllara göre dağılımı 

Kongre 

yılı 

Sözel bildiri Poster bildiri Toplam 

 Sayı  Yüzde  Sayı  Yüzde  Sayı  Yüzde  

2001 18 3.5 20 5.1 38 4.2 

2017 75 14.4 175 44.9 250 27.4 

2019 204 39.2 140 35.9 344 37.8 

2022 224 43 55 14.1 279 30,6 

Toplam  512 57.2 390 42.8 911 100 

(X2=138,460, SD=3, p=0.000) 

 

 

Grafik 3. Uluslararası kongrelerde sunulan bildirilerin yıllara göre sunum türlerinin dağılımı 
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Tablo 4. Uluslararası kongrelerde Bildirilerde kişilerin sayılarının dağılımı 

Bildiri Kişi Sayısı Sayı Yüzde 

1 kişi 53 5.8 

2 kişi 430 47.2 

3 kişi 202 22.2 

4 kişi 115 12.6 

5 kişi 57 6.3 

6 kişi 26 2.9 

7 kişi 18 2.0 

8 kişi 4 0.4 

9 kişi 1 0.1 

10 kişi 4 0.4 

12 kişi 1 0.1 

TOPLAM 911 100.0 

(X2=68,217, SD=30, p=0.000) 

Tablo 5. Uluslararası kongrelerde bildiri sunan birinci bireylerin kurumlarının dağılımı 

Kurum Türü Sayı Yüzde 

Devlet üniversitesi 547 60.0 

Özel Üniversite 125 13.7 

Devlet Hastanesi 100 11.0 

Üniversite Hastanesi 95 10.4 

Özel Hastane 41 4.5 

Şehir Hastanesi 3 1.1 

Toplam 911 100.00 

Tablo 6. Uluslararası kongrelerde bildiri sunan birinci kişilerin yıllara göre kurum dağılımı 

Kongre 

yılı 

Devlet 

üniversitesi 

Üniversite 

Hastanesi 

Devlet 

Hastanesi 

Özel 

Hastane 

Özel 

Üniversite 

Şehir 

Hastanesi 

Toplam 

2001 19 8 - 11 - - 38 

2017 181 18 23 5 23 - 250 

2019 207 33 35 13 56 - 344 

2022 140 36 42 12 46 3 279 

Toplam  547 95 100 41 125 3 911 
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 (X2=102,603, SD=15, p=0.000) 

Tablo 7. Uluslararası kongrelerde bildirilerin hemşirelik okullarına göre dağılımı 

Kongre 

yılı 

SYO HYO SBF HF MYO Okul 

Dışı 

Kurum 

Toplam 

2001 2 18 - - - 18 38 

2017 34 1 110 73 15 17 250 

2019 12 2 173 110 18 29 344 

2022 3 5 157 65 13 36 279 

Toplam  51 26 440 248 46 100 911 

(X2=411,640, SD=15, p=0.000) 

Grafik 4: Tüm Kongre Bildiri Konuları 

 

Grafik 5: 2022 Bildiri Konuları 
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Grafik 6: Tüm Bildirilerdeki kişi sayısının dağılımı                       Ortalama kişi sayısı 2.95 

 

Grafik 7: 2022Bildirilerindeki kişi sayısının dağılımı                 Ortalama kişi sayısı 2.94 

 

Grafik 8: Tüm Bildirilerdeki Birinci Kişi Ünvanları 
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Grafik 9: 2022 Bildirilerindeki Birinci Kişi Ünvanları 

 

Grafik 10: Tüm Bildirilerdeki İkinci Kişi Ünvanları 

 

Grafik 11: 2022 Bildirilerindeki İkinci Kişi Ünvanları 
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Grafik 12: Tüm Bildirilerde Bildiri Sunan Kişilerin Kurumları 

 

Grafik 13: 2022 Bildirilerinde Bildiri Sunan Kişilerin Kurumları 

 

Grafik 14: Tüm Bildirilerin Bölgelere Göre Dağılımı                                                    911 
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Grafik 15: 2022 Bildirilerinin Bölgelere Göre Dağılımı                                               279 

 

 

Grafik 16: Tüm Bildirilerin İllere Göre Dağılımı 

 

Grafik 17: Tüm Bildirilerin Bölgelere Göre Dağılımı 
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Grafik 18: Tüm Bildirilerin Çalışma Türü 

 

Grafik 19: 2022 Bildirilerinin Çalışma Türü 

 

Grafik 20: 2022 Bildirilerin Örneklemlerinin Dağılımı 
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SONUÇ 

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneğinin 24 yıldır mesleğimizin daha 

görünür ve hak ettiği konumlara ulaşmasındaki katkılarının, aşama aşama nasıl daha iyiye 

doğru geliştiği kongrelerin verilerinde de görülmektedir. Türk Cerrahi ve Ameliyathane 

Hemşireleri Derneği kendi alanında bilginin paylaşılması, etkileşimin sağlanması konularında 

liderlik yaparak meslektaşlarımıza ve mesleğe çok değerli katkılar sağlamaya devam 

etmektedir. 

Merhum Prof. Dr. F. Alev DIRAMALI hocamızı mesleğimize kattığı değerler için her 

zaman saygı ve sevgi ile anıyoruz.  

Tüm bu bilimsel faaliyetlerde desteklerini veren Türk Cerrahi ve Ameliyathane 

Hemşireleri Derneğinin tüm yönetim kurulu üyelerine, kongrelerin bugüne kadar olan tüm 

düzenleme kurulu üyelerine, bizleri tüm kongrelerde katkı ve varlıkları ile desteleyen sayın 

hocalarımıza, kongrelerde konuşma ve bildirileri ile katkı sağlayan ve dinleyici olarak katılan 

tüm meslektaşlarımıza, kongrelerin yapılmasında bizlere destek veren endüstri temsilcilerine, 

kongre organizasyon firmalarına ve tüm bu süreçlerde emeği geçen herkesi kutluyor, 

mesleğimiz adına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. 

KONGRE DÜZENLEME KURULLARI 

I. Uluslararası 3. Ulusal - Ameliyathane Hemşireliği Kongresi İSTANBUL  

Kongre Başkanı: Deniz ŞELİMEN 

Onursal Başkan: Perihan VELİOĞLU, Turay YARDIMCI 

Sekreterler: Dilek ZENCİROĞLU 

Düzenleme Kurulu: Ayşe ARI, Nebahat ASLAN, Fatma ETİ ASLAN, Suna CANDAN, 

Nuray ERDEMİR ÇAKMAK, Aylin ERDİM, Türkan ÖZBAYIR, Hale ÖZÇETİN, Yasemin 

ÖZKAYA, Sabahat SOYLU, Nuran UÇAR 

 

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 

ANTALYA 

Kongre Başkanı: U. Filiz ÖĞCE 

Onursal Başkan: Neriman AKYOLCU 

Sekreterler: Hale TURHAN DAMAR, Buket AKYOL ÇELİK 

Düzenleme Kurulu: Özgül KARAYURT, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Fatma 

DEMİR KORKMAZ, Emel YILMAZ, Dilek ÇAKIR UMAR, Huriye VURAL, Özlem 

BİLİK, Yelda CANDAN DÖNMEZ, Arzu ASLAN, Zeynep DEVECİ 
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3. Uluslararası 11. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi ÇEŞME 

–İZMİR 

Kongre Başkanı: U. Filiz ÖĞCE 

Onursal Başkan: Deniz ŞELİMEN 

Sekreterler: Hale TURHAN DAMAR, Arzu ASLAN, Kübra YASAK 

Düzenleme Kurulu: Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Özgül KARAYURT, Dilek 

ÇAKIR UMAR, Tülay YAVAN, Fatma VURAL, Eda DOLGUN, Dilek ÇEÇEN, Yaprak 

SARIGÖL ORDİN, Esma ÖZŞAKER, Buket AKYOL ÇELİK 

 

4. Uluslararası 12. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresi ÇEŞME 

–İZMİR 

Kongre Başkanı: U. Filiz ÖĞCE AKTAŞ 

Onursal Başkan: Nalan ÖZHAN ELBAŞ 

Sekreterler: Hale TURHAN DAMAR, Adile SAVSAR 

Düzenleme Kurulu: Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN, Dilek ÇAKIR UMAR, Fatma 

DEMİR KORMAZ, Aylin DURMAZ EDEER, Deniz ŞANLI, Burcu ÖZKUL, Aliye OKGÜN 

ALCAN, Buket AKYOL ÇELİK, Kübra YASAK, Selcan Zeynep ERGÖZ 
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PANDEMİ TÜKENMİŞLİĞİ VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI 

 

Prof. Dr. Nalan Özhan Elbaş 

Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

Tükenmişlik Nedir: 

Freudenberger’e göre (1974), bireyin enerjisi, gücü ve kaynakları için aşırı talepkâr 

davranması sonucunda başarısız olması, yıpranması ve yorulması durumudur. Schaufeli ve 

Greenglass ‘a göre ise (2001), bireyin duygusal olarak zorlu çalışma koşullarına uzun süreli 

katılımdan kaynaklanan fiziksel, duygusal ve zihinsel yorgunluktur. 

Tükenmişlik, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan ICD-11 sınıflandırma 

sisteminde “İş veya işsizlikle ilgili problemler” başlığı altında tanımlanmış ve üç boyutta 

incelenmiştir. 

TÜKENMİŞLİĞİN 3 BOYUTU 

Duygusal Yorulma: Çalışma koşullarının getirdiği duygusal yük her geçen gün biraz daha 

artabilir. Sağlık çalışanı bir sabah uyandığında o günü tamamlayabilecek duygusal gücünün 

kalmadığını hissedebilir.  

Başarısızlık: Kendini başarısız ve yetersiz olarak değerlendirme halidir. Özellikle kriz 

durumlarında, tedavi desteği yetersiz kaldığında, tedavi yanıtı düştüğünde ve kendisini duyarsız 

hissettiğinde sağlık çalışanı kendisini başarısız olarak hisseder. 

Duyarsızlaşma: Normal koşullarda sağlık çalışanı hastalarının acıları, endişeleri ve diğer 

sıkıntılarına karşı duyarlıdır. Ancak kriz durumlarında sağlık çalışanı, hastaların sıkıntıları ile 

artık bir insanın taşıyamayacağı kadar yoğun biçimde karşılaşırsa hastalarının insani tarafına 

dair duyarlı olma gücü tükenebilir. Bu durumda kendisini hastalarına karşı duyarsızlaşmış, 

onların iyiliğini gözetemeyen, onlara kolay öfkelenebilen bir halde bulabilir.  

TÜKENMİŞLİĞİN BELİRTİLERİ 

Yorgunluk: İlk aşamalarda sıradan bir yorgunluk gibiyken tükenmişlik ilerledikçe, basit 

gündelik işleri sürdürmek hatta kişisel hijyeni sağlamakta bile zorlanılacak kadar işlevselliği 

etkileyebilir. 

Uykusuzluk: Artmış strese bağlı olarak tükenmişlik yaşayan kişi, yorgun hissetmesine karşın 

uykuya dalmakta zorlanabilir ya da uyandığında dinlenmiş hissetmeyebilir. 
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Unutkanlık, dikkat dağınıklığı: Stresle beraber tükenmişliğin erken aşamalarında ortaya 

çıkan bir belirtidir. Tükenmişlik ilerledikçe unutkanlık ve dikkat sorunları iş yapmayı da 

olanaksız hale getirecek kadar derinleşebilir. 

Covid 19 ve Tükenmişlik 

Yeni korona virüs hastalığı (Covid-19), 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkarak dünya 

geneline yayılmıştır. İnsandan insana bulaşan ve ölümcül olan Covid-19 salgını, 11 Mart 2020 

tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından «pandemi» olarak ilan edilmiştir.  

Pnömoni ve akciğer yetmezliği gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olan Coronavirus 

hastalığının çıkışı noktasında ihtilaflar olmakla birlikte, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü hastalığın epidemiyolojisi hakkında, 14 Nisan 2020 tarihli “Covid-19 (Sars-Cov-2 

Enfeksiyonu) Rehberi’nde ilk olarak, 31.12.2019 tarihinde Çin’in Hubei Eyaletine bağlı Vuhan 

Şehrinin güneyindeki “Vuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Şehir Pazarı” çalışanlarında 

kümelenme şeklinde vakaların görüldüğü belirtilmiştir. Hastalığın bulaş riskinin fazla olması, 

tüm dünyaya hızla yayılmasına sebep olmuş, bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından uluslararası düzeyde endişe verici halk sağlığı acil durumu olarak 

değerlendirilmiştir. 

Yoğun bakım, ameliyathane gibi yüksek riskli birimlerde çalışan sağlık profesyonelleri 

beklenmeyen durumlara karşı risk alma, organizasyon yapma ve yönetme, kriz yönetimi, stresle 

baş etme gibi birçok kazanımları diğer birimlerde çalışan sağlık çalışanlarına kıyasla daha ön 

planda olup, çalışma koşullarının kendilerine sağladığı, bireyde baskı oluşturabilecek unsurlara 

karşı daha hazırlıklıdır. Ancak Covid 19 salgını sürecinde hastayla sıklıkla teması bulunun 

sağlık çalışanları ailelerine ve diğer bireylere bulaştırmamak için toplumdan ve ailelerinden 

izole hale gelmişlerdir. Yine bu süreçte çalışanlar sürekli hasta görme, yoğun çalışma saatleri, 

ortam değişiklikleri gibi içsel ve dışsal stres oluşturabilecek birçok etkene maruz kalmışlardır. 

Bu salgın, toplumsal ve ekonomik düzeni derinden etkileyen, kurumlara yönelik güven 

duygusunu sarsan, değerleri sorgulatan, belirsizlik ve korkunun hâkim olduğu evrensel bir 

varoluşsal kriz oluşturmuştur. Ortaya çıkış nedeninin tam olarak bilinmemesi, virüsün gözle 

görülememesi ve toplumun tüm kesimindeki bireylerin risk altında olması salgını küresel bir 

travmaya dönüştürmüştür. 

Covid-19 virüsü iki şekilde sağlık sorunlarına neden olmaktadır; Birincisi, virüsün 

doğrudan oluşturduğu bedensel sağlık problemleri, diğeri ise salgın ile ilişkili anksiyete, panik 

ve endişe gibi ruh sağlığı sorunlarıdır. Salgının ilk zamanlarında virüsün ortaya çıkardığı 

fiziksel sonuçlar daha çok dikkat çekmiş ve ruh sağlığı sonuçları üzerinde durulmamıştır. 
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Ancak, salgın sona erse bile normal hayatımıza geri döndüğümüzde psikolojik etkileri 

muhtemelen aylarca hatta yıllarca sürecektir.  

Sağlık Çalışanlarında Covid-19 

Covid 19 pandemisi sürecinden en çok etkilenen meslek grubu sağlık çalışanları 

olmuştur. DSÖ tarafından sağlık çalışanlarının enfekte olma risklerinin çok yüksek olduğu ve 

Covid 19 enfeksiyonlarının %14’ünün sağlık çalışanlarında görüldüğü açıklamıştır (WHO, 

2020). Covid 19 nedeniyle sağlık çalışanları, kendilerinin, ailelerinin ve iş arkadaşlarının 

hastalığa yakalanmaları hatta hayatlarını kaybetmeleri önemli stres ve endişeye yol açmaktadır. 

Dünya genelinde Eylül 2020 tarihi itibariyle 7000’den fazla sağlık çalışanının Covid-19 

nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedi. 

Bitkinlik, korku, duygusal rahatsızlık ve uyku bozukluklarının sona ermesinden sonra 

birçok hekimde, TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu), depresyon, anksiyete ve tükenmişlik 

geliştirdiği saptanmıştır (Dünya Sağlık Örgütü, 2020). Özellikle sağlık personelinde 

sevdiklerine ve çocuklarına bulaştırma korkusu yaratan maruz kalma riskiyle, enfekte olma 

korkusu en büyük kaygı kaynağıdır. 

 

Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik 

Duygusal Tükenme: Duyarsızlaşma, Gerginlik, Azalmış etkinlik, Motivasyon düşüklüğü, 

İşlevsiz tutum ve davranışlar, İş stresi, Bıkkınlık, Hoşnutsuzluk, Monotonluk, Aşırı çalışma 

sendromu, Kişinin enerji kaynaklarının bitmesi 

Bakım Tükenmişliği: Empatik dinlemenin azalması, Duyarsızlaşma, Aktif katılımın azalması, 

Ayrılık, Mesleğe yabancılaşma, Anlam kaybı  

 

TÜKENMİŞLİKTE ETKENLER 

İkincil Travma: Travmatize olmuş kişilere hizmet veriyor olmanın kendisi de bir travma 

yaratabilir. Bu durum “ikincil travma” olarak adlandırılmaktadır. Güvenlik personelinden, 

temizlik görevlilerine, doktorlardan idari personele kadar tüm sağlık çalışanları kriz ve afet 

durumlarında ikincil travma açısından risk altındadır. İkincil travmanın aynı zamanda 

tükenmişlik riskini de arttırdığı bilinmektedir. 

Çalışma Koşulları ile İlgili Etkenler 

Rol Karmaşası: Rol karmaşası, çalışanın görev tanımının net olmaması, farklı kurum ya da 

bölümlerin çalışanın görev tanımı ile ilgili birbiriyle çelişen beklentilerinin olması halidir. 

COVİD-19 salgını sırasında pek çok sağlık çalışanı normal koşullarda kendi görevleri olmayan 
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işlerde görev almak durumunda kalacaklar ve bu durum belirli bir işin kimin görevi olduğu 

konusunda karmaşaya neden olabilecektir.   

İş yükü: COVİD-19 salgını sağlık sistemine aşırı yük bindireceğinden tüm sağlık çalışanlarının 

iş yükü belirgin ölçüde artacaktır. 

Kontrol Algısı: Diğer krizlerde olduğu gibi COVİD-19 salgını sırasında da sağlık çalışanları 

yarın nerede hangi görev ile görevlendirileceklerini öngöremeden çalışmak durumunda 

kalabilirler. Bu durum sağlık çalışanının kendi çalışma hayatının kontrolünü yitirdiği 

duygusuna neden olabilir.  

Takdir eksikliği: Çalışanın emeğinin karşılığını görmemesi, takdir edildiğini hissetmemesi. 

Mükemmeliyetçilik: Yaptığı işin mükemmelden biraz daha az olmasına tahammül edemeyen 

çalışanlar, bu yüksek standartları tutturmak için fazladan çaba gösterebilir ve sonuçta bu çaba 

ile tükenmişliğin ilk aşamalarına girebilirler. COVİD-19 salgını sırasında çalışma koşulları 

ideal koşullardan çok uzak olabileceği için mükemmeliyetçilik sağlık çalışanının çok 

zorlanmasına neden olabilir.   

Çalışanla İlgili Etkenler 

Karamsarlık: Karamsar çalışanlar, geleceklerini değerlendirirken olumsuz seçeneklere 

odaklandıkları için başkalarına göre daha fazla endişelenirler. 

Kontrolcülük: Sağlık çalışanının hayatındaki her şeyi kontrol etme gayreti ve kontrol etmesi 

gerektiği düşüncesi kontrol için aşırı gayret göstermeye ve tükenmişliğe neden olabilir. 

Kontrolcü yapıya sahip sağlık çalışanları, COVİD-19 salgını gibi kriz durumlarında kontrolün 

iyice kendisinden çıktığı duygusu ile daha çok zorlanacaktır.  

Sosyal destek eksikliği: Çalışanın aşırı tüketici çalışma koşullarından çıktığında, tükettiği 

enerjisini yenileyebileceği aile ya da yakınlarının olmayışı tükenmişliği kolaylaştırabilir. Bekar 

olmak ya da sağlık çalışanlarının COVİD-19 salgınında enfeksiyondan korumak için 

ailelerinden uzaklaşmaları sosyal desteklerinin azalmasına dolayısıyla tükenmişlik riskinde 

artışa neden olabilir. 

Cinsiyet: Kadınlar daha yoğun empati yapıyor olabilirler ve bu durum duygusal tükenmişlik 

için risk faktörü oluşturabilir. Ayrıca kadınların toplumsal cinsiyet rolleri de talepkar 

olabildiğinden (ev emeği gibi) iş nedeniyle yitirdikleri enerjilerini mesai bitiminde 

toparlamaları daha güç olabilir. Örneğin çocuklu kadınların tükenmişlik riskinin daha fazla 

olduğuna ilişkin bulgular vardır. COVİD-19 salgını sırasında okulların tatil edilmesi ile 

öğrencilerin evde kalması ve öğrencilerin eğitimine destek olma gerekliliği, ev emeğini 

arttırmaktadır. Bu durum kadın sağlık çalışanlarının tükenmişlik riskini daha da arttırabilir. 
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Deneyim: Genç olmak ve mesleki deneyimin daha az oluşunun tükenmişliğin özellikle 

duyarsızlaşma boyutunu arttırabileceğine ilişkin bulgular mevcuttur. COVİD-19 salgını gibi 

kriz durumlarında genç sağlık çalışanları aşırı adanmışlık ile çalışarak enerjilerini en baştan 

tüketme eğiliminde olabilirler.  

Hareketsizlik ve obezite: Hareketsizlik ve obezite düşük benlik saygısı üzerinden veya 

hormonal etkenlerle tükenmişliğe katkıda bulunuyor olabilir. Sağlık çalışanları tükenmişlik 

yaşadıklarında diğer kişilere göre yorgunluk ya da hastalık gibi bedensel belirtileri diğer 

çalışanlara göre daha nadir deneyimlemeleri nedeniyle tükenmişliğin tanınması gecikebilir. 

Covid-19’a dair bulaşma ve ölüm oranları bireylerin psikolojik olarak rahatsız olmasına sebep 

olabilmektedir. Covid-19 nedeniyle meydana gelen korku, sosyal yaşamda diğer bireylere karşı 

ayrımcılık yapılmasına ve damgalayıcı tutumlar sergilenmesine yol açabilmekte ve 

hastalığın etkilerini şiddetlendirebilmektedir. 

 

TÜKENMİŞLİKTEN KURUMSAL DÜZEYDE KORUNMA  

 

Dünya Sağlık Örgütünün tükenmişlikten korunma ile ilgili kurumlara önerileri 

şekildedir. 

İyi iletişim: Düzenli ve güvenli bilgi akışı kontrol duygusunun tesisini sağlayacağından, iyi 

iletişim stresi azaltmada hızlı sonuç veren unsurlardan biridir. COVİD-19 salgını sağlık 

çalışanlarını risk altında bıraktığı için, çalışma arkadaşlarının sağlığının bozulması halinde ekip 

hızlıca bilgilendirilmeli, bilgiyi söylenti yoluyla edinmemeli ve bu bilginin gerçekliği ya da 

olayın nasıl olduğunu merak etmek durumunda kalmamalılardır. Bilgilendirilme gerektiren 

durumlarda birim süpervizörü ekibi toplayıp bilgilendirme yapmalı ve soruları kabul etmelidir.  

Multidisipliner takım toplantıları: Bu toplantıların amacı ekiplerin iyilik hali ile birlikte 

sorunları paylaşmak ve sorunların çözümlerine ilişkin beraber hareket etmek olmalıdır. Salgın 

durumunda online toplantılar ön planda düşünülmelidir.  

Badi sistemi: Hem stres ve tükenmişliğin izlenmesi hem psikolojik destek için faydalı bir 

uygulamadır. Afet veya kitlesel travmada görev alacak çalışanları ikişerli biçimde birbirleriyle 

eşleştirme prensibine dayanır. Bir deneyimli çalışanın bir deneyimsiz çalışanla eşleştirilmesi 

önerilir. Badiler birbirlerinin; Vaka yükünü, Uyku kalitesini, Bedensel ve zihinsel zindeliğini, 

Beslenme kalitesini, Finansal durumunu, Salgından ailesi ya da yakınları etkilenmişse ailesinin 

durumunu takip etmelidir. 
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Rotasyon: Yoğun stresli roller ile daha az stresli rollerde çalışanlar periyodik olarak 

değiştirilmelidir.  

 Mizahın ve katılımcı tekniklerin uygulanması: Mizah ile diyaloglar başlatılabilir, yaratıcı 

çözümler üretilebilir ve tutumların daha olumlu olması sağlanabilir. 

Sağlık çalışanının kendi bedensel ve ruhsal halini gözlemleyebilmesi ve ihtiyaçlarını 

gözetmesi tükenmişlikten korunma için şarttır. COVİD-19 salgınında görev alan sağlık 

çalışanının, kendi ihtiyaçlarını gözetmesinin suçluluk hissine yol açması ise tükenmişlik için 

ciddi bir risk faktörüdür. Tükenmişlik çalışanın kendisine zarar veren travmatik bir deneyim 

olduğu gibi organizasyonun da çalışandan verim alamadığı bir durumdur. Sağlık çalışanının 

kendini tükenmişlikten koruması aynı zamanda topluma karşı da sorumluluğudur. Bu nedenle 

COVİD-19 salgını sırasında da sağlık çalışanının kendi ihtiyaçlarını gözlemlemesinin bencillik 

ve şımarıklık değildir. Bunun bir görev sorumluluğu olduğunun akılda tutulması yararlı 

olacaktır. Çalışanın bir günlük tutarak uyku miktarını, beslenme biçimini, mesai sürelerini ve 

enerji düzeyini kayıtlamasının yararı olacaktır. 

TÜKENMİŞLİKTEN BİREYSEL DÜZEYDE KORUNMA ÖNLEMLERİ 

Monitörizasyon: Salgın durumunda görev alan sağlık çalışanının dikkatini kendisine 

yöneltmesi zor olabilir.Kriz sırasında bu durumun farkında olarak, ruhsal ve zihinsel olduğu 

gibi bedensel olarak da farkındalık sağlanması önemlidir. Kişinin sadece iş yükünün ve bunun 

ruhsal etkilerinin değil; uyku ve beslenme  kalitesi, egzersiz düzeyi, ağrı veya halsizlik gibi 

bedensel bulgularını da takip etmesi ve kaydetmesi önerilir. Mesai bitiminde dinleneceği zaman 

yorgunluğu ve sıkıntısının geçmesi için yeterli gelmeyebilir. Bu durumda alkol gibi yatıştırıcı 

etkisi olan maddelere yönelmek dinlenme fırsatının etkinliğinin azalması ve daha yorgun 

uyanma ile sonuçlanabilir. Toplumsal afetlerde görev alanların kahramanlık fazı olarak 

adlandırılan bir aşamadan geçtikleri bilinmektedir. Kahramanlık aşamasında çalışanlar, 

özellikle de daha genç olanlar, kendilerinden beklenilenden de fazla efor gösterme eğiliminde 

olabilirler. Diğer afetlerde olduğu gibi salgın durumunun da bir kısa mesafe koşusu değil, 

maraton olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 

Yardım İsteyebilme: Afet veya toplumsal travma durumlarında görev alanlar tükenmişlik 

riskinin farkında olup belirtilerini gözlemleyebiliyor olsalar bile, kendi durumlarıyla krizden 

etkilenenlerin yaşadıklarını karşılaştırdıkları için durumlarına ilişkin önlem almak ya da yardım 

istemek konusunda suçluluk duygusu yaşayabilirler. Tükenmişliğin bu gibi durumlarda 

yaşanılabilen olağan bir durum olduğu unutulmamalıdır.  
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Çalışanın kendini tükenmişlikten koruması çalışanın olduğu kadar hastaların ve 

organizasyonun yararınadır. Bu doğrultuda bir sağlık çalışanının hastalarına karşı duyarsız 

olmasından değil, aksine hastalarına dair hissettiği sorumluluktan ötürü kendini tükenmişlikten 

koruması gerektiği düşünülebilir. Bu açıdan sağlık çalışanlarının tükenmişlikleriyle ilgili 

çalıştıkları kurumları bilgilendirmeleri ve yardım istemeleri önerilir. 

ÖNERİLER 

1. Kendinize (ve başkalarına) karşı nazik olun 

Bu salgında yaşamak çok zor. Birçoğumuz daha önce bu durumda değildik. Başvuracak 

hiçbir kuralımız, deneyimimiz veya rol modelimiz yok. İlerledikçe bir şeyler uyduruyoruz. 

Kaybolmuş, kafası karışmış, endişeli ve endişeli hissediyor olabilirsiniz. Diğer herkes de öyle. 

Bunların hepsi tamamen normal duygulardır. Kendinize bu duygulara izin verin, kendi 

mücadeleleriniz için şefkat ve sabır gösterin. Zor duygularınızı uzaklaştırmaya çalışmayın veya 

mevcut deneyiminizin gerçekliğini inkar ettiği için sağlıklı bir başa çıkma mekanizması 

olmayan “olumlu düşünmeye” kendinizi zorlamayın. Tüm duygular normaldir, zor olanlar bile 

ve onları “olumlu düşünme” ile değiştirmeye çalışmak imkânsız ve sağlıksız bir iştir. 

2. Duygularınızı yönetin 

COVID-19'un kontrol edilemezliği, belirsizliği ve potansiyel olarak yüksek sonuçları, 

buna yatkın olmayan insanlarda bile endişeye neden olabilir. Zor duygularınızı kabul etmenin 

ve ifade etmenin güvenli ve kontrollü bir yolunu bulun, örneğin onları bir günlüğe veya 

mektuba yazarak, bir arkadaşınızla konuşarak, fiziksel egzersiz yaparak veya yoga veya 

meditasyon yaparak. Belirtileriniz şiddetliyse ve çalışma yeteneğinizi etkiliyorsa, bir ruh sağlığı 

uzmanıyla iletişime geçin. Her şeyden önce, bu durumda mücadele eden bir arkadaşınıza nasıl 

tepki vereceğinizi düşünün ve aynı şefkati ve tavsiyeyi kendinize de uygulayın; sonra 

başkalarına doğru çevirin. 

3. Gerçekçi olun, beklentilerinizi azaltın 

Her şeyi yapabileceğinizi düşünmek gerçekçi değil: çocuklarınıza evde eğitim; evden 

tam zamanlı çalışmak, mükemmel (temiz, düzenli) bir ev sürdürmek ve kendinize ve 

başkalarına iyi bakın. Mükemmeliyetçiliğin dezavantajları iyi bilinmektedir. Bunun yerine, bir 

veya iki şeye öncelik vermeyi deneyin ve diğerlerinin biraz kaymasına izin verin. Öğretmeyi 

öğretmenlere bırakın ve ebeveynliğe odaklanın. Kişisel bakım için zaman ayırın. İş projelerinin 

biraz kaymasına, çamaşırların ve bulaşıkların bir süreliğine yığılmasına veya çocukların ekran 

başında biraz daha fazla vakit geçirmesine izin verirseniz endişelenmemeniz gerektiğini 
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kendinize hatırlatın. Yapabildiğin zaman hepsine ulaşacaksın. Yüksek öncelikli öğelerinize 

odaklanın ve kendinizden çok fazla şey beklemeyin. 

4. Durumun en iyisini yapın 

Burada kontrol edebileceğiniz şeyler ile yapamayacağınız şeyler arasında ayrım 

yapmanız gerekir. Özellikle, duruma tepkinizin kontrolü tamamen sizdedir. Geleceğin 

belirsizliklerini kabul ederken aynı zamanda hayatınızda kontrol edebileceğiniz alanları 

belirlemek, başlamak için iyi bir yerdir. Temiz havada ve güneş ışığında yürüyüşe çıkabilir 

misiniz? O zaman bunu her gün yap. Çocuklarınız artık okul ve diğer etkinlikler olmadan daha 

fazla ortalıktaysa, onları ev işlerine dahil etmeyi ve onlara yemek yapmayı ve çamaşır yıkamayı 

öğretmeyi deneyebilir misiniz? Biraz uykuyu yakalayabilir misin? Toplumumuz kronik olarak 

uykusuzluk çekiyor, bu biraz dinlenmek için harika bir fırsat ve sayısız faydaları var. 

Mahallenizdeki başkalarına yardım etmenin yollarını düşünebilir misiniz? Zaman izin verirse 

sahip olduğunuz becerilere gönüllü olun; gönüllüler daha mutlu ve hatta daha uzun yaşayabilir. 

5. Rutinlerinizi koruyun 

Uykuyu yakalamak harikadır, ancak her gün öğlene kadar uyumamak daha iyidir. Yeni 

rutininize uyacak değişikliklerle programlarınızı ve rutinlerinizi eskisi gibi tutun. Çalışmak için 

zaman ayırın, yemek, aktivite ve nispeten düzenli bir yatma zamanı ayarlayın. Normalden daha 

fazla alkol içmeyin ve günde birkaç içkiden fazla içiyorsanız azaltın. 

6. Diğerlerinden sosyal değil, fiziksel mesafeyi koruyun 

Fiziksel mesafeyi uygularken aileniz ve arkadaşlarınızla iletişimde kalın. Özellikle 

yalnız yaşayan insanlar için başkalarından uzak durmamız tavsiye edildiğinde sosyal olarak 

izole olmak kolaydır. E-posta, FaceTime, video konferans ve düz eski telefon görüşmeleri 

yoluyla aileniz, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla iletişim halinde kalmak için özel bir çaba 

gösterin. Tıpkı yüz yüze buluşmalarda yaptığınız gibi, bir telefon görüşmesi yapmak için 

arkadaşlarınızla buluşmak için randevu alın. Zoom partileri düzenleyin ve arkadaşlarınızla biraz 

yiyecek veya içecek paylaşın ve düzenli olarak görüşün. Sosyal desteğin sağlığa faydaları 

çoktur. 

7.Gerçekler için güvenilir kaynaklara bağlı kalın (ve saçmalıkları atlayın) 

Güvenilir haber kaynakları gibi güvendiğiniz bir veya iki bilgi kaynağı seçin. Sosyal 

medya sizi endişeli ve öfkeli hissettiriyorsa, “sosyal bulaşma” tehdidinden kaçının ve ara verin. 

Sosyal medya tüketiminin birçok olumsuz yan etkisi vardır, bu nedenle kaydırma sürenizi 

günde bir veya iki kez 20 dakika ile sınırlamayı düşünün veya sosyal medyayı tamamen atlayın. 

Yavaşlamaktan ve birbirimizle ilgilenmekten çok şey öğrenebiliriz. Bu geçtikten sonra, 
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hayatınıza gerçekten ne eklemek istediğinizi dikkatlice düşünme fırsatını yakalayın. Belki de 

bu yavaşlık o kadar da kötü bir şey değildir. Belki de “tam hıza” geri dönmek sizin veya 

toplumumuz için en iyi seçim değildir. Toplum yeniden açılmaya başladığında hemen geri 

dalmadan önce, bu olağanüstü zamandan hangi hayat derslerini çıkarabileceğimizi dikkatlice 

düşünmeliyiz. 

Bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadıkları; 

“Eve giderken aşırı tereddüt yaşıyorum. Ayrı bir odada kendimi izole ediyorum. Onlarla temas 

etmemeye çalışıyorum. Aynı evin içinde çok uzağız. Aynı evde kardeşimi özlüyorum (26 yaş, 

kadın, hemşire)” 

“Ailemde kronik hastalığı olan bireyler bulunduğu için evden ayrılarak tek yaşamaya 

başladım. İster istemez iletişimimizde azalmalar meydana geldi. Ve her nöbete gittiğimde ailem 

yoğun tedirginlikler yaşıyor (25 yaş, kadın, doktor) 

“Üç kat maske takmak iki kat eldiven takarak damar yolu açmak gözlük ve siperlikle yaptığın 

işlemi görmek gerçekten çok zor sonrasında ise acaba bana bulaştı mı düşüncesi insani tedirgin 

ediyor (35 yaş, kadın, ATT)” 

“Giydiğimiz koruyucu ekipmanların maskeleri içerisinde nefes alıp vermek zor oluyor. Bir de 

gözlükler devamlı buğulandığı için görüş alanım kısıtlanıyor (23 yaş, kadın, ATT)”  

“Çevreme covid yoğun bakımda çalıştığımı söyleyemedim (39 yaş, kadın, hemşire)” 

“Şahsi olarak düşüncem bu durumda elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde yaparak bu zor 

dönemi atlatmak için gereken her fedakârlığı yapıyoruz ve bunu hiçbir karşılık beklemeden 

yapıyoruz bu fedakârlık ve özveri göz önüne alınarak çalışma şartlarının iyileştirilmesi 

yönünde çalışmalar yapılmasını istiyoruz (29 yaş, erkek, hemşire) 

SON SÖZ-BİR SAĞLIK ÇALIŞANINDAN ALINTIDIR 

Hiçbirimizin bugüne kadar tecrübe etmediği günlerden geçiyoruz. Şahsen kendimi bir 

bilim kurgu filminin figüranı olarak hissediyorum. Maalesef hepimiz az ya da çok 

tükenmişliğin etkisine girdik. Bizim dışımızda olanlar buna neden olsa da bundan bir şekilde 

kurtulmaya çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Üzerimize yüklenen “anlamsız” kahraman 

rolü acaba bu baskıya neden mi oldu? Hani şu tüm süper kahramanların koridorda sıraya geçip 

sağlık çalışanlarını alkışladığı karikatür var ya, herhalde hayatım boyunca hiç bu kadar rahatsız 

olduğum bir şey görmemiştim. Hepimiz ana-baba evladı hepimiz bu memleketin çocuklarıyız, 

kimseden bir üstünlüğümüz yok ya da tanrısal bir yeteneğimiz de yok. Aslında ne alkış istiyoruz 

ne de şiddet, tek beklentimiz yaptığımız işe saygı gösterilmesi o kadar. Bu saygıyı tüm 

paydaşlardan bekliyoruz.  
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CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ 

 

Hemşire Oğuz DOĞAN 

Fırat Üniversitesi Hastanesi 

 

GİRİŞ 

 Covid-19 virüs hastalığı ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde 

görülmüş ve Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak 

duyurulmuştur. Türkiye’de ise Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından ilk vaka 

açıklanmıştır. Covid-19 salgınının erken döneminde pek çok hastane pandemi merkezi 

olarak tanımlanmıştır. Böylelikle sağlık sisteminin tüm kaynaklarıyla pandemiyle 

mücadelenin ilk adımları atılmıştır. Pandemi sürecinde cerrahiye bakacak olursak; 

ameliyathaneler, hava yolu ya da olası sıçrama, temas bulaşı ile yüksek riskli alanlardır. 

Her ne kadar ülkemizdeki hastanelerde ameliyathane sistemleri bu tip yüksek riskli 

durumlarla başa çıkmak için genellikle iyi tasarlanmış olsa da yüksek bulaş riski, 

hastalık prevalansı, sınırlı kaynaklar ve baskı altındaki personel tarafından sunulan ek 

iş yükü, bu pandemi sırasında bulaşma risklerini ve cerrahi uygulamalara katılan tüm 

sağlık çalışanları üzerindeki yükü ve riski büyük ölçüde arttırmaktadır. Sürecin planlı 

ve sistematik yönetilebilmesi için sağlık kuruluşlarında ilk olarak multidisipliner 

toplantı ve eğitimler düzenlenmiştir. Hastane yönetimi, cerrahi branşlar sorumlu hekimi 

ve sorumlu hemşiresinin katılımlarıyla pandemi kurul toplantıları planlanıp, bu 

toplantılar sonucunda; ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası alınması 

gereken önlemler hakkında kararlar alınmıştır. 

Ameliyat Öncesi: Covid-19 enfeksiyonu olduğu teşhis edilen veya şüphelenilen 

bir olgu, cerrahi servisine normal prosedürleri izleyerek poliklinikten veya acil servisten 

gelebilir. Her iki durumda da bu tür hastaların değerlendirilmesi hastane protokollerine 

göre önceden belirlenmiş korumalı bir alanda yapılmalıdır. Anamnez alınırken Kişisel 

Koruyucu Ekipman (KKE) giyen hemşire, hastaya kendini tanıtmalıdır. Anamnez, 

ortamın rahatsızlığı nedeniyle uzun tutulmamalı, açık ve öz olmalıdır. Ameliyat olması 

gereken hastalar cerrahi triaj skalasına göre değerlendirilmelidir. Türkiye’de bir çok 

sağlık kuruluşu 2020’nin Mart, Nisan ve Mayıs aylarında elektif ameliyatların 

ertelenmesi  kararını alırken 2020 Haziran ayında ilk normalleşme süreciyle birlikte 
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elektif ameliyatların planlanarak alınmasına karar vermiştir. Amerikan Cerrahlar 

Koleji’de pandeminin başlarında elektif ameliyatların ertelenmesinden yanaydı fakat 

hem pandeminin ne kadar süreceğinin ön görülememesi hem de bekletilen elektif 

ameliyatların kontrolsüz şekilde acil cerrahiye dönüşebilmesi gibi riskleri göz önünde 

bulundurarak elektif ameliyatların cerrahi triaj skalalarına göre planlanmasını önermeye 

başlamıştır. Cerrahi işlem gereken, COVID-19 olduğu doğrulanan hastalarda ameliyatı 

yapma veya ertelemenin riskleri ve yararları tartışılarak duruma göre karar verilirken 

Türk Cerrahi Ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği (TCAHD)‘nin yayınlamış olduğu 

algoritmalar(Tablo:1) ya da Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği uygulamalar incelenmelidir.

Tablo1.Ameliyathane Ekibi için Kurumsal Önlem Algoritması  

Covid-19 tanılı ya da şüpheli hastaların başkalarıyla en az temas edeceği bir 

yoldan ameliyathaneye transferi, mümkünse diğer hastaların kullanmadığı farklı bir 

asansör ile sağlanmalıdır. Hastanın transferi KKE giymiş servis hemşiresi tarafından 

yapılmalıdır. Yoğun bakım ünitesinden transfer edilen hastalarda nakil ventilatörü 

kullanılması ve aerosol yayılımını önlemek için ventilatörlerin değiştirilmesi sırasında 

endotrakeal tüp, forseps ile klemplenerek gaz akımının durdurulması önerilmektedir. 

Ameliyat öncesi alınması gereken önlemlerin başında tüm ameliyat odalarını ve diğer 

hastaları kontamine etme riskini azaltmak için ana ameliyathanenin en izole köşesinde, 

ayrı bir erişime sahip, kuruma göre iki ya da üç ameliyat odasının bulunduğu küçük bir 

ameliyathane kompleksi olası/kesin COVID-19 tanılı hastaların ameliyatı için 

belirlenmelidir. Virüsün, ameliyat odası dışına yayılımını azaltmak için ideal olan 
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negatif basınç ortamıdır. Ameliyat odasında hızlı hava değişiminin sağlanması (saatte 

25 olacak şekilde ayarlandığı takdirde) ameliyathane içindeki viral yükü de hızla 

azaltacaktır. 

Ameliyat Sırası: Ameliyat odasında kullanılmayacak tüm ekipmanlar dışarı 

çıkarılmalı, asgari düzeyde cihaz ve malzeme bulundurulmasına özen gösterilmelidir. 

Anestezi cihaz monitörleri, gerektiğinde video laringoskop, fiberoptik bronkoskop ve 

ultrason yüzeyleri ve proplar, dizüstü bilgisayarlar kontaminasyon riskini azaltmak ve 

temizliği kolaylaştırmak için şeffaf naylon ile kaplanmalıdır. (Şekil 1) 

            

Şekil 1. Tüm cihazların şeffaf naylon ile kaplanması. Association of Perioperative 

Registered Nurses [AORN] (2020). COVID-19 Frequently Asked Questions Retrieved 

May, 15, 2020 

Olası/kesin tanılı Covid-19 hastalarının cerrahi işlemlerinde kullanılan, 

TCAHD, DSÖ ve Centers For Disease Control Of Prevention (CDC) gibi ulusal veya 

uluslararası kuruluşlar tarafından da önerilen KKE’nin kullanımı hakkında tüm cerrahi 

alan çalışanlarına eğitimler verilmelidir. Hastanın ameliyathaneye teslim alınması 

sırasında ameliyathane çalışanı, prosedürlere uygun olarak KKE giymiş şekilde hastayı 

kapıdan teslim almalı ve doğrudan ameliyat odasına taşımalıdır. Anestezi 

indüksiyonundan önce, solunum devresinin ekspirasyon çıkışına ek bir ısı ve nem 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

119 

 

değiştirici filtre yerleştirilmeli, her ameliyattan sonra hem bu filtre hem de soda-lime 

değiştirilmelidir. Kontaminasyonu sadece bir odayla sınırlamak için hastanın 

indüksiyon öncesi kontrollerinden başlayıp uyandırılıp yoğun bakım ünitesine ya da 

servise gönderilmesine kadar olan tüm süreçler aynı odada yapılmaldır. Ameliyat odası 

girişine, taşınabilir bir masa üzerinde istenen malzemeler yerleştirilerek malzeme temini 

için ameliyat ekibi dışında yardımcı personel ya da tekniker görevlendirilmelidir. 

Ameliyat sırasında KKE kullanılmasına bağlı olarak iletişim problemleri yaşanabileceği 

için ameliyat öncesinde ameliyata dahil olacak cerrah, hemşire ve personellerin 

katılımlarıyla cerrahi işleme yönelik bilgilendirme ve planlama toplantısı 

düzenlenmelidir.  Laparoskopik ameliyatlarda cerrahiden ödün vermemek şartıyla karın 

içi basınç düşük seviyelere ayarlanmalı, duman tahliye sistemleri direkt aspiratöre 

bağlanarak dumanın ameliyat odasına yayılması önlenmelidir. Trokar, enerji cihazı gibi 

disposable aletler tek defa kullanılmalıdır. Port insizyonlarından ya da mini 

laparotomilerden, eksize edilen doku çıkarılırken batın içerisinden sıçrayan CO2 gazı 

veya çıkarılan doku parçalarından korunmaya özen gösterilmelidir. Ameliyatın sonunda 

batın içerisindeki CO2 gazının tamamen tahliye edildiğinden emin olunduktan sonra 

trokarlar çıkarılmalıdır. Hem konvansiyonel hem laparoskopik teknikte aerosolizasyona 

yol açabileceğinden monopolar koterler, ultrasonik disektörler ve gelişmiş bipolar 

cihazların kullanımı minimale indirilmeli, mümkünse kendinden aspiratörlü monopolar 

diatermik koter kalemleri kullanılmalıdır. Ameliyat bittikten sonra tüm KKE’ler 

literatüre uygun şekilde çıkartılmalı ve ameliyat ekibi duş alıp ameliyathane 

kıyafetlerini değiştirmelidir. Ameliyata katılan tüm cerrahi ekibin adı, temas zinciri 

takibini kolaylaştırmak için kaydedilmelidir 

Ameliyat Sonrası: Pandemi sürecinde oldukça dikkat ve özen isteyen konulardan biri 

de ameliyat odası dezenfeksiyonuna ve yeniden kullanılabilir tıbbi ekipmanların 

dekontaminasyonuna yönelik önlemlerdir. Dezenfeksiyon işlemi, tüm tıbbi cihazların 

kuaterner amonyum klorür dezenfektan bezlerle temizlenmesini ve ameliyathanenin 

sodyum hipoklorit ile temizlenmesini takiben hidrojen peroksit buharlaştırmasını veya 

ultraviyole-C ışınlamasını içermektedir. Silme işleminin mekanik hareketi organik 

kalıntıları giderecektir. Hedef yüzey üzerinde bez ile salınan dezenfektan solüsyonu 

bakterisidal aktiviteden sorumludur. Kuaterner amonyum bileşikleri, koronavirüsler 

gibi lipit zarflı virüsler dahil olmak üzere geniş bir biyosidal ve sporostatik aktivite 

yelpazesi ile iyi temizleme ve koku giderme özelliklerine sahiptir.  Hipoklorit 
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ekonomiktir, hızlı bir başlangıç yapar ve toksik kalıntı içermeyen geniş bir bakterisidal 

spektruma sahiptir. Hidrojen peroksit buharlaşması, SARS-CoV için bir vekil olan 

domuzların bulaşıcı gastroenterit koronavirüsü dahil olmak üzere hastane 

ortamlarındaki bir dizi bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Ultraviyole-C ışınlaması 

aerosol haline getirilmiş virüsleri, bakterileri ve mantarları etkin bir şekilde etkisiz hale 

getirir. Yapılan literatür taramasında 22 çalışmanın yakın tarihli incelendiği çalışmaya 

göre, SARS-CoV, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) koronavirüsü veya endemik 

insan koronavirüslerinin metal gibi cansız yüzeylerde devam edebileceğini (yani, viral 

morfolojiyi veya hücreleri enfekte etme kabiliyetini koruyabileceğini) ortaya 

koymuştur.Yine de, bunlar bir dakika içinde %62-71 etanol, %0.5 hidrojen peroksit 

veya %0.1 sodyum hipoklorit  gibi yüzey dezenfeksiyon prosedürleri ile etkin bir 

şekilde etkisiz hale getirilebilir. 

 

 

 

GELİŞME 

Bu süreçte maalesef tüm sağlık çalışanlarında olduğu gibi cerrahi hemşirelerde 

de stres, anksiyete, depresyon gibi psikopatolojik durumlar artış gösterdi. Muhammed 

Al Maqbali ve arkadaşları tarafından 2021 şubat ayında yapılan meta-analize Ocak 2020 

ile Eylül 2020 tarihleri arasında Çin, Türkiye, İran, İtalya, ABD başta olmak üzere 

dünya geneli çeşitli ülkelerde yapılan çalışmalar dahil edilmiştir. Bu meta-analiz, 

Covid-19 pandemisi sırasında hemşireler arasında toplam stres, anksiyete, depresyon ve 

uyku bozukluğu prevalansını tahmin eden ilk çalışmadır. Araştırma, bu semptomların 
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yüksek oranlarını gösteren toplam 93.112 hemşirenin 93 kesitsel çalişmasını 

içermektedir. Covid-19 salgını sırasında hemşireler arasinda toplam stres %43, 

anksiyete %37, depresyon %35 ve uyku bozukluğu prevalansı %43 olmak üzere 

hemşirelerin en az üçte birinin stres, kaygı, depresyon ve uyku bozukluğu yaşadığını 

göstermektedir. Covid’le birlikte dünya genelinde teletıp olarak adlandırdığımız sanal 

bakım hizmetleri de yaygınlaşmaya başlamıştır. Covid sürecinde Kanada’da acil cerrahi 

hizmeti veren 8 hastanede akut batın nedeniyle opere edilen 901 hastanın taburculuk 

sonrası hemşirelik bakımı üzerine bir çalışma yapılmıştır. Çalışma grubundaki 451 

hastanın bakımı telesağlık/sanal bakım ile sağlanırken kontrol grubundaki 454 hasta ise 

standart bakıma tabi tutulmuştur. Sanal bakım, hastaların sağ kalımını önemli ölçüde 

etkilememiş ancak sanal bakım esnasında 134 hastada ilaç hatası saptanarak bu durum 

düzeltilmiştir. Böylelikle iki grup arasındaki hastaların post-op ağrısı konusunda 

anlamlı farklılıklar gözlemlenirken, kısa süreli akut hastane bakımı ve acil servis ziyaret 

riskinin de azaldığı tespit edilmiştir. Covid-19 pandemisi, dünya çapındaki akademik 

kurumların tamamında geleneksel akademik toplantıların düzenlenme yöntemini de 

etkilemiştir. Uzaktan yapılan eğitimin tarihi 1700’lü yıllara dayanmasına rağmen, dünya 

tarihinde ilk kez 2020 yılında Covid-19 salgını ile önemi ciddi oranda artmış ve tam 

anlamıyla dünya gündemine oturmuştur. Yapılan bir anket çalışmasına göre, çevrim içi 

eğitimin ilgili sınırlamalarına rağmen, katılımcılarda yüksek bir memnuniyet düzeyi 

olduğu gösterilirken, katılanların yarısından fazlası pandemi döneminde herhangi bir 

konferansı veya eğitimi kaçırmadığını, aynı zamanda pandemiden sonra da bu çevrimiçi 

eğitim ve konferansların devam etmesini istediklerini belirtmiştir. 

Türkiye’de birçok dernek gibi Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 

Derneği de bu süreçte bir çok webinar serisi düzenledi. Bu webinar serileri sayesinde 

kurumlar arası bilgi deneyim ve tecrübeler paylaşılırken yüz yüze kongrelerin, 

akademik anlamda eksikliği yüksek oranda kompanse edilmeye çalışılmıştır. Pandemi 

sürecinin globalliği, hastanelerde kullanılan tıbbi malzemelerin temini ile ilgili 

kaygılara sebep olmuştur. Malzemelerin stok durumu detaylı olarak takip edilmeli, 

gerekli malzemeler hesaplanırken yeni bir covid-19 dalgası olasılığı dikkate alınarak 

planlı işlemlerin başlatılmasından önce kurumlarda en az 30 günlük KKE stoğunun 

olması sağlanmalıdır. Maske tüketiminin artması, N-95 maskelerinin tasarruflu 

kullanılması yönünde yapılan uyarılar tüm Dünya’da paniğe neden olmuştur. Bazı 

merkezler N-95 maskeleri tekrar kullanılabilmek üzere sterilizasyona gönderirken bazı 
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merkezler de cerrahi maske üretmeye başlamıştır. Yoğun bakım kapasitelerinin 

yetmeyeceği, ilerleyen süreçlerde ameliyat odalarında yoğun bakım hastalarının takip 

edileceği göz önünde bulundurularak tüm cerrahi hemşireler, planlı bir şekilde yoğun 

bakım rotasyonuna tabi tutulmuştur. Ameliyathanelerde olduğu gibi yoğun bakımda da 

çeşitli zorluk ve problemlerle karşılaşan cerrahi hemşireler, yoğun bakım ünitelerine 

adaptasyon/oryantasyon anlamında büyük problemler yaşadıklarını iletmişlerdir. Bu 

problemler başlıca; prone pozisyonunda hasta takip etmenin zorlukları, CO2 miktarının 

artmasına bağlı olarak hastalarda gelişen ajitasyona karşı gelmekte yaşadıkları 

güçlükler, nefes almak için can çekişen hastaların korku ve endişe dolu bakışları 

karşısında duygularına yenik düşerek profesyonel hemşirelik hizmeti verememeleri 

başta olmak üzere bir çok problem mevcuttur. 

Dünya’da sağlığın piyasalaştırılmasının ve pandemiyle mücadelede öncelikli 

rolün birinci basamak sağlık hizmetleri üzerinden planlanmamasının bedelini maalesef 

sağlık çalışanları canlarıyla ödemiştir. Dünya Sağlık Örgütü’nün Ocak 2020-Mayıs 

2021 verilerine göre 64 ülkeden yaklaşık olarak 115 bin sağlık çalışanının yaşamını 

yitirdiği tahmin edilmektedir. Fedakâr sağlık çalışanlarımızı Covid-19 şehitlerimizi 

saygı ve minnetle anıyoruz. 

SONUÇ 

Ameliyathane ve cerrahi kliniklerde, bu önlemler altyapının ve süreçlerin 

modifikasyonunu, personel ve hastaların yönetimini, enfeksiyon önleme stratejilerini ve 

klinik önerileri içermektedir. Ameliyathane; anestezi uzmanları, cerrahlar, hemşireler, 

ameliyathane görevlileri ve teknisyenler dahil olmak üzere birden fazla paydaşın 

bulunduğu karmaşık bir ortamdır; tüm tarafların çıkarlarını ve endişelerini aynı hizaya 

getirmek zor olabilir. Yine de bu kontrol önlemlerinin Covid-19 hastalarına sağlanan 

bakım kalitesini optimize etmek ve diğer hastalara veya sağlık çalışanlarına viral 

bulaşma riskini azaltmak için gerekli olduğuna inanıyoruz. Bir araya gelmek başlangıç, 

bir arada kalabilmek ilerleme ve birlikte çalışmak ise başarıdır diyerek ekip çalışmasının 

önemini bir kez daha vurgulayıp ‘‘Birlikte Başaracağız’’ diyoruz. 
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COVİD-19 PANDEMİSİNDE CERRAHİ ALANDA ÇALIŞMA KOŞULLARI 

 

Uzman Hemşire İlknur YAYLA 

Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve Merkezi Sterilizasyon Koordinatörü 

 

COVID-19 pandemisi sırasında yaşamı kurtarmak, organ işlevini korumak, altta yatan 

hastalığın daha fazla zarar vermesinden kaçınmak için cerrahi hizmetlerin en yüksek düzeyde 

sağlanması ve sağlık kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması gerekmektedir (1). Covid-19 

pandemisi yayılım hızı ve mortalitesi göz önüne alındığında sağlık hizmetlerini sunma 

süreçlerinde, salgın özelliklerine uygun protokol ve rehberlerini oluşturması gerekmektedir. 

Pandemi sürecinde ön saflarda çalışan cerrahi ekibin korunması için gerekli önlemlerin 

alınması önemlidir. Cerrahi süreç; kaynakların akılcı kullanımı, girişimlerin protokollere uygun 

yapılmasına dikkat edilerek multidisipliner yaklaşım ile yönetilmelidir (2). 

Ameliyat Öncesi Hazırlık 

Ameliyathane gibi özel birimlerde Covid-19 için test gerekiyorsa işlem 48 saat önce 

alınmalıdır. Test sonucu çıkana kadar hasta evde izolasyon konusunda bilgilendirilmelidir. 

Negatif test sonucu üzerinden 7 gün geçmeden işlem yapılmalıdır. Bronkoskopi planlanan 

hastada semptom varlığı ya da temas öyküsü olduğunda Covid-19 PCR testi yapılmalıdır. En 

az 24 saat ara ile iki kez test sonucu negatif gelen hastalara bronkoskopi yapılmalıdır. PCR testi 

ile Covid-19 dışlanamayacağından enfeksiyon önlemleri alınmalıdır. Olası /kesin Covid-19 

hastalarında acil durumlarda bronkoskopik işlemler yapılmalıdır. Bronkospazmı olan 

hastalarda nebulizatör ile bronkodilatatör olası/kesin Covid-19 durumlarında 

uygulanmamalıdır. Ameliyathane ve Yataklı Servislerde olası/kesin Covid-19 hastaları için 

yatış zorunluluklarında damlacık ve temas izolasyonu önlemleri alınmalıdır. Elektif cerrahi ve 

girişimsel işlemleri yeniden aktif hale getirmeden önce malzeme ihtiyacı ve destek işlemleri 

gözden geçirilerek planlanmalıdır. En az 30 günlük cerrahi aktivite sağlanacak KKE stokları 

hazır olmalıdır. Planlı cerrahiler kademeli olarak yapılmalıdır. Planlı cerrahi hastalarına 

verilecek cerrahi hastalarına hizmete başlamak için en az 14 gün boyunca Covid-19 

insidansında istikrarlı azalma gözlenmelidir. Özellikle düşük riskli hastaların (ASA 1-2) 

günübirlik cerrahiler, tanısal girişimler planlı operasyonlara geçişte ilk basamağı 
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oluşturmalıdır. Geniş cerrahi profile sahip kurumlarda öncelik planlaması için skorlama 

sistemlerinden yararlanılabilir.  

Elektif cerrahi ve endoskopik işlemlerin ertelenmesi önerilir. Hasta ve yakınları maske 

kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. COVID-19 hastalarına ameliyat öncesi, sırası ve 

sonrası için yazılı prosedürler geliştirilmelidir. Sağlık çalışanı için KKE (Kişisel Koruyucu 

Ekipman) hazır bulundurulmalıdır. COVID-19 hastalarında, acil değilse, ameliyat 

ertelenmelidir. Cerrahi öncesi kaynak planlaması yapılmalıdır. Hastane çalışanlarının ve 

hastaneye başvuran kişilerin sağlıklarını korumak için kurallara uymalıdır. Hastaneye giriş 

kurallarında sosyal mesafe kurallarına uyulmalı, sırayla içeri alınmalı, durulması gereken 

alanlar yer işaretli olmalıdır. Hastane girişinde görünür yerde uyulması gereken kurallar afişi 

asılmalıdır. 

Ameliyathane Çalışanları 

Gerekli olan personel, dönüşümlü olarak çalışmalıdır. Toplantılar çekirdek üyelerle 

sınırlı sayıda olmalıdır. Toplantıların dijital yöntemler ile yapılmalıdır. Çalışanlara COVID-19 

belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında periyodik eğitimler verilmelidir. COVID-19 

belirtileri ve temas öyküsü açısından çalışanlar kendisini sorgulamalıdır. Pandemi boyunca 

sağlık çalışanları zorunlu olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat etmemelidir. Kurallara 

uygun maske takmalı nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Maske değişim öncesi 

ve sonrası el antiseptiği kullanılmalıdır. El hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. Dinlenme 

alanlarında maske takılmalı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Yeme ve içme 

alanlarında aynı anda birden fazla kişi olmamalıdır. Yemekhanede masa ve sandalye araları en 

az 1 metre olmalıdır. Temaslı takibi için yemek saatlerinde çalışanlar gruplara bölünmelidir. 

Hastaların Transferi 

Ameliyat odalarına gelme ve ayrılma hızlı olmalıdır. Güzergâh önceden tanımlanmalı, 

kısa, diğer hasta ve hastane bölümleri ile uzak olmalıdır. Acil servisten ameliyathane gidiş 

belirlenmelidir. Sedye COVID-19 hastalarına özel olmalıdır. COVID-19 hastaları için ayrı bir 

asansör ayrılmalıdır. Ayrılamadığı durumlarda başka hasta taşınmamalıdır. Asansörlerin 

temizlik ve dezenfeksiyonu sık aralıklarla yapılmalıdır. Kontaminasyon meydana gelirse 

(kusmuk, balgam, vücut salgıları vb.) temizleme için yeterli süre ayrılmalıdır. Transfer için 

görevlendirilen personel eğitim almış olmalı ve uygun KKE giymelidir. Tüm hastalar tıbbi 

maske takmış olmalıdır. 
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Ameliyathanede Önlemler 

Ameliyat odası ayrı olmalıdır. Hasta ameliyathane girişine en yakın odaya, hızlı, kısa 

yoldan alınmalıdır. Cerrahi işlemlerde aerosol oluşturan yöntemlerden kaçınılmalıdır.  Odaların 

negatif basınçlı olması gerekir. Sağlanamadığı durumlarda hava değişim sayısı yüksek 

olmalıdır (>25 değişim/saat). Entübasyon ameliyat odasında yapılmalı, gerekli personel içeride 

olmalıdır. Belirli ve gerekli ekibin ameliyata girmesi, acil durumlar dışında ekibin değişmemesi 

gerekir. Ekip zamanında odada olmalı, ameliyat bitmeden çıkmamalıdır.  Ameliyat odasında 

bulunan sağlık çalışanlarının kaydı tutulmalıdır. Genel anestezi yapılmadığında ameliyat 

süresince hasta maske takmalıdır. Ameliyathane odalarının kapıları kapalı olmalıdır, ameliyat 

sırasında giriş çıkışlar önlenmelidir. Ameliyat sırasında konsültasyon önerilmemektedir, 

zorunluluk varsa en aza indirilmelidir. Ara bölmeler, sterilizasyon alanı gibi alanların da 

kapıları kapatılmalıdır. Odalarda gerekli olmayan aletler bulundurulmamalıdır. Tek kullanımlık 

malzemeler tercih edilmelidir. Her vaka için gerekli olan en az malzeme kullanılmalıdır. 

Ameliyat odası dışından bir malzeme gerekiyorsa dışarıdan bir personel getirmelidir.  Hastanın 

tıbbi kayıtları ameliyat odası dışında olmalıdır. Kullanılan cerrahi aletler uygun şekilde 

sterilizasyon ünitesine ulaştırılmalıdır. Ayılma süresi ameliyat odasında geçirilmeli, sonra 

servise veya yoğun bakıma transfer edilmelidir.  

Ameliyathanelerde Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı 

Tüm ameliyat ekibinin KKE’yi önerilen şekilde kullanması gerekir. Özellikle sakalı 

olan çalışanların maskesi tam oturmadığından yeterli koruma sağlamayacağı bilinmelidir.  

KKE’lerin kullanımı sadece COVID-19 vakaları için değil, tüm hastalar için geçerlidir.  

KKE’ler belirlenmiş bir alanda çıkarılarak tıbbi atık olarak atılmalıdır. Ameliyat ekibi KKE’yi 

önerilen şekilde kullanmalıdır. Ameliyat odası çıkışına özel alanda KKE, el hijyeni istasyonu 

ve özel tıbbi atık kutuları olmalıdır. Tekrar kullanılan malzemeler (gözlük ve yüz koruyucu) 

%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. 

Ameliyathanede kullanılan kişisel koruyucu ekipmanlar N95/FFP2 maske, steril cerrahi 

önlük, tek kullanımlık steril eldiven, gözlük/yüz koruyucu, tek kullanımlık bone, tek 

kullanımlık ayak koruyucu/galoş, alkol bazlı el antiseptiğidir. 

İklimlendirme Sistemleri 

Tüm havalandırma sistemleri gözden geçirilmeli, periyodik bakımları yapılmalıdır. 

Pandemi süresince kapanan alanların havalandırmaları yeniden çalıştırıldığında bakım 
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yapılmalı, etkinliği ölçülmelidir. Salon tipi klima ve vantilatörler ortak kullanım alanlarında 

çalıştırılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki havalandırma sistemleri 

kullanılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemlerinde temiz hava dış ortamdan alınmalıdır. 

Havalandırma sisteminin kontrolleri ve değişimleri düzenli yapılmalıdır. Filtre değişimlerinde 

personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği kullanmalıdır. Çıkartılan filtre tıbbi 

atık olarak değerlendirilmelidir. Ameliyathanelerde havalandırma sistemlerinin etkin çalıştığı 

kontrol edilmelidir. Havalandırma ve iklimlendirme çalışmalarının teknik standarda uygun 

yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. 

Enfeksiyon Kontrolü 

İdari yöneticilerin dahil olduğu çok disiplinli bir kurul oluşturulması önerilir. Her 

birimin hizmet özelliğine uygun gerekli önlemleri Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

(HEKK) yönetiminde hazırlanmalıdır. HEKK bulunmayan sağlık kuruluşlarında diş hekimi ve 

hemşire enfeksiyon kontrol uygulamalarını yürütmek üzere görevlendirilmelidir. Planlı cerrahi 

işlemlerin belirlenmesi amacıyla il ve hastane verilerine göre planlama ve düzenlemelerin 

yapılabilmesi için üst yönetiminde dahil olduğu bir kurul oluşturulmalıdır. Ameliyathane 

temizliği pandemi koşullarına göre yapılmalıdır.  

Çevre Temizliği ve Atık Yönetimi 

Her işlem sonrası ameliyat odası ve çevresi uygun şekilde temizlenmelidir. Tek 

kullanımlık materyaller tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Kontamine tekstil, KKE giymiş personel 

tarafından dikkatle toplanmalı ve bu iş için ayrılmış kaplara konmalıdır. Kap hemen kapatılmalı 

ve beklemeden çamaşırhaneye gönderilmelidir. Tüm atıkların tıbbi atık yönetimine uygun 

olarak transferi sağlanır. Su ve deterjanla temizlik sonrası hastane dezenfeksiyonunda tercih 

edilen dezenfektanla yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir. 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu 

(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) kullanılabilir. 

Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilir. Hassas yüzeylerde %70 lik alkol 1 dakika 

bekletilerek yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş yüzeyler 

önce kâğıt havlu ile temizlenmelidir. Temizlik görevlisi KKE kullanmalı, işlem öncesinde ve 

sonrasında el hijyenine uymalıdır. Her ameliyat sonrası temizlik ve dezenfeksiyon için yeterli 

vakit ayrılmalıdır. 
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GİRİŞ 

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde 2019 yılı aralık 

ayının sonlarında solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar 

sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlandı ve 2020 yılının Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edildi. Bu süreçten sonra dünyada ve ülkemizde okulların 

kapatılması, uzaktan eğitime geçilmesi kararı alındı. Bu karar sonrasında, akademik ve fiziki 

altyapılarına, sosyoekonomik durumlarına göre ülkeden ülkeye, şehirden şehre, üniversiteden 

üniversiteye değişen eğitim uygulamaları ile karşılaşılmıştır.   

Her ne kadar uzaktan eğitim, öğretim elemanları ve öğrenciler için yeni bir uygulama 

olmamasına karşın, pandemi nedeniyle küresel anlamda öğretim metodolojisinde yaşanan 

değişimlerin, eğitim kurumlarını ve eğiticileri derinden etkilediği görülmüştür.  

Cerrahi alanda hemşirelik öğrencilerinin eğitiminde öğretim elemanlarının görüşlerinin alındığı 

spesifik bir çalışmaya rastlanmadı. Ancak az sayıda da olsa hemşire eğitimcilerin pandemi 

dönemindeki eğitim uygulamalarına, görüşlerine ilişkin çalışma sonuçlarından örneklere yer 

verildi. 

COVID-19 Pandemi Sürecinde Dünyada Hemşirelik Eğitimi 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de bazı eyalet hemşirelik kurulları veya yükseköğretim 

komisyonları, pandemi nedeniyle uzaktan hemşirelik eğitimine katılımla ilgili kontenjan 

sınırlamaları getirmiş ve sanal klinik simülasyona geçilmiştir. Kanada’da da hemşirelik 

eğitimi için okullara tam yetki vermiş ve okullarda simülasyon uygulamaları hızla hayata 

geçirilmiştir. Brezilya’da, pandemi öncesinde de yükseköğretim kurumları belli bir oranda 

uzaktan eğitim vermelerine olanak tanıyan yönetmelikler yayımlamışlar, ancak öğretim 

elemanlarının çoğu öğretme-öğrenme sürecinde kayıplar olduğuna inandığı için bunu 
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uygulamamışlardır. Pandemi sonrasında ise hemşirelik, fizyoterapistlik, eczacılık ve tıp için 

uygulamadan oluşan iş yükünün %75’inin yerine getirilmesi durumunda mezuniyete olanak 

veren kararlar yayımlanmıştır. Birleşik Krallık’ta sınıf düzeylerine göre teorik uzaktan eğitim 

verilmesi, klinik uygulamaların yapılmaması, üst sınıflara kayıt dondurma hakkı verilmesi, 

mezuniyetine az bir süre kalanlara gönüllülük esasına göre yüz yüze klinik uygulama 

yaptırılması, istemeyenlere uzaktan eğitimle devam edilmesi gibi değişen kararlar alınmıştır. 

Sonrasında pandeminin durumuna göre uygun düzenlemelerle uygulama olanaklarının 

sağlanabileceği belirtilmiştir. İspanya’da olağanüstü hal kapsamında sağlık krizini çözebilmek 

adına son sınıftaki hemşirelik öğrencilerinin yardımcı sağlık çalışanı olarak hızlı bir şekilde 

görevlendirilmesi kararı alınmıştır.  

COVID-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 26.03.2020 tarihinde açıklanan karar gereği Türkiye 

genelinde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde pandeminin devam edeceği öngörüsü üzerine 

üniversiteler uzaktan eğitime yönelik hazırlıklarına hız verdiler. Bu arada Hemşirelik Dekanlar 

Konseyi, Hemşirelik Eğitim Derneği de tavsiye niteliğinde kararlar almışlardır. Üniversite 

senatoları tarafından farklı kararlar alındığı, hatta bu kararların sık aralarla güncellendiği, buna 

göre hemşirelik derslerinin teorik ve uygulamalarının sadece uzaktan (simülasyon eğitimi, 

proje, vaka analizi vb), uzaktan/yüz yüze (hibrit) veya gönüllük esasına göre yüz yüze klinik 

uygulama yaptırılması ve ileride bir zaman diliminde toplu olarak yüz yüze yaptırılması gibi 

yürütüldüğü görülmüştür.  

Öğretim Elemanı Gözüyle 

COVID-19 pandemi sürecinin hemşirelik eğitimi üzerinde birçok değişiklikler ve sınırlamalar 

getirilmesine neden olmuştur. Bu durum alandaki öğretim elemanlarının da rol ve 

sorumluluklarında, teknoloji kullanımı gibi öğretim süreçlerinde kullanmaları gereken 

becerilerde ve iş yüklerinde değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Ancak pandemi süreci 

hemşirelik eğitiminde yetişkin eğitiminin ilkeleri göz önünde bulundurularak harmanlanmış 

öğrenme gibi öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımlarını gerektiren yaklaşımların da ön 

plana çıkmasına sebep olmuştur. 

Pandemi Sürecinde Hemşire Eğitimcilerin Deneyimleri 

Hemşire eğitimciler, özellikle öğrenciler açısından yüksek hızlı internetin sağlanması, uygun 

ve konforlu bir şekilde öğrenme araçlarına erişimleriyle ilgili olarak yaşanılan eşitsizliklerin 
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tam olarak farkında olunamadığını belirtmişlerdir. Aynı zamanda fakültede, birçok öğrencinin 

senkron derslerde kameralarının açık olmasını istemediğini, paylaşmak isteyen öğrencilerin ise 

derse girdikleri ev ortamından utandıklarını ifade etmişlerdir. Ülkemiz özelinde, pandemi 

öncesinde de uzaktan eğitim alt yapısı olan, uzaktan eğitime hemen geçebilen üniversitelerin 

çoğunda, tüm öğrencilerin sisteme girmesi durumunda internet alt yapısının ve diğer teknik 

donanımların yetersiz kalması nedeniyle, kalabalık öğrenci grubuna kamera açma imkanı zaten 

verilememiştir.  

Hemşirelik beceri öğretimini sürdürmede eğitimcilerin güçlükler yaşadığı çeşitli çalışmalarda 

gösterilmiştir. Örneğin, pandemi önlemlerinin hemşirelik eğitimini tamamen etkilediği, 

istenilen kalitede sürdürmenin mümkün olmadığı, becerileri yüz yüze öğretmeye alışkın olan 

hemşire eğitimcilerin birden uzaktan eğitime geçince uyum sağlamada zorluk yaşadıkları, bu 

durumun verimliliklerini ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir. Ulusal 

olarak standart uygulamaların olması gerektiği bilinmekle birlikte, eğitimcilerin ve öğrencilerin 

internet erişimine bağlı zaman zaman sorunlar yaşadıkları, imkan dahilinde derslerin 

kaydedilerek öğrencilerin tekrar izlemesine olanak sağlandığı ifade edilmektedir.  

Teorik dersler bir şekilde işlense bile hemşirelik eğitiminin hasta/birey etkileşimi olmadan 

devam ettirilmesinin mümkün olmadığını belirten eğitimciler öğrencileri klinik ortamda 

değerlendirememiştir. Sanal veya laboratuvarda simülasyon uygulamaları büyük avantaj 

sağlasa da öğrencileri hasta başında değerlendirememek en büyük güçlüklerden biri olarak 

görülmüştür.  

Pandemi sırasında çevrimiçi klinik yeterliliği destekleyen ve hemşirelik temellerini konu alan 

bir çalışmada, hemşire gibi düşünmenin önemi vurgulanarak, klinik akıl yürütmeyi nasıl 

uygulayacakları, vaka çalışmaları, sanal simülasyon, grup tartışması ve yansıtma yöntemleri 

çevrimiçi olarak uygulanmış ve başarılı öğretim stratejileri olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin 

aileleri ve yakınları ile gerçekleştirdikleri beceri uygulamaları eğitimci ile birlikte tartışılmıştır.  

Kurumlar, program hedeflerini ve öğrenme çıktılarını karşılamaya yönelik kurumsal 

politikalarını ve çabalarını sürdürmelidir. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın  eş zamanlı 

(senkron) ve eş zamansız (asenkron) uzaktan eğitim-öğretim şekillerinde, öğrenen ve 

öğreticilere, sunulacak destek hizmetleri (bağlantı sorunlarının giderilmesi, eğitim 

materyallerin gözden geçirilmesi, sisteme ilişkin öneri ve taleplerin alınması ve 

değerlendirilmesi, sistem kayıtlarının işlenmesi ve değerlendirilmesi gibi), eğitim süreçlerinde 

özgüven, motivasyon ve kendini ifade etme becerilerinin desteklenme yöntemleri, tüm bu 
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süreçlerin işlerliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için yollar belirlenmeli ve gerekli sistemler 

kurulmalıdır. Öğretim elemanlarına öğretim yöntemi ve materyal geliştirme konusuna destek 

sağlanmalı. Yeterli fiziksel mekan, teknolojik donanım ve insan kaynağını barındıran uzaktan 

eğitim merkezleri oldukça önemlidir. Pandeminin uzaması ya da farklı kriz durumlarını iyi 

yönetebilmek adına uygulamalı derslerle ilgili olarak fakülteler kendi imkânları doğrultusunda 

gelecek dönemler için yeni stratejiler geliştirmelidir. Kriz Yönetimi dersi hemşirelik 

müfredatlarına eklenmelidir. Hemşirelik okulları ve mezunlarının istihdam edildiği sağlık 

kurumları ile iş birliği içinde, iletişimlerin sürdürülmesi çok önemlidir.  

Sonuç olarak, öğretim elemanlarının da katıldığı orta görüşe göre hemşirelik gibi uygulamalı 

bilimler için klinik uygulamalar ve laboratuvar modüllerinin yürütülmesi gibi konularda 

uzaktan eğitim yeterli görülmemektedir. Uygulamalı bilimlere, çevrimiçi ve yüz yüze 

yöntemlerin birlikte kullanıldığı zaman ve maliyet etkin olarak görülen karma eğitim modelinin 

uygulanabileceği önerilmektedir. 
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INTRODUCTION 

The Novel Coronavirus Disease (COVID-19) was first identified on January 13, 2020, 

as a result of research conducted in a group of patients who developed respiratory symptoms in 

late December 2019 in Wuhan province of China and was declared a pandemic by the World 

Health Organization (WHO) in March 2020. After this process, it was decided to close schools 

in the world and our country and to switch to distance education. After this decision, educational 

practices that vary from country to country, from city to city, from university to university, 

according to their academic and physical infrastructures and socioeconomic status were 

encountered. 

Although distance education is not a new practice for instructors and students, it has 

been observed that the changes in teaching methodology globally due to the pandemic have 

deeply affected educational institutions and educators. 

No specific study was found in the field of surgery in which the opinions of the lecturers 

were taken in the education of nursing students. However, although a small number of nurse 

educators' education practices during the pandemic period, examples of the results of the study 

were included. 

Nursing Education in the World During the COVID-19 Pandemic Process 

In the United States (USA), some state nursing boards or higher education 

commissions have introduced quota limitations on participation in distance nursing education 

due to the pandemic and virtual clinical simulation has been started. In Canada, schools have 

been given full authority for nursing education and simulation applications have been 

implemented rapidly in schools. In Brazil, even before the pandemic, higher education 

institutions published regulations allowing a certain amount of distance education, but they did 
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not implement this because most of the teaching staff believed that there were losses in the 

teaching-learning process. After the pandemic, decisions that allow graduation have been 

published if 75% of the workload consisting of practice for nursing, physiotherapist, pharmacy, 

and medicine is fulfilled. In the United Kingdom, changing decisions have been taken, such 

as providing theoretical distance education according to grade levels, not doing clinical 

applications, giving the right to freeze registration for upper classes, making face-to-face 

clinical practice voluntarily for those who are short of graduation, and continuing with distance 

education for those who do not want to. Afterward, it was stated that application opportunities 

could be provided with appropriate regulations according to the situation of the pandemic. In 

Spain, to solve the health crisis under the state of emergency, it was decided to quickly assign 

senior nursing students as assistant health workers. 

Nursing Education in Turkey During the COVID-19 Pandemic Process 

According to the decision announced by the Council of Higher Education (YÖK) on 

26.03.2020, the universities accelerated their preparations for distance education, with the 

prediction that the pandemic will continue throughout Turkey in 2020-2021 academic year. 

Meanwhile, the Nursing Deans Council and the Nursing Education Association have also taken 

advisory decisions. It has been seen that different decisions are taken by the university senates, 

and even these decisions are updated frequently, and accordingly, the theory and practices of 

nursing courses are carried out only remotely (simulation training, project, case analysis, etc.), 

remotely / face-to-face (hybrid) or voluntarily, face-to-face clinical practice and face-to-face in 

a future period. 

From the Perspective of the Instructor 

The COVID-19 pandemic process has caused many changes and limitations in nursing 

education. This situation has brought about changes in the roles and responsibilities of the 

instructors in the field, the skills, and workloads that they need to use in teaching processes 

such as the use of technology. However, the pandemic process has led to the forefront of 

approaches that require students' active participation in the learning process, such as blended 

learning, taking into account the principles of adult education in nursing education. 

Experiences of Nurse Educators during the Pandemic Process 

Nurse educators stated that they are not fully aware of the inequalities experienced in 

terms of providing high-speed internet and accessing learning tools conveniently and 
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comfortably, especially for students. At the same time, many students in the faculty stated that 

they do not want their cameras to be on in synchronous lessons, and students who want to share 

are ashamed of the home environment in which they attend the lesson. In our country, in most 

of the universities that had a distance education infrastructure before the pandemic and were 

able to switch to distance education immediately, the opportunity to open a camera for the large 

group of students was already not given due to the insufficient internet infrastructure and other 

technical equipment if all students entered the system. 

It has been shown in various studies that educators have difficulties in maintaining 

nursing skills teaching. For example, it has been reported that pandemic measures completely 

affect nursing education, it is not possible to maintain the desired quality, nurse educators who 

are used to teaching skills face-to-face have difficulty in adapting when they suddenly switch 

to distance education, and this situation negatively affects their productivity and motivation. 

Although it is known that there should be standard practices nationally, it is stated that educators 

and students experience problems from time to time due to internet access, and it is possible to 

record the lessons and allow students to watch them again. 

Educators, who stated that it is not possible to continue nursing education without 

patient/individual interaction, could not evaluate the students in the clinical setting, even if the 

theoretical courses were taught in some way. Although virtual or laboratory simulation 

applications provide great advantages, not being able to evaluate students at the bedside was 

seen as one of the biggest difficulties. 

In a study that supports online clinical competence and focuses on nursing fundamentals 

during the pandemic, the importance of thinking like a nurse was emphasized and how to apply 

clinical reasoning, case studies, virtual simulation, group discussion, and reflection methods 

were applied online and were determined as successful teaching strategies. The skill practices 

of the students with their families and relatives were discussed with the educator. 

Institutions should maintain their institutional policies and efforts to meet program 

objectives and learning outcomes. Necessary systems should be established by determining the 

support services to be provided to learners and instructors in synchronous and asynchronous 

distance education-teaching forms without the time and place limitations (such as fixing 

connection problems, reviewing training materials, receiving and evaluating suggestions and 

requests regarding the system, processing, and evaluating system records), methods of 

supporting self-confidence, motivation and self-expression skills in education processes, and 
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ways to ensure and improve the operability of all these processes. Instructors should be 

supported in teaching methods and materials development. Distance education centers with 

sufficient physical space, technological equipment, and human resources are very important. 

To prolong the pandemic or to manage different crises well, the faculties should develop new 

strategies for the future periods in line with their possibilities regarding applied courses. A crisis 

Management course should be added to the nursing curriculum. It is very important to maintain 

communication in cooperation with nursing schools and health institutions where their 

graduates are employed. 

As a result, distance education is not considered sufficient for clinical applications and 

laboratory modules for applied sciences such as nursing, according to the middle opinion, which 

is also attended by the lecturers. It is suggested that the mixed education model, which is seen 

as time and cost-effective when online and face-to-face methods are used together, can be 

applied to applied sciences. 
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ÖĞRENCİ GÖZÜYLE COVID PANDEMİSİNDE CERRAHİ ALANDA 

ÇALIŞMA KOŞULLARI 
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Beliz AÇKIN 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrencisi, Öğrenci Hemşireler Derneği Temsilcisi 

 

Covid-19 pandemisi ile yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da gelişmeler 

ve köklü değişimler yaşanmıştır. Yaşanan bu değişimlerden de hemşirelik eğitimi payına düşeni 

almış, teorik ve klinik eğitimin harmanladığı eğitim sistemine bir süre klinik eğitimlerden 

yoksun biçimde devam edilmiştir. Genel anlamda kurumlar arası bir standarttan söz edilemeyen 

hemşirelik eğitimi bu değişimler ile birlikte eğitimin standartlaşmasından tamamen 

uzaklaşmaya başlamıştır. Kurumlar arası görülen farklılıklar sonucu cerrahi alan da dahil olmak 

üzere tüm hemşirelik eğitimini etkileyen sorunlar gün yüzüne çıkmıştır. Yaklaşık bir sene 

boyunca klinik uygulama eksiği oluşan hemşirelik eğitimi öğrenci gözünden incelendiğinde 

ciddi endişeler ve eksiklikler olduğu aşikardır. Bu makalede hemşirelik öğrencilerinin 

pandeminin getirileri ile hemşirelik eğitiminde deneyimledikleri uzaktan eğitim/karma eğitim 

sürecine ve cerrahi alandaki çalışma koşullarına ilişkin düşünceleri incelenmiştir.  

Öğrenci Hemşireler Derneği (ÖHDER) başkanı Umut Özdemir ve ÖHDER İzmir Ekonomi 

Üniversitesi temsilcisi Beliz Açkın öncülüğünde ÖHDER üyelerine düzenlenen anketle 

hemşirelik öğrencilerinin COVID-19 pandemisine hemşirelik eğitimi açısından bakışını 

incelemek amaçlanmıştır. ÖHDER üyelerinden 405 kişiye uygulanan anketteki sorular verilerin 

hızlı ve etkin şekilde toplanabilmesi için öncüller ile sorulmuştur. Öncüllerin belirlenmesinde 

Hemşirelik Eğitimi Derneği (HEMED) Öğrenci Çalıştayı raporunda sunulan öneriler ve 

sorunlar göz önünde bulundurulmuştur. Verilerin daha açıklayıcı ve sunumun daha etkili olması 

adına ÖHDER üyelerine uygulanan anket verileri ile HEMED Öğrenci Çalıştayı için toplanan 

anket verileri de kullanılmıştır. HEMED’in düzenlediği ankete Türkiye genelinde toplam 688 

öğrenci hemşire katılmıştır. Tüm bu veriler ışığında hemşirelik öğrencilerinin pandemi ile 

birlikte yaşadığı sorunlar iki başlık altında toplanmıştır; 
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Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanan Sorunlar 

1.1. Altyapı yetersizlikleri 

Senkron eğitime uygun olmayan uygulamalarla yürütülmeye çalışılan teorik dersler 

esnasında birçok teknik aksaklık ile karşılaşılmış ve bazı zamanlarda senkron planlanan dersler 

teknik yetersizlikler nedeniyle asenkron şekilde yürütülmüştür. Derslerin yürütülme şekilleri 

ile birlikte ödev yüklemelerinde yaşanan sorunlar nedeniyle mağduriyetler oluşmuş ve 

tamamlanan ödevler sistem açıkları nedeniyle kaybolmuştur. Tüm bu aksaklıklara rağmen hem 

akademisyenler hem de öğrenciler karşılıklı olarak gerekli hoşgörü ve anlayışı göstererek 

oluşan sistemsel sıkıntıları bireysel olarak çözmeye çalışmışlardır.  

1.2. Öğrencilerin yaşadığı imkansızlıklar 

Ev koşullarında eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler üniversite dersliklerinde eğitim 

için oluşan uygun ortamı aile süreçleri (misafirler, oda paylaşma, vb.) nedeniyle kimi zaman 

sağlayamamıştır. Pandeminin bir diğer olumsuz getirisi olan maddi kayıpların da etkisi ile 

öğrenciler eğitim için uygun teknolojik cihazlara erişimde çeşitli problemler yaşamıştır. 

Teknolojik cihaz eksikliklerine ek olarak özellikle kırsal kesimlerde ikamet eden öğrenciler 

internete erişimde birçok problem yaşamış ve senkron şekilde verilen derslerine katılımda ciddi 

sorunlarla karşılaşmıştır. Ölçme ve değerlendirme için farklı yöntemler ile çözüm odaklı 

ilerlemeye çalışan üniversiteler genel anlamda ödevler ile final sınavlarını tamamlamışlardır. 

Fakat bu ödevleri yaparken birçok araştırma yapması gereken öğrenciler yine internet 

problemleri dolayısıyla güncel kaynaklara erişimde sorunlar yaşamıştır. 

1.3. Uzaktan eğitime ve uzaktan eğitim süreçlerine bağlı sorunlar 

Pandemi öncesinde de kurumdan kuruma değişen hemşirelik eğitimi pandemi ile 

birlikte kurumlar arası eğitim farklılığı makasını iyice açmıştır. Senkron şekilde eğitimini 

sürdüren üniversitelerde özellikle adaptasyon sürecinde uzun ve verimsiz dersler 

gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerde sıklıkla uygulanan danışmanlık süreçleri pandemi ile ciddi 

şekilde tahrip olmuş, akademisyen-öğrenci iletişimi ciddi şekilde zayıflamıştır.  

1.4 Klinik uygulamalarda oluşan eksikliler 

Uzaktan eğitim boyunca hemşirelik öğrencileri eğitimlerine tamamen teorik olarak 

devam etmiş ve oluşan klinik eğitim eksikleri için üniversiteler çözüm yolları aramaya 

başlamıştır. Türkiye geneline bakıldığında üniversiteler yaklaşık 1 sene boyunca tamamen 
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uzaktan eğitime devam etmiştir. Bu süreçte öğrenciler klinik uygulama eksiklikleri için yeterli 

bir çözüm üretilemediği kanısına varmış ve bu eksiklikleri karma eğitimde kliniklerde ve 

mezuniyet sonrası alanda hissedeceklerini düşünmüşlerdir.  

1. Karma Eğitim Sürecinde Yaşanılan Sorunlar 

Pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte uzaktan eğitim geride kalmış ve hemşirelik 

öğrencileri için karma eğitim süreci başlamıştır. Ancak kurumdan kuruma değişen hemşirelik 

eğitiminde, öğrenci kapasitesi ve öğretim elemanı sayısına bağlı olarak karma eğitim 

döneminde de aksaklıklar yaşanmaya devam etmektedir. 

2.1. Ders saatlerinin planlamasında yapılan yanlışlıklar 

Kurumlar karma eğitime geçerek öğrencilerinde oluşan klinik eksiklikleri yüz yüze, 

teorik eksiklikleri de uzaktan eğitim yöntemi ile tamamlamaya çalışmıştır. Ancak sabahtan yüz 

yüze dersi olup, öğleden sonraki dersleri senkron olan öğrenciler derslere yetişmekte sorunlar 

yaşamaktadırlar.  

2.2. Zaman yönetiminde yaşanan aksaklıklar 

Öğrenciler uzaktan eğitim döneminde derslerine evlerinde bulunarak bir tık uzaklıktan 

dakikalar içerisinde ulaşabilmiştir. Karma eğitime geçildiğinde ise kuruma ulaşım, kurumda 

geçirilen vakit ve eve varıldığında meydana gelen yorgunluk sebepleriyle zamanı etkin 

yönetememeye başlamışlardır. Öğrenciler verilen ödevlere, yapılan sınavlara ve derslere ulaşım 

saatlerini ve yorgunluklarını göz önüne alamamalarından kaynaklı gecikmeler yaşamışlardır. 

Tüm bu yaşanan sorunlar öğrencilerin psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

2.3. Klinik Uygulama 

2.3.1. Pandemi sürecindeki eksik uygulamaların tamamlanmaması 

Hemşirelik öğrencileri uzaktan eğitim döneminde klinik uygulamaya çıkamadıkları için 

kendilerini hemşirelik mesleği için yeterli görmemektedirler. Lisans eğitimleri devam ettiği 

süre içerisinde, klinik uygulamalarında meydana gelen bu eksiklikleri kapatarak nitelikli bir 

hemşire olarak mezun olmak istemektedirler.  

2.3.2. Klinik alan eksiklikleri 

Hemşirelik öğrencileri klinik uygulamaya çıkmaya başlamıştır. Fakat pandemi 

sebebiyle bazı kurumlarda rotasyon planlanmamış olup, bazı kurumlarda ise hızlandırılmış 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

142 

 

rotasyon (her hafta başka bir klinikte staj yapmak) uygulanmaktadır. Rotasyon yapılmayan 

kurumlarda öğrenciler bir dönem boyunca aynı kliniklerde kalmakta ve aynı personelle temas 

etmektedir. Ayrıca öğrenciler staj yapmakta oldukları klinikteki işleyişi detaylıca 

öğrenmektedirler. Ancak diğer kliniklerde hiçbir tecrübeleri olmamaktadır. Hızlandırılmış 

rotasyon yapan kurumlarda ise öğrenciler bulundukları kliniğin işleyişine uyum 

sağlayamamakta, sadece gözlem yaparak bir şeyler öğrenmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca her 

hafta başka klinikteki personelle temasa geçmektedirler.  

2.3.3. Hemşire-öğrenci eğitim sürecindeki eksiklikler 

Hemşirelik eğitimi zaman içerisinde lisans-yüksek lisans düzeyine gelmiştir. Ancak şu 

anda sağlık meslek lisesi ve kolej eğitimi almış hemşireler alanlarda çalışmalarını 

sürdürmektedir. Staja çıkılan kurumlarda lisans öğrencileri klinik uygulamayı genellikle 

meslek lisesi mezunu veya kolej mezunu hemşirelerden öğrenmektedir. Hatta bazı kurumlarda 

acil tıp teknisyeni ve paramedikler hemşirelik görevini üstlenmektedir. Sistemde var olan 

eğitim düzeyi farklılıkları geleceğin lisans mezunu hemşirelerinin eğitimini ve mesleki 

gelişimini olumsuz etkilemektedir. 

2.4. Covid Kaygısı 

2.4.1. Vaka sayılarında artış 

Covid-19 enfeksiyonunun yeni varyantlarının çıkması ve halkta aşılanmanın getirdiği 

rehavet durumu ülkemizde günden güne vaka sayılarının artmasına neden olmuş ve hala da 

olmaya devam etmektedir. Covid vakalarının en sık görüldüğü ve insanlarla temasın en sık 

olduğu ortamlardan biri olan hastanede klinik uygulamaya çıkan hemşirelik öğrencileri Covid 

enfeksiyonuna yakalanmaktan ve yakınlarına bulaştırmaktan endişe duymaktadırlar. 

2.4.2. Sınıf mevcutlarının fazlalığı 

Yaşamakta olduğumuz pandemi döneminde sınıf mevcutlarının fazla olması endişe 

yaratmaktadır. Ders saati boyunca, kapalı alanda, yüzlerce öğrencinin ve öğretim elemanının 

bulunması Covid-19 enfeksiyonunun bulaş riskini arttırmaktadır. 

2.4.3. Klinik eğitimde yetersiz önlemler ve ekipmanlar  

Klinik uygulamaya çıkılan kurumda koruyucu ekipmanların (N95 maske, eldiven, önlük 

vb.) sayısının yetersiz olması sonucu hemşirelik öğrencilerinin enfeksiyonlara yakalanma ve bu 

enfeksiyonu çevrelerine bulaştırma olasılığı artmaktadır. 
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ÖNERİLER 

ÖHDER üyelerine uygulanan anket verilerine göre hemşirelik öğrencilerinin 

eğitimlerinde yaşanan sorunlara yönelik önerileri aşağıdaki gibidir: 

❖ Yapılamayan klinik uygulama eksikliklerinin hızlandırılmış bir program ile 

giderilmesi, 

❖ Klinik uygulamada/stajda hemşirelik öğrencilerinin iş gücü olarak değil, öğrenci 

rolleriyle ön plana çıkması, 

❖ Sınıf mevcudunun fazla olduğu kurumlarda gruplara ayrılarak eğitimin sürdürülmesi, 

❖ Hemşirelik öğrencilerinin yaşadıkları sorunları birbirleri ile paylaşabilecekleri ve 

duygularını ifade edebilecekleri platformların olması, 

❖ Cerrahi hemşireliği staj uygulamalarında farklı alanların oluşturularak eğitim niteliğine 

katkı sunulması (örn. Ameliyathanelerde staj imkanı), 

❖ Akademisyen-öğrenci iletişiminin geliştirilerek danışmanlık süreçlerinin 

iyileştirilmesi. 

Sonuç olarak;  

Hemşirelik eğitimi, tüm dünyada yaygın görülen COVİD-19 enfeksiyonundan 

etkilenmiştir. Hemşirelik öğrencileri mezun olduktan sonra nitelikli bir hemşire olabilecekleri 

konusunda endişe duymaktadırlar. Kurumların ve öğretim elemanlarının öğrencilerin vermiş 

olduğu geri bildirimleri göz önünde tutarak öğretim programlarını düzenlemeler yapmaları 

gerekmektedir. 
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CERRAHİ GÜVENLİK: COVID VE ÖTESİ, SIRADA NE VAR? 

Patrick E. VOIGHT RN, MSA, BSN, CNOR 

Uluslararası Perioperatif Hemşireler Federasyonu Başkanı 

Perioperatif ve Girişimsel Danışmanlık Uygulamaları Lideri, Deloitte Danışmanlık, 

ABD 

Yardımcı Doçent, Üniformalı Hizmetler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Washington, 

DC 

 

Sesimiz Neden Önemli Olmalı? 

Cerrahi Servisler, hastanelerimizi organizasyondaki diğer tüm alanlardan daha fazla 

etkiler. ABD genelinde cerrahi hizmetlerin ulusal sağlık harcamalarının yaklaşık %20'sini 

oluşturduğu ve tipik olarak toplam sağlık sistemi gelirinin %70'ini oluşturduğu tahmin 

edilmektedir. COVID sırasında ertelenen isteğe bağlı ameliyatlar nedeniyle ülke çapında 

hastanelerdeki cerrahi hizmetlerin hacmi yaklaşık %80 düştü. Bunun sonucunda COVID 

nedeniyle 202 milyar dolarlık bir ekonomik kayıp yaşandı. Ortalama bir hastanenin işletme 

marjı %1,8'dir, bu nedenle bir cerrahi programdan kaynaklanan maliyet yetersizlikleri işletim 

marjını daha da sarsabilir. 

O Zamanlar Hemşirelik, Şimdi Hemşirelik 

Florence Nightingale, 1854 Kırım Savaşı sırasında 38 hemşireden oluşan bir grubu 

harekete geçirdi. 2020 Hemşirelik dünyası COVID-19'a müdahale için harekete geçti. 

COVID'e Perioperatif Hemşirelik Müdahalesi - 3 Aşama 

COVID'in kişisel ve profesyonel yaşamlarımızda büyük bir aksama olmasının bir 

sonucu olarak asla aynı “işleri yapma” yoluna geri dönmeyeceğiz. 

“Yeni normalimiz” bir yolculuk olacak: 
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Etkilenme, İyileşme, Direnç  

I. Aşama: Etkilenme 

“Etkilenmek, bir olaya tepki olarak bir şey yapmaktır” 

- Hemşirelik seferber oldu 

- İsteğe bağlı cerrahi durduruldu 

- Odak noktamızı en hasta olan hastalara kaydırdık 

- Hastalığın diğer hastalara, kendimize, ailelerimize yayılmasını kontrol altına almak 

- Yeniden dağıtılan kişisel koruyucu ekipman 

- Uygulama alanımızın dışında çalıştık 

COVID-19 Bireysel Etkiler 

Olumlu Etkiler:  

- Eyleme çağırma  

- Perioperatif hizmet dışındaki alanlarda becerileri uygulama yeteneği 

- Hasta ve ölmekte olan hastayı rahatlatmak 

- Mesleğe yeni tutku 

Olumsuz Etkiler:  

- Bilinmeyen 

- Nitelikli alanların dışında çalışmak 

- Stres/Hastalık 

- Depresyon/anksiyete 

- İşte ve evde yönetim 

- Meslekten ayrılmak 

 

II. Aşama: İyileşme 

“İyileşme, zor bir dönemden sonra düzelmektir” 

- Seçmeli programı sürdürmek 

- İzin zamanı 

- Duygusal stresi yönetmek 

- İş-yaşam dengesine odaklı 

- Hemşireler mesleği bırakıyor 
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III. Aşama: Direnç 

“Direnç, önceki iyi duruma hızla geri dönebilme kabiliyetidir.” 

- Yeni norm nedir 

- Gelecek ne gösterir 

- Yine aynı olacak mı 

- Bozulma değişim için iyidir 

- Kabul 

- Benimseme  

İleriye Giden Yol: Acil Müdahale ve Eylem 

Hemşire Eksikliği 

                                    

• Dünya çapında 28 milyon hemşire 

• Pandemi öncesi var olan 6 milyon hemşire açığı 

• 2030'a kadar 13 milyon hemşire açığı (COVID-19 ile birleştirildi)  

Büyük İstifa 2021: Cerrahi Programlar Mücadele Ediyor 
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İleriye Yönelik Stratejiler 

1. İşyeri Güvenliği ve Kişisel Güvenlik 

2. Çevik İş Gücü 

3. Yapay Zeka Aracılığıyla Optimize Edilmiş Hemşirelik 

Strateji #1: İşyeri Güvenliği ve Kişisel Güvenlik 

Uluslararası Hemşireler Birliği, 115 bin sağlık çalışanının COVID-19 yüzünden ölmesinin, 

liderlerin küresel işgücünü koruma konusundaki toplu başarısızlığını ortaya koyduğunu 

söyledi. 

İşyeri Güvenliği ve Kişisel Güvenlik: Maslow'un Hiyerarşisi 

                            

 

İleriye Yönelik Stratejiler: İş Yeri Güvenliği ve Kişisel Güvenlik 

- Patojene maruz kalma (uygun olmayan/yetersiz koruma dahil) 

- Uzun çalışma saatleri 

- Psikolojik sıkıntı (aileyi/toplumu enfekte etme stresi dahil) 

- Yorgunluk/Tükenmişlik 

- Fiziksel stres 

Strateji #2: Çeviklik 

Çevik Hemşirelik İş Gücü 

Hemşirelerin belirsizliğe yanıt verme yeteneği, COVID gibi beklenmeyen olaylar sırasında 

etkili bir şekilde yönetim için kritik öneme sahiptir. 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

148 

 

                                          

Strateji #3: Yapay Zeka Yoluyla Hemşireliği Optimize Etme 

Çalışmalarımızı optimize etmek için Yapay Zeka geleceğimizin bir parçası olmalıdır. 

Yapay Zeka, genellikle insanlar tarafından yapılan görevleri bilgisayarların yapma yeteneğidir: 

• Süreçleri, iş akışlarını ve kararları otomatikleştirin 

• Karar vermenin hızını ve kalitesini artıran içgörüleri ortaya çıkarın 

Aşağıdaki alanlar Yapay Zeka içermelidir: 

                 

Optimize Edilmiş Hemşirelik İş Gücü  

“Insanity: doing the same thing over and over and expecting different results.”  

Albert Einstein  

Kabul Öncesi Testlerde ve Hasta Hazırlamada Yapay Zeka 

Yapay Zeka kullanarak hastaları ameliyata hazırlamanın manuel sürecini değiştirmeliyiz. 
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Ameliyathane Takvimini Yönetmede Yapay Zeka 

İdeal hasta bakımını sağlamak için sınırlı kaynaklarımızı en etkili şekilde yönetmemizi ve yanıt 

vermemizi sağlamak için Yapay Zekâ uygulanıyor. 

                                

Hasta Sarf Malzemelerini, Ekipmanlarını ve Tercihlerini Yönetmede Yapay Zeka 

Tercih kartlarını yönetmek için bir Dijital Uygulama ve teknoloji kullanmak, Hemşirelik 

personelinin zamanını ve malzeme israfını azaltacaktır. 

                     

“Let us never consider ourselves finished nurses.... we must be learning all of our lives.”  

Florence Nightingale 
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SURGICAL SAFETY: COVID AND BEYOND, WHAT’S NEXT? 

 

Patrick E. VOIGHT RN, MSA, BSN, CNOR 

IFPN (International Federation Of Perioperative Nurses) President 

Deloitte Consulting Leader of Perioperative and Interventional Consulting Practice for the 

United States 

Adjunct Professor, The Uniformed Services University of Health Sciences Washington, DC 

Why Our Voice Should Matter 

Surgical Services impacts our hospitals more than any other area in the organization. 

Across the US, surgical services are estimated to comprise around 20% of national health 

spending and typically generate up to 70% of total health system revenue. Volume for surgical 

services in hospitals nationwide dropped nearly 80% due to postponed elective surgeries during 

COVID. As a result, 202 billion dollars in losses due to COVID. The average hospital has a 

paper-thin operating margin of 1.8%, therefore, cost inefficiencies from a surgical program can 

further erode operating margin. 

Nursing Then, Nursing Now 

1854 Florence Nightingale led a band of 38 nurses into action during the Crimean War. 

2020 the Nursing world was called into action to Respond to COVID-19. 

Perioperative Nursing Response to the COVID - 3 Phases 

We will never go back to the same way of “doing things” as a result of COVID being a 

major disruptor to our personal and professional lives. Our “new normal” will be a journey:                                                              
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Respond, Recover, Resilience  

Phase I: Respond   

“Respond is to do something as a reaction to an event” 

- Nursing mobilized 

- Stopped elective surgery 

- Shifted our focus to sickest patients 

- Contain the spread of the disease to other patients, ourselves, our families 

- Redistributed Personal Protective Equipment 

- Worked outside our area of practice 

COVID-19 Individual Responses 

Positive Response:  

- Called into Action 

- Ability to Apply Skills in areas outside of Perioperative Service 

- Comforting the Sick and Dying 

- New Passion for Profession 

Negative Response:  

- The Unknown 

- Working Outside Skilled Areas 

- Stress/Illness 

- Depression/Anxiety 

- Managing at Work and Home 

- Leaving Profession 

Phase II: Recover 

“Recover is to improve after a difficult period” 

- Resume elective schedule 

- Time off 

- Managing emotional stress 

- Focused on work-life balance 

- Nurses Leaving the profession 
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Phase III: Resilience 

“Resilience is the quality of being able to return quickly to the previous good condition” 

- What is the new norm 

- What does the future hold 

- Will it ever be the same 

- Disruption is good for change 

- Acceptance 

- Embrace  

The Way Forward: Urgent Response and Action Shortage of Nurses 

                               

• 28 million Nurses Worldwide 

• 6 million nurse gap that existed before the pandemic 

• 13 million nursing short fall by 2030 (compounded by COVID-19)  

The Great Resignation 2021: Surgical Programs are Struggling 
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Strategies Going Forward 

1. Workplace and Personal Safety 

2. Agile Workforce 

3. Optimized Nursing Through Artificial Intelligence (AI) 

Strategy #1: Workplace and Personal Safety 

ICN says 115,000 healthcare worker deaths from COVID-19 exposes collective failure of 

leaders to protect global workforce. 

Workplace Safety and Personal Safety: Maslow’s Hierarchy 

                            

 

Strategies Going Forward: Workplace and Personal Safety 

- Pathogen exposure (incl. inappropriate/ insufficient protection) 

- Long working hours 

- Psychological distress (including stress of infecting family/community) 

- Fatigue/Burnout 

- Physical Stress 

Strategy #2: Agility  

Agile Nursing Workforce 

The ability of nurses to respond to uncertainty is critical to effectively manage during 

unanticipated events, like COVID. 
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Strategy #3: Optimizing Nursing Through Artificial Intelligence 

Artificial Intelligence (AI) must be part of our future to optimize our work. 

AI is the ability of computers to do tasks usually done by humans: 

• Automate processes, workflows, and decisions 

• Reveal insights improving speed and quality of decision-making 

The following areas must include AI:   

 

Optimized Nursing Workforce 

“Insanity: doing the same thing over and over and expecting different results.”  

Albert Einstein. 

 

AI in Preadmission Testing and Patient Preparation 

We must change the manual process of preparing patients for surgery by using Artificial 

Intelligence.  

                                 

AI in Managing OR Schedule 

AI is being introduced to ensure we manage and respond our limited resources most effectively 

to deliver optimal patient care 
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.                                 

AI in Managing Patient Supplies, Equipment and Preferences 

Utilizing a Digital App and technology to manage preference cards will decrease Nursing staff 

time and supply waste. 

                         
"Let us never consider ourselves finished nurses…. we must be learning all of our lives."  

Florence Nightingale 

  



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

156 

 

CERRAHİ SÜREÇLERDE KRİZ YÖNETİMİ VE ZORLUKLARLA ETKİN BAŞ 

ETME 

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN 

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Hemşirelik yoğun stres içeren ve kriz senaryolarının sıkça karşılaşılabildiği bir 

meslektir. Cha ve Lee (2014) yaptıkları çalışmada hemşirelik öğrencilerinde stres ve intihara 

meyilin diğer öğrencilerden daha yüksek düzeyde olduğunu bildirmiştir [1]. Bu yüksek stres 

durumunun mesleki yaşantıda da devam ettiği bilinmektedir. Nam ve arkadaşlarının (2016) 

yaptıkları çalışmada endoskopi biriminde çalışan hemşirelerin doktorlardan daha stresli olduğu 

bildirilmektedir [2]. Cerrahi birimlerde stres ve kriz senaryolarının daha da arttığı 

bilinmektedir. Blomberg ve arkadaşları (2016) farklı alanlarda çalışan hemşirelerin stres 

düzeyini incelediği çalışmada cerrahi alanlarda çalışan hemşirelerin diğer hastane alanları ve 

hastane dışında çalışan hemşirelerden daha yüksek düzeyde stres algıladıklarını bildirmiştir [3].  

Kriz kimi zaman uzun süreli stresin etkin yönetilememesi sonucu ortaya çıktığı gibi akut 

olarak da ortaya çıkabilmektedir [4]. Cerrahi alanlar ise stresin kriz durumlarının daha sık 

karşılaşıldığı alanlardır. Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelerinde yıllık 234 milyon cerrahi işlem 

gerçekleştirildiği ve 3 milyon bireyin ameliyat sırasında beklenmeyen bir yan etki ile 

karşılaştığı bildirilmektedir [5].  Cerrahi birimlerde kriz ve stresi etkileyen başlıca faktörler; 

asepsi ilkeleri, ekip ile ilişkili dış uyaranlar ve çevresel uyaranlardır. Asepsi ilkeleri enfeksiyon 

kontrolünde önemli bir yer edinmektedir fakat asepsi ilkeleri çeşitli koşullarda kişilerin 

stresinin artmasına neden olabilmektedir [6]. Azizpour ve arkadaşları (2013) cerrahi süreçlerde 

kriz yada strese yol açan çevresel ve mental faktörleri; hoş olmayan kokular, kimyasallar, 

enfekte olma korkusu (HIV, Hepatit), mesleki tehlikeler ve haftasonu/tatil zamanlarının azlığı 

olarak bildirmişlerdir [7]. Cerrahi süreçlerde stres ve krize yol açabilen bir diğer durum ise 

dikkat dağıtıcı durumlardır. Dikkat dağıtıcı durumlar; ameliyathane dışı personelin 

giriş/çıkışları, vaka ile alakasız konuşmalar, ortam akustiğini bozan faktörler (telefon, evrak 

sesleri, radyo ve diğer dış sesler), ameliyathanede gereksiz ya da yanlış ekipman varlığıdır [8].  

Kriz yönetiminde çeşitli kriz senaryolarının simülasyonlarının etkinliği bildirilmektedir 

[9, 10]. Stres yönetiminde ise jenerasyonlara göre yaklaşım önerilmektedir. Baby boomerlar 

için değer yanıtları, unvan yükseltmeleri ve tanınma, özerlik, çalışmanın özdeğerle 
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eşleştirildiği, sadakatin ve azmin ön planda olduğu bir yaklaşım sergilenmesi önerilmektedir. 

X jenerasyonu için bağımsızlık, teknoloji ile konforun arttırılması, inovatif, süpervisörlük 

yerine koçluk ya da mentörlük yaklaşımının yer aldığı bir yaklaşım sergilenmesi 

önerilmektedir. Y jenerasyonunda ise esnek çalışma, hızlı geribildirimler, ekip temelli işbirlikçi 

yaklaşım, yaşamın bir parçası olarak teknoloji ve işin yaşamın bir parçası olduğu fakat özel 

yaşamın daha önemli olduğu göz önünde bulundurularak bir yaklaşım sergilenmesi 

önerilmektedir [11]. Bu sunumda stres-kriz ilişkisi, hemşirelik mesleğinde stres ve kriz, cerrahi 

birimlerde stres ve etkileyen faktörler, cerrahi birimlerde kriz senaryoları ve baş etme 

yöntemleri ele alınacaktır. 
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CHANGING LEADERSHIP PERSPECTIVES WITH COVID-19 

 

Prof. Dr. Gülem ATABAY & Prof. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI 

Izmir University of Economics 

Covid-19 pandemic impacted the fundamental dynamics of life; in many countries, 

schools and public life shut down. It also impacted the dynamics of professional life for almost 

every worker in every sector. When its sector-specific impact analyzed, it will be seen that 

health workers went through a totally different experience than the workers in other sectors. In 

other sectors, employees might suffer for job security issues or difficulties for adapting to 

compulsory remote work or quarantine restrictions. However, health workers, many of whom 

were women, faced with high professional demands. It can be argued that the biggest health 

care crisis just started with many uncertainties. Health workers suffered from the increasing 

workload, uncertainties in treatment, threads for contracting the disease and spreading it to 

families. All those challenges led many workers including health workers to question the 

meaning of their jobs and even the meaning of life. 

According to the Barretts Values Center’s value transformation research, which was 

conducted over 38 countries, employee values have been in great transformation due to the 

impact of Covid-19; four new values emerged in top priority during the pandemic: making a 

difference, adaptability, well-being, and caring. Moreover, the place of the values of continuous 

learning and family increased in priority. All those transformations emerged because of 

people’s needs of being cared and showing care amongst the uncertainties and threads of the 

chaotic pandemic period (Wiedemann, 2020).  

Values have always been important in professional life. They determine the degree of 

person-organization fit as well as the quality of the dyadic relationship between employees and 

leaders. The above-mentioned shift in employee values led to expectation changes from the 

leaders in all sectors. As a result, a relatively new approach in leadership; namely 

compassionate leadership became more needed in organizations. 

A compassionate leader is more than just being a compassionate individual and caring 

for a colleague who is in pain. S/he encourages compassion and caring in the wider organization 

(Papadopoulos, 2018; Martin & Heineberg, 2017; Worline & Dutton, 2017). According to 
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Poorkavoos (2016) compassionate leadership starts with being able to see the others’ pain. 

Considering the rush of the daily routine in health care, it is not always easy for leaders to 

recognize the problems, sufferings and feelings of their subordinates. The second step requires 

being non-judgmental. Then, leaders need to tolerate this personal stress in addition to their 

routine burden. This step requires resilience for leaders. The last steps are showing empathy 

and taking the appropriate action. Taking action is stressed by many scholars in the field; it is 

not solving the problem all the time. However, showing active support and doing the best is 

required components of compassionate leadership. It is argued that compassionate leaders 

create an atmosphere of harmony in organizations and increase organizational citizenship 

behaviors and performance of their followers. Still, the concept needs more research to identify 

the characteristics and success level of compassionate leaders as well as required organizational 

changes for enabling leaders to show compassion to their employees sustainably.  
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CERRAHİ DİKİŞ MATERYALLERİ 

Doç. Dr. Şenay KAYMAKÇI 

(Emekli Öğretim Üyesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği) 

 

GİRİŞ 

Yara kenarlarının kapatılması; hemostazın sağlanması, yaranın dış etkenlerden 

korunması ve iyileşmenin gerçekleşmesi için gereklidir. Yara kenarlarının kapatılması 

amacıyla; cerrahi dikiş materyalleri, zımbalar (stapler) veya doku yapıştırıcıları kullanılabilir. 

En uzun geçmişe sahip olan ve en yaygın kullanılan cerrahi dikiş materyalleridir. Yaraların 

dikilmesi ile ilgili ilk bilgiler M.Ö.3500 yılına ait Mısır papirüslerinde bulunmaktadır. Tarihsel 

süreçte çok sayıda malzeme, bağlama ve yarayı dikme amacıyla olarak kullanılmıştır. Bunlar; 

demir, altın, gümüş tel, hayvan bağırsağı veya tendonu, at kılı, ağaç kabuğu lifleri, ipek, keten 

gibi malzemelerdir. Katgüt ve ipek 1930'lara kadar yaygın olarak kullanılmıştır. Daha sonraki 

yıllarda çelik tel, naylon, polyester ve polipropilen gibi sentetik emilemeyen materyaller 

kullanıma girmiştir. Günümüzde malzeme bilimindeki teknolojik gelişmelerle, modern 

cerrahinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla çok çeşitli emilebilen veya emilmeyen cerrahi 

dikiş materyali geliştirilmiştir. 

Cerrahi dikiş materyali seçimi; yaranın konumu, gerilimi, boyutu, onarım türü ve hasta 

özelliklerine göre belirlenir. Dikiş materyallerinin özellikleri, yara iyileşmesi ile ilgili risk 

faktörlerinin ve uygun yara iyileşmesi için doku ve dikiş materyali arasındaki etkileşimin 

bilinmesi, cerrahi ekibin tüm üyeleri kadar ameliyathane hemşiresi için de oldukça önemlidir. 

Her dikiş materyalinin dokudaki kullanımını, bağlanmasını ve tespit edilmesini etkileyen 

kendine özgü özellikleri vardır. 

CERRAHİ DİKİŞ MATERYALLERİNİN ÖZELLİKLERİ 

Cerrahi dikiş materyalleri; yara iyileşmesi sağlanıncaya kadar, yara kenarlarını 

yaklaştırıp tespit etmek ve doğal iyileşmeyi desteklemek amacıyla kullanılan doğal ya da 

sentetik materyallerdir. Cerrahi dikiş materyalleri; kanama kontrolü sağlamak, damar bağlamak 

veya vücuda yerleştirilen implantların tespit edilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. İdeal dikiş 

materyali, yara iyileşmesinin enflamatuar fazı sırasında maksimum güç sağlarken, minimal 

inflamasyona ve doku reaksiyonuna neden olandır. Ancak her uygulama için ideal bir dikiş 
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materyali yoktur. Cerrahi hemşiresi, dikiş materyali seçimi için, dikiş materyalinin özelliklerini 

değerlendirmeli ve araştırma bulgularını klinik uygulamalarına dahil etmelidir. Dikiş 

materyallerinin seçiminde değerlendirilmesi gereken özellikler; fiziksel, işlevsel ve doku 

reaksiyonu özellikleridir. 

Fiziksel Özellikler  

Görünüm 

Dikiş materyalleri monofilaman (tek lifli) veya multifilaman (çok lifli) yapıdadır. 

Monofilaman yapılı dikişler düzgün bir yüzeye sahip oldukları için dokudan daha kolay ve 

düzgün geçer. Sürtünmeleri az olduğu için dokuyu daha az travmatize ederler. Düz yüzey 

bakteri barındırmaz, bu nedenle de enfeksiyona neden olmaz. Ancak monofilaman dikişler sert 

olduğu için kullanımı zordur. Düğüm oturtmak zor olur ve düğüm emniyeti düşüktür, ayrıca 

dokuları kesebilir. Multifilaman yapılı dikişler, yumuşak yapılarından dolayı, kullanımı ve 

düğüm oturtması kolay, düğüm emniyeti, gerilim gücü, esnekliği, elastikiyeti yüksektir. Örgülü 

veya bükümlü yapılarından dolayı kapillaritesi fazladır. Yüzeyleri düz olmadığı için bakteri 

barındırabilirler ve enfeksiyona neden olabilirler. Monofilaman dikişlere göre dokudan daha 

güç geçerler ve daha fazla doku hasarına ve doku reaksiyonuna neden olurlar. Kaplama 

yapılarak bu özellikleri azaltılmaktadır. 

Kaplama 

Dokudan geçişi kolaylaştırmak ve kapillariteyi azaltmak için dikişler çeşitli 

malzemelerle kaplanabilir. 

Kapillarite 

Sıvıyı iplik boyunca iletme yeteneğidir ve bakteri varlığında önemlidir. Bakterilerin 

dikiş hattı boyunca taşınmasını sağlar. Multifilaman dikiş materyallerinin kapillaritesi 

monofilaman olanlara göre daha yüksektir. Kapillariteyi azaltmak için dikişler çeşitli 

malzemelerle kaplanır. 

Çap (kalınlık) 

Çapların belirtilmesinde Amerika ve Avrupada 2 farklı sınıflandırma kullanılmaktadır. 

Ülkemizde Amerika farmakopesindeki (USP) sınıflandırma kullanılmaktadır. Çap milimetre 

cinsinden ölçülür ve USP boyutlarında sıfırlarla ifade edilir, yani enine kesit çapı ne kadar 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

163 

 

küçükse o kadar çok sıfır vardır. Sıfırlar arttıkça dikiş çapı incelir. Daha ince çaplı materyelle 

daha iyi kullanım kalitesi, daha kolay ve güvenli düğüm sağlanır. 

Gerilme gücü 

Dikiş materyalinin bozulmaya ya da kopmaya, karşı koyabilme özelliği. Dikişlerin doku 

kaynaklı strese direnme gücü ve onarım yeteneği, dikiş materyalinin çapına ve gerilme gücüne 

bağlıdır. Dikiş materyalinin gerilme gücü, daha iyi yara iyileşme süreci için dokunun gerilme 

gücünü dengelemelidir. Dikiş materyalinin gerilme gücü ayrıca filaman sayısına bağlıdır. 

Multifilaman dikişler, monofilaman dikişlerden daha esnek ve elastiktir, yani gerilim gücü 

yüksektir. 

Düğüm gücü 

Bir düğümün kaymasına neden olmak için gereken güç miktarı. Malzemenin sürtünme 

katsayısı ile orantılıdır. Dikiş ipliğine atılan düğümün kayarak, gevşememesi veya bu bölgeden 

kopmaması gereklidir. 

Elastikiyet 

Dikiş materyalinin, gerildikten sonra önceki şekil ve boyutuna geri dönebilme özelliği. 

Elastikiyet, dikiş materyali için tercih edilen bir özelliktir. Bu özellik, dikişin dokuda ödem 

olduğunda esnemesine ve ödem azaldığında orijinal uzunluğunu ve şeklini yeniden 

kazanmasını sağlar. Ancak fazla elastikiyet düğümün gevşemesine neden olur. 

Plastisite 

Plastisite ve elastikiyet birbiriyle ilişkilidir. Plastisite, bir dikişin yarada ödem 

olduğunda esneme kapasitesi olarak tanımlanır, ancak ödem azaldıktan sonra kalıcı olarak 

değişmiş veya deforme olarak kalır. Bu nedenle elastikiyetten farklı olarak, genellikle plastisite 

istenmeyen bir özelliktir. Yüksek plastisiteye sahip dikişler, ödem azaldığında çok gevşeyebilir 

ve bu da yara iyileşmesinin bozulmasına ve yara açılmasına neden olabilir.  

Hafıza 

Hafıza, bir dikişin paketinden çıkarıldıktan sonra kolayca uzunlamasına açılabilme 

kapasitesidir. Yüksek hafızaya sahip dikişler, paketinden çıkarıldıktan sonra kalıcı olarak 

uzunlamasına açılamaz, paketteki şekline geri dönmeye çalışır. Bu özellik dikiş materyalinin 
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düğüm atıldıktan sonra eski şekline dönmesine neden olur ve düğüm gevşer. Hafızası yüksek 

olan materyalin düğüm güvenliği düşüktür. 

 

İşlevsel Özellikler 

Bükülebilme (pliabilite) 

Dikiş materyalinin bükülebilme ve katlanabilme özelliğidir. Bu özelliğin yüksek olması 

kolay düğüm atılabilmesini sağlar. Multifilaman materyallerin bükülebilirliği yüksektir. 

Sürtünme katsayısı 

Dikiş materyalinin kayganlığını ifade eder. Genellikle örgülü dikişler yüksek bir 

sürtünme katsayısına sahiptir ve dokudan geçişi daha zordur, dolayısıyla dokuya daha fazla 

hasar verir. Bununla birlikte, bu dikişler genellikle daha esnektir, bu nedenle manipüle edilmesi 

ve bağlanması daha kolaydır. Sürtünme katsayısı düşük olan dikiş dokudan kolayca geçer, 

ancak düğüm atılması zordur, düğüm kolayca yerine oturmaz. Bazı dikiş materyalleri, sürtünme 

katsayılarını azaltmak için kaplanır. 

Doku Reaksiyonu Özellikleri 

Dikiş materyallerinin tümü yabancı maddelerdir ve genellikle enflamasyon olmak üzere 

yara iyileşmesini engelleyen ve potansiyel olarak enfeksiyon riskini artıran bir doku reaksiyonu 

oluşturabilir. Reaksiyonun şiddeti ve süresi dikiş materyalinin tipi, miktarı ve yapıldığı kaynak 

ile ilgilidir. Reaksiyon, emilemeyen materyallerde vücut tarafından kapsül oluşturulana kadar, 

emilebilir materyallerde ise emilim sağlanana kadar devam eder. Dikişler, dokuda yabancı 

cisim reaksiyonu etkisiyle yaranın enfeksiyona direncini azaltmaktadır. İnce dikiş materyali 

daha az doku reaksiyonuna neden olur. Materyal seçiminde uygun olan en küçük çapta dikiş 

materyali seçilmelidir. Doğal materyaller proteoliz yoluyla emilir, bu nedenle belirgin bir 

inflamatuar reaksiyona neden olur, sentetik materyaller ise az reaksiyon üreten hidroliz yoluyla 

emilir.  

CERRAHİ DİKİŞ MATERYALLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

Dikiş materyalleri dokuda emilebilme özelliğine göre, emilebilen (absorbe olan) ve 

emilemeyen (absorbe olmayan) olmak üzere başlıca iki guruba ayrılır. Ayrıca yapıldığı kaynağa 
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göre; doğal ve sentetik, ipliğin yapısına göre; monofilaman ve multifilaman olarak 

sınıflandırılmaktadır. 

Emilebilen Dikiş Materyalleri 

Doğal veya sentetik materyalden elde edilmektedir. Emilebilen dikiş materyalleri yara 

iyileşmesi sürecinde doku tarafından enzim aktivitesiyle veya hidrolize edilerek emilirler. 

Doğal materyallerin dokuda emilimi enzim aktivitesi ile (doku peptidazları tarafından 

sindirilirler), sentetik materyallerin emilimi ise hidroliz yoluyla (doku sıvılarında su ile 

reaksiyona girerek parçalanır) gerçekleşir. Emilebilen dikiş materyallerinin seçiminde gerilme 

gücü ve emilme hızı önemlidir. Gerilme gücü kaybının hızı, yara iyileşmesinin erken 

döneminde dokuları birbirine yakın tutma özelliği açısından önemlidir. Emilme hızı ise dikiş 

kütlesinin dokuda tamamen kaybolmasıdır ve daha geç olur. Emilebilen dikiş materyallerinin 

katgüt ve kollajenler gibi doğal, glikolik asit ve laktik asit polimerleri gibi sentetik olmak üzere 

farklı tipleri vardır. 

Doğal emilebilen dikiş materyalleri  

Katgüt; doğal, monofilaman ve emilebilir dikiş materyalidir. Küçükbaş hayvanların 

(koyun, keçi) ince bağırsak submukozasından veya büyükbaş hayvanların (sığır, domuz) ince 

bağırsak serozasının kollajeninden elde edilmektedir. Plain katgüt ve krome katgüt olmak üzere 

iki tipte bulunur. Plain katgüt ve krome katgüt olmak üzere iki tipte bulunur. Plain katgüt 

biyolojik ortamda zayıf gerilim gücüne ve düğüm güvenliğine sahiptir, ayrıca yüksek doku 

reaksiyonuna neden olur. İşlenmemiş olduğu için gerilme gücünü ancak 4-5 gün korur. Krome 

katgüt, kromik asitle işlenerek, gerilme gücü ve emilme süresi arttırılmış olan katgüttür.  

Sentetik emilebilen dikiş materyalleri 

Doğal materyallere göre daha az doku reaksiyonuna neden olan ve dokuda hidroliz 

yoluyla emilen kimyasal polimerlerin bileşiminden oluşmaktadır. Gerilim gücü yüksektir. 

Sentetik emilebilen dikiş materyalleri yapı maddelerine göre polyglactin, poliglecaprone, 

polidioksanon, polyglytone,   polytrimethylene terephthalate ve glycomer gibi sentetik 

maddelerdir. 

Emilmeyen Dikiş Materyalleri 

Emilmeyen dikiş materyalleri canlı dokuda, hidroliz ve proteolize karşı dirençlidir. 

Dokuda fiziksel özellikleri çok az kaybolur ancak kütle kaybı olmaz, yıllarca dokuda kalır. 
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Emilmeyen dikiş materyalleri daha çok fasya ve kemik gibi sağlam dokuların 

yaklaştırılmasında veya cilt kesilerinin dikilmesinde kullanılır. Kaplamasız veya kapillariteyi 

azaltmak için kaplamalı olarak üretilmektedir. Emilmeyen dikiş materyallerinin yara iyileşmesi 

sürecinde etrafı doku kapsülü ile çevrilir. Cilt kapatılması için kullanıldıklarında iyileşme 

tamamlandıktan sonra alınmaları gerekir.  

Doğal emilmeyen dikiş materyalleri 

Doğal bir materyal olan ipek iplik ipekböceğinin kozasından elde edilmektedir. 

Multifilaman yapısı sebebiyle yüksek kapillarite ve doku reaksiyonu gösterir. Kapillaritesini 

azaltmak amacıyla kaplanır. İpek yumuşaklığı, inceliği, kullanım kolaylığı ve düğüm güvenliği 

açısından uzun yıllar tercih edilen bir dikiş materyali olmuştur. Ancak elastikiyeti zayıftır, 

dokuda ödem oluştuğunda dikişler dokuyu kesebilir. Emilemeyen dikiş materyali sınıfında 

olmasına rağmen proteoliz yoluyla gerilim gücünü yaklaşık bir yılda tamama yakın kaybeder 

ve iki yılda yara alanında fark edilemez hale gelir. Örgülü yapısı nedeniyle dokuya su çekerek 

yara iyileşmesini geciktirmektedir. Pamuk dikiş materyalinin gerilim gücü zayıftır. Bakterilerin 

yaraya geçişine ve doku reaksiyonuna neden olmaktadır. Artık kullanılmamaktadır. 

Sentetik emilmeyen dikiş materyalleri 

Bu grupta polipropilen, polyester ve naylon gibi sentetik ürünler bulunur. Hidroliz ve 

proteolize karşı dirençlidir. Fiziksel özellikleri çok az kaybolur ancak kütle kaybı olmaz. 

Paslanmaz Çelik  

Emilmeyen dikiş materyalidir. Kullanımı ve düğüm atılması zordur. Metale duyarlı 

hastalarda kullanılmaz Ameliyat sonrası dönemde ağrıya neden olur. Çok sıkı bağlandığında 

dokuda yırtılmaya neden olur. Ortopedide kemik ameliyatlarında ve kardiyovasküler cerrahide 

median sternotomilerin kapatılmasında sternumu yaklaştırmak için kullanılmaktadır. 

Yeni Geliştirilen Dikiş Materyalleri 

Dikiş materyali üretim teknolojisindeki gelişmeler, yara kapatılması ve iyileşmesini 

geliştirmek amacıyla bazı özelliklere sahip yeni nesil dikiş materyalleri üretilmesini sağlamıştır. 

Bu yeni nesil dikiş materyalleri arasında; antimikrobiyal dikiş materyalleri, ilaçların ve kök 

hücrelerin istenen bölgeye iletilmesini sağlayan ilaç salınımlı ve kök hücre ekilmiş dikiş 

materyalleri, düğüm gerektirmeyen dikenli (barbed) dikiş materyalleri gibi biyoaktif 

materyaller, akıllı ve elektronik dikişler sayılabilir. Dikenli dikiş materyali, düğümle ilgili 
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komplikasyonların önlenmesi için tasarlanmıştır. Dikenler, dikişin yerinde kalmasını ve düğüm 

atmaya gerek kalmadan dokuya yaklaşmasını sağlar. Dikişlerin temel işlevi ve etkinliği fiziksel 

ve mekanik özelliklerine bağlıdır. Daha iyi kullanım özellikleri ve farklı modifikasyonlar 

yapılırken temel özelliklerin korunması oldukça önemlidir. Ayrıca dikiş materyalinin 

kanserojen veya toksik etkisinin olmaması, alerjen içermemesi ve dokularda herhangi bir 

olumsuz tepkiye neden olmaması da büyük önem taşır. 

CERRAHİ İĞNELER  

Cerrahi dikiş iğneleri, dikiş ipliğinin dokulara yerleştirilmesini sağlamak için kullanılır. 

İğneler, dikiş materyalini dokudan en az hasarla geçirmelidir. İğneler korozyona oldukça 

dirençli ve dayanıklı olan paslanmaz çelik veya karbon çelikten üretilir. İğnenin dayanıklılığı, 

doku içerisinden deformasyon göstermeden birden fazla kez geçebilmesi için önemlidir. İğne 

ne kadar güçlü olursa doku içinde o kadar az vibrasyona uğrar ve daha az doku travmasına 

neden olur. Cerrahi iğneler; kesitlerine (üçgen, yuvarlak, oval), iğne ucunun özelliğine (keskin, 

yuvarlak, künt uçlu), dikişle bağlantı biçimine, iğne uzunluğuna, çember eğimine göre 

değişiklik göstermektedir. Tüm bu özellikler birbiriyle kombine edildiğinde çok fazla 

çeşitlilikte iğne üretilmektedir. 

İpin kullanım sırasında iğneye geçirildiği eski tip iğnelerde,  iğne çapı iplik çapından 

daha kalın olduğu için dikişin geçtiği yerde travma olasılığı daha fazlaydı. Ancak iğne çapının 

iplik çapı ile aynı olduğu atravmatik olarak üretilen materyallerde doku hasarı en az düzeydedir. 

İğnelerin kalınlıkları dikiş ipleriyle aynı şekilde numaralandırılır. Ayrıca dikişler, tek ip çift 

iğne veya loop şeklinde tek iğneye adapte çift ip şeklinde olabilir. 

CERRAHİ DİKİŞ MATERYALİ SEÇİMİ  

Dikiş materyali seçimi; yapılacak cerrahi girişimin ve dokunun tipine, yaranın konumu 

ve derinliğine, hastanın genel fiziksel durumuna, dikiş materyalinin fiziksel ve biyolojik 

özelliklerine göre yapılır. Yara iyileşmesi sürecinde dikiş materyalinin gerilim gücü kaybı, 

doku geriliminin geri kazanılmasından daha yavaş olmalıdır. Yara maksimum dirence 

ulaştığında artık dikişlere gerek kalmaz. Bu nedenle deri, fasya ve tendonlar yavaş iyileşen 

dokular olduğu için emilmeyen dikiş materyali, mukozal yapılar hızlı iyileşen dokular olduğu 

için emilebilen dikiş materyali ile kapatılır.  

Dikiş materyalinde bulunması gereken ideal özellikler aşağıda sıralanmıştır. 
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• Yara iyileşme sürecinde doku, gerilim gücünü kazanıncaya kadar yaraya yeterli gerilim 

gücü desteğini sağlamalı 

• İnce çaplı dikişler de yüksek gerilim gücüne sahip olmalı 

• Yara bölgesinde ödem oluşması ve ödemin azalması gibi değişikliklere uyum sağlamalı 

• Steril olmalı 

• Kullanımı kolay ve düğüm güvenliği yüksek olmalı 

• Dokudan sürtünmeden düzgün geçmeli 

• Doku reaksiyonu en az olmalı 

• Bakteriyel yapışmaya ve çoğalmaya neden olmamalı  

• Alerjik, toksik ve kanserojen etkisi olmamalı 

• Ekonomik olmalıdır 

Bu özelliklerin tümüne sahip bilinen bir dikiş materyali yoktur. Ancak, iyi bir dikiş tekniği ile 

birlikte, yaranın ve dokunun tipine uygun dikiş materyali seçimi, daha iyi sonuçlar sağlamaya 

yardımcı olabilir. 

CERRAHİ İĞNE VE PORTEGÜ SEÇİMİ 

Yara kenarlarının dikişle kapatılması için gerekli malzemeler temel olarak; iğne, iplik 

ve ayrıca iğneyi tutmak için kullanılan portegü, dokuyu tutmak için kullanılan penset  ve ipi 

kesmek için kullanılan makas gibi cerrahi enstrümanlardır. İğne ve portegü seçimi için herhangi 

bir standart uygulama bulunmamaktadır. Yaranın konumu ve yapısına uygun büyüklükte 

kaliteli alet ve malzeme seçilmelidir. İğne seçiminde dikkate alınması gereken durum, doku 

travmasının en az düzeyde olmasıdır. İğne ucunun dokuya kolayca penetre olabilmesi gerekir. 

Kesici iğneler genellikle sert dokular için kullanılır. İğnenin gövde çapı ile dikiş ipinin ölçüsü 

uyumlu olmalıdır. Uygulanacak dokuya uygun boyutlarda ve güçte iğne seçilmeli, aynı 

zamanda iğne ile uyumlu, dokunun konumuna uygun uzunlukta portegü seçilmelidir. Düz 

iğneler portegü ile kullanılmazlar. İğne portegüye takılırken, portegünün ucu iğnenin iplikle 

birleşme yerine yakın 1/3’lik mesafeye yerleştirilir. İğne ile ipliğin birleştiği yerin tam üzerine 

takılmamalıdır, portegü klampe edildiğinde bu bölüm ezilip deforme olabilir. Portegünün 
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klipsleri birinci veya ikinci çentiğe kadar kapatılmalıdır, tam kapatılırsa iğne bükülebilir veya 

kırılabilir. 

 

DİKİŞ MATERYALİNİN HAZIRLANMASI VE KULLANILMASI 

• Ameliyat için dikiş materyalinin steril alana açılması ve kullanıma hazırlanmasında 

steril alanın korunmasına dikkat edilir  

• Steril dikiş materyali açılmadan önce, paketin bütünlüğünün bozulmamış olduğu ve son 

kullanma tarihi kontrol edilir  

• Dikiş materyali paket içinden çıkarılırken parmaklara iğne batmaması için dikkatli 

olunur, paketteki iğne aletle tutularak çıkarılır 

• Ameliyat sırasında dikiş materyali ve iğneler güvenli bir biçimde korunur  

• Portegüye dikiş ipliği takılıp verildikten sonra hemen yenisi hazırlanır, yeni dikiş 

materyali verilmeden önce boş iğne ve portegü geri alınır, örtülerin üzerinde 

bırakılmasına izin verilmez  

• Ameliyat süresince kullanılan, kullanılmayan, kırılan bütün iğneler sayılır  

• İğne kırılırsa İki parçanın da mutlaka bulunması gerekir  

• Cerrahi ekip içinde dikiş materyali alıp verme esnasında iğne batmasını önlemek için 

nötral alan oluşturulur ve eller serbest tekniği kullanılır ve iğne elle değil aletle tutulur. 

DİĞER YARA KAPATMA MATERYALLERİ 

Cerrahi Zımbalar (Stapler) 

Cerrahi zımba uygulaması, zımba tellerinin bir zımba atıcı cihaz ile dokulara 

yerleştirilmesidir. Zımbalama hızlı bir biçimde dokuları bağlama, yaklaştırma ve anastomoz 

yapmayı sağlar. Cerrahi zımbalama tekniklerinin kullanımı bazı cerrahi girişimlerde kolaylık 

sağlamaktadır. Zımbalarla yapılan yara kapamaları ve anastomozlar, cerrahi dikiş 

uygulamasına göre daha hızlı yapılabilmektedir. Zımbalar, cilt, fasya, bronş, gastrointestinal 

sistem, damarlar gibi dokularda kullanılmaktadır.   
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Doku Yapıştırıcıları 

Biyolojik ve sentetik doku yapıştırıcıları yara kapatmak ve hemostaz sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Yara Kapatma Bantları 

Yara kapatma bantları, yapışkan içeren bantlardır. İdeal bir yapıştırıcı bant, alerjen 

olmamalı, dokuyu tahriş etmemeli, suya dayanıklı olmalı ve cilde yapışma gücü yüksek 

olmalıdır. Yapışkan bantlar, en sık zımba veya dikişle kapatılan yaralarda, yaraya destek 

sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır. Cerrahi yara kapatma bantları insizyon hattına dik, 

birbirine paralel ve üst üste binmeyecek şekilde uygulanır. Bant uygulanmadan önce cilt çok 

iyi kurulanmış ve hemostaz tam olarak sağlamış olmalıdır. Uygulama sonrasında gerekirse 

üzeri geçici olarak destekleyici yara pansumanı ile kapatılır. Yara kapatma bantları kıllı 

bölgelerde, hareketli eklem bölgelerinde ve akıntılı yaralarda kullanılmamalıdır. 

KAYNAKLAR 

1. Arora A. (2019) Drug eluting sutures: A recent update. Journal of Applied 

Pharmaceutical Science Vol. 9(07), pp 111-123. 

2. Ban K.A., Minei J.P., Laronga C., et all. (2017) Infection Society: Surgical Site 

Infection Guidelines,2016 Update. J Am Coll Surg. 224(1). 59-74 

3. Bashaw M.A. and KeisterK.J.  (2019) Perioperative Strategies for Surgical Site 

Infection Prevention. AORN Journal, Vol. 109(1). 68-78 

4. Becerik S, Nizam N. (2017) Periodontal Cerrahide Kullanılan Dikiş Teknikleri Ve 

Materyalleri: Derleme, EÜ Dişhek. Fak. Derg.38_3: 140-150. 

5. Byrne M. (2019) The Surgical Suture. Aesthetic Surgery Journal. Vol 39(S2) S67–S72 

6. Cromb MM. (2019) Sutures, Sharps, and Instruments. Alexander's Care Of The Patıent 

In Surgery, Sıxteenth. Edıt. Rothrock JC. Edıtıon Isbn: 978-0-323-47914-1. Elsevier. 

595-670 

7. Goodman T, Spry C. (2017) Wound Management: Wound Closure. Essentıals Of 

Perioperative Nursing. Sixth edition. by Jones & Bartlett Learning, LLC, an Ascend 

Learning Company. USA. 241-258 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

171 

 

8. Koshak H.K. (2017) Dental Suturing Materials and Techniques. Glob J Otolaryngol 

12(2),27-37 

9. Peker Y.S. (2020) Cerrahide yara kapama teknikleri ve materyalleri. J Surg Arts (Cer 

San D): 13(1):25-30 

10. Phıllıps N.M. (2017) Surgical Site Management. Berry & Kohn’s Operatıng Room 

Technıque. Thırteenth Edıtıon. Copyright © by Elsevier, Inc. Isbn: 978-0-323-39926-5. 

3251 Riverport Lane St. Louis, Missouri. 529-537 

11. Roy PK. Et all. (2017) Comparıson Of Surgıcal Sıte Infectıon Rate Between 

Antıbacterıal Coated Surgıcal Suture And Conventıonal Suture: A Randomızed 

Controlled Sıngle Centre Study For Preventıve Measure Of Postoperatıve Infectıon. 

Internatıonal Journal Of Pharmaceutıcal Scıences And Research. 1.230 

12. Torres S B., Umscheid C.A., MD, Bratzler D.W., et al. (2017) Centers for Disease 

Control and Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site Infection, 2017. 

JAMA Surg.152(8):784-791. doi:10.1001/jamasurg.2017.0904 

13. Tovar J.R, Llavero C., Fuertes M. J., et.all. (2018) Incisional Surgical Site Infection 

after Abdominal Fascial Closure with Triclosan-Coated Barbed Suture vs Triclosan-

Coated Polydioxanone Loop Suture vs Polydioxanone Loop Suture in Emergent 

Abdominal Surgery: A Randomized Clinical Trial Antimicrobial-coated sutures. Global 

Guıdelınes For The Preventıon Of Surgıcal Sıte Infectıon, second edition. World Health 

Organization. 153 

 

  



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

172 

 

YANIK TEDAVİSİNİN HASTA SONUÇLARINA ETKİSİ 

 

Doç. Dr. Zeynep KARAMAN ÖZLÜ 

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

 

Yanık Tedavisi ve Güncel Tedavi Yaklaşımları 

Yanıklı hastaların mortalite ve morbidite oranlarının azaltılması ve tedavinin etkili hale 

getirilmesinde, yanık fizyopatolojisinin anlaşılması, cerrahi tekniklerin ilerlemesi, ileri 

teknoloji ve yanık ekibi kavramının yaygınlaşmasının yanı sıra gelişmiş yara bakım ürünlerinin 

kullanılmaya başlamasının büyük etkisi olmuştur.  

Özellikle son yıllarda yanık yarasının bakım ve tedavisine ilişkin antienflamatuar ilaçların 

kullanılması, çeşitli yara örtüleri, negatif basınçlı yara tedavisi, tamamlayıcı ve destekleyici 

tedaviler, hiberbarik oksijen tedavisi gibi bir çok yöntem kullanılmaya başlanmıştır. Burada 

amaç, komplikasyonları önleyerek iyileşmeyi sağlamaktır.  

Son Yıllara Ait Çalışmalarda Yanık Tedavilerinden Alınan Hasta Sonuçları 

Ulusal Çalışmalar 
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Suprasorb A+AgTM yanık örtüsü hastanede yatış süresinin kısa olması, sık pansuman 

değişimine gerek duyulmaması ve hasta memnuniyeti nedeniyle parsiyel kalınlıktaki yanıkların 

tedavisinde tercih edilecek bir tedavi yöntemi olduğu bildirilmiştir (Arslan, K. ve ark. 2012). 

 

 

Birçok medikal tedavi protokülü bulunan korozif özofagus yaralanması için ratlar üzerinde 

yapılan deneysel çalışmada, steroid, deksametazon ve prednizolonun tedavide etkin olduğunu 

saptanmıştır. Striktür gelişiminde rol oynayan kollojenizasyonun ise deksametazonda daha az 

olduğu sonucuna varılmıştır (Koçyiğit, S. ve ark. 2015). 
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Majör yanık hastalarında erken dönem fizyoterapi plazma fibronektin değerlerini normal 

seviyelere gelmesini sağlayarak yara iyileşmesini olumlu etkilediği gösterilmiştir (Çınar, M. ve 

ark. 2017). 

 

 

 

 

Yanık yaralanması sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan psikiyatrik belirtilerin etkin bir 

şekilde değerlendirilmesi ve uygun şekilde tedavi edilmesi ile hastaların yaşam kalitesinde 

belirgin iyileşme olduğu gözlenmektedir (Akarsu, S. ve ark. 2017). 
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Özellikle II. derece yanık yaraları için iyileşme sürecindeki inflamasyon evresinde yara 

örtüsü için kullanılan kitosanın yara sıvısını absorbe etme yeteneği ile daha steril bir iyileşme 

ortamı sunacağı öngörülmektedir (Gürsu, E. 2019). 

. 

 

Yapılan sistematik derlemede tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemi olarak; bal, 

propolis, zeytinyağı, deniz iğdesi karışımı, olea merhemi ve asetat mafenitin kullanıldığı 

belirlenmiştir (Akbaş, D. ve ark. 2021). 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

176 

 

 

Cerrahi tedavi yöntemini kabul etmeyen olguya Omiderm yara örtüsü ile tedavi başlanmıştır.  

Tedavinin 21. gününde sol üst kolda olan ülser tamamen epitelize olmuş ve hipertrofik 

yaranın iyileştiği gözlenmiştir. Dirsek etrafındaki ülsere yeni bir Omiderm yara örtüsü 

uygulanmıştır. 40. günün sonunda ikinci ülserin de tamamen epitelize olduğu gözlenmiştir 

(Demirci ve ark, 2016). 

 

2013-2018 yılları arasında yanık ünitesine başvuran yanıklı hastaların dahil edildiği çalışma 

da erken dönemde yapılan cilt greftleri ve Negatif Basınçlı Yara Tedavi sistemi sonrasında 

yapılan cilt grefti ameliyatı sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda hastaların 

hastanede yatış süresinin Yıkamalı Negatif Basınçlı Yara Tedavi protoklü alan hastalarda 
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önemli ölçüde kısaldığı ve maliyetin azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca cilt greft kayıplarının da 

azaldığı saptanmıştır. 

Uluslararası Çalışmalar 

 

312.744 yaranın debridman sıklığı ve iyileşme süresinin retrospektif olarak değerlendirildiği 

çalışmada; yaralar; arteriel ülser, cilt grefti/flebi kaybı/hasarı, cerrahi yara ayrışması, diyabetik 

ayak yarası, inflamatuvar ülser, bası yarası, cerrahi yara, travma, infeksiyona sekonder ülser, 

venöz ülser ve diğerleri olarak sınıflandırılmıştır.  

Debridman sıklığı arttıkça iyileşme oranlarının arttığı ve iyileşme sürelerinin kısaldığı 

görülmüştür. Daha az debridman, iyileşme sürelerinin uzamasına neden olduğu belirlenmiştir. 

Debridmanlar arası 2 haftadan daha uzun süren yaralar daha yavaş iyileşmiştir. 

 

13 yaşındaki kadın olgu, banyo yaparken şarja takılı haldeki akıllı telefonu sağ eline alması 

nedeniyle elektrik akımına kapılarak yaralanmıştır.Yanıklar, başlangıçta gümüş sülfadiazin 

krem ile konservatif olarak tedavi edilip 1 hafta sonra fusidik asit içeren kreme geçilmiştir. Bu 

tedavi, eldeki yanık yarası için yeterli gelmiştir ve iyileşme gözlenmiştir. 
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21 gün sonra karındaki yanığın yeterince iyileşemediği gözlendiği için cerrahi olarak cilt 

rezeksiyonu ve transpozisyonu yapılmıştır. Bu tedavi, ardında yara izi bıraksa da tatmin edici 

bir iyileşme ile sonuçlanmıştır (Hardon et al., 2019) 

 

 

Yanık yarası tedavisinde topikal çinko oksit ile gümüş sülfadiazinin karşılaştırıldığı 

çalışmada, çinko oksit yanık tedavisinde epitelizasyon, epidermis maturasyonu ve skar 

oluşumunda gümüş sülfadiazinden daha etkili bulunmuştur (Arslan, K. ve ark. 2012). 
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Sıçanlarda aloe vera özü ve gümüş sülfadiazin'in yanık yaralanmalarında iyileştirici etkisinin 

karşılaştırıldığı çalışmada 16 adet rat kullanılmıştır ve sonucunda; aloe vera grubunda iyileşme 

hızı gümüş sülfadiazin grubuna göre daha iyi olduğu görülmüştür (Akhoondinasab ve ark. 

2014). 

 

Sıçan modelinde sıcak sıvı yanık yarası üzerine gümüş sülfadiazin %1 kremin ve Hypericum 

perforatum özütünün  etkilerinin karşılaştırıldığı çalışmada; 16 erkek ve 16 dişi erişkin sıçanın 

sırtlarında sıcak sıvı yanığı oluşturulmuştur. Oluşturulan sıçan modelinde, Hypericum 

perforatum özütü, sıcak sıvı yanık yaralarında olumlu etki sağlamıştır. Yara bölgesinde kollojen 

miktarını arttırmış ve anlamlı antiinflamatuvar etki sağladığı görülmüştür (Peksen ve ark., 

2014) . 
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2018 yılında yapılan yanık yara bakımı ağrısı ve anksiyetesi için hipnoz: sistematik bir 

derleme ve meta-analizinde; ağrı yoğunluğu derecesi ve anksiyete derecelendirmesinde hipnoz 

lehine anlamlı fark bulunurken ilaç kullanımında fark olmadığı görülmüştür (Pronçeval ve ark., 

2018). 

 

Yanık yaralanmalarında glutamin kullanımı ile ilgili literatürde bağırsak bariyerinin 

korunması yoluyla, yanık yaralanmasında gram-negatif bakteriyemide önemli azalmalar 

olduğunu göstermiştir. Güncel tavsiyeler, yanık yaralanmasında glutamin kullanımını 

önermeye devam etmektedir (Wischmeyer, P. ve ark. 2019).  
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İkinci derece yanık oluşturulan 36 tavşan üzerinde yapılan çalışmada Hiperbarik Oksijen 

Tedavisinin inflamatuar hücre göçünü ve yeniden epitelizasyonu artırarak ikinci derece yanık 

iyileşmesini iyileştirebileceği sonucuna varılmıştır (Mendy, J. ve ark. 2019). 

 

Temas tipi yanıklarda Hypericum perforatum (sarı kantaron) ile tedavi adlı deneysel 

çalışmada 40 adet Sprague-Dawley cinsi erkek sıçan kullanılarak 5 grup oluşturulmuştur. 

Deneysel yanıklar üzerinde Hypericum perforatum ( Sarı Kantaron) jelinin olumlu 

etkilerinin olduğu ve kullanımının akut yanıklar üzerinde yararlı etkileri olabileceği sonucuna 

varılmıştır (Cabbaroğlu, D.ve ark. 2019). 
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A. 3 yaşındaki erkek olgu; yüzün sol tarafında, boyunda, göğsün ön tarafında, karında ve sol 

kolda yanıklar ile tedavi merkezine başvurmuştur. 

B. Tilapia derisi ile yara yatağı arasında maksimum teması sağlamak için önemli bir adım 

olan nekrotik doku ve kabarcıkların çıkarılmasından sonra yaranın görünümü 

C. Ön göğüs, karın ve sol kola tilapia derisi uygulamasından sonra yaranın görünümü.  

D. Tedavinin 6. gününde ilk kez tilapia derisi ile hazırlanan pansuman açılmıştır ve tilapia 

derisinin yara yatağına iyi yapıştığı tespit edilmiştir. 

E. Olgunun yüzeysel, kısmi kalınlıktaki yanığının epitelizasyonu için gerekli süre olan 10. 

günde tilapia derisinin kaldırılmasından sonra yaranın görünümü. 

F. Pansumanın çıkarıldığı günden 1 hafta sonra olgunun yanık ünitesine son ziyareti 

gerçekleşmiştir ve tedavi sonrası yara görünümünün kaydı yapılmıştır. 

Nil tilapia balığının derisi (Oreochromis niloticus) Brezilya'da yaygın olarak bulunan ve 

yanıkların tedavisi için bir ksenogreft olarak kullanıldığında iyi sonuçlar gösteren bir pansuman 

materyalidir. Olguda, ksenogreft olarak tilapia derisinin kullanımı ile etkin bir şekilde tedavi 

sağlanmıştır. Tilapia derisi, yanık bölgeye iyi bir yapışma sağlamış; antijenite ve toksisite 

göstermemiştir. Bu da yaranın tamamen yeniden epitelizasyonunu teşvik etmiştir. Olgu; 

yüzeysel, kısmi kalınlıktaki yanığının tamamen yeniden epitelizasyonu için gereken toplam 10 

günden sonra hastaneden taburcu edilmiştir ve herhangi bir olumsuz etki kaydedilmemiştir. 
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Nil tilapia balık derisine dayalı yara örtüsünün, yüzeysel kısmi kalınlıklı yanıkların ağrı ve 

tedaviyle ilgili maliyeti üzerine yapılan randomize çalışmaya yüzeysel kısmi yanıkları olan ve 

daha önce hiç tedavi uygulanmamış 18-70 yaş arası 115 hasta dahil edilmiştir. Birinci grup 

gliserolize balık derisi 2. grup ise %1 gümüş sülfadiazin krem ile tedavi edilmiştir. Çalışma 

sonucunda ise balık derisi ile tedavi edilen hastalarda reepitilizasyon gün sayısı azalmış, daha 

az pansuman uygulanmış ve maliyet yüzde 42,1 oranında azaldığı görülmüştür (Junnior, E.ve 

ark. 2021). 
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18-78 yaş arasındaki klinik açıdan derin dermal olarak değerlendirilen yüz yanığı olan 26 

hastayı içeren tek merkezli bir çalışmada; yanıklar ya bromelain bazlı enzimatik debridman ya 

da eksizyonel cerrahi debridman ile tedavi edilmiştir. Daha sonra her iki grup 12 aydan daha 

uzun süre boyunca yara kapanması ve skar kalitesi açısından karşılaştırılmıştır. 

12 ayın sonunda, bromelain bazlı enzimatik debridmanda skar kalitesi, pigmentasyon, 

esneklik ve yüzey alanı açısından cerrahi debridmana göre daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir 

(Schulz ve ark., 2017). 
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2009-2016 yılları arasında bir Hollanda yanık merkezine başvuran tüm hastalarda 

retrospektif bir çalışma yapılmıştır. Cerrahi debridman uygulanan tüm yanık hastaları dahil 

edilmiştir. 2113 uygun hastanın verileri değerlendirilmiştir. Bu hastalar hidrocerrahi debridman 

(%23,9), konvansiyonel debridman (%47,7) veya bu tekniklerin bir kombinasyonu (%28,3) ile 

tedavi edilmiştir.  

Çalışmada eksize edilen vücut yüzey alanı hidrocerrahi ile tedavi edilen grupta daha yüksek 

olmasına rağmen, yalnızca hidrocerrahi ile tedavi edilen grupta, konvansiyonel eksizyonla 

tedavi edilen hastalara göre kan transfüzyonunun ortalama hacmi daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. Yalnızca hidrocerrahi ile debridman yapılan grupta yara enfeksiyonu 

prevalansının geleneksel tek debridman grubuna kıyasla anlamlı derecede daha düşük olduğu 

saptanmıştır. 

 

8 yaşındaki erkek olgu; benzinle yüzünde, boynunda ve göğsünün üst kısmında %5 oranında 

yüzeysel, kısmi yanık oluşmuştur. 

Balneoterapi yapılması kararlaştırılan olguya terapiden önce Tramol ile sedasyon 

uygulanmıştır.  

VR kullanılmadan uygulanan balneoterapide 10 üzerinden 6 değerinde ağrısı olduğunu ifade 

etmiştir.  

Olgu, balneoterapi seansındayken yaklaşık yarım saatlik pansuman boyunca VR 

gözlüklerinin takılmasıyla dikkatinin dağıldığını ve daha az ağrı hissettiğini (10 üzerinden 2) 

ifade etmiştir.  



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

186 

 

Yaklaşık 1 haftalık tedavi ve pansuman değişimlerinin ardından yanan bölgede iyileşme 

kaydedilmiştir ve olgu taburcu edilmiştir (Scapin et al., 2017). 

 

İkinci derece yanık yaralarının tedavisinde Aloe vera ve Gümüş sülfadiazinin etkisini 

değerlendiren çalışmada 3 randomize kontrollü klinik araştırma incelenmiştir.  

Araştırmaların üçünde de Aloe vera uygulanan grupta daha hızlı iyileşme, daha erken 

epitelizasyon ve ağrıda daha erken azalmanın olduğu sonucuna varılmıştır (Menna ve ark., 

2019). 

Meşli greftin bulunduğu alanda orta derecede hipertrofik skarlar geliştiği gözlenmiştir. Yeni 

oluşan skarlar, dört seans PDL ile tedavi edilmiştir ve PDL seanslarını takiben olgun skarlar 

için iki seans fCO2 ile başarılı bir tedavi uygulanmıştır (Klifto ve ark., 2020). 
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15 yaşındaki kadın olgu, tedaviden önce (a), tedaviden sonra (b) alt ekstremitelerinde derin, 

kısmi kalınlıkta yağ yanığı yaşamıştır. 

Sol bacak bölgesinde daha yaygın yanıklar bulunan olgu, tanjansiyel eksizyon ve bölünmüş 

kalınlıkta deri grefti ile tedavi edilmiştir.  

Her iki alt ekstremitede gelişen hiperemik skarlar ise skarların orta kısmına üç seans PDL; 

skar çevresine ise üç seans fCO2 aynı anda uygulanarak başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir 

(Klifto ve ark., 2020) 
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53 yaşındaki kadın olgu %35 oranında termal yanık ile kliniğe başvurmuştur. 

5. günde üst arka gövdeye tanjansiyel eksizyonla birlikte NovoSorb Biodegradable 

Temporizing Matrix (BTM) yerleştirilerek kapatılmıştır.  

28 gün sonra olgu; rötuş greftleme ile BTM'nin temporal tabakasının çıkarılması da dahil 

olmak üzere dokunun eksizyonel debridmanı için ameliyata alınmıştır. 

Ameliyattan birkaç gün sonra greftler üst gövdede bir miktar hipergranülasyon dokusu 

bırakarak, yara enfeksiyonu oluşmadan kabul edilebilir düzeyde iyileşmiştir (Larson, 2020). 
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Genç larvalar, yaygın dördüncü derece elektrik yanıkları olan 29 yaşındaki bir hastanın 

yarasına uygulanmıştır. 

Hastanın yaraları tamamen debride edilmiş, tedaviden sadece 16 gün sonra yaralarda yeterli 

granülasyon dokusu oluşmuştur.  

MDT, yara yatağını herhangi bir etkileşim, alerji veya iltihaplanma olmaksızın başarılı bir 

şekilde cilt otogreftini alacak şekilde hazırlanmıştır. 
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Balmumu, zeytinyağı ve tereyağı emdirilmiş bandajın yanık yara iyileşmesi üzerine etkileri 

değerlendirilmiştir. 

İkinci derece yanıklarda (sıçanlarda), balmumu, zeytinyağı, tereyağı karışımın cilt 

yenilenmesi, veziküller ve büller üzerindeki etkileri ve fibroblast aktivitesi histopatolojik 

analizlerle değerlendirildi ve yara kontraksiyon yüzdeleri belirlendi. Karışım ile yara 

kontraksiyon düzeylerinin gümüş sulfadizan tedavisine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

Deniz iğdesi, zeytinyağı ve deniz iğdesi karışımının tam kalınlıkta yanık yaraları üzerine 

etkisinin değerlendirildiği çalışmada 60 sıçanda tam kalınlıkta yanıklar oluşturulmuştur. 

Sıçanlar daha sonra 5 gruba ayrılmış ve deniz iğdesi, zeytinyağı, %5 deniz iğdesi/zeytinyağı 

karışımı, Silver sülfadizan (SSD) ve normal salin (kontrol) ile tedavi edilmiştir. 28 gün boyunca 

gözlenmiş ve yaraların iyileşme süreci değerlendirilmiştir. 

Deniz iğdesi, zeytinyağı ve deniz iğdesi/zeytinyağı karışım gruplarında, SSD ve kontrol 

gruplarına kıyasla yara kontraksiyonu daha hızlı olduğu, kontrol grubunda pürülan eksüdalar 

var, ancak diğerlerinde enfeksiyon olmadığı, deniz iğdesi/zeytinyağı karışımı ile tedavi edilen 
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grup, olgun bir granülasyon dokusu ile sürekli bazal membran ile daha gelişmiş yeniden 

epitelizasyon olduğu belirlenmiştir (Erdaki M ve ark, 2014). 

 

31 deney grubu, 33 kontrol grubu ile yürütülen deneysel  çalışmada; balmumu, zeytinyağı 

ve A. Tinctoria (L.) Tausch karışımının yanık iyileşmesi, pansuman değiştirme sırasındaki ağrı 

ve hastanede kalış süresi üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

İkinci derece yanıklara balmumu, zeytinyağı ve A. tinctoria (L.) Tausch karışımının 

uygulanması; epitelizasyonu hızlandırmış, pansuman değiştirme sırasında yaşanan ağrıyı 

azaltmış ve hastaların hastanede kalış sürelerini kısaltmıştır. 
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Ulusal Tezler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan çalışmada; kut temas tipi deneysel yanıklarda uygulanan topikal Alpinia 

officinarum (havlıcan) tedavisinin yara yerindeki ödemi, dejenere kıl kökü sayısını ve glandula 

sebasea hasarını azalttığı, damar sayısının ve epidermis kalınlığının korunmasında da etkili 
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olduğu görülmüştür. Topikal GSD tedavisinin ise yalnızca dejenere kıl kökü sayısını azaltmada 

ve damar sayısını korumada istatistiksel olarak anlamlı etkileri olduğu görülmüştür (Kadam, K. 

ve ark 2014). 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Yapılan çalışmada; akut temas tipi deneysel yanıklarda uygulanan topikal serisin ekstresi 

içeren jelin uygulandığı grubun, yanık kontrol grubu ile kıyaslandığında; serisinin dejenere kıl 

kökü sayısını azalttığı, kıl foliküllerinin yapı bütünlüğünü korumuş olduğu, kıl köklerinde 
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bulunan glandula sebasea hasarının azaltılmasında etkili olduğu ve bezlerin bütünlüğünün 

korunduğu, epidermis kalınlığın korunmasında etkili olduğu ve rejenerasyon etkisinin olduğu, 

damar sayısının korunmasında etkili olduğu histolojik olarak saptanmış, ayrıca istatistiksel 

olarak da anlamlı bulunmuştur (Ünlü, D ve ark, 2015). 

 

 

 

Çalışma sonunda, 7 günlük, 14 günlük ve 21 günlük gruplar ile sham grubu ve kontrol 

grupları ile ozon tedavisi grupları kendi aralarında değerlendirildiğinde, rutin biyokimyasal 

değerler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamıştır (Çakır ve ark, 2016). 
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Yapılan çalışmada; C.coggygria metanollü ekstresinin güçlü antioksidan etkisinin olduğu, 

aynı zamanda enflamasyonu önleyici etkisi ile kollajen doku yapımına katkısı nedeniyle yara 

ve yanık iyileştirici özelliklerinin olduğu saptanmıştır. İkinci derece yanıklarda Fenitoinin ve 

C.coggygria tek başlarına tedavi edici olduğu görülmüş birlikte topikal kullanımının da faydalı 

olabileceği sonucuna varılmıştır (Kaymaz ve ark, 2018). 
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Bu prospektif gözlemsel kontrollü çalışma göstermiştir ki; kısmi kat dermal yanıklı 

hastalarda HBOT (Hiperbarik Oksijen Tedavisi) ile daha az cerrahi ihtiyacı olmakta ve daha  

az gref kullanılmaktadır. HBOT kısmi kat yanığı olan hastaların iyileşme sürecine katkı 

sağlayan, umut vadeden bir tedavi yöntemidir (Özdemir ve ark, 2018). 
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Çalışma sonunda piknogenol yüklü jel uygulamasının elektromanyetik alan uygulamasından 

daha etkili olduğu görülmekle birlikte her iki uygulama için yapılacak ileri araştırmalara ihtiyaç 

olduğu öngörülmektedir (Pertek ve ark, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momordica Charantia bitkisinin yanık yara tedavisinde yeni damar oluşumu sağlayarak ve 

epitelizasyonu artırarak yara iyileşmesini hızlandırdığı sonucuna varılmıştır (Meral ve ark, 

2021). 
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Origanum majorana L. esansiye yağının in-vitro ve in-vivo antimikrobiyal etki sergilediği, 

sıçanlada oluşturulan temiz ve kontamine yanık yaralarda iyileştirici etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir ve elde edilen veriler ışığında yara iyileşmesini hızlandıracak esansiyel yağ 

kaynaklı yerli ve milli bir topikal ürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir (Sezen ve ark, 2021). 
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Patentler 

 

 

Halıcı tarafından 2017 yılında patenti alınan buluş balmumu, zeytinyağı, tereyağı karışımı 

ve/veya değişen oranlarda bor ve/veya türevleri ile kombinasyonunun yara, yanık ve deri 

hastalıklarının tedavisinde kullanımı ile ilgilidir. 

Buluş, yanıklarda, haşlanmalarda, deride kabuklanma veya yara izi bırakmadan daha hızlı 

tedavi sağlamaktadır. 
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Bu buluş (2013) tıbbi iyileşmeye yardımcı olan alüminyum esaslı bantlarla ilgilidir.  Termal 

yanıklar, güneşe maruz kalma, kızarıklık oluşturan yanıklarda hızlı soğutma işlemi gören bir 

topografiye sahip alüminyum bandaj şeklinde tasarlanmış bir üründür. 
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Luzdalma Prozillo tarafından 2003 yılında bulunan buluş yanıkların tedavisi ve yanık yara 

dokularının yenilenmesi için bileşim ve yöntem ile ilgilidir. buluş, 1. ve 2. derece yanıkların 

neden olduğu cilt kusurlarını yenilemek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Tedavi, etkilenen 

bölgeye hidrolize bir kollajen jelin uygulanmasını içerir. Jel, kolajen hidrolizinden türetilen 

yeniden yapılandırılmış bir malzemedir. 

 

 

https://patents.google.com/?inventor=Luzdalma+Prozillo
https://patents.google.com/?inventor=Luzdalma+Prozillo
https://patents.google.com/?inventor=Luzdalma+Prozillo


“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

202 

 

 

 

 

 

 

Özlü ve Gümüş tarafından 2017 yılında patenti alınan YARA BAKIM KOMPOZİSYONU 

buluşu özellikle 2. derece yanıkların tedavisinde kullanılan, pansuman sırasında pansuman 

malzemesinin yaralı dokuya yapışmasını önleyen, yara bakımı sırasında pansumanın neden 

olduğu ağrıyı azaltan, yara tedavi sürecini hızlandıran ve yarayı koruyan bir yara bakım 

bileşimidir. 
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Yanık tedavisinin hasta sonuçlarını değerlendiren tüm çalışmalara bakıldığında; 

• Terapötik yağlar içeren pomadların kullanılması epitelizasyonu hızlandırmış, 

pansuman değiştirme sırasında yaşanan ağrıyı azaltmış ve hastaların hastanede kalış 

sürelerini kısaltmıştır. 

• Enzimatik debridman cerrahi debridmana kıyasla; aloe vera gibi bitkisel yöntemler 

ise gümüş sülfadiazine kıyasla daha hızlı iyileşme ve daha erken epitelizasyonla 

sonuçlanmıştır. 

• Geliştirilmiş yara örtüleri ve sanal gerçeklik gözlüğü kullanımı pansuman değişimi 

sırasında hissedilen ağrıyı hafifletmiştir. 

• Yanık bölgesinde Otolog Deri Hücresi Süspansiyonu (ASCS) kullanımı bazı 

olgularda renk, pigment ve dokuda hafif uyumsuzluk yaşamakla birlikte tatmin edici 

sonuçlar vermiştir. 

• Nil tilapia balığı derisi ve taze muz yaprağı gibi sargı materyallerinin kullanılması 

epitelizasyonu hızlandırmıştır.  

• Beş günde bir periyodik olarak tekrarlanan Negatif Basınçlı Yara Tedavisi (NBYT) 

yanık sonrası yara iyileşme sürecini hızlandırmıştır. 
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• Gümüş sülfadiazin içeren yara örtüsü ile zeytinyağı içeren günlük elastik bandajın 

kombine kullanımı epitelizasyona destek olmuştur. 

• Deniz iğdesi/zeytinyağı karışımı epitelizasyona destek olmuştur.  

• İkinci derece yanıklara balmumu, zeytinyağı ve A. tinctoria (L.) tausch karışımının 

uygulanması; epitelizasyonu hızlandırmış, pansuman değiştirme sırasında yaşanan 

ağrıyı azaltmış ve hastaların hastanede kalış sürelerini kısaltmıştır. 
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Avrupa’da “ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)”, Amerika’da ‘Fast Track’ 

(hızlandırılmış süreç) ve Türkiye’de cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması protokolü 

olarak adlandırılmaktadır. Cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması protokolü ameliyat 

sonrası hastalarda iyileşmeyi hızlandırmak için geliştirilen çok yönlü kanıta dayalı 

müdahaleleri içeren bir protokol olarak tanımlanır. 1990’lı yılların sonlarında ilk konuşulmaya 

başlanmıştır. ERAS, bir hastanın ameliyat öncesinde poliklinikte başlayan ve taburcu olmasıyla 

birlikte evinde sonuçlanan yolculuğun tamamı ile ilgili değişiklikler önermektedir. 

Protokolün temel amacı; cerrahi yaralanmanın fizyolojik temelini açıkça netleştirmek 

ve mümkün olabilecek en kısa zamanda cerrahi travmaya bağlı oluşan metabolik stresi azaltıp, 

fonksiyonların kısa zamanda normalleşmesini sağlayarak iyileşmeyi hızlandırmaktır. ERAS 

Society tarafından sistemlere göre hazırlanan rehberlerde ufak farklılıklar bulunmaktadır. Son 

yıllarda yayınlanan metaanalizlerde, ameliyatlarda ERAS protokollerini uygulayarak hastanede 

kalış süresinin 2-3 gün kısaldığı ve komplikasyonların %30-50 azaldığı vurgulanmaktadır. 

Protokolün temel bileşenleri; ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası olacak şekilde 

planlanmış olup komplikasyonları önleme ve ameliyat sonrası temel bakım girişimlerini 

içermektedir.  Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde uygulanacak 20’den fazla kanıta 

dayalı eleman yer almaktadır (Tablo 1) (1,2).  

Tablo 1: Cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması protokolü (ERAS) içeriği 

Ameliyat Öncesi  Ameliyat Sırası Ameliyat Sonrası 

Hastanın bilgilendirilmesi 

Prehabilitasyon  

Ameliyat öncesi mekanik 

bağırsak temizliği  

Anestezi protokolü  

Ameliyat sırasında 

hipoterminin önlenmesi  

Perioperatif sıvı yönetimi 

Cerrahi kesilerin seçimi  

Drenlerin kullanımı 

Nazogastrik sondanın 

kullanımı İdrar kateterinin 

çıkarılması 

Kan şekeri yönetimi 
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Beslenme durumunun 

değerlendirilmesi ve 

gerekliyse nütrisyonel destek  

Ameliyat öncesi aç kalma 

Ameliyat öncesi oral 

karbonhidrat yüklemesi  

Ameliyat öncesi 

optimizasyon  

Anestezi öncesi medikasyon 

yapılmaması  

Tromboemboli profilaksisi 

 Antimikrobial profilaksi 

Ameliyat yerinin hazırlığı 

 Ameliyat sonrası bulantı ve 

kusmanın multimodal 

yönetimi  

 Gastrointestinal motilitenin 

uyarılması 

 Postoperatif analjezi  

Erken beslenme 

Erken mobilizasyon  

Erken taburculuk  

 Takip ve sonuçların denetim 

Bireyler birçok farklı nedenden dolayı ameliyat olmaktadır. Özellikle, bireyler yaş artışı 

ile ortaya çıkan kronik hastalıklar ve fizyolojik değişiklikler nedeniyle cerrahi tedavi 

olabilmektedir (3). Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan ameliyatların %40’ını 65 yaş ve 

üstü hastalar oluşturmaktadır (4). Sağlık Bakanlığı 2019 yılı verilerine göre 5.223.815 (yaklaşık 

5,5 milyon) kişi ameliyat olmaktadır. 65 yaş ve üstü hastaların ameliyat oranı ile ilgili bir veri 

yoktur. 

Yaşlı hastalarda yaşlanmanın neden olduğu fizyolojik ve psikososyal değişiklikler ile 

birlikte cerrahi risk faktörlerinin yüksek olması nedeniyle, ameliyat olacak yaşlı hastalara 

verilecek bakım, diğer erişkin hastalardan daha farklı ve kapsamlı olmalıdır. Yaşlı hastalar daha 

fazla komorbiditeye ve fonksiyonel ve bilişsel bozukluklara sahiptir. Yaşlı hastalarda ameliyat 

sonrası fonksiyonların geri dönmesi gecikmektedir. Yaşlı hastalar genç hastalara göre daha 

fazla beslenme yetersizliği, çiğnemede problemler, iştahta azalma, bağırsak hareketlerinde 

problemler, mobilizasyonda zorluklar ve bilişsel durumda yetersizlikler yaşamaktadır. Yaşlı 

hastalarda kardiyak problemler ve renal yetmezlik ERAS protokolünün bileşenlerinin 

uygulanmasında (sıvı yönetimi, idrar kateterinin erken çıkarılması vb.) dikkatli olunmalıdır 

(3,5,6). ERAS’a göre ameliyat öncesi ve sonrası bakım uygulanan geriatrik hastalarda ameliyat 

sonrası gaz çıkışı, diyetin uygulanması, foley kateterin çıkarılması, komplikasyonlar ve 
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ameliyat sonrası kalış süresi açısından genç yetişkinlere kıyasla hiçbir farklılık saptanmamıştır 

(7). ERAS (cerrahi sonrası iyileşmenin hızlandırılması protokolü)’ın özellikle risk altındaki 

hastalar için çok uygun olduğu ve bu nedenle sıklıkla eşlik eden hastalıkları olan ve daha yüksek 

komplikasyon riski taşıyan yaşlı hastalar için uygun olduğu ve yaşlı hastalarda güvenle 

uygulanacağı, yaşlı hastalarda E.R.A.S protokolünün uygulanmasının bir kontrendikasyon 

oluşturmadığı ve ERAS’ın yaşlılar için herhangi bir uyarlamaya ihtiyaç duymadığı 

bildirilmiştir (8-12).  

Yaşlı hastalarda cerrahi girişime bağlı komplikasyonların en aza indirilebilmesi için 

cerrahi risklerin değerlendirilmesi, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası bakımın iyi planlanması 

gerekmektedir. 

Ameliyat Öncesi Dönem Uygulamaları  

• Hastanın Bilgilendirilmesi 

Yaşlı hastalar hastaneye yatma ve ameliyat olmaya ilişkin korku ve endişe 

yaşamaktadırlar. Öncelikle hastalar anksiyete belirtileri yönünden değerlendirilmeli korkularını 

ifade etmesine fırsat verilmelidir. Bu nedenle ilk karşılaşmada yazılı ve sözlü olarak 

bilgilendirilmelidir. Yaşlı hastalarda işitme, görmeye ilişkin kayıpları olabileceğinden uygun 

iletişim yöntemleri kullanılmalı, göz teması kurulmalıdır. 

• Ameliyat Öncesi Bağırsak Temizliği 

Barsak hazırlığı uygulamaları özellikle yaşlı hastalarda ciddi sıvı elektrolit 

dengesizliklerine yol açmaktadır. Yaşlı hastalarda planlanan kolon cerrahisi dışındaki 

majör ameliyatlarda bağırsak temizliği önerilmemektedir. Ameliyat sırasında 

kolonoskopi planlanan hastalar dışında barsak temizliği yapılmaması gerektiği ve rutin 

olarak kolon cerrahisinde kullanılmaması gerektiği ancak rektum cerrahisinde mekanik 

bağırsak temizliği gerekli ise kullanılabileceği önerilmektedir. 

• Ameliyat Öncesi Aç kalma ve Ameliyat öncesi oral karbonhidrat yüklemesi  

Hastalara anestezi indüksiyonundan altı saat öncesine kadar katı, iki saat öncesine kadar 

berrak sıvı gıdaların alımına izin verilmektedir. Yaşlı hastalarda ameliyat öncesi karbonhidrat 

yüklemesi önerilmektedir. Yüksek konsantrasyonlu (%12.5) oral kompleks karbonhidratlar 

(CHO) (maltodekstrin) ameliyattan önceki gece 100 g (800 ml) ve anestezi indüksiyonundan 

2-3 saat önce 50 g (400 ml) uygulanabilir. Ameliyat öncesi karbonhidrat yüklemesi belgelenmiş 
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gecikmiş mide boşalması veya gastrointestinal motilite bozuklukları olan hastalar ve acil 

cerrahi geçiren hastalar dışında güvenli bir şekilde uygulanabilir’ diye önerilmektedir(13). 

• Ameliyat Öncesi Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi 

Yaşlı hastalarda malnütrisyon sık karşılaşılan bir durumdur. Ameliyat öncesi yaşlı 

hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi önerilmektedir. Malnütrisyon riski belirlenen 

hastalara ameliyat öncesi dönemde 7-10 gün oral nütrisyon destek planlaması yapılmalıdır. 

• Ameliyat Öncesi Optimizasyon 

Ameliyat geçirecek bütün hastaların genel durumları en üst düzeye getirildikten sonra 

ameliyat edilmelidir. Yaşlı hastalara detaylı bir ameliyat öncesi değerlendirme yapılmalı, olası 

sorunlar giderilmelidir. Yandaş hastalıkların etkileri gerekli konsültasyonlar yapılarak kontrol 

edilmelidir. Ameliyattan 4 hafta önce sigara ve alkolün bırakılması, egzersiz programları gibi 

hazırlıklar yapıldıktan sonra yaşlı hasta ameliyat edilmelidir. 

• Premedikasyon 

Yaşlı hastalarda anestezi öncesi rutin premedikasyon uygulaması önerilmemektedir. 

Uzun etkili anksiyolitik ve opioidlerden taburculuğu geciktirebileceğinden dolayı 

kaçınılmalıdır. Yaşlılarda (yaş > 60) kısa etkili benzodiazepin kullanımından kaçınılmalıdır. 

Postoperatif bilişsel işlev bozukluğunu önlemek için özellikle yaşlılarda farmakolojik 

anksiyolitiklerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. 

• Tromboemboli Profilaksisi 

Yaşlı hastaların yandaş hastalıkları ve fiziksel harekette kısıtlılıkları olmaktadır.  Bu 

nedenle tromboemboli gelişebilir. Yaşlı hastalarda ameliyat öncesinde koagülasyonu etkileyen 

faktörler gözden geçirilmeli, tromboemboli önleyici çoraplar ve diğer alternatif 

tromboprofilaksi yöntemleri kullanılmalıdır. Tromboembolitik profilaksi gereken durumlarda 

ise genellikle düşük molekül ağırlıklı heparin önerilmektedir. Ameliyattan 12 saat önce düşük 

molekül ağırlıklı heparin başlanmalı ve hastaneden taburcu olana kadar devam edilmelidir. 

• Antimikrobial Profilaksi 

Yaşlı hastalarda antibiyotik profilaksisi kanıt rehberlerine uygun olarak ve cilt 

kesisinden önce yapılmış olmalıdır. Tüm hastalara insizyondan 60 dakika önce tek doz olarak 

intravenöz antibiyotik profilaksisi verilmelidir. İlacın yarı ömrüne ve ameliyat süresine bağlı 
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olarak tekrarlayan intraoperatif dozlar gereklidir. Genellikle 3 saatten uzun ameliyatlarda doz 

tekrarı önerilmektedir. Yaşlılara özel bir öneri yoktur. 

• Cilt Hazırlığı 

Yaşlılara özel bir öneri yoktur. Ameliyat olacak hastaların cilt hazırlığı için ilk seçenek 

olarak alkol bazlı ürünler (kloreksedin-alkol vb.) önerilmektedir. 

AMELİYAT SIRASI UYGULAMALARI 

• Anestezi Protokolü  

Yaşlı hastaların organ fonksiyonlarında bozulmalar olabilmektedir. Özellikle karaciğer 

ve böbrek fonksiyonları değerlendirilmelidir. Akciğere yönelik solunum problemleri 

görülebilmektedir. Solunum değerlendirmesi de önemlidir. 

Anestezi tekniği ve anesteziklerin seçiminde, ameliyat sonrası hızlı derlenmeyi sağlayan 

ve en az yan etki reaksiyonuna neden olan yöntem seçilmelidir. Anestezi ve ekstübasyondan 

erken çıkmayı sağlamak için bölgesel ve genel anestezi tekniklerinin bir kombinasyonu 

kullanılmalıdır. Özellikle yaşlı hastalarda epidural aneljezi yöntemlerinin ve mümkünse kısa 

etkili ajanların kullanılması önerilmektedir. Kısa etkili ajanlar (propofol, remifentanil 

hidroklorür) tercih edilmesi, iyileşmenin ameliyattan hemen sonra başlamasına olanak 

sağlaması açısından tercih nedenidir. Yaşlı hastalar gibi uygun hastalarda rejyonel anestezi 

tercih edilebilir.  

• Ameliyat Sırası Hipoterminin Önlenmesi  

Yaşlanma ile birlikte sempatik ve parasempatik sinir sistemi fonksiyonları azalmakta 

termoregulasyon bozulmaktadır. Yaşlı hastalar, uzun süren cerrahi müdahalelerden sonra 

hipotermik olmakta (32,2°C-35,0°C) ve yeniden ısınmaları uzun zaman almaktadır. Ameliyat 

öncesi dönemde sistemik ısıtmaya başlanması, ameliyat süresince devam edilmesi ve ısıtmanın 

ameliyat sonrası 2 saate kadar uzatılması özellikle yaşlı hastalarda faydalı bir yaklaşımdır. 

Hastanın vücut sıcaklığı 36 C'nin altındaysa, anestezi indüksiyonundan önce aktif ısıtma (hava 

sirkülasyonlu sistemler) başlatılmalıdır. Ameliyat sırasında, aktif ısıtma ve destekleyici 

önlemler sıcaklığı 36 C'nin üzerinde tutmaya devam etmelidir. 
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• Perioperatif Sıvı Yönetimi  

Perioperatif sıvı tedavisinin amacı, sıvı fazlalığını ve organ hipoperfüzyonunu 

önleyerek sıvı homeostazını sürdürmektir. Yaşlı hastalarda ameliyat sırasında kullanılan 

anestezik ajanlar ve kas gevşetici ilaçlar vazodilatasyona yol açarak sıvının ekstrasellüler alana 

geçişine neden olur. Yaşlılarda sıvı elektrolit dengesizliği gençlere göre daha uzun sürede 

iyileşme gösterir. Yaşlı hastalarda sıvı kaybı daha yavaş tolere edildiğinden düzenli olarak kan 

basıncı oksijen saturasyonu izlenmeli ve 25-30 mL/kg olacak şekilde uygun sıvı infuzyonu 

yapılmalıdır. Sıvı volüm kaybı fazla olan yaşlı hastalarda plazma hacmini korumak amacıyla 

intravenoz (IV) sıvılar, kan/kan elemanları ve plazma genişleticiler uygulanmaktadır. Ancak 

plazma hacmi korumak, cerrahi travmaya bağlı metabolik yanıta, sodyum ve sıvı retansiyonuna 

yol açabilmektedir. Bu durum kardiyak fonksiyonu düşük olan yaşlı hastalarda sağ kalp 

yetersizliğine neden olabilmektedir. Bu yüzden sıvı yüklemesinden kaçınılmalıdır. Cerrahi 

süreçte yaşlı hastalara dehidrate kalmayacak kadar sıvı infüzyonu sağlanmalıdır. Sıvı 

yönetiminde; yaşlı hastalara ameliyattan iki saat sonra tolere edebiliyorsa oral sıvı verilmeye 

başlanmalıdır. Oral sıvı alımı arttıkça parenteral sıvı miktarı azaltılmalıdır. Preoperatif 

dönemde parenteral sıvılardan %0,9 salin kullanılmamalı ve dengeli kristalloidler 

kullanılmalıdır. Perioperatif 2,5 kg'dan fazla kilo alımına yol açan sıvı fazlalığından kaçınılmalı 

ve perioperatif sıfıra yakın sıvı dengesi yaklaşımı tercih edilmelidir. Cerrahi kayıp yoksa, 

postoperatif intravenöz sıvı kesilmeli ve oral alım (1,5 l/gün) teşvik edilmelidir. 

• Cerrahi Kesilerin Seçimi  

ERAS protokollerine göre mümkün olan en kısa kesinin kullanılması gerekmektedir. 

Yaşlı hastalarda azalmış yara iyileşme mekanizması ve immün sistem değişiklikleri gibi 

durumlar nedeniyle minimal invazif cerrahi girişim uygulanması faydalı bir yaklaşımdır.  

AMELİYAT SONRASI DÖNEM UYGULAMALARI 

• Nazogastrik Tüp Kullanımı  

Yaşlı hastalarda yaşlanmaya bağlı olarak bağırsak motilitesi azalmıştır. Nazogastrik tüp 

kullanımı, ameliyata ve kullanılan anestezik ajanlara bağlı azalmış motiliteyi daha da 

zorlaştıracaktır. Ayrıca nazogastrik tüpün olması hastanın oral beslenmesini geciktirmekte ve 

yaşlıda beslenme yetersizliği için risk oluşturmaktadır. Kolon cerrahisinde bile ameliyat sonrası 
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nazogastrik sonda rutin olarak kullanılmamalıdır. Ameliyat sırasında yerleştirilmiş bile olsa 

hemen ameliyat sonunda çıkartılması önerilmektedir. 

• İdrar Kateterinin Çıkarılması 

İdrar retansiyonu riski düşük olan hastalarda ameliyattan sonraki 1. günde transüretral 

kateter çıkarılabilir. Yaşlı hastalara özel bir öneri bulunmamaktadır. 

• Ameliyat Sonrası Bulantı ve Kusmanın Multimodal Yönetimi  

Ameliyat sonrası bulantı ve kusma varlığında yaşlı hastanın erken dönemde oral alımı 

kısıtlanacağından mutlaka önlenmelidir. Bu nedenle, tüm hastalar postoperatif bulantı ve kusma 

profilaksisi almalıdır. Özellikle ameliyat sırasında kusmayı uyaran anestezik ajanların 

kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bulantı, kusma ve disfajinin önlenmesi için, az ve sık 

öğünlerle besleme yapılmalı, sıvıların öğün aralarında alınması sağlanmalı ve hastanın başı 

sakınca yoksa yükseltilmelidir. Postoperatif bulantı ve kusma için iki veya daha fazla risk 

faktörü olan hastalar (kadın, sigara içmeme durumu, PONV veya taşıt tutması öyküsü ve 

postoperatif opioid kullanımı) profilaksi olarak iki antiemetik kombinasyonu almalıdır. 3-4 risk 

faktörü olan hastalar ise iki veya üç antiemetik almalıdır. Metoklopromidin’in merkezi sinir 

sistemine yönelik yan etkilerinden dolayı yaşlı hastalarda kullanılması önerilmemektedir. 

• Drensiz Cerrahi 

Yaşlı hastalarda drenlerin rutin kullanılması önerilmektedir. Dren varlığı yaşlının 

mobilizasyonunu azaltabilir. Gerekli durumlarda dren kullanılmalı, hastalar enfeksiyon 

açısından korunmalıdır. 

• Üriner Kateterler  

Mesane sondası yaşlı hastalarda üriner enfeksiyona neden olması ve yaşlılarda 

mobilizasyonu kısıtlaması nedeniyle mümkün olan en erken dönemde çıkarılmalı, gereksiz 

kateterizasyondan kaçınılmalıdır. Eğer hastada epidural blokaj kullanılmışsa idrar retansiyonu 

olasılığı artacağından, blokaj devam ettiği sürece sondanın tutulması gerekmektedir. Geniş 

pelvik diseksiyon yapılan ameliyatlarda üriner kateter yerine suprapubik kateterizasyon tercih 

edilmelidir. 
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• Glukoz Düzeyi Yönetimi  

Yaşlı hastalarda diyabet en sık karşılaşılan kronik hastalıklardandır.  Yaşlı hastalarda 

cerrahiye karşı oluşan metabolik stres insülin direncine neden olacağından, hastalar ameliyat 

öncesi dönemde iyi hazırlanmalıdır. Özellikle diyabetik yaşlı hastalarda ameliyat sonrası 

dönemde HbA1c’nin 62 mmol/mol (% 7,8) veya daha az, açlık kan şekeri 110 mg/dl, tokluk 

kan şekeri 180 mg/dl’den düşük olmalıdır. Hiperglisemi komplikasyonlar için bir risk 

faktörüdür ve bu nedenle kaçınılmalıdır. Hipoglisemiden de kaçınılmalıdır. Glikoz seviyeleri, 

hasta güvenliğini tehlikeye atmadan mümkün olduğunca normale yakın tutulmalıdır. 

• Gastrointestinal Motilitenin Uyarılması  

Yaşlanmayla birlikte hastalarda gastrointestinal motilite yavaşlamıştır. Ameliyat 

sırasında ve sonrasında aşırı sıvı yüklemesi gastrointestinal fonksiyonu bozabileceğinden 

bundan kaçınılmalıdır. Ameliyat sonrası erken dönemde gastrointestinal motilitenin uyarılması 

için epidural analjezi uygulanması, opioidlerden kaçınılması ve gerektiğinde günde iki kez oral 

magnezyum oksid kullanılması önerilmektedir. Ayrıca yaşlı hastalarda açık cerrahi yerine 

laparoskopik ameliyatların tercih edilmesi, bağırsak fonksiyonu daha erken geri dönmesine ve 

erken oral alıma başlanmasına olanak sağlayacaktır. Nazogastrik sondanın erken çıkarılması da 

gastrointestinal motilitenin uyarılmasına fayda sağlamaktadır. 

• Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimi  

Ameliyat sonrası ağrı yönetimi yaşlı hastalarda morbitide ve mortalitenin önlenmesi 

açısından oldukça önemlidir. Kontrol edilmeyen ağrı yaşlılarda kardiyak iskemi, hipertansiyon, 

taşikardi, ameliyat sonrası depresyon ve deliryum riski, uyku bozuklukları, hipoksi, atelektazi, 

enfeksiyon, solunum yetmezliği ve hastanede kalış süresinde uzama gibi birçok olumsuz 

etkilere neden olabilmektedir. Meta-analizler hem açık hem de laparoskopik cerrahide 

ameliyattan sonraki 2-3 gün boyunca opioidler ile veya sürekli epidural lokal anestezik ile etkili 

ağrı yönetimi sağlandığını göstermiştir. Ancak yaşlı hastalarda opioidler, solunum 

gastrointestinal ve bilişsel işlev üzerindeki olası olumsuz etkileri nedeniyle dikkatli doz 

hesaplaması yapılarak kullanılmalıdır. Postoperatif ileusu azaltmak ve bağırsak iyileşmesini 

artırmak için multimodal opioid koruyucu analjezi uygulaması önerilmektedir. Opioidlerden 

kaçınılmalıdır. Açık abdominal ve pelvik ameliyatlar için, ameliyattan 48-72 saat sonra torasik 

epidural analjezi, ağrının daha iyi giderilmesi için önerilmektedir. Tüm hastalar için ameliyat 

sonrası ağrı yönetimi prosedüre özel olmalıdır. 
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• Ameliyat Sonrası Beslenme  

  Erken besleme hem enfeksiyon riskini hem de hastanede kalma süresini azaltmıştır. Yaşlı 

hastalar iştahsızlık, ağrı gibi nedenler ile yemek yemek istemeyebilir. Hastaların toleransına 

göre kısıtlama olmaksızın ameliyattan sonra normal bir diyete izin verilmelidir. Normal 

beslenme teşvik edilmeli ve mümkün olan en kısa sürede başlatılmalıdır. 

  ERAS protokolüne göre hastalar pozitif nitrojen dengesinin sağlanabilmesi için anesteziden 

uyandıktan hemen sonra oral beslenmeye başlanmalıdır. Yaşlı hastalar ameliyattan sonraki 

ikinci saatte oral sıvı, dördüncü saatte katı gıda almaya teşvik edilmelidir. Yeterli oral beslenme 

sağlanıncaya kadar oral beslenme solüsyonlarıyla destek verilmelidir. ERAS programlarında, 

ideal enerji ve protein alımına erişmek üzere oral beslenme ürünlerinin ameliyattan önceki gün 

ve sonraki en az ilk 4 gün boyunca kullanılması önerilmektedir. 

• Erken Mobilizasyon  

Yaşlı hastaların ameliyat günü 2 saat, takip eden günlerde ise taburcu olana kadar günde 

6 saat yatak dışında kalması sağlanmalıdır.  Drenlerin varlığı bir engel değildir. 

• Taburculuk  

Yaşlı hastalara bakım verecek sosyal desteğin varlığı dikkate alınarak eve taburcu planı 

başvuru anında yapılmalıdır. Taburculuk planlaması için yeterli ağrı kontrolünün sağlanması, 

İntravenöz sıvı ihtiyacının ortadan kalkmış olması, Oral yoldan yeterli gıda alabilmesi, 

Enfeksiyon semptom ve bulguları olmaması, Komorbid hastalıkların kontrol altına alınmış 

olması, Yeterli mobilizasyonu sağlaması, Hastanın eve dönmek için istekli olması 

gerekmektedir. 

• Takip  

Taburcu edilen yaşlı hastalar 24-48 saat sonra telefon ile aranmalı ve durumları 

öğrenilmelidir. Herhangi bir sorun yaşanmazsa ameliyat sonrası 7-10. günlerde yaranın 

kontrolü ve dikişlerin alınması için hastaneye başvurması söylenmelidir. Bu dönemde alınmışsa 

patoloji raporu da hazırlanmış olacağından, gerekli durumlarda onkolojik tedavi planlanmalıdır. 

Taburcu edilen hastalarda ameliyat sonrası komplikasyonlar gelişebileceğinden yaşlı hastanın 

her şikayeti mutlaka dikkatle incelenmelidir. Sonraki görüşme ameliyat sonrası 30. gün telefon 

ile yapılabilmektedir. 
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ERAS protokolleri ile geriatrik değerlendirme ve destek kombinasyonun, genel morbidite 

oranını azalttığı bildirilmektedir. Özetle, ERAS protokolleri yaşlı hastalar için faydalıdır. 

ERAS'ın stres azaltma programı, komplikasyonları azaltarak ve iyileşmeyi destekleyerek bu 

hastalara özellikle iyi hizmet eder. Bununla birlikte, yaşlılara yönelik veriler hala azdır ve bu 

gruba yapılan birçok farklı ameliyat için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 
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Cerrahi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılması Protokolleri; Enhanced Recovery After 

Surgery Protocol (ERAS), perioperatif bakımda kanıt temelli multidsipliner bir yaklaşımdır. 

Multidsipliner ekipte cerrah, hemşire, anestezist, fizyoterapist diyetisyen, vb sağlık 

profesyonelleri yer almaktadır. Cerrahi sürecin her aşamasında aktif rol alan hemşireler, 24 saat 

boyunca hasta ile iletişim halinde olmaları nedeni ile cerrahi sürecin takibinden primer olarak 

sorumludur. ERAS Protokol öğeleri hemşiresinin bağımlı ve bağımsız rollerini içeren görev, 

yetki ve sorumluluklarını da belirtir. ERAS protokolünün temel ilkeleri aynı olmakla birlikte 

protokol bileşenleri, cerrahi tipi arasında farklılık göstermektedir. 

BAŞ BOYUN KANSER CERRAHİSİNDE ERAS PROTOKOLLERİ         

Serbest doku transferi ile baş boyun cerrahisi hastalarında ERAS protokollerinin 

uygulanmasının İncelendiği Randomize kontrollü Çalışma (RKÇ) (2017); Hastanede kalış 

süresinin kısaldığı, ERAS grubundaki hastaların daha erken mobilize olduğu, Morbidite ve 

hastaneye tekrar yatışlar açısından fark olmadığı saptanmıştır. Serbest flep rekonstrüksiyonu ile 

baş boyun kanseri cerrahisi uygulanan hastaların optimal perioperatif bakımına yönelik yapılan 

sistematik derleme (2017) sonucunda 17 maddelik bir ERAS protokolü geliştirilmiştir.  

Baş boyun kanseri nedeniyle majör cerrahi uygulanan hastalarda, preoperatif 

glukokortikoid uygulamasının etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada (2020), 

ERAS protokolü ve preoperatif glukokortikoid uygulaması ile tedavi edilen hastalarda 

hemodinamik stabilitenin daha iyi olduğu saptanmıştır. Baş boyun kanserlerinde (n:104) ERAS 

protokollerinin uyum oranlarını inceyen  bir çalışma ‘da (2020); Ameliyat öncesi ilaç tedavisine 

%84,6 uyum,  Multimodal analjezi dahil müdahalelere %95,1 uyum, Üriner kateterlerin erken 

çıkarılması %76,0 uyum, Erken mobilizasyon %56,7 uyum saptanmıştır.  Uygulamada 

güçlükler yaşansa da baş boyun kanser cerrahisinde ERAS protokollerinin uygulanabilir olduğu 

belirtilmiştir. 

Bir diğer çalışmada, ERAS uygulanan baş boyun onkolojik cerrahi geçiren hastalarında (n:200) 

‘da kontrol grubuna göre (2021); Yoğun bakıma kabul oranında, Hastanede kalma süresinde, 

Tüm komplikasyonlarda, Opioid analjezi kullanımında azalma saptanmıştır. 
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Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre perioperatif dönem için aşağıdaki öneriler yer 

almaktadır. 

Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Ameliyat Öncesi Dönem 

Trakeostomi ve gastrostomiyi de içeren tüm süreçlere ilişkin bilgi verilmesi, Preoperatif 

psikolojik optimizasyonun sağlanması (klinik psikolog ve benzer cerrahi geçiren kişiler ile 

görüşme), Ameliyat sonrası egzersizlerin öğretilmesi, Kısa etkili anksiyolotik verilmesi, 

Preoperatif kısa etkili intravenöz  anksiyolitik uygulanması, venöz tromboembolizm  proflaksisi   

Preoperatif 24 saat oral florayı kapsayan antibiyotik profilaksisi, Preoperatif aç kalmanın 

önlenmesi için ameliyattan 3 saat öncesine kadar karbonhidratlı içeceklerin oral alımı ve 

ardından klorheksidin ile ağız çalkalama, Enteral 500 ml oral rehidrasyon çözeltisi 

uygulanması, Ameliyat sonrası mide bulantısı ve kusmayı yönetmek ve cerrahi enflamatuar 

yanıtıı iyileştirmek için ameliyat başlamadan 30 dakika önce, 8 mg deksametazon IV 

uygulanması yer almaktadır. 

Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Ameliyat Sırası Dönem 

Oral hijyen, Optimal kardiak outputun sağlanması için vazopressörlerin kullanımı, Kan 

transfüzyonu, Bulantı proflaksisi, Multimodel analjezi, Kısa etkili anksiyolitikler, Derin Ven 

trombozu proflaksisi (düşük molekül ağırlıklı heparin proflaksisi) önerilmektedir. 

Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Dönem 

Erken ekstübasyon, Trakeostomisi olan hastalarda kafın indirilmesi ve postoperative 3-5 gün 

içinde dekanülasyon sağlanması, Trakeostomi ile çıkacak hastalara trakeostomi bakımının 

öğretilmesi, Nazogastrik (NG) veya perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) tüpü ile enteral 

beslenmeye ameliyattan sonraki 12 saat içinde başlanması, Postoperatif ikinci günden itibaren 

konuşma ve  beslenmenin değerlendirmesi yapılarak sıvıların oral alımına başlanması, 

Postoperatif analjezi:  Günde iki kez görsel analog skala (VAS) ile ağrı değerlendirmesi, ağrı 

yönetiminde NSAID  ve asetominofen ile multimodal analjezi kullanılması, Tramadol ve 

opiodların sınırlı kullanımı,  Postoperatif birinci günde mobilizasyon, Foley kateter, intravenöz 

ve arteriyel kateterlerin erken çıkarılması yer almaktadır. 

BEYİN TÜMÖRÜ CERRAHİSİNDE ERAS PROTOKOLLERİ 

ERAS protokolünün tümör rezeksiyonu için yapılan elektif kraniyotomilerde 

uygulanmasını inceleyen ilk araştırma 2016 yılında yayınlanmıştır. Çalışma sonucuna göre 

ERAS uygulamalarının; Hasta sonuçlarını iyileştirdiği,  Hastanede kalış süresini kısalttığı, 

Hayatta kalma sürelerini arttırdığı, ERAS protokolünün kraniyotomi için test edilmesi için daha 

fazla araştırmaya gereksinim olduğu vurgulanmıştır. Kraniyotomi yapılan hastalarla yapılan 
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çalışmaları kapsayan Sistematik incelemede ERAS protokolü uygulamasının (2017); İyi 

koordine edilmiş multidisipliner bir yaklaşım olduğu, kafa derisi blokları için özel tekniklerin 

kullanılması, Ağrı kontrolü için opioid olmayan analjeziklerin kullanılması, Hasta sonuçlarını 

iyileştirdiği, Fonksiyonel iyileşmeyi hızlandırdığı, Hastanede kalış süresini kısalttığı 

belirtilmiştir. Bu çalışmada, Kraniyotomi için ERAS protokolünün etkinliğinin incelendiği 

daha fazla araştırmaya gereksinim olduğu belirtilmiştir. Kraniyotomi uygulanan hastalarda 

ERAS protokolünün etkinliğini inceleyen Prospektif RKÇ’ da (2019); ERAS protokolü 

uygulanan grupta, kontrol grubuna göre; Ağrı puanında azalma, Oral sıvı ve katı gıda alımına 

erken başlama, Üriner katater çıkarma süresinde kısalma, Ameliyat sonrası hastanede kalış 

süresinde azalma, Iyileşme de hızlanma saptanmıştır.  Prospektif RKÇ (2020) elektif kriyatomi 

yapılan ERAS uygulanan grubun (n:64) kontrol grubuna (n:65) göre; Postoperative ağrı 

puanlarının düşük olduğu, İyileşmenin hızlandığı, Hastanede kalış süresinin azaldığı, Maliyet 

etkili olduğu gösterilmiştir. Çalışma’da çok merkezli daha büyük örneklem grubu ile çalışmalar 

yapılması gerektiği belirtilmiştir. Başka bir RKÇ (2020) tümör rezeksiyonu için İnfratentorial 

kraniyotomi yapılan ERAS protokolü uygulanan grupta (n:50) kontrol grubuna (n:55) göre; 

cerrahi sonrası ilk 72 saatte; Postoperatif bulantı ve kusmanın azaldığı, Antiemetik kullanımının 

azaldığı, Postoperatatif anksiyete düzeyinin düşük olduğu, Uyku kalitesinin arttığı 

gösterilmiştir. 

 Beyin Tümörü Cerrahisinde Ameliyat Öncesi Dönem  

Danışmanlık, bir ay önce sigara ve alkolün bırakılması, Enteral beslenmenin 

sağlanması, İmmünonutrisyonun kanser hastalarında enteral nutrisyona üstün olduğu, 

Postoperatif insülin direncini önlediği, açlık ve susuzluk hissini giderdiği cerrahiden 2 saat önce 

karbonhidrat yüklemesi, Berrak sıvı içeceklerin ameliyattan 2 saat öncesine kadar verilmesini 

içermektedir. 

Beyin Tümörü Cerrahisinde Ameliyat Sırası Dönem  

Enfeksiyonun önlenmesinde; Kafa derisi tıraşının en aza indirilmesi, Deri 

insizyonundan bir saat önce İV antibiyotik proflaksisi (sefazolin), MRSA olan hastalarda ise 

cilt insizyonundan 1 saat önce vankomisin ile profilaktik tedavi  önerilmektedir. Ağrı ve opioid 

tüketiminde azalma sağladığı için özellikle postoperatif ilk 6-8 saate kadar skalp infiltrasyonu 

ve bloğu kullanılması, Total İntravenöz anestezi yer almaktadır. Kraniyotomi hastalarında 

venöz tromboembolizmi (VTE) önlemek için dereceli kompresyon çoraplarının ve aralıklı 

pnömatik kompresyonun kullanılması, Enoksiparin ilavesinin VTE’yi azalttığı, kanamayı 
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artırdığı için antikoagülanların rutin kullanılmaması, Antimikrobiyal profilaksi, Hipoterminin 

önlenmesi için  sıcak hava  üflemeli sistemler kullanılmasını içermektedir. 

Beyin Tümörü Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Dönem  

Potoperatif ağrıda Gabapentin, tramadol ve intravenöz asetaminofen, Bulantı ve kusma 

oranı kraniyotomi popülasyonunda oldukça yüksek (%47) olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle, 

Serotonin reseptör antagonistlerinin (Ondansetron, granisetron), ve deksametazonun rutin 

kullanımı, Sıvı dengesinin sağlanması, Erken mobilizasyon önerilmektedir. 

AKCİĞER KANSERİ CERRAHİSİNDE ERAS PROTOKOLLERİ 

Akciğer kanseri cerrahisinde 7 RKÇ ile yapılan Sistematik inceleme ve meta-analiz de (n:486)  

(2017) ERAS protokollerinin; Düşük morbidite, Cerrahi komplikasyonların azalması, 

Hastanede kalış süresinin kısalması, Daha az maliyet  ile ilişkili  olduğu gösterilmiştir. Bir 

başka, Sistematik incelemede (2019) akciğer kanseri ameliyatı olan hastalarda ERAS protokolü 

uygulanmasının; Pulmoner ve kardiak komplikasyonları, Tekrar yatışları, Hastanede kalış 

süresini azalttığı, Maliyeti düşürdüğü ve Postoperatif 1-ile 6 ay arasında fiziksel yaşam 

kalitesini artırdığı österilmiştir. Ayrıca, Akciğer kanser cerrahisinde metodolojik olarak daha 

güçlü çalışmalara gereksinim olduğu vurgulanmıştır. Bir diğer derleme’de (2018); Akciğer 

kanser cerrahisinde ERAS protokolleri, 2019 yılında Toraks Cerrahisinde ERAS Protokol 

rehberi yayınlanmıştır. 

Perioperatif dönem için rehberlerin önerileri aşağıda yer almaktadır.  

Akciğer Kanseri Cerrahisinde Ameliyat Öncesi Dönem  

Ameliyat öncesi danışmanlık ve eğitim, Beslenme durumu ve kilo kaybı açısından 

tarama, Malnütrisyonlu hastalara oral nütrisyonel destek, Preoperatif aneminin 

değerlendirilmesi, Ameliyattan en az 4 hafta önce sigara ve alkol bırakılması, Ameliyat öncesi 

6 saate kadar katı, 2 sate kadar sıvı gıdaların alımı, Oral karbonhidrat yüklemesi, Kısa süreli 

yoğun akciğer rehabilitasyonu (anti-inflamatuar ilaçlar, anti-astım tedavileri, nebulize 

kortikosteroid ve bronkodilatör inhalasyon, ve inspiratuar kas egzersiz eğitimi şiddetle 

önerilmekte, Preoperatif anksiyeteyi azaltmak için sedatif verilmemesi, Deri hazırlağında 

povidone iyot yerine klorheksidin-alkol kullanılması, Venöz tromboembolizm profilaksisi, 

(DMH ve antiembolik çorap), Antibiyotik proflaksisi, Kılların temizliği gerekli değilse 

temizlenmemesi yer almaktadır. 

Akciğer Kanseri Cerrahisinde Ameliyat Sonrası Dönem  

Postoperatif opioid kullanımını azaltmak amacıyla regional anestezi, Tüm hastalara 

düzenli olarak bir asetaminofen ve Steroid olmayan antienflamatuar ilaç (NSAID) 
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kombinasyonu kullanımı, Kontrendikasyon yoksa daha önceden kronik ağrısı olan hastalarda 

ketamin düşünülmelidir. Gögüs tüpünün hava kaçağı yoksa seröz drenaj 24 saatte 450ml altında 

ise çıkarılması, İki göğüs tüpü yerine tek dijital gögüs tüpünün tercih edilmesi, Üriner kateter 

takılmaması, Postoperatif İlk 24 satte mobilizasyon önerilmektedir. 

MEME KANSERİ CERRAHİSİNDE ERAS PROTOKOLLERİ 

Total mastektomi ve eş zamanlı rekonstriksiyon yapılan hastalarda ERAS 

protolollerinin etkinliğinin incelendiği çalışmada; Preoperatif asetaminofen, gabapentin, and 

scopolamine;  

Rejyonel anestezi, intraoperative dexamethasone and ondansetron kullanılmış; Postoperaratif 

ağrı ve bulantı kusma azaldığı gösterilmiştir.  Mastektomi sonrası meme rekonstriksiyonunda 

ERAS protokollerinin etkinliğini inceleyen sistematik derleme ve meta analizde (2019); Opioid 

kullanımını azalttığı, Komplikasyonsuz hastanede kalma süresini kısalttığı, Hastaneye tekrar 

yatışları, Hematom ve infeksiyon gibi major komplikasyonları etkilemediği belirtilmiştir.  

Meme rekonstriksiyonunda ERAS protokollerinin etkinliğinin ve güvenliğinin incelendiği 10 

çalışmayı içeren meta-analizde (2019), Postoperatif ağrı puanlarını, Morfin kullanımını 

azalttığı, Hastanede yatış süresini azalttığı, Komplikasyon oranını, Hastaneye tekrar yatışları 

ve maliyeti etkilemediğini gösterilmiştir. Kanama mikrarını ve hasta doyumunu inceleyen 

çalışmalara gereksinim olduğu belirtilmiştir. Mastektomi sonrası ERAS uygulanan grupla 

uygulanmayan grup karşılaştırıldığı çalışma’da ERAS grubunda (2020); aynı gün taburcu olan 

hasta sayısın anlamlı olarak yüksek olduğu, Komplikasyon oranının anlamlı olarak düşük 

olduğu saptanmıştır. 

Meme mikrocerrahi rekonstriksiyonda ERAS ptotokollerinin uygulandığı RKÇ’da 

(2019) ERAS protokollerinin uygulandığı grupta (n:66) geleneksel bakım alan kontrol grubuna 

(n:72) göre; Major komplikasyon oranında, Kateterin çıkarılmasına kadar geçen sürede, 

Bağımsız mobilizasyona kadar geçen sürede, Toplam opioid kullanımında azalma, Hastanede 

kalış süresi arasında fark olmadığı saptanmıştır. İmplant temelli rekonstriksiyonla birlikte 

mastektomi uygulanan hastalarda Eras Protokolünün; Narkotik analjezik kullanımının azalttığı 

hastanede kalış süresi önemli ölçüde kısalttığı, Hasta tarafından bildirilen ağrı skorlarının, 

bulantı, hematom ve enfeksiyon gibi postoperatif komplikasyon oranlarının kontrol grubuyla 

benzer olduğu gösterilmiştir. Amerika da; yapılan bir çalışma da (2020) total mastektomi 

sonrası ERAS protokolü uygulanan grupta (n:72) uygulanmayan gruba göre (n:83); 

Postoperatif bulantı kusma insidansının, Postoperatif opioid kullanımının amaliyathanede ve 

PACU’de azaldığı, Klinikte benzer olduğu,  
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Hastaların bildirdiği ağrı puanlarının düşük olduğu, Hastane kalış sürelerinin benzer olduğu 

saptanmıştır. 

Meme kanser cerrahisinde önerilen ERAS protokolleri aşağıda yer almaktadır. 

Hastaneye yatış öncesi, obesite varsa BMI ≤30 kg/m2 olması, Ameliyattan 2 saat önceye kadar 

berrak sıvıların verilmesi, Ameliyattan 2 saat önce karbonhidrat yüklemesi yapılması, , Cilt 

dezenfeksiyonu klorheksidin ile yapılması, İnsizyondan bir saat önce proflaktif antibiyotik 

uygulanması önerilmektir. İntra-operatif hipoterminin önlenmesi ve vücut ısısının 36 derecenin 

üzerinde tutulması gerektiği belirtilmiştir. 

Ameliyattan 24 saat sonra oral alıma başlanması, DVT proflaksisi için hastada yüksek kanama 

riski yoksa ilk mobilizasyon veya taburculuğa kadar Düşük Molekül Ağırlıklı Hepari (DMAH) 

verilmesi,  Ameliyat sonrası İlk 72 saat içinde flep takibinin sık sık yapılması, Gömülü flep 

vakalarında doppler cihazları ile izlem yapılması, multimodel analjezi ugulanması ve 

opioidlerden uzak durulması, Cerrahi sonrası 24 saat içinde oral beslenmeye başlanması, 

güncellenen son rehber 2019 da yayınlanmıştır. Rehberde ERAS eğitiminin hemşirelik 

müfredatında olması, eğitimin okulda başlaması gerektiği, Bu eğitimlerin klinik alanda sürekli 

güncellenmesi, ERAS’ın hemşirelik işyükü üzerine etkisini gösteren çalışmalar yapılmış ancak 

hemşirelik perspektifinden ERAS’ın anlaşılması için daha kaliteli çalışmalara gereksinim 

olduğu belirtilmiştir. 

ERAS hedeflerinin daha iyi karşılanabilmesi, hemşirelerin hastayı süreç boyunca 

ilerletebilmesi için otonom olarak süreci izlemesi, taburculuk kriterlerini ve günlük hedefleri 

belirlemesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır.  

Yapılan bir çalışma’da ERAS protokolüne uyum ile metastatik olmayan kanser için 

laparoskopik kolorektal rezeksiyondan sonra uzun süreli sağkalım arasında bir ilişki olduğunu 

bildirilmektedir. 

ERAS Protokolüne daha düşük uyumun, kanser evresinden ve postoperatif komplikasyonlardan 

bağımsız olarak, daha kötü sağkalım için bağımsız bir risk faktörü olduğunu belirtmiştir. 

Obstriktif kolorektal kanser cerrahi yapılan hastalara uygulanan ERAS protokollerinin 

geleneksel grupta yer alan  hastalara göre; Mortaliteyi azaldığı, Hastane kalış süresini azaldığı, 

Komplikasyon oranını azalttığı, 30 gün içinde tekrar hasytaneye yatış oranının azldığını 

gösterilmiş olup ERAS protokollerinin etkili ve uygulanabilir olduğu belirtilmiştir. 

 

Metastatik olmayan Kolorektal Kanser (KRK) olan hastalarda laporoskopik kolorektal 

rezeksiyon sonrası  ERAS protokollerine uyum ile uzun süreli hayatta kalma arasındaki ilişkinin 
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incelenmesi amacıyla yapılan çalışma’da;ERAS protokolüne uyum oranı ile 3 yıllık sağkalım 

arasındaki ilişki analiz edilmiştir. (Grup 1 >%80 uyum; Grup 2 > %80 uyum) 

Uyumun yüksek oluğu 1. grupta ( >%80)  

Daha uzun hayatta kalma, daha az komplikasyon oranı, Hastane kalış süresi ve tekrarlı 

yatışlarda azalma, Postoperatif birinci günde oral diyeti daha iyi tolere etme, Postoperatif birinci 

günde mobilizasyon oranında yükseklik saptanmıştır. Protokole daha az uyumun, kanserin 

evresinden ve postoperatif komplikasyonlardan bağımsız olarak, hayatta kalma oranlarını 

olumsuz etkilediği gösterilmiştir. 

Laporoskopik KRC cerrahide ERAS uygulama sonuçlarının incelendiği çalışmada (2020); 

Grup 1 (Evre I-III; n:168) ve  Grup 2 (Evre IV n:20) karşılaştırılmıştır. Gruplar arasında 

sosyodemografik özellik ,BMI, ASA, tümör lokalizasyonu veya cerrahi tipi ve komplikasyonlar 

açısından fark olmadığı, Komplikasyon oranlarının benzer olduğu, İş Kaybı, Yeniden hastaneye 

kabullerin Grup 2 de yüksek olduğu,  ERAS’a uyumun düşük olduğu belirtilmiştir. Grup 2’de  

KRC’de ERAS protokolü ile loporaskopi kombinasyonunun kısa vadeli klinik sonuçlarının 

benzer olduğu ve iyileşme sağladığı için kullanılabileceği, Büyük örneklemli çalışmalara 

gereksinim olduğu vurgulanmıştır. 

GASTROİNTESTİNAL KANSER CERRAHİSİNDE ERAS PROTOKOLLERİ 

Özafajektomide ERAS uygulamalarına yönelik 2019’da yayınlanan Rehberde; 

Multidisipliner yaklaşım, Preoperatif dönemde; yüksek riskli hastalarda GI system kullanılarak 

enteral beslenmenin sağlanması, Preopreratif karbonhidrat yüklemesi, Cerrahi, neoadjuvan 

kemoterapinin tamamlanmasından 3-6 hafta sonra yapılması, Minimal invasive cerrahinin 

tercih edilmesi, Özofagus rekonstrüksiyonu için Mide, kolon ve jejunum tercih edilebileceği 

belirtilmiştir. Aynı Rehberde;  Preoperative uzun etkili anksiyolitiklerden kaçınılması (özellikle 

yaşlı hastalar için), Ameliyat sırasında NG tüp taklıp ameliyattan sonrası postoperative 2. günde 

çıkarılması, Göğüs tüpü sayı ve süresinin azaltılması, Özefajektomi sonrası 3 ile 6 gün içinde 

enteral beslenmenin başlatılması, İV veya inhaler anestezinin kullanılması, Özefajektomi 

sonrası yoğun bakım rutin olarak kullanılmaması, Bulantı ve kusma riski yüksek hastalarda 

proflaktif antiemetik kullanılması belirtilmiştir. Ayrıca, Postoperatif Mutimodal analjezi 

kullanılması (Acetaminophen (paracetamol) NSAID ile birlikte) kullanılması, Postoperatif 

mobilizasyonun mümkünse ameliyat günü başlatılması, Alkol ve sigara kullanımı 4 hafta önce 

bırakılması, Mekanik bağısak temizliğinin azaltılması rutin kullanılmaması belirtimiştir. 

Ayrıca; Minimally invaziv cerrahi tekniklerin kullanılması, Glisemik kontrol için erken enteral 

beslenme, 180 mg/dl üzerinde kan glikoz düzeyinin tedavi edilmesi, Üriner enfeksiyon oranını 
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düşürmek için 4 günden uzun idrar drenajı gerekiyorsa suprapubik kateter kullanılması, 

Ameliyat günü mobilizasyon ve spirometre kullanımın teşvik edilmesi yer almaktadır. Kanser 

nedeniyle Özafajektomi uygulanan hastalarda ERAS uygulamalarına ilişkin yapılan sistematik 

inceleme ve Meta-analiz’de (2020) kanıta dayalı rehber önerileri ile benzer sonuçlar 

saptanmıştır. 

MESANE KANSERİNDE CERRAHİSİNDE ERAS PROTOKOLLERİ 

ERAS protokollerinin radikal sistektomi hastalarında uygulama sonuçlarının 

incelendiği tek merkezli prospektif çalışma’da (2018); ERAS protokollerinin uygulandığı 

grupta; İntraoperatif dönemde kan kaybının ve kan transfüzyonunun azalttığı olduğu, Hastane 

kalma süresinin kısaldığı, Sağkalım, tekrar yatışları ve onkolojik sonuçları etkilemediği 

saptanmıştır. Ayrıca, ERAS protokollerinn uygulanmasının desteklenmesi ve daha fazla 

çalışma yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kanser nedeniyle Sistektomi, Nefrektomi yapılan 

hasta grubunun yer aldığı çalışmaların incelendiği sistematik inceleme’de (2020); Hastane de 

kalış süresinin azaldığı, Maliyetin azaldığı, Erken evere hastalarda yaşam kalitesini yükseltdiği 

gösterilmiştir.  Bu alanda sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle daha fazla çalışmaya 

gereksinim olduğu belirtilmiştir. 

 

Onkolojik cerrahi geçeren hastalarla yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir. Günübirlik onkolojik cerrahi vakasının incelendiği çalışma (2965 mastektomi, 1099 

histerektomi, 680 troidektomi ve 1976 prostatektomi olmak üzere toplam 6781) sonucunda; 

Bulantı kusmanın azaldığı, Total intravenöz anestezi kullanımının, İntroperatif ve postoperative 

opioid kullanımının azaldığı, ERAS önlemlerine uyumun genel olarak yüksek olduğu, ancak 

ameliyatlar arasında farklılık gösterdiği,  ERAS protokollerinin günübirlik kanser cerrahisinde 

uygulanabileceği gösterilmiştir. Çeşitli hasta popülasyonlarında yapılan onkolojik cerrahi de 

ERAS protokollerinin uzun dönem sonuçlarının analiz edildiği 2021 yılında yapılan, 26 

çalışmayı içeren sistematik inceleme’de; ERAS protokollerinin, Ameliyattan sonra adjuvan 

kemoterapinin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını geliştirdiği, ERAS protokolünün 

nüks veya metastaz ve uzun süreli sağkalım ile ilişkili olup olmadığını belirlenin zor olduğu 

gösterilmiştir. Aynı Sistematik İnceleme’de yapılacak çalışmalar için belirtilen öneriler aşağıda 

yer almaktadır. 

• Her kanser cerrahisinde standart bir ERAS protokolünün uygulanmasıve etkisinin yüksek ve 

düşük hacimli tıp merkezlerinde karşılaştırılması, 

• Çok merkezli karşılaştırılmalı çalışmaların yapılması 
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•  ERAS'a yüksek uyum, düşük uyum sonuçlarının karşılaştırılması, 

• Uzun vadeli genel sağkalımın veya kansere özgü sağkalımın ile ERAS ile ilişkisinin 

incelenmesi önerilmiştir. 
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HEPATOBİLİYER CERRAHİDE ERAS PROTOKOLLERİ 

 

Doç. Dr. Yaprak SARIGÖL ORDİN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Cerrahi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılması (ERAS), Hızlandırılmış Cerrahi (Fast-

Track Surgery) veya Clinical Pathway programları, ameliyat sonrası hasta sonuçlarının 

iyileştilmesi, hızlandırılması ve iyileşme süresini kısaltılması amacıyla geliştirilen çok yönlü 

tedavi ve bakım stratejileridir. ERAS ptorokolleri ya da stratejileri herhangi cerrahi hasta grubu 

için özel olarak çalışılmakta ve önerier sunulmaktadır.  Bu bildirinin amacı, hepatobiliyer 

cerrahi hastaları için ERAS protokolü kapsamında en son rehberrlerin önerileri ve kanıt düzeyi 

yüksek olan çalışma sonuçlarının açıklamaktır. Bu kapsamda öncelikli olarak 2020 yılında 

yayınlanan pankreatikoduedonektomi cerrahisinde ERAS önerileri rehberinin önerileri yer 

almaktadır. Ayrıca ilgili öneri alt başlıkları altında en son yayınlanan ve önemli olan kanıt 

düzeyi çalışmalarının sonuçları sunulmuştur.  

Kanıt 

düzeyi 

Anlamı  

Yüksek Gerçek ve tahmini etki arasındaki korelasyona yüksek güven. 

Orta Beklenen etkide orta derecede güven. Farklı etki olabilir  

Düşük Beklenen etki konusunda sınırlı güven. Çok farklı etki olabilir  

Çok 

düşük  

Beklenen etki konusunda çok az güven. Güvenilmez ve farklı etki 

olabilir  

 

Ameliyat öncesi danışmanlık  

Hastalara ameliyat öncesi sadece sözel değil multimedia kullanılarak danışmanlık verilmelidir  

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Zayıf  

Ameliyat öncesi danışmanlık hastaların korku ve ankisyetisi azaltarak hastane yatış srüesni 

kısaltmakta ve iyileşmeyi hızlandırmaktadır.  
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Ameliyat öncesi rehabilitasyon  

Major cerrahi öncesi 3-6 hafta rehabilitasyon programına başlanmalıdır 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü  

Rehabilitasyon programları, egzersiz, beslenme desteği, anksiyete düşürücü girişimler, beden 

yapısı ve performansını optimize edici girişimleri içermektedir. Kanıtlar, kolorektal ve major 

gastrointestinal cerrahi hastaları ile yapılmış çalışmalardan elde edilmiştir.  

Ameliyat öncesi biliyer drenaj  

Ameliyat sonrası mortalite hariç komplikasyonları arttırdığı için ameliyat öncesi biliyer 

drenaj önerilmez. Bu nedenle, bilirubin > 250 mmol/l, kolojitis, piruritus, neoadjuvan tedavi 

olmaksızın yapılmamalıdır.  

• Kanıt: Yüksek 

• Öneri: Güçlü  

Konu ile ilgili 12 metaanaliz yapılmıştır; 10 metaanalizde mortalite hariç 

komplikasyonları arttırmadığı, 1 metaanailizde etkisinin olmadığı ve  1 metaanalizde daha az 

komplikasyon oranına sebep olduğu belirtilmiştir. Cochrane sistematik derlemesinde, perkütan 

transhepatik bilier drenaj ve endoskopik stent uygulaması ile ilgili yapılan çalışmalarda yan 

tutmanın çok yüksek olduğu ve araştırma sonuçlarında komplikasyonları ve mortaliteyi 

arttırmadığı ancak cerrahi alan enfeksiyonunu arttırdığı belirtilmiş.  

Ameliyat öncesi sigara ve alkol 

Sigara en az 4 hafta önce kesilmesi yara iyileşmesi ve solunum sistemi komplikasyonlarını 

azaltıyor.  

• Kanıt: Orta  

• Öneri: Güçlü  

Orta düzeyde kullanıcılar için alkolün kesilmesi ile ilgili kanıtlar eksik. Yüksek düzeyde 

kullanıcılar için alkol kesilmesinin yararları kanıtlanmış  

• Kanıt: orta düzey içiciler için düşük, yüksek düzeyde kullanıcılar i,çin yüksek 

kanıt 

• Öneri: Güçlü 
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Ameliyat öncesi beslenme 

Ameliyat öncesi beslenme girişimi (nazogastrik ya da nazojejunal feeding) aşırı kilo 

kaybı olan hastalar için önerilir (>15 kilo kaybı ya da BKİ < 18.5 kg/m2)  

• Kanıt: > 15 kilo kaybı güçlü 

• Öneri: Güçlü  

BMI hesaplaması dışında, ameliyat öncesi beslenme değerlendirmesi ve hastanın 

önceden bildirdiği kiloya dayalı kilo kaybı ve başvuru sırasındaki ağırlık ölçeklendirmesinin 

yapılması önerilmez 

• Kanıt: Orta  

• Öneri: Zayıf  

Ameliyat öncesi immunonutrisyon 

Önerilmemektedir 

• Kanıt: Yüksek 

• Öneri: Güçlü  

Yapılan çalışmalarda olumlu etkisini gösteren çalışmalarda mevcut ancak bazıları firma 

destekli hepsinin yan tutma oranı yüksek, çalışmalarda beslenmeye başlangıç ve sürdürme 

zamanları net değil. Çalışmalarda, arjinin, glutamin, omega 3, nukleitides içeren beslenme 

solüsyonları çalışıldığı görülmektedir.  

Ameliyat öncesi açlık ve karbonhidrat tedavisi 

Risk faktörleri (gastrik obstrüksiyon, nefropatinin eşlik ettiği diyabet vb) olan hastalarda 6 saat 

önce katı yiyecek, 2 saat önce sıvı  

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü  

Karbonhidrat yüklemesi güvenli ve yararlı etkileri var 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü  

Premedikasyon 

Özellikle yaşlı hastalarda ameliyat sonrası kognitif disfonkisyonun görülmemesi için 

farmakolojik anksiyolitiklerden kaçınılmalı  
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• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü 

Böbrek fonksiyonları iyi olan hastalarda, NSAİİ ya da selektif COX 2 inhibitörleri ameliyat 

sonrası uygulanabilir 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü 

Antitrombolitik profilaksi 

Düşük molekül ağırlıklı hepatin ve parçalanmamış(fragmante olmayan) heparin 

cerrahiden 2-12 saat önce başlanmalı ve hasta taburcu olana kadar devam etmelidir. Kanser 

tanısı olan PD hastaları için uzamış (4 hafta) tromboprofilaksi önerilir.  

• Kanıt: Yüksek 

• Öneri: Güçlü  

Kimyasal tromboprofilaksiye ek olarak mekanik önlemde önerilir 

• Kanıt: Düşük 

• Öneri: Zayıf 

Yapılan çalışmalarda, 75 yaş üstü, organ boşuklarında enfeskiyon avrlığı ve obezite 

önemli tomboemboli risk faktörleri olarak bulunmuştur. Epidural analjezinin güvenli 

kullanılabileceği ancak sonlandırılmadan 12 saat önce tromboprofilaksinin kesilmesi 

önerilmiştir.  

Antimikrobiyal profilaksi ve cilt hazırlığı 

Cilt insizyonundan 60 dakika önce tez doz IV ve cerrahi esnasında ilacın yarılanma 

zamanına göre tekrarlanmalı. Ameliyat sonrası önerilmez fakat safra kültürü pozitif olan 

hastalarda düşünülebilir. Ameliyat esnasında endobilier stantli hastalarda rutin olarak safra 

kültürü alınmalıdır.  

• Kanıt: Yüksek 

• Öneri: Güçlü  
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Öncelikli olarak alkol bazlı antiseptikler tercih edilmeli. Yara koruyucular cerrahi alan 

enfeksiyonlarının azaltılmasında yararlı olabilir 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü  

Epidural Analjezi 

Orta seviye torasik epidural anestezi, ameliyat sonrası mükemmel ağrı kontrolü ve cerrahinin 

katabolik aktivitesini düşürmektedir.  

Doğru yerleştirilmiş kateterle düşük doz anestezik ve opioid infüzyonu motor blok ve 

hipotansiyon gibi yan etkileri azaltır.  

Ameliyat sonrası 48-72 saat torasik epidural analjezi sıvı retansiyonunu önleyerek maksimum 

yararlılık sağlar. 

Torasik epidural anestezi açık PD’lerde IV opioid kullanımına göre ameliyat sonrası intestinal 

fonksiyonların geri gelmesi ve pulmoner komplikasyonların daha az görülmesi açısından tercih 

edilmelidir.  

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü 

Ameliyat sonrası IV ve PO analjezi 

Ketamin, major cerrahilerde düşük doz infüzyon olarak kullanılabilir. Yüksek doz özellikle 

yaşlı hastalarda kognitif bozukluklara neden olabilir. 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü  

Parasetamol/acetominofen 

• 4-6 saat, 4 gr, karaciğer disfonksiyonu olanlarda daha düşük doz  

NSAII 

• COX-1 (diclonenac, ibufrofen), COX-2 (beracoxib) analjezi, anti-inflamatuar ve 

popidleirn etkisini arttırmak için kullanılabilir. COX-2 trombosit disfonksyonu 

oluşmaması çaısan daha güvenli  

• PD’de yapılmış çalışma yok  
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• GİS yan etkisi, böbrek kan akımında azalma, böbreklere zarar verme etkisi 

açısından dikkatli olunmalı  

IV opioid (morfin, hidromorfin)  

• HKA olarak kullanımı yaygın. IV opioid yerine TEA tercih edilmeli  

Lidokoin infüzyonu 

• Genellikle intraoperative kullanım (ameliyat esnası ve sonrası opioid kullanımı 

azaltmak için)  

• Anti-inflamatuar etki 

• PD hastalarında doz ve kullanım süresi hakkında kanıt yok  

Dexmedetomidine 

• Analjezi, sedasyon ve ameliyat sonrası opioid gereksinimi azaltma için kullanım 

• Beyne etkisi komplkes, anestezi gereksinimini düşürüyor 

• Ancak ameliyat sonrası sedayon ve bradikardi gibi yan etkileri mevcut! 

Yara kateteri ve transvers abdominis blok 

Peritoneal kateter ile sürekli yara infiltrasyonu PD hastalarında epidural analjeziye alternatif 

olabilir.  

• Kanıt: Yüksek 

• Öneri: Güçlü 

Sürekli yara infiltrasyonu 

• Subkutan katetere göre ağrı kontolü daha iyi 

• Epidural analjesiye göre vasopressor kullanımı daha az. Ağrı kontrolü, yan etki 

ve ameliyat sonrası komplikasyon oranı aynı  

Transvers abdomis blok 

• PD hastalarında yapılmış çalışma yok  

• Önerilmiyor  

Bulantı-Kusma 

Tüm hastalara ameliyat sonrası bulantı kusma profilaksisi uygulanmalı. Hastada iki 

veya daha fazla risk faktörü varsa iki antiemetik uygulanmalı. Hastada 3-4 risk faktörü varsa 

ikili veya üçlü antiemetik uygulanmalı 

• Kanıt: Orta 
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• Öneri: Yüksek 

Risk faktörleri: kadın cinsiyet, sigara içmeme, amileyat sonrası bulantı-kusma öyküsü ya da 

araba tutması öyküsü, ameliyat sonrası opioid kullanımıdır. PD hastalarında erken 

mobilizasyon, metoklopramid kullanımı, 1. ya da 2 gün NG’nin çıkarılması bulantı-kusmayı 

azaltmaktadır. En önemli faktörünün NG kullanımı olduğu belirtilmiştiri  Açık  cerrahi sonrası 

daha fazla görüldüğü rapor eidlmiştir.  

Hipotermi 

Klinik olarak hipotermi, ana olumsuz sonuçlar açısından 36 °C'de başlar. Hastanın oral 

sıcaklığı 36 °C'nin altındaysa, anestezi indüksiyonundan önce aktif ısıtma (sıcak-hava veya 

sirkülasyonlu su sistemleri) başlatılmalıdır. Ameliyat sırasında, aktif ısınma ve destekleyici 

önlemler, sıcaklığı 36 °C'nin üzerinde tutmaya devam edilmelidir. Ameliyat sonrası sıcaklık 36 

°C'nin üzerindeyse hastalar anestezi sonrası bakım ünitesinden taburcu edilmelidir. 

• Kanıt: Yüksek 

• Öneri: Güçlü 

Ameliyat sonrası glisemik kontrol 

Mevcut veriler, diyabetli ve diyabetik olmayan hastalarda yüksek kan şekeri ile olumsuz 

klinik sonuçlar arasında bir ilişkiyi desteklemektedir. Perioperatif dönemde optimal glisemik 

hedef belirsizdir. Glikoz seviyeleri, hasta güvenliğini tehlikeye atmadan mümkün olduğunca 

normale yakın tutulmalıdır. Hipoglisemiye neden olmadan insülin direncini azaltan perioperatif 

tedaviler önerilir. Geleneksel tedaviyle karşılaştırıldığında sıkı glisemik kontrolün (kan glukoz 

seviyeleri normal ve dar aralıkta) daha az yararlı olmadığını destekleyen güçlü kanıtlar yoktur. 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü 

Insülin direncinin azaltılması için; ameliyat öncesi karbonhidrat uygulaması, sürekli epidural 

analjezi, erken beslenme ve erken mobilizasyon önerilmektedir. Hemoglobin A1c seviyesi risk 

faktörü olduğunu belirten araştırma sonuçşarı mevcut değildir bu nedenle ameliyat öncesi 

mutlaka bakılması önerilmemektedir. Erken ameliyat sonrası hiperglisemi > 140 mg/dL; PD 

hastalarında komplikasyonları arttırıyor. Gerçek risk faktörü olarak meliyat sonrası erken 

dönem hipergliseminin varlığının olduğu belirtilmektedir. Ancak hiperglisemi için bir sınır 

verilmemektedir 150 ve 250 mg/dL’nin üstünü hiperglisemi için kesme noktası alan çalışmalar 
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bulunmaktadır. Insülin tedavisinde, yoğun tedavi  ve hedef glikoz aralığının dar tutulmasının 

yarar ve zararı tam olarak ortaya konmamıştır.  

Nazogastrik tüp 

Cerrahi sonrası NG kullanımı hasta sonuçlarını etkilemiyor ve rutin kullanımında dikkatli 

olunmalı  

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü 

Sıvı dengesi 

ERAS protokolü kapsamındaki hastalarda aşırı sıvı yüklenmesinin olmaması hasta 

sonuçlarını olumlu etkiler. Ameliyat esnası ve sonrası invaziv olmayan hedefe yönelik bir sıvı 

tedavisi algoritması, perioperatif sıvı uygulaması yönetimi ve potansiyel olarak hasta 

sonuçlarını iyileştirir. 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü 

Aşırı sıvı yüklemesi ameliyat sonrası komplikasyon oranlarını arttırır. Aşırı sıvı 

yüklemesi: sıvı şifti, ödem, bağırsak duvarı inflamatuar cevabını uyarır, anastomoz kaçağı 

riskini arttırır, pankreatik fistül riskini artırır. Hedef sıvı dengesinin PD hastaları için 

tanımlanmasına gereksinim vardır.   

Elektrolit dengesizliği 

Yapılan bir çalışmada Hipo-hiperkalemi, Hipo-hipernatremi ve Hipo-hiperkloremi 

incelenmiştir. Bu çalışmada klinik uygulama örneği olarak, ameliyat öncesi, sonrası 1. 3. 5. gün 

K, Na, Cl kan plazma düzeyi kontrolü. Uygulanan sıvı ve elektrolitlerin kaydı. %0.09 NaCL; 

%5-10 glikoz uygulaması ve PO %10 potasyum klorid uygulaması yer almaktadır. Sonuç olarak 

elektrolit uygulamasında ERAS protokolü uygulanan grupta daha az sıvı ve elektrolit 

uygulamasının olduğu, en fazla hipokaleminin görüldüğü ve ERAS uygulanan grupta daha 

fazla hipokalemi görüldüğü belirtilmiştir. Ameliyat sonrası 3. günde K kesme değeri < 3.76 

mmol/L olması, her gün 35.41 mmol oral potasyum verilmesi ve yaşlı hastalarda daha sıkı bir 

takip olması önerilmektedir. 
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Perianastomatik drenaj 

Pankreas cerrahisinde diren kullanmama yaklaşımı ile ilgili çelişki vardır. Amilaz seviyesi > 

5000 U/L olan hastalarda 72 saatte erken diren çıkarımı önerilir. 

• Kanıt: Diren kullanmama Orta  

• Kanıt: Erken diren çıkarma Orta  

• Öneri: diren kullanmama Düşük 

• Öneri: erken diren çıkarma Güçlü 

Diren kullanımında fistül riski önemlidir bu nedenle orta ve yüksek riskli hastalarda 

kullanılmalıdır. Amilaz enzimi fistül riski için önemli bir göstergedir.  

Somatostatin kullanımı 

Pankreatik fistülü önlemek için sistematik olarak analog somatostation kullanımı 

önerilmemektedir.  

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Düşük  

Yapılan çalışmalarda, somatostation alan ve almayan grup arasında fistül görülme durumu 

açısından fark olmadığı belirtilmiştir. Pasireotide (signifor) etkili olduğunu gösteren bir 

çalışmanın olduğu belirtilmektedir.  

Üriner direnaj 

Yara kateteri veya intravenöz analjezi kateteri olan hastalarda üriner kateter ameliyat 

sonrası ilk gün çıkarılmalı ya da hasta bağımsız hareket etmeye başlar başlamaz çıkarılmalı. 

Diğer tüm hastalarda üriner kateter ameliyat salonunda çıkarılmalı. 

• Kanıt: Düşük 

• Öneri: Güçlü  

•  

Gecikmiş gastirik boşalma 

PD sonrası gecikmiş gastirik boşalma pankreatik fistül ve intra-abdominal enfeksiyonu 

gibi ameliyat sonrası komplikasyonlar ile ilgilidir. Korunma stratejisi ile ilgili bir açıklama 

yoktur ancak intra-abdominal komplikasyonların erken tanı ve tedavisi gecikmiş gastrik 

boşalmanın oluşmasında koruyucudur. Gecikmiş gastrik boşalması olan hastalarda ek beslenme 

hasta sonuçlarını olumlu etkileyebilir. 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

240 

 

• Kanıt: Düşük 

• Öneri: Güçlü 

Gecikmiş gastirik boşalma, intraabdominal komplikasyonlarda sekonder olarak 

gelişmektedir. İleri yaş ve diyabet risk faktörleridir. Cerrah teknik ve minimal invaziv cerrahi 

kullanımı görülme durumunu etkilememektedir. Ek (suni) beslenme parenteral ya da enteral 

olabilir ameliyat sonrası ilk 10 gün içinde başlanmalıdır.  

Bağırsak hareketlerinin uyarılması 

Sakız çiğneme güvenli ve etkili bir girişimdir 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Zayıf 

Alvimopan (6-12 mg BID) ileus tedavisinde etkilidir 

• Kanıt: Orta  

• Öneri: Zayıf 

Mosapride ileusta etkili  

• Kanıt: Çok zayıf  

• Öneri: Zayıf 

Metaklopramid ve bromoprid ileusta etkili değil 

• Kanıt: Çok zayıf 

• Öneri: Zayıf  

Diğer ilaçlar (girelin reseptör antagonisti, dihidroergotamin, neotigmine, eritromisin) ileusta 

etkili değil ve kullanımı önerilmez 

• Kanıt: Çok zayıf 

• Öneri: Zayıf  

Ameliyat sonrası ek (suni) beslenme 

Ameliyat sonrası hastaların besin toleransı ile ilgili bir sorun yoksa normal diyete devam 

edilebilir.  

Suni beslenme hastanın beslenme durumuna göre düşünülmeli. Gereksinim varsa enteral 

beslenme rutin olarak tercih edilmemeli  

• Kanıt: Orta 
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• Öneri: Güçlü  

Erken normal diyet beslenme güvenli ve kabul edilebilir bir uygulamadır. Ameliyat 

sonrası 7-10. günde beslenme gereksiniminin %60’ından daha azını karışlayabilecek hastalarda 

beslenme desteği düşünülmeli. Enteral beslenme parenteral beslenmeden önce tercih edilmeli 

enteral beslenmenin mümkün olmadığı zamanlarda parenteral tercih edilmeli. Onkolojik 

hastalarda ve uzun dönem beslenme desteği gerektiren hastalarda jejenostomi düşünülebilir.  

Erken ve planlanmış mobilizasyon 

Ameliyat sonrası 0. günde erken ve aktif mobilizasyon sağlanmalıdır. PD hastaları için 

özel protokol ya da günlük hedef ile ilgili kanıt yoktur. 

• Kanıt: Düşük  

• Öneri: Güçlü  

Mobilizasyonla ilgili yapılan çalışmalarda kontrol grubunun olmaması ve özel standard 

bir protokol olmaması mobilizasyonun etkisini göstermekte yetersiz kalmıştır. PD hastaları için 

ameliyat sonrası 0. gün 1-4 saat ve ikinci gün 2-6 saat mobilizasyon öneren çalışmalar vardır.  

Minimal invaziv cerrahi 

Laporoskopik PD sadece oldukça deneyimli, yüksek volümlü merkezlerde katı 

protokollerle uygulanmalı. Güvenlik hala düşünülmektedir. Gelecek çalışmalar yüksek 

volümlü merkezlerde düşünülmeli 

• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü  

• (Yüksek volüm yılda 22 vakadan fazla)  

Robot yardımlı PD 

Yeterli kanıt yok ve önerilmiyor. Yüksek volümlü merkezlerde yapılmış ileriye dönük 

çalışmalara gereksinim var 

• Kanıt: Düşük 

• Öneri: Zayıf  

Düzenli denetim 

Düzenli denetim ve elektronik veri tabanlı geri bildirim ERAS programına uyum için önemlidir 

ve ERAS’ın önemli bir bileşenidir. 
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• Kanıt: Orta 

• Öneri: Güçlü  

Sonuç 

Hepatobiliyer cerrahi hastalarında ERAS protokolleri güvenle kullanılabilir. Literatürde 

sadece 5 başlıkta yüksek düzey kanıt vardır; hipotermiden kaçınma, epidural analjeziye 

alternatif olarak sürekli yara infiltrasyonu kullanımı, antimikrobiyal profilaksi, antitrombolitik 

profilaksisi, aşırı kilo kaybı olan hastalarda ameliyat öncesi beslenme desteği. ERAS’ın 

hastanede yatış sürresi, maliyet ve komplikasyonlara etkisinin incelenmesine gereksinim vardır. 

Standard ERAS protokolünün geliştirilmesine gereksinim vardır. Bu protokole klinik ekibin 

uyumunun değerlendirilmesine ve sürekli izleme gereksinim vardır. Özellikle hemşirelik 

bakımı ile ilgili olarak; ameliyat öncesi eğitim (iyi dizayn edilmiş RÇT çalışma), ameliyat 

öncesi açlık protokolünün klinik bakımda uygulanması, mobilizasyon (iyi dizayn edilmiş ve 

girişimi yapılandırılmış RÇT çalışma), nonfarmakolojik ağrı yönetimi, glikoz takibi, bulantı-

kusmanın önlenmesi ve tedavisinde nonfarmakolojik girişimlerve yorgunluk konusunda 

çalışamalar yapılmasına gereksinim vardır.  
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NEGATİF OLMAK YENİ POZİTİF OLMAK DEMEK – İSRAİLLİ HEMŞİRELERİN 

COVID 19 SALGINI SIRASINDA YAŞADIKLARI 

 

Yael EDRY 

IPNA- İsrail Ameliyathane Hemşireleri Dernek Başkanı, İsrail 

Çin’deki gizemli virüs hakkında söylentiler 26.12.2019.  

• İlk hasta 21 Şubat 2020.  

• 15 İsrail vatandaşı Diamond Princess gemisindeydi. 4’ü kontamine oldu, diğer 11’i 

Sheba tıp merkezinde tecrit edilmek üzere İsrail’e uçtu.   

• COVID 19’dan ölen ilk hasta 20 Mart 2020’deydi. 

• 25 Mart 2020’de grip semptomları gösteren tüm sağlık çalışanları COVID 19 testi 

yaptırabildi. 

• 837,974’ten fazla kişiye COVID 19 teşhisi kondu. 

• 6353 insan COVID 19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

SHEBA- tıp merkezi hikayeleri 

SHEBA Tıp Merkezi İsrail’deki ilk COVID 19 departmanını açtı. 

• “Bizim için en zoru ailemizden ve dostlarımızdan uzak kalmak.” 

• “Ailemiz ve arkadaşlarımızla görüntülü görüşme yoluyla iletişim kuruyoruz.”  

•  “Bugünlerde hayatımız iş ve uyku ikilisi arasında geçiyor.”  

                   

 

Pade – Poria tıp merkezi hikayeleri  
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PADE-Poria tıp merkezi - 16 numaralı hasta hikayesi "Korkularınızı aşın” 

"İnsanlarla her gün konuşuyorum, koğuşlara giriyorum, insanları dinliyorum. Birinin 

gizlendiğini görürsem, onları konuşmaya, sorular sormaya teşvik ediyorum. Hastayı tedavi 

etmek için departmana kendim giriyorum- personele benim, yani şefin de burada onlarla birlikte 

olduğu hissini vermek için. Biz beraberiz ve korkacak bir şey yok, birlikte başaracağız." 

 

İlk COVID 19 solunum hastası  

Durumu kritik olan servis sürücüsü taburcu edildi 

"İsrail Devleti'ndeki ilk COVID 19 hastasıydı ve İsrail'de iyileşen ilk Covid hastası olduğu için 

de memnunum". Dr. Matan da 'Verebileceğimiz en iyi bakımı gördü ve bunun herhangi bir 

yerde alabileceği en iyi tedavi olduğuna inanıyorum dedi.  Çalışanlar, departmanlar ve genel 

olarak sistem üzerinde artan yüke rağmen daha birçok başarı öyküsünün devam edeceğini 

umuyorum."  

Personeli Güvende Tutmak 

• "Hastanın bulunduğu odaya giren tüm çalışanlar; galoş, eldiven, tulum, cerrahi maske 

ve yüz siperliği dahil tepeden tırnağı korunmalıydı. " 

• "Korunma konusunda çok net yönergelerimiz var". "Hastayı tedavi eden personelin 

güvenliği ve sağlığı her şeyden önce gelir. hastane yönetiminin anlayışı bu şekildedir. " 

• “Bizler iyi korundukça, gelen hastaların ve hastane personelinin olası enfeksiyonunu 

önleyeceğiz ve ayrıca evlerimizi ve çevremizi de koruyacağız." 

 

Hasharon tıp merkezi hikayeleri 

Hasharon Hastanesi, İsrail'deki COVID 19 hastalarının hastanesi oldu. 

Hasharon Hastanesi'nin Corona hastaları için belirlenmiş bir hastaneye dönüştürülmesine karar 

verildi. Ameliyathane ve derlenme odası alanı genel bir koronavirüs departmanına 
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dönüştürüldü. Ameliyathanelerin bir kısmı Corona hastaları için ayrıldı. Ekibin çoğu eğitim aldı 

ve kontrol sürecinde işin içinde yer aldı, bazıları yoğun bakım hemşirelerine yardımcı olmak 

için YB görevlendirildi ve bu değişimin gerektirdiği eğitimi aldı (solunum makinesinin doğru 

çalışıp çalışmadığını kontrol etme, pozisyon değiştirme vb.) “Şüphesiz ki bu durum 

ameliyathane çalışanlarında (yatan hasta bakımında yer almayan) kafa karışıklığı ve belirsizliğe 

yol açtı, bu da zaman içerisinde büyüyen çok büyük bir baskı, hayal kırıklığı ve çaresizlik olarak 

yansıdı.  

Ameliyathane genel bir departman oldu.  

 

COVID 19 hastasının ameliyatı  

 

Belinson tıp merkezi hikayeleri 

Mottomuz hastamızın hayatını kurtarmak 

 

 

 

 

 

                                COVID 19 hastasının acil açık kalp ameliyatı 

 

 

 

              

          

COVID 19 hastasının ameliyatı                                ACMO - Hastaların hayatını kurtarın  
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Koronavirüs pandemisinin başka bir dalgası için hazırlıklar-yeraltı hastanesi 

• Savunma Bakanlığı Mühendislik ve İnşaat Departmanı, entübe edilen koronavirüs 

hastaları için Belinson Hastanesi'nin otoparkında 4 yoğun bakım koğuşunun kurulması 

için Bezeq Harekatı'na başladı. 

• 5.000 m2'lik yeraltı otoparkının iki katı, yaklaşık 6 hafta içinde 206 solunum destekli 

yoğun bakım yatağı ve gelişmiş tıbbi donanıma sahip bir hastane olacak. Savunma 

Bakanlığı'nın hastane için oluşturduğu altyapı, gelecekte herhangi bir acil durumda 

korumalı bir hastanenin hızla açılmasını da sağlayacak. 

• Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri altında, onlarca personelin gün boyu çalışacağı 

projenin kapsamının 30 milyon İŞ (9.66 milyon $) olduğu tahmin ediliyor. 

 

Yeraltı ameliyathanesinde trombektomi 

 

 

 

 

Hastane çalışanlarına teşekkür.  

 

 

Bnay – Zion tıp merkezi hikayeleri 

Ameliyathane koridorunda personel toplantısı  

 

 

 

Çalışan güvenliğini sağlamak 
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Ameliyathane personeli iş başında    

 

 

 

 

Schnyder çocuk hastanesi hikayeleri  

 

 

 

 

 

“Basit operasyonlar bile karmaşık hale geldi, astronot takımı giyerek ameliyat yapmak hiç 

kolay değil, görüşümüz net değil, birbirimizi duymakta zorlanıyoruz”. 

Ayrıca soğuktan donmuş olan hastanın anesteziden kurtulmasını beklerken ameliyathanede 

tutmamız gerekiyordu. 

 

Bir çocuğun ortopedi ameliyatı 

 

 

Meir tıp merkezi hikayeleri 

Normal hayatı sürdürmeye çalışmak 
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Aşı uygulamasının başlatılması – öncelik sağlık personeli 

Rambam sağlık kampüsü hikayeleri  

Rambam sağlık kampüsü- birbirini desteklemek 

 

 

Rambam Yeraltı COVID 19 Hastanesi 

6 ayda 2000 COVID 19 hastası yer altı hastanesinde tedavi edildi. 

 

Özet 

Geçen yıl boyunca ne oldu? 

• Ameliyathane çalışanı COVID 19 bölümlerinde çalışmak üzere eğitildi 

• Başlangıçta N95 maskelerimiz ve tulumlarımız yoktu. 

• Elektif ameliyatların uzun süre durdurulması – 6 ay sonra geri dönüş 

• Kapsül içinde çalışmak - her zaman aynı personel ile aynı vardiyada çalışmak 

• Aile ve arkadaşlardan izole olmak 

• 4000'den fazla ekip üyesi kontamine oldu, 10.000'den fazlası izole edildi. 

• Personel eksikliği 

• Personel yorgunluğu - her gün 12 saat vardiyalı çalışma 

• “Yapmak ve yapmamak” konusunda kafa karışıklığı – belirsiz ordırlar, neredeyse her 

gün değişen istekler 

• Çok fazla korku duygusu – aileler ve yaşlı akrabalarla ilgilenmek 

• Ameliyat karmaşık hale geldi – hastayı ameliyathanede uyandırmamız gerekiyor 
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İsrail’in durumu Nisan 2021 

• Neredeyse normal hayata döndük 

• Hastaneler elektif hasta ameliyatlarına başladı, klinikler açıldı. 

• Sosyal hayata dönüldü, özgürce görüşebildik, yüz yüze görüşmeler, düğünler vs. 

yapılabildi.  

• Dükkanlar, restoranlar ve oteller açıldı. 

• Nüfusun %65'inden fazlası çoktan aşılandı 

• Yaşlıların %85'inden fazlası aşılandı. 

İsrail’in durumu Aralık 2021 

• Artık pandeminin 4. dalgasının ardındanyız 

• Ekim ayında hastanelerde COVID 19 bölümleri yeniden açılmıştı, şimdi tekrar 

kapanıyor. 

• İnsanlar 3. doz aşılarını oldu. 

• 5 yaşından itibaren çocuklar aşılanmaya başlandı.  

• Turistlerin İsrail'e gelmesine izin verilmiyor 

• Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu 

• Ne yazık ki, 2022’ye 5. dalga olan OMICRON varyantıyla ve yeni varyantla nasıl başa 

çıkacağımızı öğrenmeye çalışarak başlıyoruz.  

 

Artık sonu gördüğümüzü umuyoruz - sağlık personeli aşılandı, daha az karmaşık hasta var, 

normal hayata dönüş başladı. 

 

Eğer bir şeyler dağıldıysa, o aşk olsa iyi olur. 
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NEGATIVE IS THE NEW POSITIVE- ISRAELI NURSES EXPERIENCE DURING 

COVID 19 PANDEMIC 

 

Yael EDRY 

President of Israel Perioperative Nursing Association – IPNA, Israel  

• First patient 21st February 2020. 

• 5 Israeli citizens were on the Dimond Princes, 4 of them contaminated, the other 11 

flights to Israel, to isolation in Sheba medical center the first COVID 19 department in 

Israel. 

• First patient who died from COVID 19 was on 20 March 2020. 

• 25th of March 2020 all health worker who have symptoms of the flu could do the 

COVID 19 TEST. 

• More then 837,974 people diagnosed as COVID 19 patients  

• 6353 people died from COVID 19. 

SHEBA- Medical Center Stories 

SHEBA Medical center open the first COVID 19 department in Israel. 

• "The hardest thing for us is the distance from family and friendship” 

•  “We communicates with family and friends via video calls” 

•  “Our life these days is conducted in a binary way- work or sleep”  

 

 

Pade – Poria medical center stories 

 

 

PADE-Poria medical center -Patient number 16 story “Overcome the fears” 

"I talk to people daily, walk into wards, hearing people.  If I see someone holed up, I encourage 

them to talk, asking questions.  I went inside the department myself to treat the patient — to 
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give a sense to the staff that I, the supervisor, the manager, is here with them, too.  We are 

together and have nothing to fear, together we will succeed." 

 

The first COVID 19 respiratory patient 

 

The shuttle driver who was in critical condition  

was released 

“He was the first COVID 19 respiratory patient in the State of Israel and I am glad that he is 

the first respiratory patient that recovered  in Israel” Dr. Matan added. 'He's got the best care 

we can give, and I believe it's the best treatment he can get anywhere. I hope that many more 

success stories will follow despite the growing burden on the staff, the departments and the 

system in general." 

Keeping staff safe 

• The staff who enter the room where the patient is found, shielded from head to toe, 

including shoe cover, hand gloves, cover for all clothes, mask that protects the 

respiratory organs, and transparent plastic protection for the face.  

• "There are very clear guidelines on protection,". "The safety and health of the staff 

treating the patient are first and foremost, this is the perception of the hospital 

management.  

• "As we are protected, we will avoid potential infection of additional patients and 

hospital staff and will also protect our homes and the environment." 

Hasharon medical center stories 

Hasharon Hospital become the COVID 19 patient's hospital in Israel. 

It was decided to turn Hasharon Hospital into a designated hospital for Corona patients.      

The operating room and recovery room site has been converted into a coronavirus general 

department. Some of the operating rooms remained to provide surgical treatment to Corona 

patients.  
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Most of the team was engaged in training, controls and help in the laundering and abstraction 

of teams, some of them came in to assist intensive care nurses and underwent daily training in 

all kinds of areas (such as performing a skeptic for the breathalyzer, changing position, etc.) 

“There is no doubt that the situation has put the operating room staff (who do not treat internal 

patients), into confusion, uncertainty that is reflected in very great pressure, frustration and 

helplessness, which has improved over time”. 

 

The Operating room become general department.  

 

Operating COVID 19 patient 

 

Belinson medical center stories 

Our moto-save our patient's life 

 

 

 

 

 

Operating COVID 19 patient Emergency open hart operation  
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COVID 19 patient operation                                         ACMO  - Save patients life                                     

  

Preparations for another wave of the coronavirus pandemic- underground hospital 

• The Engineering and Construction Department of the Ministry of Defense began 

Operation Bezeq to establish 4 intensive care wards for ventilated coronavirus patients 

in the parking lot of Belinson Hospital . 

• The two floors of the 5,000 sqm underground car park will be a hospital with 206 

respiratory intensive care beds and advanced medical equipment in about 6 weeks. The 

infrastructure established by the Ministry of Defense for the hospital will also enable 

the rapid opening of a protected hospital in any other emergency in the future.     

• The scope of the project is estimated at NIS 30 million, with dozens of professionals 

working there, around the clock, and under The Ministry of Health's guidelines. 

 

Thrombectomy in the underground operating room 

 

 

 

Tribute Thank you to hospital staff.  
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Bnay – Zion medical center stories 

Staff meeting in Operating room corridor 

 

 

 

 

 

Keeping staff safety 

 

 

 

 

 Operating room staff in work 
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                    Schnyder Children hospital stories 

 

 

 

 

 

“Simple operation become complicated, it’s not easy to operate wearing astronaut suites, the 

view is not clear, we have difficulties to hear each other “. 

We also needed to keep the chilled in the OR waiting that he will recover from anesthesia”.      

Ayrıca soğuktan donmuş olan hastanın anesteziden kurtulmasını beklerken ameliyathanede 

tutmamız gerekiyordu. 

 

 

Orthopedic operation to a child 

 

 

Meir medical center stories 

Traying to keep normal life 

 

 

 

Staring the vaccination procedure – medical staff first 
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Rambam health care campus stories 

Rambam health care campus- supporting each other 

   

 2000 COVID 19 patients got treatment in the underground hospital in 6 month. 

 

 

 

 

 

 

Summery 

What happened during last year? 

• Operating room staff were trained to work in COVID 19 departments 

• At the beginning we had lack of N95 masks and suites 

• Stopping of elective surgeries for long time – return after 6 month  

• Working in capsule- working the same shift with the same staff all the time 

• Isolation from family and friends 

• More then 4000 team members were contaminated, more the 10,000 isolated. 

• Lack of staff 

• Staff fatigue- working12 hours shifts day after day 

• Confusion about “do and not to do” – unclear orders, changing orders almost every day 

• Lot of fear feelings – caring for families and elderly relative’s  

• Operation become complicated – we need to wakeup patient in the operation room 

 

Israel situation April 2021 

• We return almost to normal life 
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• Hospitals return to elective patient's operations, clinics are open. 

• The social life return, we can meet each other freely, we can have face to face meetings, 

weddings etc. 

• Shops, restaurants  and hotels are open. 

• More the 65% of the population vaccinated already 

• More then 85% of elderly people vaccinated. 

 

Israel situation December 2021 

• We are now after the 4th wave of the pandemic 

• Reopened the COVID 19 departments in hospitals in October, now closing again 

• Vaccinated people for 3rd time- the buster 

• Start vaccinated children from 5 years old 

• Tourist not allowed to come to Israel  

• Wiring masks in close places 

• Unfortunately, we start 2022 with the 5th wave the OMICRON, starting to learn how to 

deal with the new variant.   

Hope that we are Seeing the end- the medical staff vaccinated, less complicated ill people, 

starting the return to normal life. 

If something is distributed, better if it will be love. 
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COVID MANAGEMENT IN SURGICAL WARD 

 

Seher Deniz ÖZTEKİN, RN, PhD, Professor 

Dogus Unıversity Health Sciences Faculty, Nursing Dept. 

 

INTRODUCTION 

In the world, the number of individuals who came into contact with coronavirus 

(COVID-19) and got sick, and the number of individuals who died has been increasing rapidly. 

According to the updated reports, 5.5 billion deaths are recorded and recovered cases are 250 

thousand people approximately (updated Dec 2021).  

Perioperative morbidity and mortality are higher in patients infected with SARS-CoV-

2. Acute respiratory distress syndrome, heart damage, kidney failure, and even death have been 

reported in patients infected with SARS-CoV-2 and underwent surgical treatment. It is 

necessary to increase the success of care and treatment of patients who are planned to have 

surgery due to an emergency, to improve the quality of care, and to prevent the transmission of 

the disease to other individuals (other patients, healthcare workers).  

The surgical nurse, who is an important member of the surgical team, has important 

roles and responsibilities in the implementation of universal and national measures specific to 

the COVID-19 management in the surgical ward preoperatively, immediate preoperatively and 

postoperatively.  

In this review, it was aimed to explain the measures and practices specific to the 

management of the COVID-19 in the surgical clinic (ward) according to the current literature. 

Material and Method 

Databases such as Pubmed”, “Google Scholar” “ScienceDirect”, “Proquest”, “Cochrane 

Library”,“Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL)”, “Ulakbim-

Tübitak” and “TR-Dizin and all studies published in Turkish and English languages are scanned 

using the key words such as (preoperative;  postoperative; immediate preoperative;  nursing; 

surgical nurse; surgical ward; surgical unit; infection precautions; COVID-19; discharge 

planning; vaccination; covid positive /suspected patient; cerrahi birim; cerrahi ünitesi; cerrahi 
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kliniği; ameliyat öncesi; ameliyat sonrası; erken ameliyat öncesi; taburculuk; cerrahi hemşiresi; 

cerrahi hemşireliği) specific to COVID 19.  

Findings 

Surgical patients may be classified into three risk categories for COVID-19. These are:  

➢ Confirmed and suspected patients 

➢ High-risk patients and 

➢ Low-risk patients. 

Confirmed and suspected patients have a higher risk of severe events that may require 

admission to the intensive care unit for ventilation support. Elective surgeries for these patients 

should be rescheduled, and they should be assessed daily. For high-risk patients, medical and 

logistical needs should be considered. For low-risk patients, elective surgeries should not be 

abandoned unless there are constrained health resources.  

Surgical priority levels have been determined by the Centers for Medicare and Medicaid 

Services (CMMS) to further assist the surgical decision-making process for triage of non-

emergency operations. According to Centers of Disease Control and Prevention Control and 

Prevention (CDC) and World Health organization (WHO), SARS-CoV-2 virüs routine 

infection control after worldwide spread developed guidelines with precautions are published 

as follows: 

1.Triage: recognize and sort patients with severe acute respiratory infection  

2.Immediate implementation of appropriate infection prevention and control 

measures 

3. Early supportive therapy and monitoring 

4. Collection of specimens for laboratory diagnosis 

5. Management of hypoxemic respiratory failure and acute respiratory distress 

syndrome  

6. Manag ment of septic shock 

7. Prevention of complications 

8. Specific anti-nCoV treatments and, 
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9. Special considerations for pregnant patients are essential in the guidelines.   

      Preoperative Period 

In the preoperative period; a detailed history of the patient should be taken. The history 

should include symptom history, co-morbidities, close contacts, and recent travels. COVID-19 

test, history and chest X-ray should be questioned. Isolation should be provided 14 days before 

the operation in elective surgery. In case of suspected patient in emergency surgery and at least 

1 positive result from multiple test results, the patient should be considered positive, and 

precautions should be taken. Psychological support should be provided within the scope of 

interdisciplinary care. For legal preparation, in addition to the routine consent forms specific to 

the treatment or surgery to be performed during the COVID-19 pandemic, the informed consent 

form, which contains information about what COVID-19 is, risks that may occur during 

hospitalization course of the disease during treatment, should be signed by patients. Preparation 

on the morning of surgery is done in accordance with Enhanced Recovery After Surgery-ERAS 

protocols. 

If the patient is vaccinated against COVID-19, the vaccination time should be asked, 

and symptoms such as fever, weakness, headache should be distinguished from the early side 

effects that develop in the first 24-48 hours, and deterioration in general condition. Patients 

should be evaluated for hyperinflammation and hypercoagulation using laboratory tests 

(increased ferritin, decreased platelet count or erythrocyte sedimentation rate). All diagnostic 

blood tests should be performed in one session to avoid frequent contact with patients. COVID-

19 related leukopenia, lymphopenia, increase in C-reactive protein, ferritin, D-dimer elevation, 

coagulopathies and liver-kidney dysfunction should be evaluated. Hypertension, diabetes and 

cardiovascular diseases and drugs use should be evaluated. Glucose levels and dose of drugs 

should be adjusted. 2 weeks before the operation, the use of anticoagulants should be stopped 

and ACE-I may be protective for patients with COVID-19, so they should be continued. 

Utilizing telemedicine and virtual visits using a smartphone for perioperative visits can also be 

an option to decrease the risk of spreading the infection during the outbreaks. For 

suspected/confirmed COVID 19 patients, admission to the predetermined COVID-19 ward 

should be followed to standard, droplet and contact isolation precautions.  

Patients should be questioned every day in terms of COVID-19 symptoms and signs during 

their stay. Patients with a diagnosis of COVID-19 should be hospitalized in single rooms, if 
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possible, with a distance of at least 1 meter, if not possible. It should be ensured that patients 

and companions wear medical masks during their stay. 

Patients and companions should be warned not to enter other patient rooms or staff 

working/resting areas and not to go out of the hospital frequently during their stay. Patient 

rooms and toilets should be cleaned and disinfected on a daily basis with suitable cleaning 

materials. There should be liquid soap, toilet paper and paper towels in the toilets in patient 

rooms and clinics. Patients and attendants should be informed about hand hygiene, and 

appropriate hand antiseptics (containing at least 70% ethyl alcohol) should be available in easily 

accessible places in every patient's room and corridors. 

Patients who are scheduled surgical intervention are admitted to the clinic 48 hours 

before surgery. If the patient is asymptomatic, PCR screening test is applied on admission to 

the clinic.  Intervention are admitted to the clinic 48 hours before surgery. PCR test can be 

repeated if more than 72 hours have passed since the test. If the patient is symptomatic, 2 PCR 

tests are performed 24 hours apart, together with the chest CT scan.(Non-Emergent Surgical 

procedures should be canceled or delayed for a minimum of 3 weeks in patients who test + and 

require two confirmed -PCR tests at 24-hour intervals CT scan).  

Immediate Preoperative Period 

In the immediate preoperative period; swab results and symptoms should be evaluated. 

If body temperature of 38.0 C and above, it should be reported. All equipment to be used in the 

operating room (OR) should be covered with special plastic covers. All equipment to be used 

in the COVID-19 OR should be specific to that room. Transfers between rooms should not be 

made. It is recommended that the surgical team wash their hands in specially designated 

surgical handwashing units. Only designated materials should be brought to the OR.  

Tools used in transfer, such as stretchers and patient chairs, must be cleaned and 

disinfected after each patient use. Universal measures such as physical distancing should be 

adhered to at all times. Health professionals who will continue the treatment and care of the 

patient in the all processes should be determined. All processes should be planned with as few 

team members as possible. A separate team should be defined to manage COVID-19-positive 

patients. On the other hand further restrictions on visitors should be considered. 

All care areas in the surgical ward and equipment should be cleaned after each procedure 

and each patient. All materials and equipment used must be specific to the patient. Disposable 
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materials should be preferred at all stages. To facilitate decontamination, recordings should be 

made electronically with touchscreen devices. Team members should use surgical mask and 

face shield over N95 mask and wear double gloves during treatment and care.  

The interval between operations should be at least one hour, as working with full 

personal protective equipment (PPE) limits mobility and increases the time needed for 

decontamination. A separate area should be provided for wearing and removing  

PPE and for the replacement of equipment, medication and supplies. 

Transfer  

The shortest predetermined isolated path should be used for the transfer of patients between 

units and to the OR. Hallways and elevators used for COVID-19-suspected/diagnosed patients 

should be separated from those used by other patients. Clearing the route of any patients and 

non-essential personnel should be provided. Using electronic records and communication prior 

to patient arrival in a pre-operative holding area. 

If patient requires high O2, applying PPE is essential. Using special stretcher with 

disposable protections should be considered. Informing or staff about COVID-19 patient and 

dedicating a a negative pressure OR for these patients are also important. During the transfer of 

the intubated patient, a filter should be attached to the endotracheal tube, and the use of a 

ventilator should be avoided. 

After the transfer, the hallways and elevator used for the patient should be disinfected. It is 

recommended to use an N95 mask and gown during the transfer of COVID-19-

suspected/diagnosed patients, and a surgical mask for the transfer of non-COVID-19-patients. 

Full PPE should be used in the transfer of a COVID-19-suspected/diagnosed patient from the 

clinic to the OR, and full PPE and Powered Air Purifying Respirator (PAPR) should be used in 

the transfer from the ICU.  

Tele-medicine and virtual applications should be used in non-emergency patient care 

planning, pre- and postoperative evaluation, post-discharge evaluation, patient education and 

management of problems. Perioperative visits were conducted virtually and telemedicine 

should be used as well.  
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Postoperative Period 

Patients should be evaluated, awakened, and rehabilitated in the OR. ERAS protocols 

should be used because they reduce the length of hospital stay, the need for intensive care, and 

the risk of complications. During extubation, the number of people in the room should be 

reduced and a protective cover should be used on the oral area to prevent spread by droplets 

and splashes. After extubation, the patient should wear a surgical mask. Full PPE should be 

worn for aerosol generating procedures (NG tube placement, chest compressions, aspiration)  

Post-operative visits, drug treatments and all other patient care should be done under 

personal protection. The distance between the patient beds should be at least 1 meter. Arterial 

blood gas analysis is performed. Respiratory symptoms are observed.  Changes in airway 

pressure, tidal volume and respiratory rate are closely monitored. Attention is paid to ventilator-

associated lung injury under high positive end-expiratory pressure and high-pressure support. 

Post-operative follow-ups can be rapidly implemented using video calls, or a combination of 

phone calls and wound images taken by patients demonstrated to be safe and effective ways of 

detecting early post-operative complications. 

A minimum of 2 hours is required for postoperative room decontamination. In this process, 

it is recommended to carry out 3 cleanings with an interval of 30 minutes and to prevent entry 

and exit to the room. It is recommended to clean the surfaces of medical devices without visible 

contamination with 1000 ppm (1g/L ) chlorine, and devices with visible contamination with 

5000 ppm (5g/L) chlorine disinfectant, rinse after 30 minutes, perform the cleaning and rinsing 

process 3 times, and repeat the process after each contamination. 

Post Discharge Care Planning Period 

Patients should be discharged to their own homes, not nursing homes, due to the higher 

risk of COVID-19. The patient should know which health care professional to contact for 

undesirable situations. Necessary contact information should be shared with the patient and 

their relatives. The patient should be discharged as soon as possible, and patients should be 

evaluated intermittently with phone calls. 

Conclusion and Recommendations 

It should be followed the evidence tables by the National Institute for Health and Care 

excellence -NICE 2020 guidelines. The adoption of universal and national precautions, and the 
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continuation of the care processes in surgical ward according to these measures should be 

applied for the perioperative management of urgent and non-deferred surgical operations. 

Accordingly, it is recommended to carry out studies on the implementation level of universal 

and national COVID-19 measures in the surgical unit.  
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COVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNDE 

STRES 

Michael ELIN 

RN, ORN, BsN, MPA 
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Stresin fizyolojik ve fonksiyonel etkileri vardır. Fizyolojik etkileri içerisinde; sırt ağrısı, 

boyun/omuz ağrısı, baş ağrısı/migren, hiperventilasyon, astım atakları, aşırı yeme, yoğun tütün 

ve alkol kullanımı, ishal veya kabızlık, mide ekşimesi, şişkinlik ve gaz hissi, mide ülseri, akut 

karın ağrısı, bulantı ve kusma, bağışıklık sistemi sorunları, üreme sistemi ve üreme 

bozuklukları, kan basıncında artış vb. problemler yer almaktadır. Stresin fonksiyonel etkileri 

arasında Zayıf hafıza, öğrenilenlerin algılanamaması, reaksiyon hızının azalması, karar verme 

sürecindeki sorunlar, gazap / öfke / korku patlamaları, durgunluk hissi, tutsaklık, yorgunluk, 

tükenmişlik vb. problemler yer almaktadır. 

İş yükü, personel eksikliği, personel arasında karşılıklı yardım eksikliği hissi, farklı ekip 

üyeleri arasındaki gerginlik hissi, akşam/gece vardiyasında çalışmak, sabah vardiyasında 

çalışmak, uzun/geç çalışma saatleri, ameliyat sırasında beklenmeyen değişiklik (örnek: 

laparoskopiden laparotomiye geçiş veya büyük bir kan damarında zedelenme), travmayla başa 

çıkmak (hazırlanmak için zaman vardır), acil ameliyatla başa çıkmak (hazırlanmaya zaman 

yoktur), çoklu yaralanma olayı, aynı ekip (hemşireler) ile çalışma, aynı ekip (cerrahlar, 

anestezistler, teknisyenler) ile çalışma, işyerinde sosyal destek eksikliği, dikkat eksikliği, 

mantıksız bir ritimde çalışmak, ameliyat sırasındaki düzensizlikler (telefonlar, ameliyatla ilgisi 

olmayan sorular vb.), çevresel gürültü, ekipman eksikliği, iyi bilinmeyen enstrümantasyon, iyi 

bilinmeyen cerrahi, yeni yönergeler (bilinen süreçte değişiklik), ekip değiştirmek (baştan beri 

girmediğiniz bir ameliyata girmek), ameliyatın başlangıcında, ameliyatla ilgili tüm ayrıntıların 

ameliyat öncesi brifingde verilmediğinin açıklanması (zaman aşımı), kompleks cerrahi (üroloji, 

cerrahi, jinekoloji gibi farklı bölümlerin aynı operasyona katılımı), mola verememe, deneyimsiz 

bir personel ile çalışmak, bulunduğun pozisyona uygun mesleki eğitim eksikliği, profesyonel 

rollere ek olarak diğer yardımcı rollerin doldurulması gereksinimi, bir yetki alanından 

ayrılmaya zorlanmak, tehlikeli bir ortamda çalışmak (radyasyon/kirlilik) gibi nedenler olası 

stresli durumlar arasında sayılabilir. 
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COVID-19 salgınında, hedef kitlenin ve gerekli müdahalenin ne olduğunu bilindiği 

zaman, ameliyathane hemşirelerinin stres düzeyi azaltılabilir. Yapılan çalışmalarda “Stres 

düzeyleri; “medeni hal”, “cinsiyet” ve “iş tecrübesi” gibi sosyodemografik koşullardan ve 

çalışma yeri koşullarından etkilenmediği bildirilmiştir. Sosyodemografik özellikler (cinsiyet, 

medeni durum, eğitim, meslek) ile durumluk-sürekli kaygı ve SFI toplam puan ortalamaları 

açısından fark bulunmamıştır. Bu sonuçlar, pandemi sırasında bir hastanede çalışan sağlık 

çalışanlarının durumluk-sürekli kaygı düzeylerini araştıran çalışmalarda bildirilenlerle 

uyumludur. 

COVID-19 salgınında Yaş ve Stres 

        

 

Çalışmaların sonucunda ameliyathanedeki deneyim süresinin ameliyathane 

hemşirelerinin ortalama stres düzeyini etkilemediği görülmüştür. Bu durum, eğer araştırma bir 

pandemide yapılmış olsaydı araştırma sonuçlarının değişmeyeceği sonucuna varmamızı 

sağlamaktadır. Sonuçlardaki niteliksel farklılık, yalnızca genel stres düzeyinde bir artış olabilir. 
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STRESS IN OPERATING ROOM NURSES' DURING COVID–19 PANDEMIC 

 

Michael ELIN 
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Stress has physiological and functional effects. Within its physiological effects; back 

pain, neck/shoulder pain, headache/migraine, hyperventilation, asthma attacks, excessive 

eating, heavy use of tobacco and alcohol, diarrhea or constipation, heartburn, feeling bloated 

and gas, stomach ulcers, acute abdominal pain, nausea and vomiting, disorders of the 

reproductive system and reproduction, increased blood pressure, etc. problems are included. 

Among the functional effects of stress, there are decreased memory, lack of perception of 

material learned, decreased reaction speed, problems in decision making, outbursts of anger / 

anger / fear, feeling of stagnation, captivity, fatigue, burnout, etc. problems are included. 

A sense of workload, shortage of staff, a feeling of lack of mutual help among the staff, 

a sense of tension between the various team members, working evening/night shift, working 

morning shift, long/late working hours, unexpected change during surgery (example: switching 

from laparoscopy to laparotomy or a large blood blood vessel injury), coping with trauma (time 

to prepare), coping with emergency surgery (no time to prepare), multi-casualty incident, 

working with certain staff members (nurses), working with certain staff members (surgeons, 

anesthetists, technicians), lack of social support at work, lack of attentive ear, working on 

unreasonable rhythm, disorders during the surgery (telephones, questions that are not related to 

the surgery, etc.), noise around, shortage of equipment, unfamiliar instrumentation, unfamiliar 

surgery, new guidelines (change in familiar process), switching teams (entering a surgery that 

you have not been to from the beginning), disclosure at the beginning of surgery that not all 

relevant details about the surgery were provided in the pre-surgery briefing (timeout), complex 

surgery (participation of different departments such as urology, surgery, gynecology in the same 

operation), inability to take a break, working with an inexperienced staff, the lack of 

professional training is appropriate for the position I hold, need to fill in addition to the 
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professional roles other auxiliary roles, forced to deviate from an area of authority, working in 

a hostile environment (radiation/pollution). 

In the COVID-19 outbreak, the stress level of operating room nurses can be reduced 

when we knows what is the target population and what is the required intervention. In the 

studies carried out, “Stress levels; It has been reported that it is not affected by 

sociodemographic conditions such as “marital status”, “gender” and “work experience” and 

workplace conditions. No difference was found in terms of sociodemographic characteristics 

(gender, marital status, education, occupation) and state-trait anxiety and SFI total score 

averages. These results are consistent with those reported in studies investigating state-trait 

anxiety levels of healthcare professionals working in a hospital during the pandemic. 

Age vs Stress in COVID-19 pandemic 

 

 

As a result of the studies, it was seen that the duration of experience in the operating 

room did not affect the average stress level of the operating room nurses. This allows us to 

conclude that the results of the research would not have changed had the research been 

conducted in a pandemic. The qualitative difference in results may only be an increase in the 

overall stress level. 
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MİKROTİA VE HEMŞİRELİK BAKIMI 

Hemşire Mehtap GÜRBÜZ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği 

 

Bireyin fiziksel ve psikolojik bakımı arasındaki ilişkide plastik ve rekonstrüktif cerrahi 

hemşireliğinin önemli rolü vardır. Plastik ve rekonstrüktif cerrahi; vücut üzerindeki çeşitli 

dokulara şekil verilmesi, yeniden yapılması, kaybolan fonksiyonların yeniden kazanılması ve 

konjenital deformitelerin düzeltildiği cerrahidir. Plastik ve rekonstüriktif cerrahide uygulanan 

ameliyat çeşitleri şunlardır ;  el ve mikrocerrahi , makisilla fasiyel cerrahi, baş boyun tümörleri, 

yarık dudak-damak tedavisi, doğuştan el, ayak ve yüz anomalileri, akut-kronik yara tedavisi, 

doku nakillerinde gref/flep uygulamaları, Mikrotia cerrahisi, yanık tedavisi, redüksiyon 

mamoplasti, augmentasyon mamoplasti, rinoplasti-septoplasti, face lift, bleforaplasti, 

abdominoplasti, otoplasti, neck lift, brakioplasti, thigh lift sayılabilir. 

Mikrotia 

Doğuştan kulak kepçesi küçüklüğü, şekil bozukluğu veya olmayışı olarak tanımlanır. 

10000 doğumda bir görülmektedir. Tek taraflı olmakla birlikte nadiren çift taraflı olabilir. 

Kulak kepçesi ve dış kulak anne karnında 10. haftada aynı yapılardan geliştiği için genellikle 

dış kulakta yoktur ya da kapalıdır. Oluşma nedenleri arasında; genetik faktörler, 35 yaşından 

sonra olan ileri yaş gebelikler, gebenin şeker hastası olması, doktor kontrolü dışında ilaç 

kullanılması, gebelik sırasında uyuşturucu ve alkol kullanımı, çevresel faktörler sayılabilir. 

Derecelendirilmesi  

1. Derece: Şekil olarak normale yakındır, fakat boyut olarak küçük kalmıştır. Kulak kanalı 

genellikle normaldir. 2. Derece: Kulağın alttaki 1/3 kısmı normal üst 2/3 ‘ünde gelişme geriliği 

ve şekil bozukluğu vardır. Kulak kanalı genellikle dar ya da kapalıdır. 3. Derece: Kulak kepçesi 

deforme olmuş kıkırdak dokusu yer fıstığı şeklindedir. Kulak kanalı tamamen kapalıdır. En 

yaygın görünen tiptir. 4. Derece: Kulağın olmayışı anotia olarak adlandırılır. 

Bu olgu ile karşılaşan çocuğa; İşitme fonksiyonları yönünden odyogram testi 

yaptırılmalı, bebeklerde duyma problemi olacağından kemik iletimi ile duyma yardımına 

ihtiyaç duyulur, problemli kulak 3 boyutlu BT ile değerlendirilmelidir, konuşma terapisti ile 

konuşma eğitimi alınmalıdır, okul öncesi veya okul çağında kulak kepçesi cerrahisi 
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planlanabilir, kulak kepçesi operasyonları bittiğinde gerekiyor ise dış kulak ve orta kulak 

cerrahisi planlanabilmektedir. 

Mikrotia cerrahisinde amaç; küçük ve şekilsiz veya hiç olmayan kulak kepçesinin 

oluşturulmasıdır. En kalıcı sonucu sağlayan yöntem hastanın kendi kostasından alınan kıkırdağı 

kullanarak 2-4 seansta kulağın yeniden oluşturulmasıdır. Kulak kepçesi şekil ve boyut olarak 

yaklaşık 5 yaşından sonra erişkin kulağına yakın boyuta gelmektedir. Okul öncesi ve okul 

döneminde operasyon planlanmasının sebebi yaşıtlarından göreceği psikolojik baskıyı 

azaltarak en aza indirmektir. 

Kostadan alınan kıkırdak aşamaları şu şekilde sıralanabilir; 1. Seans: Hastadan alınan 

greft olarak alınan kıkırdağa şekil verilir ve kulak çerçevesi oluşturulur. Kulak olmayan bölgeye 

cilt altına hazırlanan bu kulak çerçevesi yerleştirilir. 2. Seans: Doktorun belirlediği süre 

çerçevesinde kafatasına yapışık olan kulak dokusu kaldırılır ve kasıktan alınan ince deri greft 

ile kulak yüzü oluşturulur. 3. ve 4. Seans: Kulak memesi oluştur, kulak memesi düzeltilir. Kulak 

deliği önündeki çıkıntı oluşturulur. Kulak deliği yeri ve çöküklüğü oluşturma işlemleri 

yapılabilmektedir. 

Medpor Greft Operasyonu 

Göğüs kıkırdağı yerine sentetik silikon materyalin implante edilmesidir. Tek bir 

ameliyatta tamamlanabilir. İmplant materyalini kapatmak için kafa derisi dokusu kullanılır. 

Çevreleyen dokuya dahil olmadığı için travma veya yaralanma nedeniyle enfeksiyon ve implant 

kaybı riski yüksektir. 

Protez Dış Kulak 

Yapıştırıcıyla ya da cerrahi olarak implante edilmiş bir çapa sistemi aracılığıyla 

takılabilir. Rekonstrüksiyon olamayan veya başarılı olmayan çocuklar için kullanılabilir. 

Yapıştırıcı cilt hassasiyeti yapabilir. Cerrahi olarak yerleştirilmesi ise cilt enfeksiyonu riskini 

arttırabilir. 

Greft 

Vücuttaki dokunun herhangi bir defekte konmak üzere kanlanması devam etmeyecek şekilde 

aktarılmasına denir. Greft Çeşitleri şunlardır. Biyolojik Sınıflama: Otogreft, İzogreft,                                                                                       

Allogreft (homogreft), Ksnenogreft (Heterogreft).  
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Klinik Sınıflama: Kısmi kalınlıktaki deri grefti, tam kalınlıktaki deri greftidir. Deri grefti dışı 

greftlerine ise kemik, tendon, kıkırdak, sinir, fasya, kas ve yağ dokusu sayılabilir. 

Flep 

Kanlanması orjinal yerinden ayrılmadan ya da aktarıldığı yerde devam edecek şekilde 

başka bir bölgeye aktarılan doku parçalarıdır. Flep Çeşitleri şunlardır. Beslenmesine Göre: 

Random, aksiyel. Hazırlanışına Göre: Rotasyon, ilerletme, transpozisyon,                                                                                                                                                                     

İnterpolasyon. İçerdiklerine Göre: Deri, fasia, kas, kemik, vissera.Defekt Uzaklığına Göre: 

Yerel, bölgesel, uzak ve serbesttir. 

Ameliyat öncesi ve sonrası bakım 

Ameliyat öncesi hemşirelik bakımı; hastanın kliniğe yatırılmasından, ameliyat öncesi 

gecesine kadar olan hazırlık, ameliyat öncesi gece hazırlığı, ameliyat günü hazırlıktan 

oluşmaktadır. Hastanın kliniğe yatırılmasıyla başlayan ameliyat öncesi hazırlık ve bakımı dört 

aşamada gerçekleşir. Psikolojik hazırlık, fizyolojik hazırlık, yasal hazırlık ve ameliyat öncesi 

eğitimitir. Psikolojik hazırlıkta; hastanın korkularını açıklamasına fırsat verilmeli ve 

ameliyatla ilgili gerekli açıklamalar yapılarak destek olunmalı, anksiyeteyi yönetme ve hastanın 

bakıma katılımının sağlanması, hemşire eğer varsa çocuğun işitme kaybı ve kaygı üzerine 

odaklanması, genellikle sorun tek taraflı olduğu için hasta ile iletişim kurarken sağlam kulak 

tarafından konuşmaya dikkat edilmesi gerekir. Fizyolojik hazırlıkta yaş, beslenme durumu, 

ağrı, ilaçlar, sıvı elektrolit dengesi, enfeksiyon, kardiyovasküler fonksiyon, pulmoner fonksiyon 

ve renal fonksiyon, gastrointestinal fonksiyon, karaciğer fonksiyonu, endokrin fonksiyon, 

nörolojik fonksiyon, hematolojik fonksiyon değerlendirilmelidir. Yasal hazırlık sürecinde 

hastadan ameliyat küçük bile olsa kesinlikle doktor tarafından imzalı onam alınmalıdır. 

Ameliyat izni imzalatılmadan önce hasta mutlaka ameliyat ve sonrası hakkında 

bilgilendirilmeli, bilinci açık olmayan ve 18 yaşından küçük olan hastaların ameliyat izinleri 

aileleri ya da yakınları tarafından imzalanmalıdır. Bilgilendirilmiş onamda hemşirenin 

savunucu rolü öne çıkmaktadır. Hasta ve yakınlarının onamı istendik düzeyde değilse, 

hemşirenin bilgilendirmesi ve gerekirse onamın hekim tarafından tekrarlanması gerekmektedir.  

Ameliyat öncesi eğitim; Derin solunum egzersizleri, öksürük egzersizleri, dönme ve 

ekstremite egzersizleri, baş pozisyonunun 45 derece yüksekte olması ve ameliyat bölgesinin ve 

greft alınan bölgenin travmadan ve basınçtan korunması bilgilerini içermelidir. Ameliyattan 

önceki gece hazırlığı; cilt hazırlığı, saç traşı, erişkin hasta için göğüs traşı ve kasık traşı. 

Gastrointestinal sistem hazırlığı, anestezi hazırlığı, istirahat ve uykunun sağlanmasını oluşturur. 
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Ameliyat günü hazırlığı; Hasta ve yakınlarına bilgi verilir. Hastanın aç olup olmadığı kontrol 

edilir. Oral alması gereken doktor istemindeki ilaçlar az su ile içirilir. Servisten uzaklaşmaması 

söylenir. Yaşam bulguları kontrol edilip kaydedilir. Ameliyat için isteniyorsa bölgenin cilt 

hazırlığı kontrol edilir. Ameliyat öncesi mesanenin boş olması gerektiğinden idrar yapması 

istenir. Foley sondası var ise idrar torbasını değiştirilir. Hasta bilgilerinin yazdığı bileklik 

okunur olması ve koluna takılı olması gerekir. İşitme cihazı, lens, protez, takıları varsa 

çıkarılması istenir. Kadın hastaların ojeleri varsa silinmesi istenir. Order edilmişse 

premedikasyon uygulanır. Ameliyat önlüğü giydirilir ve istemde varsa antiembolik çorabı 

giymesine yardım edilir. Güvenli cerrahi formu doldurulur. Hasta dosyası malzemeleri ilaçları 

ile birlikte sedyeyle ameliyathaneye transfer edilir. Hasta yakınlarına nerede bekleyebilecekleri 

ve ameliyat süreci hakkında bilgi verilir. Derlenme ünitesinde bakım; Hastanın solunum 

yolunun açık olması için uygun pozisyon verilir. Derlenme ünitesine geldiği saat kayıt edilir. 

Bilinç düzeyi takip edilir. Ağrı değerlendirmesi yapılır. Yaşam bulguları stabil oluncaya kadar 

15 dakikada bir ölçülür ve kayıt edilir. Cilt rengi ve nemi kontrol edilir. İnsizyon bölgesinde 

hematom olup olmadığı kontrol edilir. Dren takibi yapılır. İdrar takibi yapılır. Gelişebilecek 

erken komplikasyonlar yönünden izlenir. Durumu stabil olduğunda dosyasıyla birlikte servise 

transfer edilir.  

Ameliyat sonrası klinikte bakım   

Genel ameliyat sonrası ilkeler uygulanmakla birlikte aşağıdaki girişimler microtia 

ameliyatına özgü uygulanmaktadır. Dren takibi, kanama takibi, pozisyon, ağrı takibi. Ameliyat 

sonrası bakım hedefleri; Hastaları ve yakınlarını psikolojik açıdan desteklemek, 

kardiyovasküler fonksiyonu sürdürmek, solunum sistemi fonksiyonunu sürdürmek, 

gastrointestinal sistem fonksiyonlarını sürdürmek, genitoüriner sistem fonksiyonlarını 

sürdürmek, santral sinir sistemi fonksiyonlarını sürdürmek, kas iskelet sistemi fonksiyonlarını 

sürdürmek, deri bütünlüğünün sağlanması, vücut ısısının sürdürülmesi, beslenmesinin 

sağlanmasıdır. Psikolojik destek olurken hastanın kendini ifade etmesi sağlanır. Stres tepkileri 

ve davranışları değerlendirilir. Özellikle genel anestezi uygulanan çocuklarda ajite davranışlar 

bakım yönetimini zorlaştırmaktadır. Aileden destek alınarak yönetilmelidir. Hipoksemi 

deliryuma neden olacağı için solunum değerlendirilmelidir. Ajitasyon durumunda doktor istemi 

doğrultusunda sedasyon sağlanır. Yapılan işlemler ve taburculuk süreci açıklanır. Yaşam 

bulguları ilk 4 saat içinde saat başı, ikinci 4 saat 2 saatte bir daha sonra hastanın durumuna göre 

4x1 ya da 6X1 izlem yapılmaktadır. Flebin vasküler izleminde renk, sıcaklık, dolaşım, turgor 
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tonüsü takip edilir. Renk ve sıcaklık takibi yaparken flebin alındığı bölgenin rengi ile 

karşılaştırılmalıdır. Fleb doku rengi tanımı için net renkler (kırmızı, pembe, mor) 

kullanılmalıdır. Sıcaklık takibi yapıldığında fep sıcak hissedilmelidir. Parmak ucu ya da elin 

dış yüzüyle dokunarak değerlendirilir. Felp sıcaklığı lazer derece ile ölçülebilir. Oda sıcaklığı 

ayarlanmalıdır. Dolaşım takibinde parmak ucuyla flebin kapiller dolumu 1 saniye bastırılarak 

değerlendirilir. 1-3 saniye içinde eski durumuna dönmelidir. 1 saniyeden hızlı dönüş venöz 

konjesyon.3 saniyeden uzun dönüş azalmış arteriyel kan akımını gösterir. Turgor tonüsü izlemi 

doku turgoru inspeksiyon ve palpasyon ile yapılır. Yumuşak flep normaldir. Gergin flep ise 

venöz yetmezlik düşündürür. Sıvı elektrolit dengesi aldığı çıkardığı takibi, drenaj bölgesinde 

ödem, kızarıklık, ısı artışı kontrolü, hematom, hipovolemik bulgular, idrar çıkışı, doktor 

istemine göre intravenöz sıvı desteği sağlanır. Ağrı damarlarda vazokonstrüksiyona sebep olup 

flebin dolaşımını bozabilir. Ağrı değerlendirme ölçekleri kullanılarak ağrının şiddeti, yeri ve 

niteliği değerlendirilir. Doktor istemindeki analjezikler uygulanır. Analjezik uygulamasından 

30 dakika sonra ağrı tekrar değerlendirilmelidir. Hasta kontrollü analjezi kullanılacaksa hastaya 

nasıl kullanacağı öğretilmelidir. Nanfarmakolojik yöntemler ile ağrı yönetimi desteklenmelidir. 

Derin solunum ve öksürük egzersizlerini uygularken insizyon bölgesi desteklenmelidir. 

Beslenme; batın değerlendirilmesi yapılır ve bağırsak sesleri dinlenir. Batın değerlendirmede 

sorun varsa, bağırsak fonksiyonları geri dönene kadar oral alım başlatılmaz. Operasyon sonrası 

doktor istemine göre beslenmeye başlanır. Oral alım başlayana kadar paranteral beslenme 

uygulanır. Boşaltım; hareketsizlik ve kullanılan analjezikler konstipasyona sebep olabilir bu 

nedenle erken mobilizasyon sağlanır. Beslenmeye başlandıktan sonra yüksek lifli gıdalar ile 

diyet düzenlenebilir. Sıvı alımı için desteklenmelidir. Doktor istemine göre laksatifler 

kullanılabilir. Pozisyon ve aktivitede Ameliyathanede verilen pozisyonun korunması önemlidir. 

Ufak hareketler bile damar anostomozlarının ayrılmasına sebep olabilir. Ameliyat bölgesi 

basınç ve travmalara karşı korunmalıdır, bunun için hasta ve ailesi bilgilendirilmelidir. Hastanın 

sağlam kulak tarafına yatırılması önemlidir. Başın 45 derece yüksekte olması bilgisi 

verilmelidir. Greft alınan bölgelerin (kosta, kasık, kulak arkası ve uyluk) takibinde ise 

enfeksiyon ve ağrı açısından izlemek, travmalardan korunmasını sağlamak, basınca maruz 

bırakmayacak pozisyonu vermek ve kanama takibi önemli yer tutar. Yara iyileşmesini sağlamak 

için yara yeri akıntı, kızarıklık yönünden izlenmeli, yara çevresi ve pansumanlar kanama 

yönünden gözlenmeli, yara bakımı aseptik tekniklere uygun yapılmalı, yara iyileşmesi için 

yeterli ve dengeli beslenme sağlanmalıdır. Kostadan greft alındıysa karın içi basıncı artıran 

hareketlerden kaçınılmalı, derin solunum ve öksürük egzersizleri sırasında yara yerinin 
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açılmasını önlemek için desteklenmelidir. Taburculuk planı; yara bakımı ve pansuman 

değişimi, banyo zamanı ve şekli, ilaçların kullanımı, beslenme hakkında bilgi, egzersiz şekli ve 

başlama zamanı, fiziksel aktivite, hastaneye başvurmayı gerektirecek acil durumlar ve yapması 

gerekenler ve kontrol zamanı hakkında olmalıdır. 

KAYNAKLAR 

1. Bilik Ö. "Ameliyat Olan Hastalarda Evde Bakımın Önemi", Evde Bakım, Edt: Prof. Dr. 

Zuhal Bahar, Prof. Dr. Ayşe Beşer, 978-605-82106-0-8, Akademi Basın ve Yayıncılık, 

İstanbul,(2017), Syf.264-286.  

2. Bilik Ö. " Yara İyileşmesi ve Hemşirelik Bakımı", Cerrahi Hemşireliğinde Temel 

Kavramlar, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021, 99-123 

3. Özbek S, Kahveci R, Akın S, Özcan M, Karacalar A . Mikrotia Olgularında Medpor 

İmplant ile Klinik Deneyimlerimiz. Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi 

Dergisi, 2003, Cilt 11, Sayı 1, 01.04.2003. 

4. Tores et al. Postoperative Safety and Satisfaction in Patients With Microtia. Journal of 

Oral and Maxillofacial Surgery, Volume 79, Issue 2, February 2021, Pages 472.e1-

472.e9 

5. Fan et al. Long-term Outcomes of Bone Conduction Hearing Implants in Patients With 

Bilateral Microtia-atresia. Otol Neurotol. 2019 Aug; 40(8): 998–1005.  

6. Jones et al. Pre and post-operative psychological functioning in younger and older 

children with microtia. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, Volume 

68, Issue 4, April 2015, Pages 492-497 

7. Doğan S, Arslan S. ‘’Ameliyat Öncesi Hazırlık ve Hemşirelik Bakımı’’, Cerrahi 

Hemşireliğinde Temel Kavramlar, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021, 151-208 

8. Yazıcı G, Aktaş D.”Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı”, Cerrahi Hemşireliğinde 

Temel Kavramlar, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021, 215-231 

 

 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

278 
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ÖZET 

Vücudun şekillendirilmesi, bazı durumlarda yeniden yapılandırılması, ciddi doku 

kayıplarının giderilmesi ve estetik girişimler gibi çok geniş bir kapsama alanına sahip Plastik, 

rekonstrüktif ve estetik cerrahi, bireyleri fiziksel, psikolojik, sosyal, spiritüel ve ekonomik 

yönden etkilemektedir. Plastik cerrahi hemşireliği, kozmetik ve estetik tıp, cilt ve yara bakımı, 

yanıklar, yetişkin rekonstrüksiyonu, kraniyofasiyal cerrahi, çocuk rekonstrüksiyonu, 

ameliyathane, anestezi sonrası bakım, bağımsız uygulayıcılar dahil olmak üzere birçok 

uygulama alanlarını ve ileri hemşirelik uygulamalarını, hemşire eğiticiliğini, cerrahi asistanı, 

lisanslı ve uzman hemşire eğitim düzeylerini de kapsayan bir alandır. Estetik ve/veya 

Rekonstrüktif cerrahi uygulanan bireylerin bakımlarında, güncel bilgilere dayalı bütüncül bir 

yaklaşım ve ekip çalışması zorunludur. Ameliyat öncesi sırası ve sonrasında beklenen hasta 

sonuçlarına ulaşılmasında ekip üyesi olarak hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Hasta güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde ameliyat öncesi hasta ve yakınlarının 

bilgilendirilmesi, beklentilerin değerlendirilmesinden başlayan, ameliyathane, yoğun bakım 

ve kliniklerde devam eden bakım sorumluluklarının kesintisiz ve kanıta dayalı uygulamalarla 

yerine getirilmesi önemlidir. Bu çalışmada estetik ve rekonstrüktif cerrahi uygulanan bireylere 

hemşirenin bakım verici, eğitici, araştırmacı ve liderlik kapsamındaki uygulama sonuçları ele 

alınmıştır. Estetik ve Rekonstrüktif cerrahi hemşiresinin daha iyi hasta sonuçlarına ulaşabilmesi 

için bakımını kanıta dayandırması, hasta güvenliğini temin etmesi, hemşirelikte liderlik, 

araştırmalar ve eğitim yolu ile uygulamalarını geliştirmesi zorunludur.  

Anahtar Kelimeler: Estetik ve rekonstrüktif cerrahi hemşireliği, bakım sonuçları 
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GİRİŞ 

Plastik Cerrahi, vücudumuzda doğumsal ya da sonradan kazanılmış/edinsel büyük doku 

kayıplarının onarılmasından botoks, dolgu gibi küçük işlemlere kadar çok geniş bir uygulama 

alanına sahiptir. Rekonstrüktif cerrahi, yarık damak-dudak, yapışık parmak (sindaktili) gibi 

doğumsal veya yaralanma, ampütasyon, yanıklar gibi edinsel doku ve organ kayıplarının benzer 

dokularla onarılması işlemlerini kapsar. Estetik/kozmetik cerrahi ise tıbbi bir problemden çok 

vücudun fiziksel olarak daha güzel hale getirilmesi (rinoplasti, ritidektomi-yüz germe, 

mammoplasti, brakioplasti-kol germe, liposakşın, lipektomi, abdominoplasti, büyük nevüsler, 

jinekomasti, genitoplasti, lazer epilasyon vb.) yaşlılığa bağlı belirtilerin ortadan kaldırılması 

(bleforoplasti, yüz gençleştirme, lazer ile cilt yenileme, botoks, PRP, dolgu uygulamaları vb.), 

beden imajının iyileştirilmesi için yapılan girişimlerle ilgilenir. Klasik cerrahi yöntemler 

yanında mikrocerrahi, lazer sistemleri, çeşitli kimyasal ajanlar ve ilaçlardan da yararlanabilir 

(Honan 2019; Storch & Rice 2005). Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS), 2021 

raporunda, özellikle cerrahi uygulama gerektirmeyen estetik/kozmetik uygulamaların dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de büyük artış gösterdiği görülmektedir (https://www.isaps.org/wp-

content/uploads/2021/12/ISAPS-Global-Survey_2020.pdf Erişim tarihi: 03.01.2022).  

Plastik cerrahi ameliyatının, kadınların beden imajı ve benlik saygılarını olumlu 

etkilediğini gösterilmiştir (Karaca & Beydağ, 2021). Yapılan bir araştırma da vücut 

görünümünden memnun olmayan, sosyal çevre baskısı hisseden, ameliyat türü ile ilgili bilgiyi 

medya/internetten alan, sosyal kazanım elde etmek isteyen (işe girme, işte yükselme, partnerini 

memnun etme, sosyal çevre baskısından kurtulma) ve genel olarak yaşamdan mutlu 

olmayanlarda Estetik Cerrahi Kabul Ölçeği (The Acceptance of Cosmetic Surgery Scale-

ACSS) puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Demirel ve Yurt, 

2021). Estetik cerrahi geçirmiş bireylerle derinlemesine görüşmelere yapılan bir başka 

çalışmada ise motivasyonların temelinde normallik ve topluma uyma arzusunun bulunduğu 

görülmüştür (Gürler 2018).  

Plastik cerrahi, sağlık turizminin de önemli sayılabilecek bir bölümünü oluşturmaktadır. 

Dünya çapında yaklaşık 21-26 milyon medikal turist olduğu ve ziyaret başına ortalama 3550 

ABD doları harcama yaptığı ve pazar büyüklüğünün 74-92 milyar dolar olduğu tahmin 

edilmektedir (Patiententsbeyodborders, 2020). 

 

http://www.amazon.com/Reconstructive-Plastic-Surgical-Nursing-Management/dp/1405101652
https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2021/12/ISAPS-Global-Survey_2020.pdf
https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2021/12/ISAPS-Global-Survey_2020.pdf


“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

280 

 

POZİTİF BAKIM SONUÇLARI İÇİN NİTELİKLİ/YETKİN HEMŞİRE İŞGÜCÜ 

Plastik cerrahi hemşireliği, lisans ve uzman hemşire eğitim düzeylerinde klinikler, 

ameliyathane, anestezi sonrası bakım, hemşire eğiticiliği, bağımsız uygulamaları beraberinde 

getiren ileri hemşirelik uygulamaları ve cerrahi asistanlığını kapsayan, birçok disiplinin içende 

yer aldığı bir alandır (Barnes 2019; Honan 2019; Storch & Rice 2005). Plastik cerrahinin bu 

çok çeşitliliği alanda çalışan/çalışmak isteyen hemşirelere farklı alanlarda çalışabilme ve 

başarılı olma fırsatı sunmaktadır. Lisans ve uzman/ileri düzey hemşirelik uygulamaları alana 

özgü farklı, bağımsız görev ve yetkileri de beraberinde getirmektedir. Yeteneklilerin kendi 

pozisyonlarını seçebildiği bir dünyada, estetik alan, özellikle enjekte edilebilir tedaviler, tıp ve 

hemşirelik bilgisi, sanatsal beceri ve pazarlama becerisinde güçlü yetkinlikler gerektirir. Bu 

nedenle bu alana yönelmek isteyen hemşireler önceliklerini belirleyip hedefini oluşturduktan 

sonra alandaki boşlukları bularak onlara uygun bilgi, beceri ve yeteneklere donanmaları 

önerilmektedir (Hagen, 2021a; Hagen, 2021b).  

Merkezi Amerika’da bulunan Uluslararası Plastik ve Estetik Hemşireleri Derneği 

hemşirede bulunması gereken temel yetkinlikleri; mükemmel iletişim becerileri, hasta 

ihtiyaçlarına duyarlılık ve dikkate alma, sürekli eğitim ve kanıta dayalı uygulamalar ile hasta 

bakım becerileri, ameliyat prosedürü hakkında hastaya özel bireysel öğretim, ameliyat öncesi 

ve sonrası bakım, hasta bakımını ve mesleği geliştirmede liderlik olarak belirtmektedir 

(https://ispan.org/about/strategic-plan.cgi/ Accessed 4 January 2022).  

Plastik ve rekonstrüktif cerrahi hemşireleri daha iyi hasta bakım sonuçlarına ulaşmak 

için bakımı kanıta dayandırmak, hasta güvenliğini temin etmek, hemşirelikte liderlik, 

araştırmalar ve eğitim yolu ile uygulamalarını geliştirmeyi hedeflemektedir (https://ispan.org/ 

foundation/ Accessed 4 January 2022).  

Kanada Estetik Uzman Hemşireleri Derneği ise mevcut kanıtlara dayalı eğitim, estetik 

hemşireler için profesyonel gelişim ve kişisel ilerlemeyi teşvik etme, halkı korumak ve hasta 

güvenliğini sağlamak için en yüksek standartları sağlama misyonu vardır (https://csasn.org/ 

Erişim Tarihi: 4.01.2022).  

Amerika, Avrupa, Şili, Avustralya dahil olmak üzere 20 farklı ülkede yapılan çalışma 

sonuçları ülkeler arasında oldukça benzer ve tutarlı bir şekilde hastanelerde daha az nitelikli 

hemşire işgücü ve düşük hasta-hemşire oranının mortalite ile ilişkili olduğunu göstermektedir 

(Aiken et al, 2018; Lasater, et al. 2021; Aiken, 2021). Başka bir çalışmada ise hastane çalışma 

http://www.amazon.com/Reconstructive-Plastic-Surgical-Nursing-Management/dp/1405101652
https://ispan.org/about/strategic-plan.cgi
https://ispan.org/
https://csasn.org/
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ortamları, hemşire kadrosu ve hemşire eğitimlerindeki iyileştirmelerin de bakım kalitesi ve 

hasta güvenliğindeki gelişmelerle örtüştüğü bulunmuştur (Sloane et al. 2018). Bu nedenle 

alanda uygun nitelikte hemşire işgücü istihdamı hasta bakım sonuçları bakımından  oldukça 

önemlidir. 

PLASTİK CERRAHİDE HASTA GÜVENLİĞİ 

Plastik cerrahi hemşiresi, mevcut eğilimler, güncel konular, yasal durumlar ve en iyi 

kanıt ile ilgili bilgi sahibi olarak hasta güvenliği uygulamalarını geliştirmelidir (Storch & Rice 

2005).  

Sağlık hizmetlerinin kalite ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış, kar amacı 

gütmeyen, bağımsız, Dünya sağlık Örgütü ile ortak çalışan, uluslararası akreditasyon 

hizmetleri için oluşturulmuş bir kurum olan ve hekim, hemşire ve tüketicilerden oluşan bir 

yönetim kurulu tarafından yönlendirilen Uluslararası Ortak Komisyon (JCI-Joint 

Commission International) 2022 yılı için hastanelerde hasta güvenliği hedeflerini şu şekilde 

belirlemiştir. Hasta kimlik doğrulamasını iyileştirme, bakım verenler arasındaki iletişimin 

etkinliğini geliştirme, ilaç kullanım güvenliğini artırma, klinik alarm sistemleriyle ilişkili 

hasta zararını azaltma, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyon riskini azaltma, kritik erişim 

hastanelerinin hasta popülasyonunda bulunan güvenlik risklerini tanımlama olarak 

belirlemiştir (https://www.jointcommission.org/standards/national-patient-safety-goals/). 

Hasta katılımının sağlanması ve yeterli personel alımını iyileştirmeye yönelik müdahaleler, 

hasta güvenliğini iyileştirmeye yönelik stratejiler olarak hizmet etmektedir (Carthon et al. 

2019). 

Cerrahi hemşiresinin en önemli görevlerinden biri, ameliyattan önce hastada güvenlik 

açısından risk oluşturabilecek durumları kapsayan ayrıntılı fizik değerlendirme yapmak ve 

öykü almaktır Hemşire hastayı değerlendirirken olası sorunları da gözlemleyebilmelidir 

(Fassiotto 2011). Cerrahi birimlerde hastanın yaralanmasına, hastane maliyetlerinin artmasına 

ve başkalarını suçlamaya neden olabilen tıbbi uygulama hatalarına yönelik iddialar son 10 yıl 

içerisinde 10 kattan fazla artmıştır. Cerrahi alanlarda, iletişim zayıflığı/eksikliği, dikkat 

dağınıklığı, işlem sırasında kesintiler, odaklanma eksikliği ve standart prosedürleri takip 

etmemek, hata kaynakları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar hastalar için güvenli olmayan 

bir ortam yaratabilir. Bu konuların kök nedenini anlamak, hata önlemeyi teşvik eden yaklaşım 

ve müdahaleleri belirlemek için itici güç sağlayabilir (Fassiotto 2011). 

http://www.amazon.com/Reconstructive-Plastic-Surgical-Nursing-Management/dp/1405101652
https://www.jointcommission.org/standards/national-patient-safety-goals/
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Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (PREC) alanında İstanbul Tabip Odasına (İTO) 

2011-2015 yılları arasında yansıyan, tıbbi uygulama hata iddiaları ile ilgili başvuruların 90’ı 

hekimler, 3’ü ise kurumlarla ilgili şikayetler olduğu bulunmuştur (Durmuş Kocaaslan ve 

Yorulmaz 2020). Hastaların yaklaşık yarısının sonuçtan memnuniyetsizlik, diğer yarısının ise 

ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlar nedeni ile şikâyette bulundukları görülmüştür. 

Estetik/kozmetik cerrahide hastaların motivasyonları ile takdir ve memnuniyetleri genellikle 

iyidir (Honan 2019; Storch & Rice 2005). Ancak bireylerde artan estetik kaygılar başvuruları 

artırırken, mükemmelliği arama ve gerçekçi olmayan beklentiler memnuniyetsizliğe yol açarak 

şikayetleri artırabilmektedir (Durmuş Kocaaslan ve Yorulmaz 2020). Gerçekçi beklentileri 

şekillendirilmek ve gerçekçi olmayan beklentileri gerçekçiye değiştirmek için hasta merkezli, 

beklentiye dayalı eğitimin yararlı olabileceği bildirilmektedir (Tedesco et al. 2021).  

Yapılan çalışmalarda hastane çalışma ortamlarının da bakım kalitesi ve hasta 

güvenliğindeki gelişmelerle örtüştüğü (Sloane et al. 2018) ve hastaların hastane bakımına 

ilişkin algılarının da verilemeyen hemşirelik bakımı ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu 

bulunmuştur (Aiken & Sloane 2020). Bu nedenle kabulden itibaren hasta ile etkili bir iletişim 

kurmak, dikkatli, yeterli izlem ve gözlem yaparak güvenli bakım uygulamalarını 

gerçekleştirmek esastır.   

PLASTİK VE ESTETİK HEMŞİRELERİNİN UYGULAMA KAPSAMLARI 

Uluslararası Plastik ve Estetik Hemşireleri Derneği (ISPAN; 2020a), profesyonel 

hemşirelerin (Registered Nurse-RN) "devlet hemşirelik kurulları tarafından belirlenen 

prosedürlere ve sağlık kuruluşları tarafından belirlenen politika ve prosedürlere uymaktan 

sorumlu" olduğu belirtilmektedir. Belirli bir görevin lisans mezunu profesyonel hemşire 

(RN)'nin veya ileri uygulama/uzman hemşirenin (APRN-Advanced Practice Registered-

APRN'nin) görev alanı içinde olup olmadığı, görevi güvenli ve doğru bir şekilde 

gerçekleştirmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkiye sahip olup olmadığına bağlı olarak karar 

verilir (Van Wicklin, 2021a, ISPA, 2020). Ülkenin hemşire işgücüne uygun olarak klinik 

hemşire ve ileri plastik ve estetik/uzman hemşirelerin uygulama kapsamları ayrı ayrı 

belirlenmelidir (Van Wicklin, 2021a). ISPAN lisans mezunu ve uzman düzeyde hemşirelerin 

görevin kendi uygulama alanı içinde olup olmadığını belirlemelerine yardımcı olmak için iki 

ayrı akış şeması geliştirerek, konuya açıklık getirmiştir (Van Wicklin, 2021 a; ISPAN, 2020 s. 

14).  

 

http://www.amazon.com/Reconstructive-Plastic-Surgical-Nursing-Management/dp/1405101652
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HASTA BAKIM SONUÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖNERİLERİ 

Primer meme büyütme (Breast Augmentation) operasyonu sonrası erken egzersizin 

etkisine yönelik yapılan randomize kontrollü çalışmada; erken egzersizin komplikasyon veya 

tekrar ameliyat oranlarını artırmadığı veya 1 yıl sonra skar kalitesinde azalmaya neden olmadığı 

bulunmuş. Ancak, egzersiz gruplarındaki hastaların iyileşme algısı daha iyi bulunmuş (Basile 

& Oliveira 2022). 

Yapılan çalışmada, cerrahide hızlandırılmış iyileşme (ERAS) protokollerinin 

kozmetik plastik cerrahi alanında da önemli olduğu belirtilerek narkotiklerden kaçınarak 

komplikasyonlarda bir artış olmadan postoperatif şikayetlerde azalma olduğu gösterilmiştir 

(Bartlett et al. 2018). Böylece ERAS protokollerinden elde edilen kaliteli bakım sağlanırken 

hastanın iyileşmesini hızlandırma yeteneği temel faydasına ulaşıldığı bildirilmiştir (Bartlett 

et al. 2018).  

Son yıllarda yapay zekâ ve bilgisayar işlem gücündeki gelişmeler nedeniyle yüz tanıma 

teknolojisi uygulamaları artmaktadır. Yüz özellikleri biyometrik veriler olarak kabul 

edilebileceğinden, yüz tanıma aracı ile sağlık değerlendirmesi kullanılıyorsa, klinisyenlerin 

ilgili klinik, etik ve yasal konular hakkında bilgilendirilmeleri önerilmektedir (Boczar et al. 

2021). 

Kronik yaraların yaygınlığı, yara bakım sağlayıcıları için bir endişe kaynağı olmaya 

devam etmektedir. Bununla birlikte, yara bakımında randomize kontrollü çalışmalar şeklinde 

kanıtlar eksiktir (Barnes 2019). 

Saç dökülmesi/Allopesinin hem erkeklerde hem de kadınlarda pek çok nedeni 

bulunmaktadır. Allopesiye yönelik yüksek hasta bakımı standartlarının sürdürülmesine 

yardımcı olabilecek bir dizi araç ve test bulunduğundan, iyi bir öykü ve uygulanacak testlerden 

sonra saç ekiminin planlanması önemlidir (Coleman 2020).  

Sülük tedavisi, yumuşak doku kayıplarında uygulanan fleplerde, venöz konjesyonun 

önlenmesinde, avülsiyon yaralanmalarında; kulak, burun ve dudak vb. basamak 

replantasyonunda, mikrovasküler replantasyon, mikrovasküler serbest doku transferlerinde 

bölgesel flep kurtarmada kullanılmaktadır (Oliver & DeLoughery 2019). Sağlık bakanlığı 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğinde de yer alan, pek çok hastane ve 

merkezde, sertifikalı olarak sülük tedavisi uygulanmaktadır (https://www.resmigazete.gov. 

tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm). Bu süreçte hemşire sülük tedavisinin yaygın 
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komplikasyonu olan enfeksiyon ve kanamalara karşı dikkatli izlem ve gözlem yapmalıdır 

(Oliver & DeLoughery 2019).  

Meme rekonstrüksiyonu yaptıran kadınlarda beklenti odaklı eğitimden memnuniyet 

Mastektomi ve ilk meme rekonstrüksiyonu geçiren 51 kadın ile yürütülen çalışmada kadınların 

ameliyattan önce genellikle gerçekçi olmayan veya şekillenmemiş beklentileri olduğu 

belirlenmiştir. Bu beklentilerin porfesyonel hemşire tarafından belirlenmesi ve şekillenmemiş 

ya da gerçekçi olmayan beklentilerle ilgili olarak eğitim sunulmasının, önemli olduğu ve verilen 

bilgilendirmeden memnun oldukları sonucuna varılmıştır (Tedesco et al. 2021).  

Biyoempedans spektroskopisinin, meme kanseri ile ilişkili lenfödemi (BCRL) olan 

hastaların tedavisine ilişkin yanıtı tahmin etme ve hacim değişikliklerini ölçmede etkisine 

yönelik yapılan sistematik derleme çalışmasında, aracın umut verici olduğu ve kullanılabileceği 

belirtilmiş. Ancak, BCRL değerlendirmesi için biyoempedans spektroskopisinin doğruluğunun 

belirlenemediği ve bu nedenle daha ileri çalışmalara ihtiyaç bulunduğu bildirilmiştir (Forte et 

al, 2020). 

Kozmetik cerrahi planlanan 128 hasta ile yürütülen, ameliyattan 1 hafta önce ve 3 ay 

sonra anket verileri ile elde edilen çalışma sonucunda katılımcılar, cinsel yaşam (%54,7), sosyal 

yaşam (%64,4), romantik ilişki (%49,5)’lerinin olumlu etkilendiğini bildirmişlerdir. Meme 

büyütme/augmentasyon mamoplasti operasyonu geçirenlerin cinsel yaşamları, yaptırmayanlara 

göre 4 kat daha fazla olumlu etkilendiği belirtilmiştir (Asimakopoulou et al. 2020).  

Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyon riskini azaltma ve ilaç kullanım güvenliğini 

artırma JCI’ın 2022 hasta güvenliği hedeflerinde öncelikli sırada yer almaktadır 

(https://www.jointcommission.org/standards/national-patient-safety-goals/). Plastik cerrahi 

alanında topikal antiseptik kullanımı yaygındır ve literatürde kontamine antiseptiklerin 

kullanımıyla ilişkili salgınlar olduğu, lokalize enfeksiyonlardan sistemik enfeksiyonlara kadar 

ilerleyerek ölümlere yol açtığı rapor edilmiştir. Alkol, iyodoforlar, klorheksidin glukonat ve 

kuaterner amonyum ürünleri dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan tüm antiseptik 

ürünlerin kontaminasyonuna ilişkin raporlar bulunmaktadır (FDA, 2016;Van Wicklin, 2021b). 

Bu nedenle topikal antiseptik ürünlerin, hastada ciddi bir enfeksiyon riski oluşturduğunun 

farkında olunması, içsel ya da dışsal (en yaygın) kontaminasyonların önlenmesi önemlidir (Van 

Wicklin, 2021b). Dışsal kontaminasyon antiseptiklerin seyreltilmesi sırasında, aseptik şekilde 

kullanılmadığında veya üreticinin talimatlarına uygun şekilde saklanmadığında ortaya çıkabilir 

(Van Wicklinb 2021).  

https://www.jointcommission.org/standards/national-patient-safety-goals/
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Subdermal, subkutan veya intramüsküler ilaç uygulamaları, IV damar yolu açma 

ve/veya dermal dolgu maddeleri enjekte etme sürecinde güvenli enjeksiyon uygulamaları 

plastik ve estetik hemşireleri için temel ve öncelikli esaslar arasında olduğuna dikkat 

çekilmektedir (Van Wicklinc 2021).  

Güneş radyasyonu yeryüzüne UV radyasyonu (290–400 nm), görünür ışık (400–760 

nm) ve IR-Kızılötesi) radyasyonu (760–4,000 nm) olmak üzere üç ayrı bant halinde ulaştığı, 

IR-A, IR-B, ve IR-C'den oluştuğu, yıllardır UV radyasyonunun zararlı etkilerinin abartılı bir 

şekilde işlendiği ve dünyaya ulaşan güneş radyasyonunun bu %6,8'inden kendimizi korumaya 

çalıştığımızı, kızılötesi (IR) yalnızca ısı enerjisi olmadığına dikkat çekilen makalede, kızılötesi 

A (IR-A), cildimizdeki yaşlanma ve cilt hasarını tetiklemede birçok geni, özellikle hücre ölümü, 

büyümesi ve strese adaptasyonla ilgili olanları düzenlediği belirtilmiştir (Michalski & Olasz 

2020). Bu dalga boylarının neden olduğu hasardan kendimizi korumak için hem UV (%6.8) 

hem de IR hasarına (%93,2) odaklanmamız gerektiği vurgulanmıştır (Michalski & Olasz 2020). 

Hemşirenin sağlığı koruma görevi nedeni ile makale önemli görülmüştür.  

Derin inferior epigastrik arter perforatör (DIEP) Flep ile Meme Rekonstrüksiyonu 

ameliyatı sırasında (Kızılötesi Floresan Anjiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı-SPY) 

kullanımının ameliyat sonrası dolaşım problemi nedeniyle yaşanabilecek komplikasyonları en 

aza indirdiği belirtilmiş. Olgu Perfüzyon değerlendirmede yararlı bulunarak her merkezde 

bulunmayan Floresan Anjiografi Perfüzyon Değerlendirme Cihazı önerilmiş (Kastamoni et 

al.2019). Olgu değerlendirmesi yapılan makalede ele alınan SPY cihazı plastik/estetik ve 

rekonstriktif cerrahi ameliyatanesinde görevli hemşirelerin cihazı tanıma ve hazırlık 

yapmalarında yararlı olacağı düşünülerek ele alınmıştır. 

Plastik ve rekonstriktif cerrahinin flepler, greftler, yüz, ekstremite nakillerinden sonra 

doku perfüzyonunun sağlanması ve sürdürülmesi için perfüzyon değerlendirilmesi son derece 

önemlidir. Doku perfüzyonun en hızlı en az invazif hemodinamik takibi klinik gözlemlerdir. 

Hasta ile uzun zaman geçiren hemşirenin bilgisi, klinik izlem ve gözlemleri, yeterli doku 

perfüzyonu için hemodinamik durumun stabil hale getirilmesinde oldukça önemlidir (Honan 

2019; Hart et al. 2019). Soluk ve soğuk cilt; ekstremitelerde soğukluk, deri renginde yer yer 

farklılıkların olması, periferik nabızlarda zayıflık, kapiller dolumda yavaşlama (3 saniyeden 

uzun olması), ödem, hypoperfüzyon tanısını koymada yardımcı olan belirtilerdir. Global 

perfüzyonu yetersizliği kendini çoğu zaman takipne, taşikardi, algısal zayıflık, hipoperfüzyona 

bağlı cilt değişimi ve oligüri olarak gösterir. Güçlü bir algı ve iletişim, yeterli serebral 
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perfüzyonunun en güçlü belirtileridir. İskemik göğüs ağrısından şikayet edilmesi miyokardın 

oksijen arzı ve talebi arasında bir dengesizliği gösterebilir. Bradikardi, düşük kardiyak output 

(CO) nedeni ile olabilir. Renal fonksiyonları normal bir hastada oligüri görülmesi, renal 

perfüzyon yetersizliğine ilişkin önemli bir uyarıdır (Yıldız ve Surhan Çınar 2020).  

Kritik hastalarda EKG, Arteryel Kan Basıncı ve SpO2 monitörizasyonları, serum laktat 

(2 mmol/L altı) ve biyokimyasal değerlerle perfüzyon takibi yapılabilir (Yıldız 2020). Kardiyak 

output (CO)’u değişen doğruluk derecelerinde sürekli tahmin etme olanağı sağlayan cihazların 

(FloTrac/VigileoTM; COstatusTM, LiDCOTM; PiCCO®; EV 1000TM) kullanımı ile hasta 

sonuçlarının iyileştiğine yönelik kanıtlar olsa da, invazif olmaları, karmaşık parametreleri 

yorumlamanın zorluğu gibi nedenlerle günlük rutinde kullanımı kısıtlıdır (Yıldız ve Surhan 

Çınar 2020). Hastayı ayrıntılı bir şekilde değerlendirme ve olası sorunlar bakımından 

gözlemleme, cerrahi hemşiresinin en önemli görevleri arasındadır (Fassiotto 2011). Yeterli 

izlem ve gözlem hasta güvenliğini tehdit edebilecek semptom ve komplikasyonların erken 

saptanmasını sağlayabilir. Problem belirlendiğinde nedenleri belirlenerek çözüm üretilebilir. 

Problemin tanımlanması ve çözümünde yaratıcı otantik liderlik özellikleri göstermek de 

önemlidir (Wood 2022). 

Sonuç olarak estetik ve rekonstrüktif cerrahi hemşirelerinin bakım verici, eğitici, 

araştırıcı ve liderlik kapsamında kanıt oluşturmaları ve kanıta dayalı uygulamaları kullanmaları, 

daha iyi hasta bakım sonuçlarına ulaşılmasında önemli bir zorunluluk olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  
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Prof. Dr. Özge UZUN  

(Emekli Öğretim Üyesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği) 

 

Giriş 

Dünyada 1960'lı yıllarda büyük ölçüde askeri ve uzay teknolojisi sektörlerinde kullanılmaya 

başlayan Tele sağlık/Tele tıp hizmetleri, artarak yaygınlaşmaktadır. Başlangıçta kablolu telefon 

ve video teknolojileri kullanılmaktayken, günümüzde artık internet tabanlı uygulamalar ve 

akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması ile dijital sağlık teknolojileri daha yaygın 

kullanılabilir ve ulaşılabilir hale gelmiştir (Dilbaz ve ark.2020). Uzaktan tanı ve klinik yönetime 

dayanan çoğu işlevsel tele sağlık hizmetleri, özellikle ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, 

Hollanda ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yaygın kullanmakta, bununla birlikte, gelişmekte 

olan ülkelerde de bu tür hizmetlerin kullanımının giderek arttığı görülmektedir (Craig and 

Patterson, 2005). Literatürde, yapılan bir çalışmada, tele sağlığın benimsenmesi ABD'de 2019' 

da % 11 iken 2020’de % 46'ya yükseldiği belirtilmektedir (Güzel, 2020). 

Tele sağlık uygulamaları, ülkemizde 2000’li yıllarda gündeme gelmiştir. Sağlık Bakanlığı, 

2006 yılında bu konuya ilişkin bir Eylem Planı hazırlamıştır. 2007’de tele radyoloji, tele 

patoloji ve tele EKG servisleri kurulmuş, 2008’de uygulama kapsamındaki hastane sayısı 

artırılmıştır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılından beri evde sağlık hizmeti 

verilmeye başlanmıştır. 2015’te e-Nabız uygulaması başlatılmış, e-Nabız uygulaması ile Tele-

tıp, Tele-radyoloji ve tele patoloji sistemleri entegre edilmiş, 2020’de Tele Sağlık Sistemi 

kapsamında Dr. e-Nabız uygulaması üzerinde hastalar ve hekimler görüntülü görüşme 

uygulaması başlatılmıştır. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Tele Sağlık 

Merkezinde, Tele Sağlık Servisi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge, (2015) 

doğrultusunda 7/24 saat nöbet esasına göre, tabip, sağlık personeli ve iletişim görevlileri 

aracılığıyla, uzaktan sağlık danışmalığı hizmeti verilmekte ve acil sağlık sorunlarında acil tıbbi 

tahliye işlemi yapılmaktadır (https://saglik.gov.tr/). 

https://saglik.gov.tr/
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Genelde tele sağlık ve tele tıp birbirinin yerine kullanılan kavramlar olmakla birlikte, aralarında 

uygulama alanı olarak farklılıklar vardır. Tele sağlık, tele tıp uygulamalarını da içeren daha 

geniş bir kavramdır.  

Tele Tıp: daha çok klinik uygulamalarla ilişkilidir. Tele tıp, bilişim teknolojilerinin 

kullanılarak hastalığın uzaktan tanı, tedavi ve izleminin sağlanmasıdır. 

Tele Sağlık: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tele sağlığı şöyle tanımlamıştır; ‘tele sağlık; 

mesafenin kritik bir faktör olduğu sağlık hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan 

tüm sağlık uzmanları tarafından, hastalık ve yaralanmaların tanısı, tedavisi ve önlenmesi, 

araştırma ve değerlendirme için geçerli bilgi alışverişi ve bireylerin ve toplumlarının sağlığını 

geliştirmek için sağlık hizmeti sağlayıcılarının sürekli eğitimi’ dir (World Health Organization, 

2016). 

Tele Hemşirelik: Tele-sağlığın bir alt boyutudur. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) tele 

hemşireliği “hasta bakımını geliştirmek için hemşirelikte iletişim teknolojilerinin 

kullanılmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır.  

Tele Sağlık Hizmetlerinin Yararları  

- Tele sağlık uygulamaları hastanede yatış süresini kısaltması ya da yatışa gerek kalmadan 

hizmet sunulması sonucunda bakım maliyetlerini düşürmesi, seyahat zorunluluğunu ve 

maliyetlerini azaltması, hastalar ve sağlık çalışanları açısından zamandan tasarruf sağlaması 

gibi yararlar sağlayarak hizmet kalitesini ve hizmetten memnuniyeti artırır. 

- Uzaktan bakım ve izlemde coğrafi engeller ortadan kalkar, uzak mesafelerden sağlık 

hizmetlerine erişimi kolaylaştırır. Medikal olarak az gelişmiş ya da olanakları olmayan 

bölgelere, kaynakları olmayan ya da sınırlı alanlara (kırsal-savaş alanı-uzay mekiği) tele 

sağlık yoluyla sağlık hizmeti sunulur  

- Sağlık çalışanları arasında iş birliği sağlanır. Sağlık bakımı sunanlar ile alanlar arasında 

aktif bir etkileşim söz konusudur. Bakımın sürekliliği sağlanır. 

- Hızlı ve doğru karar vermeyi kolaylaştırır.  

- Sağlık kayıtları merkezi olarak tutulabilir. Tele sağlık uygulamalarında ilgili veriler merkezi 

birimlerdeki yöneticilerin ulaşabileceği şekilde toplanıp depolandığı için bu bilgiler 

değerlendirilerek, kalite çalışmaları, karar alma mekanizmaları, planlama süreçleri ve geniş 

kapsamlı, çok merkezli araştırmalarda kullanılabilir. (Güzel 2021, Kardiyudiani and Lorica 

202, telehealth.hhs.gov. 2021, WHO 2016). 
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Tele sağlık hizmetlerinin sunulması ve bireylerin bu hizmetlerden yararlanabilmesi için hizmet 

sunucularının ve alıcılarının yeterli teknik donanım altyapısına ve cihazlara sahip olmaları 

gerekir. Uzaktan görüşmede her zaman için internet bağlantısı olarak sürekli ve geniş bir bant 

aralığına gereksinim vardır. Video-kamera-ses sistemleri, bilgisayarlar, akıllı telefon, sunucular 

(server), tarayıcı, mikrofon, monitorizasyon arabirimleri, bilgisayar yazılımı ve internet 

uygulama platformaları gereklidir. Tele sağlık hizmeti sunumu için gerekli dijital ve telemetri 

cihazları; dijital stetoskop EKG, video otoskop, tansiyon ölçme cihazı, spirometre, termometre, 

kan gazları ölçme cihazı, idrar analiz cihazı, glikometre, tele oftalmoskop, teledermatoskop, vb. 

cihazlardır. Mevcut teknolojik alt yapı içerisinde, tüm kullanıcıların da yeterli seviyede bir 

teknik donanım, alt yapı ve teknolojiyi kullanabilme yetisine ve bilgisine sahip olmaları gerekir 

(Coşansu 2016, Pazar, ve ark. 2015). 

E-Sağlık Alanlarında Mesleki Klinik Bilişim Örnekleri:   

• Uygulayıcılara yönelik karar destekleri (Örn. istemler, hatırlatıcılar, rehberler, bakım yolları) 

• Klinik yönetim araçları (Örn. elektronik sağlık kayıtları-e-Nabız, denetim araçları)  

• Eğitim yardımcıları (rehberler, tıp eğitimi)  

• Elektronik klinik iletişim araçları (Örn. e-sevk, e-taburculuk yazışması, klinik e-mail/ikinci 

görüş, laboratuvar tetkik isteği/sonuç raporlama, e-paylaşımlı bakım)  

• Elektronik ağlar (Örn. MEDULA, SGK Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi vb.) 

• Disiplin/hastalıklara özgü araçlar (diyabet bilişimi, yara bilişimi gibi)  

• Tele tıp uygulamaları (uzmanlar arası iletişim, hasta iletişimi ve uzaktan konsültasyon)  

• Alt disiplinler (Örn. hemşirelik uygulamaları, birinci basamak bakım bilişimi) (Toygar, 2018). 

Tele Sağlık Hizmetlerinde Kullanılan İletişim Yöntemleri  

Tele sağlık uygulamalarında başlıca 3 yöntem kullanılmaktadır: senkron yöntemi, asenkron 

yöntemi ve uzaktan izlem. 

Senkron yöntemi: Gerçek zamanlı (eş zamanlı) çevrim içi etkileşim. Kullanıcılar arasında eş 

zamanlı veri paylaşımına ve verilerin gönderildiği anda incelenip işlenmesine olanak tanıyan 

bir yöntemdir (2016, Güzel 2021, Şantaş ve Şantaş 2020). Hasta ve sağlık profesyoneli arasında 

gerçekleşen sesli veya görüntülü video konferanslar, masaüstü bilgisayar ya da mobil 

telefonlara yüklenen Zoom, Lumeone, Skype, WhatsApp gibi uygulamalar kullanılmaktadır. 

Video konferans yöntemi ile hasta eğitimi, video kamera aracılığı ile hastaya ev ortamında 
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rehabilitasyon amaçlı egzersiz yaptırılabilir, evde bakım hastasının ortamının kamera aracılığı 

ile gözlenebilir ve değerlendirilebilir, hastalar danışmanlık hizmeti alabilir, hekimler arası tele 

konsültasyon, tanı koyma, hasta yönetim süreçlerine dahil olma ve hasta izlemi yapılabilir  

Asenkron yöntemi: Veriler depolanır ya da kaydedilir ve gönderilir. Farklı zaman ve yerde 

çevrimdışı etkileşim yöntemidir. Dijital bir platformda kaydedilen verilerin farklı bir 

kullanıcıya anlık mesajlaşma sistemi veya elektronik posta yoluyla iletilir ve iletilen kişi de 

verileri değerlendirip gerekli girişimi yapar.  Örneğin, tele hemşirelik uygulamasında, evde 

bakım hemşiresinin yara görüntülerini dijital ortamda uzmana göndermesi ve yanıt alması, bir 

hastanın elde ettiği bir test sonucunu e-posta veya bir ortak iletişim portalı üzerinden doktoruyla 

paylaşması (Şantaş ve Şantaş, 2020). 

Uzaktan izleme yöntemi: Uzaktan kontrol sisteminde, sağlık çalışanının farklı bir zamanda 

uzaktan erişim sağlaması ve hastayı izlemesidir. Uzaktan izlem hem çevrimiçi hem de 

çevrimdışı yöntemler kullanılarak yapılabilir. Örneğin, kronik hastalıkların uzaktan bakımında, 

hasta verileri kritik değilse çevrimdışı işlenebilir, ancak kritik değerler varsa alarm sistemlerinin 

yardımıyla çevrimiçi işlem yapılır. Kritik sınır değerler sisteme kaydedilerek sistemler 

çalıştırılır.  

Tele Sağlık Uygulama Alanları   

Tele sağlık uygulamaları tanıdan tedaviye, eğitimden izleme pek çok klinik amaç için 

kullanılabilirken, sağlık çalışanlarının eğitimi ve araştırma gibi klinik olmayan amaçlarla da 

kullanılmaktadır. Tele sağlık klinik amaçlı uygulamalarda en sık psikiyatri, radyoloji ve 

dermatolojide kullanılmaktadır (WHO, 2016).  

Tanı: Özel uzmanlık isteyen tetkiklerin değerlendirilmesi için bu konuda uzmanlığı olan 

merkez veya kişiye, hastaya ait bilgi ve yapılan tetkiklerin bilişim ve iletişim araçları yardımıyla 

gönderilmesi ya da uzaktan görüntülü görüşme yapılması şeklinde uygulanır. Hastaya ait dosya 

bilgileri, hasta ve lezyonuna ait fotoğraflar, radyoloji ve nükleer tıp görüntüleri, EKG, kalp 

sesleri, EEG, mikroskobik görüntüler, endoskopik görüntüler gibi tanıya yardımcı olabilecek 

tıbbi veriler bir diğer merkeze gönderilir ve değerlendirilir.  

Tedavi: Uzman bir kişi veya merkezin yardımıyla tedavinin düzenlenmesi, hasta veya birincil 

hekimine önerilerde bulunulması bu uygulamalar ile olasıdır (tele konsültasyon) (Coşansu 

2016).  
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Uzaktan bakım ve hasta izlemi: Sürekli ya da belli bir süre için bakım ve izlem gerektiren 

durumlarda (kronik hastalıklarda, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde, yara izleminde vb) evde 

izlem sistemleri aracılığı ile hastalar yakından izlenir, gerektiğinde müdahale edilebilir. 

Uzaktan izlem için uzaktan izlem cihazları, giyilebilir teknolojiler ve sensörler 

kullanılmaktadır. Giyilebilir teknolojiler, çeşitli klinik (kan basıncı, kalp hızı, oksijen 

satürasyonu, nabız, kan glikoz düzeyleri, vücut sıcaklığı, vücut ağırlığı gibi) ve sağlıklı 

davranışsal verilerin uzaktan erişimine ve izlemine olanak sağlamaktadır. Burada genellikle 

iletişimde kullanılan sisteme entegre edilen bir aracı ile bilgiler aktarılmaktadır. Örneğin, tele 

oftalmoloji ile diabetik retinopati gibi patolojilerin uzaktan tanı ve tedavisine olanak sağlanmış 

olur. 

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında akıllı saatler, vücut sensörleri, akıllı gözlük, akıllı 

ceketler, akıllı kontakt lensler, elektronik giyim eşyası, mücevher ve kişisel video kayıt 

cihazları yer alır. İletim tekstil kumaş, giyimler, elastik bantlar veya doğrudan kişiyle bağlantılı 

araçlar ile sağlanır (Dilbaz ve ark. 2020).  

Tele evde bakım kapsamında hemşirelik hizmetleri bir istasyon kullanılarak sunulur. Bu 

istasyonda düzenli bir telefon hattına bağlı video konferans ünitesi bulunur. Hastalar, izlem için 

gerekli olan ekipmanı (oksijen saturasyonu cihazı, pulse oksimetre, glisemi takip cihazı gibi) 

temin ederler. Kan basıncı, glikoz, elektrokardiografi (EKG) gibi belirli yaşamsal ölçümlerin 

telemetri cihazları aracılığıyla uzaktan toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla izleme 

istasyonuna gönderilmesi ile hasta uzaktan izlenir (Pazar ve ark. 2015). 

Uzaktan eğitim: Uzak bir mesafede bulunan sağlık çalışanının yerinden ayrılmaksızın eğitim 

gereksiniminin karşılanabilmesi, konunun uzmanları ile sanal ortamda bir araya gelebilmesi 

tele sağlık uygulamaları ile olasıdır. Uzaktan eğitim kapsamında, tele konferans ya da video 

konferans gibi yöntemler ile sağlık bakım çalışanlarının sürekli tıbbi eğitimleri, mezuniyet 

sonrası eğitimleri ve mentorluk (telementoring) eğitimleri yapılabilmekte, hastalar ise sağlık 

eğitimi, sağlık okur-yazarlığı ve sağlığı koruyucu bilgilere ulaşabilmektedir. Ayrıca bu 

uygulamalar, hizmetten yararlananlara sürekli eğitimi kolaylaştırmak için sağlık rehberleri ve 

kanıtlar sağlamaktadır.  

 

Cerrahi Kliniklerde Tele-Sağlık Uygulamaları 

Günümüzde, cerrahide tele sağlık uygulamalarının ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde yüz 

yüze ziyaretlere alternatif olarak, güvenli ve etkili hasta bakımı ve izlemi için uygun bir yöntem 
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olarak kullanılması önerilmektedir. Ameliyat öncesi tele sağlık değerlendirmeler veya genel 

cerrahi konsültasyonları için güncel kılavuzlar bulunmamakla birlikte, literatürde, tüm ameliyat 

öncesi tele sağlık değerlendirmelerinin, operasyon sabahı cerrahi işlemi yapacak cerrah 

tarafından şahsen değerlendirilmesi gerektiği önerilmektedir (Güzel 2021).  

Tele evde bakım sağlık hizmetleri kapsamında cerrahi hemşireleri, uzaktan hasta bakımı, hasta 

izlemi, hasta ve yakınlarının eğitimi ve danışmanlık hizmeti sunabilmektedirler. Konu ile ilgili 

yapılan çalışmalarda, uzaktan hemşirelik hizmetlerinin cerrahi hastaların evde bakım 

sonuçlarını olumlu yönde etkilediği görülmekte ve bu uygulamaların yaygınlaştırılması 

önerilmektedir. 

Hemşireler, ameliyat öncesi dönemde hastayı uzaktan değerlendirebilmekte, hasta eğitimi ve 

izlemini yapabilmektedirler.  

Hemşireler, ameliyat sonrası evine taburcu edilen hastalarda; temel yaşamsal bulguları (kan 

basıncı, nabız hızı, solunum, vücut ısısı gibi), günlük cerrahi drenaj çıkışlarını, spirometri 

sonuçlarını, oksijen satürasyonu, kan glikoz düzeyini ve ilaç uyumları gibi durumları 

değerlendirebilmektedir. Bunlara ek olarak, hastaların ağrı, yara, uyku durumu, günlük yaşam 

aktiviteleri, özel egzersiz programına uyumu, özel, sosyal ve iş yaşamına dönüşünde yaşadığı 

sorunları da değerlendirerek hemşirelik bakımını ve hasta izlemini sürdürebilmektedirler 

(Köstekli ve ark.2020). Ameliyat sonrası tele-sağlık hizmetlerinin kullanımı; cerrahi sonrası 

olası komplikasyonların (yara enfeksiyonları, dikişlerin açılması gibi) erken tanılanmasını ve 

hastaya özel bakımın planlanması ve uygulanması açısından da büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır (Koçak, 2016).  

 

Tele Sağlık Hizmetlerinde Sorunlar Ve Sınırlılıklar  

- Tele sağlık uygulamaları sağlık hizmetlerinde standartlara uygunluk sorunları, veri 

mahremiyeti ihlali, hukuki sorunlar, ödeme sorunları ve etik ikilemler gibi bazı mali, hukuki 

ve etik soru ve sorunları da beraberinde getirmektedir (Monaghesh and Hacızade, 2020). 

Bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için Sağlık Bakanlığının yanında, geri 

ödeme açısından (finans boyutuyla) Sosyal Güvenlik Kurumu ve kişisel verilerin gizlilik, 

güvenlik ve hasta mahremiyeti açısından Kişisel Verileri Koruma Kurumunun işbirliği 

içinde olmaları gerekmektedir. Ülkemizde Anayasada bahsi geçen Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu 2016 yılında 6698 sayı ile yayınlanarak kişisel verilerin işlenmesi, 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09301-4#auth-Elham-Monaghesh
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aktarılması konuları düzenlenmiştir (http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/ 

1.5.2709.pdf). 

- Fiziksel muayene ile ilgili sınırlamalar. Tele tıp uygulamalarında fizik muayene kısıtlıdır, 

çeşitli klinik kılavuzlar ile muayeneler mümkün olduğunca standardize edilmeye 

çalışılmaktadır.  

- Herkes eşit şekilde hizmetlere ulaşamayabilir. Donanım, eğitim maliyetleri ve teknik 

sorunlar hizmete erişime engel olabilir (Güzel, 2021). 

- Sağlık bakım çalışanlarının tele sağlık uygulamalarını yeterince benimsememesi ve sağlık 

sistemindeki değişimden korkmaları (Coşansu 2016). 

- Sözlü, yazılı ve imzalı dil de dâhil olmak üzere dil engelleri  

- Engelli insanlar için uyarlanabilir ekipman eksikliği, yaşlı nüfusun uygulamaları 

kullanmada kısıtlılıklar olabilmektedir (telehealth.hhs.gov, 2021) 
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Yaşamın bütün alanlarında teknoloji kullanımının artmasıyla hizmet sunumu zaman ve mekân 

sınırlarının ötesine ulaşmış, sağlık hizmeti de bundan etkilenmiştir. Sağlık hizmetlerinde 

2000’li yıllara kadar, uzak mesafeden video konferans yöntemiyle yapılan bilgi alışverişi Tele-

tıp olarak adlandırılmış; 

2000’li yıllardan sonra «Mobil sağlık, dijital hastaneler, elektronik hasta kayıtları, robotik 

uygulamalar» gibi bilişim iletişim teknolojilerinin kullanımı ile tele-tıp alt başlık olarak 

kullanılmış; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2007 yılında tele-sağlığı mesafenin kritik bir 

engelleyici olduğu durumlarda, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak, sağlık hizmeti 

sunumu olarak tanımlamıştır. Son yirmi yılda telesağlık yerine bilgi iletişim teknolojisi destekli 

sağlık hizmetlerinde gelişmelere uyum sağlamak için e-sağlık, mobil sağlık (mhealth), dijital 

sağlık gibi terimler kullanılmaya başlanmıştır. 

Avrupa Birliği Sağlık Komisyonu, e-sağlık kavramını, «Bilişim ve iletişim teknolojilerinin, 

sağlık hizmetlerinde kullanılması ile hastalıkların önlenmesi, teşhis ve tedavi edilmesi, 

izlenmesi ve sağlığın yönetilmesi» olarak tanımlamıştır (1-4). 

 

 

 

 

 

 

Kılıç T. e-Sağlık iyi uygulama örneği; Hollanda. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Dergisi, 2017; (6)3: 203-217. 
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E-sağlık, sağlık teknolojisinden etkilenmektedir ve sağlık teknolojisi açık ve sürekli gelişen bir 

bilimdir. Ülkelerin sağlık yatırımları gözden geçirildiğinde e-sağlık sistemine geçiş yapan 

ülkeler, daha büyük hastaneler yapmak yerine sağlık teknolojilerine yatırım yaptıkları 

görülmektedir. E-sağlık uygulamaları incelendiğinde; Avrupa Birliğine üye 20 ülkede 2016 yılı 

itibarıyla e-sağlık sistemini aktif şekilde kullanıldığı görülmektedir. Hollanda’da e-sağlık 

uygulamaları 2016 yılında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Hollanda e-sağlık, tele-tıp ve 

teknolojik araçların sağlık sistemine uygulanmasında Norveç, Kanada ve ABD gibi ülkeler ile 

birlikte DSÖ ve AB Sağlık Komisyonu tarafından dünyada örnek ülkelerin başında 

gösterilmektedir. Mental sağlık, göz hastalıkları, cildiye ve evde bakım büyük çoğunluğu e-

sağlık sistemi aracılığı ile yürütülmektedir. The Department of Health and Human Services, 

ABD’deki tüm sağlık kurumlarının %60'ından fazlasının, tüm hastanelerin %40 ila %50'sinin 

tele-sağlık uygulamalarını kullandığını tahmin etmektedir. Geisinger Health System, 

Intermountain Healthcare, Partners HealthCare, the University of Virginia Health System, and 

the Veterans Health Administration gibi diğer sağlık sistemleri, hizmet sağlayıcı 

eksikliklerinden kaynaklanan bakım boşluklarını doldurmak ve sağlık hizmetlerine erişim 

sağlamak gibi amaçlarla e-sağlık uygulamalarını kullanmaktadırlar. Özel sigortalar artan bir 

şekilde e-sağlık için ödeme sağlamaktadır (5) 

Türkiye de 2007 yılında Sağlık Bakanlığı Tele-Tıp ile ilgili altyapı ve sistem kurma 

çalışmalarını, 2016 yılı itibarı ile de « eNabız, e-randevu, elektronik hasta kayıtları, doktor bilgi 

bankası, online randevu sistemi ve dijital hastaneler» konusunda çalışmalar başlatmış; 2013- 

2017 yıllarına ait stratejik planında sağlık hizmetlerinde «Tele-tıp ve elektronik bilgi 

sistemlerinin kullanımı konusunda hedefler mevcuttur. 

Ülkemizde 2015 yılında “Tele Sağlık Servisi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” 

yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge, Sağlık yardımı talebinde bulunan seyir halindeki deniz ve hava 

araçlarını, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde uzaktan tıbbi danışmanlık yapacak sağlık 

hizmetleri ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Yine 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayınlanan genelge ile “e-Nabız ile Tele-tıp ve Tele-radyoloji Sistemi” kurulmuştur (2). 

E-sağlık uygulamaları COVID 19 Pandemisi ile birlikte önem kazanmıştır ancak COVID-19 

pandemisi devlet kurumlarının ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının afet durumlarına yanıt olarak 

telesağlığa yöneldiği ilk olay değildir. Kuzey Atlantik Antlaşması İttifakı (NATO) (Kuzey 

Amerika ve Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere 29 üye arasındaki hükümetler arası bir askeri 

ittifak), 2000 yılında çeşitli krizler sırasında askeri güçleriyle birlikte konuşlandırılan bir 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

300 

 

Çokuluslu Teletıp Sistemi geliştirmiştir. 2003'teki Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) 

pandemisinin ardından Çin, gelecekte benzer durumlarda kullanılmak üzere tele-sağlık ve 

entegre elektronik tıbbi sistemleri keşfetmeye başlamıştır (6). 

Tele-tıp kullanımı pandemi öncesine göre 38 kat artmıştır. COVID-19 pandemisinin 

başlangıcında, sağlık hizmetlerine güvenli bir şekilde erişmenin ve bunları sunmanın yolları 

arandıkça e-sağlık kullanımı artmış, Nisan 2020'de genel e-sağlık kullanımı Şubat 2020'ye göre 

78 kat yükselmiştir (7). 

COVID-19'un yükü sağlık hizmetleri, sosyal destek hizmetleri ve bakım verenler üzerinde 

baskı oluşturmaktadır. Tele-sağlığı proaktif olarak entegre etmeyen halk sağlığı sistemleri, bu 

acil duruma yanıt vermek için zamana karşı reaktif bir şekilde çalışmaktadırlar (8). İspanyol 

hükümeti Asistencia COVID-19 olarak bilinen COVID-19 triyaj uygulaması başlatarak rutin 

bakımı, merkezi telefon numaraları aracılığıyla uzaktan yönetmektedir (8). 

 

http://www.tvassistdem-aal.eu/ (9) 

 

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi CDC; COVID-19 Müdahalesi için Küresel Dijital Araçlar 

Rehberi yayımlamıştır. Rehberde, Bölge Sağlık Bilgi Yazılımı (DHIS2), Salgın Müdahale 

Yönetim ve Analiz Sistemi (SORMAS), Go.Data, Açık Veri Kiti (ODK), Epi Info, CommCare, 

KoboToolbox, gibi araçlar bulunmaktadır. Her biri, temaslı takibi gibi durumlarda ulusal 

gözetim için çeşitli ülkelerde konuşlandırılmıştır (10). 

COVID-19 pandemisi sırasında yaşlı erişkinlerde sağlık bilincini araştırmak ve artırmak için 

yapılan telefon tabanlı müdahalelerin, salgınlar sırasında yüz yüze önlemlerin mümkün 

olmadığı durumlarda uygulanabilir olduğu kanıtlanmıştır. İspanya’da televizyon tabanlı entegre 

teknoloji olan TV-AssistDem'in, telesağlık ev desteğinin yaşlıların kendi evlerinde aktif 

http://www.tvassistdem-aal.eu/
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yaşlanmayı sağladığı ve bakım yükünü azalttığı belirlenmiştir. Mevcut COVID-19 salgını gibi 

durumlarda sağlık hizmeti sunmak ve uzaktan bakıcı desteğini kolaylaştırmak için umut verici 

bir bilişsel uyarım ve e-sağlık aracı olarak ortaya çıkmıştır (8). 

Nisan 2020’de ABD’deki sağlık sistemleri, CDC’nin önerileriyle tüm poliklinikleri, hastaneleri 

ve ayaktan cerrahi merkezlerini gerekli olmayan tüm faaliyetleri sınırlamaya teşvik etmiş, bu 

durum COVID-19 yayılmasını sınırlama ve kişisel koruyucu ekipman tükenmesinin önlenmesi 

amacıyla uygulanmıştır (11). 

Teletıp hızla acil olmayan sağlık hizmetleri için gerekli bir bileşen haline gelmiştir. Birçok 

klinik ve sağlık sistemi için birincil sağlık hizmeti aracı olarak sağlık profesyoneli ve hastanın 

gerçek zamanlı etkileşime girdiği senkronize telesağlık yasalaşmıştır (11). 

Hastaların ayaktan takip ve acil olmayan durum konsültasyonlarından iyi sonuçlar ve 

memnuniyet elde edilmiştir. Nesnelerin interneti (Internet of Things-IoT) olarak adlandırılan, 

nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı (tabletler, 

telefonlar, saatler vb.) ile doğrudan bakım noktasına ulaşım sağlanmıştır. Bekleme odalarında 

kalabalıkların azalmasıyla birlikte hastaların fiziksel mesafeyi koruma ve kendi kendini 

karantinaya alma becerisi de artmıştır (11). 

Kanadalı doktorlar 1980'lerden beri diyalizdeki uzak hastaların bakımı için teletıp 

uygulamalarını kullanmaktadırlar (12).  Pandemiyle birlikte, nefroloji kliniklerinde kronik 

durumların yönetiminde teletıp kullanımı başarılı sonuçlar vermiştir (13). Kronik böbrek 

hastalığı olan hastalarda akıllı telefon müdahalesi ile sistolik ve diyastolik kan basıncı azalmıştır 

(14). ABD’de 2018 yılında diyaliz hastalarına evde e-sağlık erişimi başlatılmış, nefroloji ve tele 

sağlık dergileri, 2019 yılından bu yana okuyucularını evde diyaliz hastaları için tele sağlık 

seçenekleri ve bunları nasıl operasyonel hale getirilebileceği hakkında bilgilendirmiştir (15). 

COVID-19 pandemisinde tele sağlık hizmetlerine olan ilgi ve ihtiyaç artmış, bu da pandemi 

öncesi telesağlık kısıtlamalarının hızla kaldırılmasına neden olmuştur. Coğrafi kısıtlamalar 

kaldırılmış, evden hizmet alma kabul edilmiş, eyalet sınırlarında sağlık hizmeti 

faturalandırılmış, Skype ve FaceTime gibi platformlarla uyumlu sigorta kullanımı ve geri 

ödeme kabul edilmiştir (15). 

Teletıp Ziyaretlerinde sanal ziyaret geleneksel fizik muayeneden yoksun olsa da sanal 

“dokunmadan” fizik muayene olası bir alternatif olmaya devam etmektedir. Ancak bu 
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uygulamada yalnızca gerçekten görselleştirilebilen ve görüntülenebilen öğelerin belgelenmesi 

gerekmektedir çünkü bazı bulgular hastaya dokunarak elde edilebilir (15). 

Telesağlık ayrıca COVID-19 salgını sırasında pediatrik diyaliz topluluğu için değerli bir kaynak 

olmuştur. Children's Mercy Kansas City'de COVID-19 pandemisinden önce poliklinik 

ziyaretlerinin %3'ü, pandemide ise %70'i telesağlık temellidir. Pediatrik son aşama böbrek 

hastalığında sonuçları İyileştirmek için standardize edilen bakıma katılan 38 pediatrik diyaliz 

programından 35’i e-sağlık ziyaretleri ile gerçekleştirilmiştir (15). 

Bir İtalyan kardiyoloji grubu, telefon görüşmeleri, video konferans ve e-posta yoluyla teletıp 

kullanarak kalp yetmezliği semptomlarının nasıl yönetileceğini açıklamış; hastaların %58’i 

teletıp hizmetlerine ulaşmış ve %51'inde klinik karar ayarlaması yapılmıştır. İtalya'daki 103 

kişilik çalışmada, üç aylık dönemde hiçbir hasta COVID-19'a yakalanamamıştır (16). 

Telesağlık ziyaretinin tüm yönlerini koordine etmede öncelikli rol hemşirelerindir. Aynı 

zamanda ev diyaliz programında birçok yeni teknolojinin başlatılmasında ve sürdürülmesinde 

lider rol üstlenmektedirler. Hemşireler, platformu hastanın cihazına kurarak ve nasıl 

kullanılacağını öğreterek telesağlığı kolaylaştırmaktadırlar (15). Telesağlık uygulamalarını 

pandemi önceinde kullanan ülkelerde hastaların yüz yüze bakım yerine teletıp tercihi, COVID-

19 pandemisinin başlangıcında neredeyse anında görünür hale gelmiştir ((16). 

COVİD-19 sırasında Singapur’da kullanıcı ile genellikle yazışma, bazı durumlarda ise konuşma 

yoluyla diyalog kurarak bilgi veren veya bir işlemi gerçekleştiren bir yazılım olan chatbots 

(sohbet robotları) gibi teknolojilerin kullanılması ile bilginin acil ulaştırılması sağlanmıştır. 

Acil Durumlarda e-sağlık sağlık uzmanlarıyla yapılan video görüşmeleri yoluyla hastalık 

teşhisine yardımcı olabilmektedir (17). 

Çin’de multimodal bir teletıp ağı kurularak sağlık personelinin COVID-19 uzaktan eğitimi hızla 

sağlanmış, üç aylık süreçte toplamda 434 hastanın konsültasyonu gerçekleştirilmiştir. 5G çift 

gigabit ağ ile 152 hastaya doktorların kontrolü ve rehberliği altında uzaktan BT taraması 

yapılmış; Şubat 2020’den beri kronik hastalıkları olan hastalar için çevrimiçi danışma ve 

internet tabanlı ilaç reçetesi ve teslimat hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Hastanelerin web 

siteleri, WeChat hesapları yaygın kullanılmıştır. Birçok ülkede COVID-19 salgını süresince 

mobil uygulamalar ile kişinin günlük yaşam aktiviteleri izlenerek, COVID-19 riski çeşitli 

parametrelerle hesaplanmaya çalışılmıştır (Trace Together -Singapur; CovidWatch -ABD, 

Peduli Lindungi -Endonezya) (18). 
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Önleyici sağlık uygulamalarına örnek olarak bluedot isimli bir salgın risk yazılımı da verilebilir. 

Bu yazılım hangi ülkelerin yerel vakaları rapor ettiği, Çin dışındaki ülkelerin ne kadar ciddi 

şekilde etkilendiği, hangi şehirlerin resmi vaka olmamasına rağmen COVID-19’u iletme riski 

olduğu gibi konularda düzenli raporlar hazırlamaktadır. Hindistan’da sağlık bakanlığı CoNTeC 

Projesi ile ulusal telekonsültasyon sistemi kurarak COVID-19 tedavi sürecinde de uzaktan tıp 

uygulamalarını aktif bir şekilde kullanmıştır.  Bir diğer uygulama ileri solunum desteğine 

ihtiyaç̧ duyabilecek hastaları önceden fark etmek ve uygun müdahaleleri yapmak için 

geliştirilmiş̧ bir algoritma olan ‘TeleICU solution CLEW-ICU’dur. İsrail’de aktif olarak 

kullanılan uygulama yoğun bakım kapasitesinin aşılmaması konusunda yardımcı olmuştur (18). 

Hollanda'daki Yaşlı Yetişkinlerde mobilSağlık uygulamalarını kullanmanın algılanan riskleri 

ile bunları kullanma niyeti arasındaki ilişkiyi araştıran kesitsel çalışmada; gizlilik riski, 

performans riski, yasal endişe ve güven incelenmiş; yaşlıların m-Sağlık hizmetlerini kullanma 

niyetleri ile ilişkili en önemli faktörlerin güven ve performans olduğu saptanmıştır. mobilSağlık 

uygulamaları aracılığıyla erişilebilen doktorları güvenilir olarak algılayan yaşlı yetişkinlerin, 

uygulamaları kullanma niyetleri daha yüksek belirlenmiş, mobilSağlık uygulamalarının sağlık 

ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağından şüphe duyan bağımsız yaşayan yaşlı 

yetişkinlerin bu uygulamaları kullanma niyeti daha düşük bulunmuştur (19). 

E-sağlık uygulaması ile Covid 19 eğitim desteği verilen bir çalışmada; COVID-19 eğitimi, öz 

değerlendirme ve 7 günlük semptom günlüğü içeren  uygulamanın başarılı bir şekilde 

uygulandığı ve kullanıldığı belirlenmiştir (20). 

Ülkemizde pandeminin başlaması ile Sağlık bakanlığı telesağlık sistemi hakkında duyuru 

yayımlamıştır. Duyuruda COVID-19 pandemi süreci kapsamında bulaşın azaltılması ve riskli 

kişilerin halk sağlığını tehdit etmeden sağlık hizmetlerine ulaşması açısından tele sağlık Sistemi 

olarak planlanan uzaktan görüntülü muayene hizmeti uygulaması geliştirildiği; bu amaç 

doğrultusunda illerde belirlenecek kamu hastanelerinin uzaktan görüntülü muayene hizmetine 

katılması için gerekli çalışmaların ivedilikle tamamlanması istenmiştir (21). 

COVID-19 pandemi sürecinde online duyuru organları, veri paylaşımı ve öneriler için sık 

kullanılmış, Sağlık Bakanlığı güncel rehberler yayınlayarak, online sistemler üzerinden sağlık 

çalışanlarına ulaştırmıştır (18). 

Tel sağlık yatırımları pandemide hız kazanmış, şirketler kronik hastalıklarda dijital sağlık takibi 

yapan telesağlık teknolojileri geliştirmek için çalışmışlara başlamıştır (22) 
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Tele sağlık sistemlerinin, giyilebilir cihazların, uzaktan hasta takip sistemlerinin her geçen gün 

daha kullanılabilir olması, yüz yüze sağlık hizmetinin, tele sağlık uygulamaları ile kullanımını 

artıracağı, hibrit sağlık hizmetinin hayatımızda daha fazla yer alacağı da düşünülmektedir (23). 

Öte yandan, tele sağlığın rutin kullanımını yaygınlaştırmak için önemli çabalar harcansa da 

çoğu kez başarının sınırlı olduğu; Avustralya'da, uzman video konsültasyonları için maddi 

teşviklere rağmen, e-sağlık uygulamalarının, tüm uzman konsültasyonlarının %1'inden daha 

azını oluşturduğu; ABD'de kırsal alanlarda yaşayan insanların %1'inden daha azının e-sağlık 

hizmeti aldığı belirtilmiş bu durum çoğunlukla klinisyenin e-sağlığı benimseme konusundaki 

isteksizliğine atfedilmiştir. (17). 

COVID-19 salgını gibi acil durumlara zamanında e-sağlık müdahalesi, donanımlı sağlık iş gücü 

gerektirir. Acil durumlarda olduğu gibi, yalnızca ara sıra e-sağlık alımına güvenmek sorunludur 

(17). 

Sonuç Olarak: 

Tele-tıp kullanımının COVID-19 salgından korunmada hem hastalar hem çalışanlar için gerekli 

olduğu, hastanedeki yoğunluğu azalttığı, kaynak tasarrufu sağladığı ortaya konulmuştur. Tele-

tıbbın salgın dönemdeki önemine karşın birçok ülke tele-tıbbı farklı düzeylerde kullanmaktadır. 

Tele-tıp kullanım düzeyi, çoğunlukla altyapı imkânlarının bulunmasıyla ilişkilidir. Tele-tıbbın 

kullanımında; Çin, ABD, Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleri ön plana çıkmaktadır. Tele-tıp; 

COVID-19 pandemisi ile başa çıkmanın yollarından biri olarak kabul edilmekle birlikte tele-

tıbbın kullanımında yasal düzenleme eksiklikleri, erişim problemleri, veri güvenliliğinin 

sağlanamaması gibi bazı sorunlar bulunmaktadır (Korku 2021).  

E-Sağlık benimseme isteksizliğine gerekçe olarak e-sağlığın karmaşıklığı ve klinisyenlerin yeni 

danışmanlık yöntemlerini bilmemesi,  müfredatlarda e-sağlık eğitiminin sınırlılığı gerekçe 

gösterilmiştir. Bu durum karşısında düzenli e-sağlık uygulaması, sağlık iş gücünün e-sağlığa 

hazır olması, e-sağlığın müfredata dahil edilmesi ve mezuniyet sonrası e-sağlık 

akreditasyonunun zorunlu kılınması önerilmektedir (Simith, Thomass, Snoswell et al. 2019) 

Tele sağlık sistemi, sistemin omurgasını oluşturan sağlık profesyonellerinin mesleklerini 

ortadan kaldırmak için değil, onları teknoloji ile buluşturup, performans artırmak, etkinlik, 

verimlilik, hız, maliyet kontrolü gibi unsurları ön plana çıkartıp, daha güçlü, dinamik, esnek ve 

birey odaklı hizmet sunmak için vardır (24). 
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TEDAVİ EDENLERİ İYİLEŞTİRMEK 

 

Prof. Suresh SHARMA, PhD, RN 

AIIMS, Jodhpur, Hindistan 

 

Günlük Hayat Soruları ? ….. Düşünceler 

 

• Aile?  Düşünce Sarkacı • Kariyer?  

• Ev?   Geçmiş • Birikim?  

• Aşk?  Şimdi • Faturalar?  

• Sağlık?  Gelecek • Güvenlik?  

 

Sağlık Profesyoneli: Stres Etkeni 

 

• Hasta Güvenliği 

• Hasta Memnuniyeti 

• Örgütsel Hedefler 

• İş baskısı 

• Takım çatışmaları 

• İşyeri stresi 

• Hastalık, hastaların ağrı ızdırabı 

• Tehlikelere maruz kalma 

 

Düşüncelerin Beden Üzerindeki Etkisi 
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Sağlık Çalışanları ve Sağlık Hizmetleri Üzerindeki Olumsuz Etkiler 
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• Bitkinlik, yorgunluk 

• Fiziksel ve zihinsel sağlığın zayıflaması 

• Yaşam kalitesinin kötüleşmesi 

• Ekip dinamiklerinde zayıflık ve çatışma 

• İş performansı, bakım kalitesi ve organizasyon büyümesinde kötüleşme 

 

Tedavi Edenleri Nasıl İyileştirebiliriz? 

 

İnsan-Varoluş Düzeyleri 

 

 

 

Beden-Zihin-Ruh …….. Denge 
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Ne Düşündüğünüzü Düşünün 

• Hırs • Sevgi  

• Sinir  • Özen  

• Açgözlülük  • Merhamet  

• Kıskançlık • Empati 

• Asılsızlık   • Minnet   

 

Eleştirel olmayan - Bağışlayıcılık 

Çakralarınızı Açın  

 

              

Özet 

• Beden-Zihin-Ruh uyumu Yaşam Kalitesinin anahtarıdır. 

• Vücudunuzu aktif ve zihninizi anda tutun.  

• Dengeli ‘satvik’ beslenmeyi deneyin ve deliksiz uyuyun.   

• Bilinçli bir şekilde meditasyon yapmayı deneyin ve enerjiyle dolu olan çakralarınızı 

açın.  

Kendinizi iyileştirin ……..Mutlu hissedin! 

Satvik Beslenme: Fiziksel ve zihinsel olarak daha sakin, daha huzurlu, stabil, saf ve dengede 

kalmaya yönelik düzenlenen, bedene ve zihne içsel huzur ve dengeyi getirmeyi araştıran bir 

beslenme şeklidir. Diyetinde taze meyve ve sebzeler, filizlenmiş tahıllar, kökler, yumrular, 

kuruyemişler, inek sütü, lor ve bal yer alır. 
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HEALING THE HEALERS 

 

Prof Suresh Sharma, PhD, RN 

AIIMS, Jodhpur, India 

 

Daily Life Questions ? …..Thoughts 

• Family?  Pendulum of Thoughts • Career?  

• Home?   Past • Savings?  

• Love?  Present • Bills?  

• Health?  Future • Security?  

 

Healthcare Professional: Stressors 

• Patient Safety  

• Patents Satisfaction  

• Organizational goals  

• Work Pressure  

• Team conflicts  

• Workplace stress  

• Disease, pain misery of patients  

• Exposure to hazards   

 

Effect of Thoughts on Body 
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Adverse Effect on HCP and Health Care 

• Compassion fatigue 

• Poor physical and mental health 

• Poor quality of life 
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• Poor team dynamics and conflicts  

• Poor work performance, care quality and organization growth  

How to Heal Healers? 

Levels of Human- Existence 

 

 

Body-Mind- Soul ……..Equilibrium 

 

 

 

Think What Are You Thinking  

• Lust • Love  

• Anger  • Care  

• Greed  • Compassion  

• Jealous • Empathy 

• Illusive   • Gratitude   

 

Non- judgmental - Forgiveness  
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Open Your Chakras 

  

 

Summary 

• Body-Mind-Soul harmony is key for Quality of Life.  

• Keep you body active and mind still in present.  

• Practice balanced ‘satvic’ food, and have sound sleep.  

• Practice mindful meditation and open you energy flowing chakras.  

 

Heal-Self ……..Feel Bless!!  

 

  



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

315 

 

NURSING CARE IN CHRONIC WOUNDS 

 

Işıl IŞIK ANDSOY MsN, PhD, 

Karabuk University, Faculty of Health Sciences 

 

INTRODUCTION 

Chronic wounds are defined as those that fail to heal within a possible time frame, these 

wounds are also known as hard-to-heal, non-healing, challenging or complex wounds (LeBlanc 

et al., 2018; Wound Ostomy and Continence Nurses Society, 2016). In healthy individuals, 

wound closure is a highly accurate and well-organized process. There is also a balance of 

healthy proteins and enzymes in the wound that promote healing. Any disruption in this balance 

can lead to the development of a chronic wound. Nevertheless, shortcomings in this process 

lead to approximately 40 million chronic wound patients around the worldwide, reaching 

epidemic proportions, causing a negatively huge economic impact on health-care systems. The 

prevalence of chronic wounds is rising, partly due to the increase of longevity in the population 

(over 65 years) but they can occur in younger people also (Chamanga, 2018; Las Herasa et al., 

2020). Chronic wounds can impact quality of life a profoundly as heart and renal diseases.  

Mortality for some patients with chronic wounds nowadays rivals that of cancer patients. Global 

Wound Care Market (2016) reported that the wound care expenditure sector achieved a value 

of approximately $18 billion. Furthermore, this amount is expected to reach about $26 billion 

around the world by the end of 2023. Therefore, an adequate and well-planned management 

and care of chronic wounds has become important due to both the improvement of patient’s life 

quality and the increase of life expectancy (Las Herasac et al., 2020; Chamanga, 2018; Weller, 

2020). 

When we review the developments in wound care; one of the first medical manuscripts 

talking about wound management, dates to 2200 BCE. It was mentioned “three healing 

gestures”: washing the wounds, making the plasters, and covering the wound. There is also 

evidence that beer, vinegar, wine, milk, animal grease, leaves, trees ́ resin or honey have been 

used for treatment of wounds.  Boiled water, wine or honey were possibly the most widely used 

components for wound covering ointments by that time. As early as the 20th century, the advent 

of modern wound healing management arrived, and with it, the appearance of the first “tissue 

engineering” steps. Advances in biomaterials and knowledge about wound healing process have 
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given rise a wide number of recent therapies and strategies. Currently, more than 5000 wound 

care products are marketed, most of them being dressings with different properties (Las Herasac 

et al., 2020). These therapies are including a dressing free therapy and dressing therapies. 

Dressing free therapies consisted of compression therapy, hyperbaric oxygen therapy, bioactive 

compounds, negative pressure wound therapy, cell administration, electric stimulation, cell 

administration, shockwaves, extracellular vesicles administration, photo biomodulation and 

ultrasounds and skin grafting. On the other hand, dressing therapies includes films, noncellular 

scaffold-based therapies, stem-based therapies, stem cell loaded dressings and bioengineered 

living skin equivalents. Emerging therapy like 3D bio printed dressings is one of the recent 

technologies. Growth factors, drugs or cells can be positioned in the desire position by this 

technology. Whole skin layers can be also printed as well as blood vessels, improving the 

survival of hosted cells. Elevated speed in manufacturing reducing patient’s waiting time and 

capacity of manufacturing directly to the patient’s wounds.  High cost and security issues are 

disadvantages for this technology (Las Herasac et al., 2020). Another technology is wound 

monitoring. This technology means evaluating wound characterization as wound classification 

being the first step in evaluating the severity, estimating the healing rate, and choosing the right 

treatment modality. Monitoring technologies in wound care include normal optical imaging 

using camera, hyperspectral imaging, thermal imaging, optical coherence tomography, laser 

doppler imaging, near infrared imaging and microscopy. Traditionally, wound measurements 

are performed from visual analysis, drawings and tracings on films or alginate. Limitations of 

these techniques include subjective error prone, inaccuracy of visual contour and sketches, 

tracing on films or alginate moldings are painful and sometimes cause allergies, invasive 

methodologies applied for the healing assessment increases patients’ suffering, requirement of 

experts in wound care, and lastly wrong treatment decisions based on inaccurate monitoring 

(Mukherjee et al., 2017). Therefore, wound care nurses and other health care providers should 

know and follow the recent technologies which use in wound care. Wound care is an important 

clinical nursing activity that involves multiple tasks, from changing dressings to educating 

patients, in addition to preventing wounds (Kielo et al., 2019). In addition, nursing care mainly 

focuses on a structured approach to wound healing (Sibbald et al., 2021). The most important 

is every chronic wound affects the quality of life of the patients affected in physical, emotional, 

social, and functional term (Raeder et al.,2020).  
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Nursing Care in Chronic Wound Care 

Nursing approach Optimal, well-timed diagnosis and treatment of the wound cause are 

the most important aspects of chronic wound care (Sibbald et al., 2021).  The roles of nurses in 

chronic wound care are stated below. 

Determine if there is sufficient blood supply to heal/adequate perfusion: Health care providers 

should assess vascular supply for leg and foot ulcers to identify if there is adequate blood supply 

to heal. A palpable dorsalis pedis pulse usually indicates there is at least 80 mm Hg pressure in 

the foot (Sibbald et al., 2021).   

Identify the reason(s) or make appropriate referrals: Generally the cause of a nonhealing 

wound is an inadequate diagnosis. Health care providers must identify the wound cause as 

precisely as possible, considering vascular leg ulcers, diabetic foot ulcers, and pressure injuries; 

each has specific management matters. 

Evaluate cofactors/comorbidities such as systemic diseases, previous surgery, nutrition, 

medications, skin type that may delay or inhibit healing: Nutrition assessment can be facilitated 

with the validated some questions. Fow example (These questions belong to Canadian wound 

care association), have you lost weight in the past 6 months without trying to lose this weight? 

(If the patient reports a weight loss but gained it back, consider it as no weight loss.), have you 

been eating less than usual for more than a week? (Sibbald et al., 2021).   

Manage pain: Wound pain can arise from the wound itself, continuing wound treatment and 

anticipatory pain, which occurs in some patients because of negative experiences of care. Pain 

is often the foremost concern of patients, whereas it is rarely the top concern of healthcare 

providers. Pain must also be quantified. The numeric rating scale (0–10) is typically used. 

Reported pain levels of 5 or greater require intervention (Jones& Williams, 2017; Solowiej & 

Upton, 2012).  

When appropriate, debride wounds with adequate pain control: Debridement is a mostly used 

way to remove slough, debris, or foreign substances that may facilitate infection or act as a 

proinflammatory stimulus, prolonging the inflammatory stage of wound healing and delaying 

the proliferative reparative process.  Sharp surgical debridement requires assessment of the 

blood supply to be sure it is adequate for healing.  Before starting, health care providers who 

are considering even conservative debridement methods must ensure they have appropriate 

competency, scope of practice, the required equipment, and support in the event of bleeding, as 
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well as alignment with their facility’s policies and procedures. Nurses should support to patients 

during procedures (Jones & Williams, 2017).  

Evaluate daily activities, eating habits, psychological well-being, and support system (access 

to care, presence of relatives or family member and financial constraints): Patient-centered 

concerns often involve inadequate support structures. They can also involve a lack of healthcare 

system agency impairing access to appropriate healthcare.  Personal mental health may impair 

the patient’s ability to cope with the management of a chronic wound, and he or she may require 

help.  There is a need for social workers, discharge coordinators, and clinical psychologists to 

support systems in the community (Sibbald et al., 2021).   

Review habits: Every cigarette will decrease local oxygenation 30% for an hour. Cigarettes and 

other tobacco products can be a major factor preventing healing of chronic wounds or act as a 

proinflammatory stimulus for persons with hidradenitis suppurativa.  Opiate use alone 

(especially >10 mg/d) was associated with an increase in wound size and reduced healing 

(Shanmugam et al. 2017). 

Empower patients with education and support to increase treatment adherence: Nurses should 

seek patient views/understanding of their condition, identify patient’s fears/concerns, establish 

what is important for the patient and assess willingness for involvement in their care (Sibbald 

et al., 2021).   

Determine ability to heal: One of the first steps providers must take after diagnosis is to 

determine heal ability, with the knowledge that the wound status may change.  Generally, 

chronic wounds fall into one of three categories: healable, maintenance, and non-healable.  

Healable wounds mean adequate blood supply to heal and treated the cause. A healable wound 

has enough blood supply to heal, and the cause has been corrected. Nonhealable wounds are 

complex wounds which inadequate blood supply and/or a cause that cannot be corrected. 

Approximately 5% to 10% of wounds are nonhealable, often because of inadequate blood 

supply that cannot be treated or corrected, advanced chronic disease, or the dying process. For 

patients with non- healable wounds, the paramount points of care to address are pain, infectious 

complications, exudate, and odor control as well as activities of daily living (Sibbald et al., 

2021).   

Monitor wound, Infection Control and Wound Cleansing: Wound documentation is important. 

Location, angles, wound shape, wound bed, exudate, margin, undermining, tunneling, 
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surrounding skin condition, and photoimaging when available should be documented. 

Tunneling, tissue type in the wound bed, wound margins, and peri wound skin characteristics 

should also note and monitor. 

Wound cleansing should be gently with water, saline, or low-toxicity antiseptic agents. For 

healable wounds, local wound care may include sharp surgical debridement, treatment of 

infection, and moisture management. For non-healable wounds, optimal care may be aimed at 

conservative debridement of slough, bacterial reduction, and moisture reduction. In these cases, 

antiseptic agents that may have some tissue toxicity may be preferable to allowing bacterial 

proliferation to cause further tissue damage leading to infection. 

Moisture management: Providers must select an appropriate dressing to match the wound 

characteristics and individual patient needs. Ideal moisture management depends on a wound’s 

healability. 

Evaluate the rate of healing: A healable wound should be at least 20% to 40% smaller by week 

4 to heal by week 12.  Healable wounds should be reevaluated for alternate diagnoses; consider 

wound biopsy, further investigation, and/or referral to an interprofessional assessment team to 

optimize management 

Organizational Support: Organizational support may include a culture conducive to 

interprofessional education and patient-centered care, standardized evidence-informed 

protocols, adequate staffing, and established quality improvement programs that may include 

audits, prevalence and incidence studies, and patient navigation. Nurses should assess 

organizational readiness and barriers to implementation, considering local circumstances, 

provide ongoing educational opportunities to reinforce best practice, provide opportunities for 

reflection on personal and organizational experience in implementing guidelines (Sibbald et al., 

2021).   

As a conclusion, nursing care requires a holistic approach in chronic wound care. Nursing 

approach focuses on following general wound’s physical appearance, wound location,  

circumference and depth,  skin color, skin texture and turgor, skin temperature, surrounding 

skin and tissue, appearance of wound-bed tissue, wound exudate, wound edges, evaluating 

wound assessment, controlling pain, collaborating with health care team members for wound-

bed preparation, controlling bioburden, maintaining moisture balance, choosing an appropriate 
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dressing, supporting patients and family members and supporting patient’s  psychological well-

being.  
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BASINÇ YARALANMALARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aliye OKGÜN ALCAN 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Basınç yaralanmaları hastaların şiddetli ağrı yaşamalarına, yaşam kalitesinde 

bozulmaya, hastanede kalış süresinin uzamasına, sağlık bakım maliyetlerinin artmasına, 

mortalite ve morbidite oranlarının artmasına sebep olan önemli sağlık sorunlarından biridir. 

Basınç yaralanmalarında hemşirelik bakımının en etkili yolu onları önlemektir. Basınç 

yaralarının önlenmesi için önerilen tüm girişimler tedavileri için de uygulanmaktadır. Bu 

makalede basınç yaralanması meydana geldikten sonra yapılması gerekenler aşağıda 

özetlenmiştir. 

1. Basınç Yaralanmasının Sınıflandırılması: Herhangi bir yaranın bakımı ve tedavisi, 

etiyolojisinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla başlar. Çeşitli etiyolojilerden kaynaklanan 

açık yaralar, basınç yaralanmasına benzeyebileceği için yaranın değerlendirilmesi ve bakımın 

planlanmasında basınç yaralarının diğer yaralardan (travmatik, nöropatik, vasküler, vb) 

ayrılması ilk basamaktır. Klinik ortamlarda basınç yaralarının sınıflandırılmasında NPIAP 

sistemlerinden türetilen sınıflandırma sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Basınç 

yaralanmalarını sınıflandırmaktan sorumlu sağlık profesyonelleri arasında basınç yaralanması 

sınıflandırmasında klinik tutarlılığın olması bu yaraların sınıflandırması kadar önem 

taşımaktadır. 

2. Hasta ve Basınç Yaralanmasının Değerlendirilmesi: Hastaların ve basınç 

yaralanmalarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, en uygun ve kapsamlı bakım planının 

geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Kapsamlı bir değerlendirme aşağıda yer alan 

basamaklardan oluşmalıdır: 

• Detaylı sağlık/tıbbi, psikolojik ve sosyal öykü 

• Fiziksel muayene 

• Beslenme durumu 

• Basınç yaralanması ile ilişkili ağrı 

• Basınç yaralanması gelişimi açısından risk faktörleri 
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• Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi, öz bakım beceri ve bilgi düzeyi  

• Fonksiyonel kapasite 

• Bireye ve iyileşme ortamına sunulan kaynaklar ve destekler 

• Bireysel ve resmi olmayan bakıcıların bakım değerleri ve hedefleri 

• Önleme ve yönetim planına uyum becerisi 

Basınç yaralanmasında etkili yara bakımı, beslenme desteği ve basıncın yeniden 

dağıtılmasına rağmen iki hafta içinde iyileşme belirtileri görülmüyorsa kapsamlı değerlendirme 

tekrarlanmalıdır.  

Basınç yaralanması ilk tanı konulduğunda değerlendirilmelidir. Bunun yanında haftada 

en az bir kere ve her pansuman değişiminde yeniden değerlendirilmelidir. Değerlendirmede 

yaranın nedeni, yeri, boyutu, evresi, eksüda miktarı ve türü, görünümü, çevre dokular, 

tünelleşme/sepleşme/sinüs ya da fistül varlığı, koku, enfeksiyon belirtileri ve ağrı olup 

olmamasını içeren fiziksel özellikleri değerlendirilip kaydedilir. Yara ölçümünün zaman içinde 

anlamlı karşılaştırmalarını kolaylaştırmak için BY boyutunu ve yüzey alanını ölçmek için tek 

tip, tutarlı bir yöntem seçilmelidir. Basınç yaralanmasının yüzey alanı ve boyutunun ölçümünde 

en sık kullanılan teknikler aşağıda belirtilmiştir: 

Cetvel Yöntemi: Yaranın uzunluğunu ve genişliğini manuel olarak ölçmek 

İzleme Yöntemi: Yara çevresini şeffaf asetat film üzerinde izleme, özellikle düzensiz şekilli 

olanlar için 

Dijital Fotoğraf Yöntemi: Yaranın dijital fotoğrafını çekmek ve yara çevresini takip etmek 

Bilgisayar Destekli Planimetrik Yöntem: Yara çevresini izlemek veya ölçmek için dijital bir 

fotoğraf ve yaranın bilgisayarlı yazılımının kullanılması 

Basınç yaralanmasının ölçümünde aseptik teknik kullanılır. Bunun için Yara yüzeyine temas 

eden cetveller temiz ve tek kullanımlık olmalıdır. Derinliği, cepleşmeyi veya tüneli 

değerlendiren aletler veya sürüntü çubukları steril olmalıdır. 

Yara ölçümü yapılmadan önce hastaya nötral pozisyon verilir ve yara temizliği sağlanır. Yara 

yatağının derinliğini incelerken veya cepleşme veya tünellemenin boyutunu belirlerken doku 

hasarına yol açmamak için özen gösterilmelidir. 
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3. İyileşmenin İzlemi: Yara iyileşmesinin sürekli izlenmesi, hasta bakım planının yanı sıra 

basınç yaralanması bakım ve tedavi planının değerlendirmesini sağlamaktadır. BY 

değerlendirme araçları, BY iyileşmesinin ilerlemesini değerlendirmeye yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. BY iyileşmesini izlemek için geçerli güvenilir araçlar kullanılmalıdır. Bu 

araçlardan en sık kullanılanları DESIGN-R, Bates- Jensen Yara Değerlendirme Formu, Basınç 

Yarası İyileşme Skalası (PUSH)’dır. İyileşmeye yönelik ilerlemeyi izlemek için değerlendirme 

bulguları önceki değerlendirmelerle karşılaştırılır. 

4. Ağrının Değerlendirilmesi ve Yönetimi: Basınç yaralanması olan hatsalarda kapsamlı bir 

ağrı değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu değerlendirmede; 

• Basınç yaralanması ağrısının nedeni, tipi, yoğunluğu ve süresi 

• Zaman içinde basınç yaralanması ağrısının şiddeti veya kalitesinde değişiklik 

• Nörolojik değerlendirmeyi içeren fizik muayene 

• Psikolojik değerlendirme 

• Basınç yaralanması ağrısını azaltan ve arttıran aktiviteler yer almalıdır. 

Ağrı değerlendirmesi yara bakım işlemlerinden önce ve bu işlemler sırasında ayrıca yaraya 

hiçbir girişim yapılmıyorken yapılmalıdır. Basınç yaralanması ağrısının zamanla artması 

yaranın yeniden değerlendirmesi gerektiğini gösterir. 

Ağrı değerlendirmesinde geçerli ve güvenilir değerlendirme araçları kullanılmalıdır. Bunun 

yanında özellikle kendilerini sözlü olarak ifade edemeyen kişilerde sözel olmayan dil ve beden 

ipuçlarına dikkat edilmelidir. Bakım uygulamaları analjezi uygulamasıyla koordine edilmelidir. 

Hasta, ağrıya neden olan herhangi bir işlemde «mola» talep etmeye teşvik edilir. Ağrı 

yönetiminde farmakolojik olmayan yöntemlerden de yararlanılır. Bu yöntemlerden bazıları 

aşağıda verilmiştir. 

• Pozisyon değiştirme 

• Dikkat dağıtma ve konuşma 

• Healing touchTedavi edici dokunuş 

• Müzik terapi 

• Sıcak uygulama 

• Progresif gevşeme 
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• Meditasyon ve hipnoz 

• Hayal etme 

• Elektroterapi 

• Sanal gerçeklik/ simülasyon 

Basınç yaralanması ağrısının azaltılması için nemli yara iyileşmesi prensipleri kullanılır. 

Ayrıca gerekli durumlarda topikal opioidlerden yararlanılabilir. Yaraya uygulanacak topikasl 

ürünlerin ağrıya neden olmaması için oda sıcaklığında olması sağlanır. Topikal ürünler yara 

bakımından 20-30 dakika dan 60 dakika öncesine kadar uygulandığında daha etkilidir. Basınç 

yaralanması ağrısını kontrol etmek için düzenli olarak analjezi uygulanır. Analjezik etkileri 

sürdürmek için, en az invaziv yolla, bireyin ihtiyaçlarına göre her 3 ila 6 saatte bir ağrı kesici 

uygulanır. 

5. İyileşmenin Desteklenmesi: Yara yatağı hazırlığı, normal yara iyileşmesini teşvik edecek 

bir yara ortamı yaratan yara değerlendirmesi ve tedavisine yönelik sistemik ve bütünsel bir 

yaklaşımı kapsayan klinik bir kavramdır. Yara yatağı hazırlığı, “TIMERS” olarak adlandırılan 

yara bakımının 6 ana yönünü içerir. 

 

Temizleme ve debridman, yara yatağı hazırlamanın ve iyileşmeyi destekleyen bir yara ortamı 

yaratmanın önemli yönleridir. 

6. Yara Pansumanı: Pansumanlar basınç yaralanamsı bakımının merkezi bileşenidir. 

1960'lardan beri yara nemli bir ortamda tutulduğunda yara iyileşmesinin optimize edildiği kabul 

edilmektedir. Yara pansumanı hastaya özgü olarak seçilmelidir. Pansuman materyali seçilirken 

basınç yaralanmasının durumu, bakım hedefleri, hastanın öz bakım kabiliyeti ve tercihleri göz 

önünde bulundurulmalıdır. Basınç yaralanmalarının tedavisi için mevcut bir dizi yeni pansuman 

ve tedaviye rağmen, hiçbirinin diğerine göre önemli bir yararı olduğu gösterilmemiştir. 

• Hidrokolloid pansumanlar ➔ Enfekte olmayan evre II basınç yaralanmaları 
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• Hidrojel pansumanlar ➔ Enfekte olmayan evre II ve minimal eksüdalı, enfekte olmayan 

evre II/IV basınç yaralanmaları 

• Polimerik pansumanlar ➔ Enfekte olmayan evre II basınç yaralanmaları 

• Kalsiyum aljinat pansumanlar ➔ Orta eksüdalı evre III ve IV basınç yaralanmaları 

• Köpük pansumanlar ➔ Evre II ve fazlasında orta/fazla eksüdalı basınç yaralanmaları 

• Süper emici pansumanlar ➔ Çok fazla eksüdalı basınç yaralanmaları 

• Nemli gazlı bez ➔ Gelişmiş yara örtülerinin bir seçenek olmadığı durumlarda uygun 

şekilde nemli bir yara ortamı sağlamak için kullanılır. 

Pansumanlar akıntı olduğunda ya da gözle görünür şekilde kirlendiğinde değiştirilir. 

Pansuman değişiminde tüm pansuman materyalinin değişmesi sağlanır. 

7. Yeniden pozisyon verme: Basınç yaralanmasının önlenmesi ve tedavisinde hastalara 

pozisyon vermek ve mobilize etmek en önemli girişimlerdendir. Mümkün olduğunca, 

hastaya basınç yaralanmasının üzerine olacak şekilde pozisyon verilmez. İskiyal ya da 

sakral basınç yaralanması olan hastalarda iyileşmeyi teşvik etmede yatak istirahati 

dönemlerinin faydası ile yeni veya kötüleşen basınç yaralanması riski değerlendirilir. Bu 

hastalara progresif oturma takvimi oluşturulur. İskiyal BY olan bir kişiyi tamamen dik bir 

pozisyonda sandalyeye veya yatağa oturtmaktan kaçınılır. İskiyal tüberositlerde klinik 

olarak anlamlı bir basınç düşüşü elde etmek için minimum 30°'lik bir eğim gereklidir. 

8. Destek yüzeyler: Destek yüzeyler basınç yaralanmalarının önlenmesi ve tedavisinde 

oldukça önemlidir. Basınç yaralanması olan bireyler için, gerektiğinde özel bir destek 

yüzeyine geçilir. Bu durumlar aşağıda verilmiştir: 

• Basınç yaralanması dışına pozisyon verilemeyen 

• Yeniden pozisyon verme seçeneklerini sınırlayan 2 veya daha fazla dönüş 

yüzeyinde basınç yaralanması 

• Uygun kapsamlı bakıma rağmen iyileşmeyen veya kötüleşen bir BY 

• Ek basınç yaralanması için yüksek risk altında 

• Flep veya greft ameliyatı geçirn 

• Rahatsız mevcut destek yüzeyinde 
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ÖNLEME KILAVUZLARININ UZLAŞTIĞI VE AYRIŞTIĞI NOKTALAR 

 

Prof. Dr. Fatma Demir Korkmaz 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Günümüzde bir yandan cerrahi girişim sayısı artmaya devam ederken bir yandan da 

durumu oldukça karmaşık hastalara cerrahi uygulamalar yapılabilmektedir. Bu durum yarısı 

gerekli önlamlar alındığında önlenebilir olan cerrahi alan enfeksiyonlarının insani ve mali 

yönünü daha da ön plana çıkarmaktadır. Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik 

pek çok kılavuz yayınlanmıştır. Bunlardan Amerikan Cerrahlar Birliği ve Cerrahi Enfeksiyon 

Derneği’nin   2016, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016ve Güncellenen 2018, Amerika Birleşik 

Devlerlerindeki Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)’nin 1999 ve 2017, 

İngiltere’deki Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü’nün 2008 ve 2019 yılı rehbleri 

öne çıkanlardır. 

Kılavuzların ayrıştığı ve örtüştüğü incelendiğinde ele alınan konular aynı olmakla birlikte 

önerilerde yöntem, zamanlama, malzeme konularında çeşitlilik bulunmaktadır. Tablo 1’de 

Amerikan Cerrahlar Birliği ve Cerrahi Enfeksiyon Derneği’nin 2016, Dünya Sağlık Örgütü’nün 

2016ve Güncellenen 2018, Amerika Birleşik Devlerlerindeki Hastalıkları Kontrol ve Önleme 

Merkezi (CDC)’nin 2017 yılı rehberlerinin ortak önerileri yer almaktadır. Bunun dışındaki tüm 

önerilerde farklılık bulunmaktadır.  

Tablo 1: Amerikan Cerrahlar Birliği ve Cerrahi Enfeksiyon Derneği’nin   2016, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 2016ve Güncellenen 2018, Amerika Birleşik Devlerlerindeki Hastalıkları Kontrol 

ve Önleme Merkezi (CDC)’nin 2017 yılı rehberlerinin Ortak Önerileri. 
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Bir başka deyişle parenteral antibiyotik profilaksisi ve insizyon öncesi alkol bazlı ürün 

ile cilt hazırlığı konusunda yüksek kaliteli kanıtlar vardır. CAE açısından düşük riskli hastalarda 

cilt kapanmasından sonra profilaktik antibiyotiğin sonlandırılması gerektiği konusunda güçlü 

öneri bulunmaktadır. Kan glukoz hedef düzeyleri arasında fark olmakla birlikte glisemik 

kontrol desteklenmektedir. Tüm kılavuzlar hangi yöntemle yapılacağını belirtmese de 

normoterminin sağlanmasını önerilmektedir. Her üç kılavuz da normal doku oksijen 

seviyelerinin sağlanmasını önleyici bir faktör olarak kabul etmekle birlikte olası istenmeyen 

etkileri nedeniyle DSÖ bu öneriyi güçlü olmaktan çıkarıp koşullu öneriye dönüştürdü. 

Kılavuzların ayrıştığı ya da değinmediği konular ise nazal S. aureus taşıyıcı hastalarında 

dekolonizasyon, mekanik bağırsak hazırlığı, el antisepsisi, ameliyat öncesi hastaların banyo 

yapması, immunosupresyon, düşük kilolu hastalarda beslenme, sızdırmaz malzeme kullanımı, 

intraoperatif sıvı tedavisi, yara koruyucusu kullanımı, yara irrigasyonu triklosan kaplı dikiş 

malzemesi, profilaktik negatif basınçlı yara tedavisi, yara örtüleri, dren varlığında da profilaktik 

antibiyotik kullanımı gibi konulardır.  

Kılavuzların arasında farklılıklar nedeniyle bu panelde uygulanması pratik olduğu 

içinDünya Sağlık Örgütü’nün 2016 yılında yayınladığı, 2018 yıılında güncellenen öneriler 

paylaşılmıştır.  
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Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi Ameliyat öncesi güçlü öneriler 

• İnsizyonel yaraların salin ile yıkanmasının yararları/zararları konusunda yeterli kanıt 

bulunmamaktadır.  

• Klorheksdin glukonatlı banyo eşliğinde olsun/olmasın, özellikle kardiyotorasik cerrahi 

ve ortopedide Nazal S. aureus taşıyıcı hastalarında intranasal %2’lik mupirocin merhem 

kullanılarak dekolonizasyon önerilmektedir.  

• Elektif kolorektal cerrahi geçirecek yetişkin hastalarda tek başına mekanik bağırsak 

hazırlığı önerilmemekte, oral antibiyotik ile birlikte mekanik bağırsak hazırlığı 

önerilmektedir.  

• Eldiven giyilmeden önece uygun bir antimikrobiyal sabun ve su ile eller yıkanmalı ya 

da alkol bazlı solüsyon ile eller ovalanmalıdır.  

• Ameliyat bölgesinde kılların kesilmesi/traşı önerilmemektedir.  

• Eğer zorunlu ise cerrahi tıraş makinesi kullanılması önerilir.  

• Antibiyotiğin yarılanma ömrü göz önünde bulundurularak insizyondan önceki 120 dk 

içinde uygulanması önerilmektedir.  

• Cerrahi alanın hazırlığında alkol bazlı klorheksidin glukonat kullanılarak antisepsi 

sağlanması önerilmektedir 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi Ameliyat öncesi koşullu öneriler 

• Ameliyat öncesi hastaların banyo yapması iyi klinik uygulama 

• Antimikrobiyal özelliği olmayan/olan bir sabun kullanılabilir. 

• Perioperatif dönemde immunosupresif ilaçların kesilmesi önerilmemektedir. 

• Major cerrahi geçirecek düşük kilolu hastalarda oral/enteral çoklu beslenme formülü ile 

ilave destek önerilmektedir. 

• Cerrahi alan hazırlıından sonra antimikrobiyal sızdırmaz malzeme kullanılması 

önerilmemektedir.   
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Cerrahi Alan Enfeksiyonlarinin Önlenmesi Ameliyat sırası koşullu öneriler 

• Trakeal entübasyon ile genel anestezi uygulanan yetişkin cerrahi hastalarına ameliyat 

sırasında %80 oksijen (FiO2) verilmesi önerilmektedir. 

• Ameliyathanede cerrahi işlem süresince hastanın ısıtıcı cihaz kullanılarak 

normoterminin sürdürülmesi önerilmektedir.  

• Intraoperatif dönemde hedef doğrultusunda sıvı terapisi sağlanmalıdır.  

• Cerrahi geçirecek diyabetli/diyabet olmayan tüm yetişkin hastalarda kan glukoz 

kontrolü protokolünün kullanılması önerilmektedir. 

• Cerrahi işlemlerde steril tek kullanımlık/çok kullanımlık örtü ve giysiler kullanılmalı. 

• Antimikrobiyal özelliği olsun ya da olmasın yapışkan cerrahi insizyon dreyp 

kullanılması önerilmiyor. 

• Temiz- kontamine, kontamine ve kirli abdominal cerrahilerde yara koruyucuları 

kullanmayı düşünün 

• İnsizyonel yaraların salin ile yıkanmasının yararları/zararları konusunda yeterli kanıt 

bulunmamaktadır.  

• Özellikle temiz, temiz-kontamine yaralarda, insizyonel yaraların kapatılması öncesinde 

su bazlı povidone iodin ile yıkama yapılması önerilir.  

• İnsizyonel yaraların antibiyotiklerle irrigasyonu önerilmemektedir. 

• Profilaktik negatif basınçlı yara tedavisi özellikle primer kapatılmış cerrahi 

insizyonlarda yüksek riskli yaralarda kullanılabilir. 

• Triklosan kaplı sutür materyalleri kullanılabilir. 

• Total artroplasti ameliyatları için ameliyathanede laminar hava akımlı ventilasyon 

kullanılmasına gerek yoktur.  

• Ameliyathanede Asepsinin ve disiplinin sürdürülmesi 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi Ameliyat sonrası önerileri 

• Trakeal entübasyon ile genel anestezi uygulanan yetişkin cerrahi hastalarına mümkünse 

ameliyat sonrası 2-6 saat %80 oksijen (FiO2) verilmesi önerilmektedir. 

• Cerrahi antibiyotik profilaksisi ameliyatın sonrasında sürdürülmemelidir. Güçlü öneri. 

• Dren varlığında da profilaktik antibiyotiğin sürdürülmesi gerekli değildir 

• Primer kapatılan yaralarda ileri düzey yara örtülerinin kullanımı gerekli değildir.  
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ÖNLEME KILAVUZLARININ UZLAŞTIĞI VE AYRIŞTIĞI NOKTALAR: 

KENDİ DOĞRULARIMIZI NASIL OLUŞTURACAĞIZ?  

Dr. Kemal Raşa 

Anadolu Sağlık Merkezi, Genel Cerrahi Uzmanı 

 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik küresel kılavuzlar yayınlandı 

(WHO, CDC, NICE vb). Farklı sosyoekonomik ve kültürel altyapıya sahip ülkeler için 

uygulama önerileri geliştirildi ve 2018 yılında DSÖ uygulama kitapçığı yayınladı 

(Implementation manual to support the prevention of surgicaI site infections at the facility level 

TURNING RECOMMENDATİONS INTO PRACTICE - Kurumsal düzeyde CAE 

önlenmesini desteklemek için UYGULAMA KİTAPÇIĞI) Ortak hayalimiz güvenli bir cerrahi 

ekosistemi yaratmak. Bunun için doğru zamanda doğru şeyleri yapmak çok önemlidir.  

 

                

Kendi doğrularımızı ve güvenli cerrahi ekosistemimizi oluştururken kerteriz aldıklarımız … 

• Etkinliği kanıtlanmış kılavuz önerileri 

• DSÖ gibi kurumların yayınladığı “kılavuz uygulama kitapçıkları” 

• Farklı iş modellerinde başarısı kanıtlanmış “uygulama” yöntemleri 
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Hasta güvenliği ve kalite iyileştirme ekipleri başta olmak üzere tüm “gelişim emekçilerinin” 

sürece katkısının sağlanması ise önşart 

                    

Çalışma ortamının niteliği bu yolculukta engel değil. Orta ve düşük gelir grubundaki ülkelerde 

bile multimodel gelişim stratejileri ve uygulama çalışmaları işe yarıyor. 

Başarı hikayelerinde ortak noktalar: 

• Öncelikle kendi doğrularını ve gereksinimlerini belirlemek 

• Mutlaka multimodal stratejileri kullanmak 

• Adım adım kurgulanan bir hareket planına sahip olmak 

• Önerileri cerrahi hastanın yolculuğuna göre kurgulamak 

• Ön cephede çalışan kişilere ve ekiplere yetki vermek 

• Ekipte liderliği desteklemek 

• Uyum çalışmalarında öncülük yapmak için ekiplere alan yaratmak 

• Bireysel ve kollektif sahiplenme duygusunu desteklemek 

• Farkındalık yaratmak için veri kullanmak – geri bildirimde bulunmak 

• Hastanede güvenlik kültürünü benimseyen ekipleri ödüllendirmek ve bu ruhu yansıtan 

çalışmaları desteklemek  
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KILAVUZ ÖNERİLERİNİ KLİNİĞE UYGULAMAKTA NEDEN ZORLANIYORUZ? 

Ameliyathane Hemşireleri ve Derneğin Sonuçların İyileştirilmesindeki Rolü 

Prof. Dr. Filiz ÖĞCE 

TCAHD Başkanı & İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü Öğr. Üyesi 

Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI 

Anadolu Sağlık Merkezi, Genel Cerrahi Uzmanı, Cerrahi Enfeksiyon Derneği Eski Başkanı 

 

Kılavuzların Kullanılmasındaki Engeller: 

 

• Ulusal Standartlar ve Rehberler Yok           yabancı dil 

• Hemşirelik Eğitiminin Standart olmaması           sorumluluk almada farklılık 

yaratabilmekte  

• Deneyimin az olması          farkındalığı olumsuz etkilemekte 

• Fazla iş yükü  

İletişim yetersizliği ve motivasyon eksikliği, 

• Ekip içi yetersiz işbirliği 

• Yönetimin yetersiz desteği  

• Objektif denetim eksikliği 

• Sistematik ve rasyonel hizmet içi eğitim yetersizliği 

 

Bireysel Sorumluluk; öncelikle hekim ve hemş̧ire olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 

sorumluluğu bulunmaktadır.  

Kurumsal Sorumluluk: 

* Enfeksiyon Kontrol Komitesi 

* Ameliyathane Sorumlusu (Cerrah – Sorumlu Hemşire) 

* Hastane Yönetimi 

Derneklerin Sorumluluğu: İlgili dal dernekleri; 
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* Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği 

* Cerrahi Enfeksiyon Derneği 

* Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 

Ameliyathane Hemşirelerinin Sonuçların İyileştirilmesindeki Rolü? 

• Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik kalite iyileştirme çalışmalarında 

sorumluluk almalıyız, 

• Sorumlulukların gerektirdiği özeni korumalıyız, 

• Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmeli, 

• Değişimi önce kendimizden başlatıp çevremize yaymalıyız. 

 

Derneklerin Sonuçların İyileştirilmesindeki Rolü? 

• Kılavuzların uygulanması ve buna uyumun arttırılmasında derneklerin öncü rol 

oynaması ve ortak çabanın koordinasyonunun sağlanması, 

• İlgili tüm derneklerin işbirliğinde kanıta dayalı bakım paketlerinin oluşturulması 

(Shared wisdom & Collective effort for Europe), 

• Çalışanların ulaşabilmeleri için önemli rehberlerin bağlantılarının dernek 

sayfalarında yer alması, 

• Kontrol listeleri ve rehberlerin ana maddelerinin Türkçeye çevrilmesi, 

• Tüm yurtta periyodik eğitimler başlatılması.  

• İlgili tüm derneklerin üyelerinin ulaşabilmeleri için önemli rehberlerin bağlantıları 

dernek sayfalarında yer almalı, 

• Kontrol listeleri ve rehberlerin Türkçeye çevrilme çalışmalarına hız kazandırılabilir, 

• İnterdisipliner işbirliği ile ortak hedefler yaratılıp, Derneklerin güçleri 

birleştirilebilir, 

• Tüm yurtta periyodik eğitimler başlatılabilir.  

 

İşbirliği ve Ekip Kültürünün Olmaması 

Özellikle sağlıkla ilgili mesleklerin derneklerinde, işlerin gönüllülük esasına dayanılarak 

yapılandırılması nedeniyle işbirliğine zaman ayrılamaması, 
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* İşbirliği konusunda yöneticilerin yoğunluk vb nedenlere bağlı olumsuz tavırları, 

iletişimin başlatılmaması, 

* Ekip kültürünün bilinmemesi; sorumluluğun paylaşılamaması 

 

Ne yapılabilir ? 

➢ Derneklerin projelerine verilen maddi desteklere işbirliği yapılması şartı ya da 

kolaylığı getirilebilir, 

➢ Derneklerin yıllık faaliyet raporunda işbirliği ve ekip çalışması konuları başlık 

olarak eklenip algının yerleşmesi sağlanabilir.  

Özet 

• Hedef koymak ve hedefe tüm çalışanları ortak etmek,  

• CAE kontrolüne yönelik çalışmalarda sorumluluk almalıyız,  

• Sıfır tolerans anlayışının yaygınlaşması için rehberleri ulaşılabilir ve kullanılır hale 

getirmeliyiz.  

• Başarı - Bilgi – Deneyim paylaşımlarına maddi manevi tam destek anlayışı ile 

yaklaşmalıyız. 
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LAZER VE ELEKTROCERAHİ GÜVENLİĞİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Eda DOLGUN 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

LAZER GÜVENLİĞİ 

Lazer kullanımı tıp alanında önemli gelişmelerden biridir ve cerrahide kullanımı giderek 

artmaktadır. Lazerler, daha az invaziv işlem gerektirmesi, ameliyat sonrası ağrıda azalma, 

ameliyat sonrası ameliyat yeri enfeksiyonlarında azalma, yara iyileşmesinde hızlanma, hassas 

kesim, kan kaybında azalma, hastanede yatış süresini kısaltma ve sağlık bakımı maliyetini 

azaltma dahil olmak üzere cerrahiye birçok fayda sağlar. Ancak tüm lazerler faydalarına 

rağmen zarar riski taşımaktadır. Bunlar yangın, hastanın ve sağlık personelinin gözlerinde ve 

cildinde yaralanma ve lazer dumanı gibi biyolojik tehlikeleri içerir. Lazerler belirlenmiş 

düzenlemelere, standartlara ve tavsiye edilen uygulamalara, üreticinin tavsiyelerine ve 

kurumsal politikalara uygun olarak kullanılmalıdırlar. 

Her yıl, önlenebilecek lazer kazaları meydana gelir. Lazer kullanımının gün geçtikte 

yaygınlaşması, lazer çeşitlerinin artması ve farklı dalga boylarının kullanılması lazer güvenlik 

kurallarının bilinmesi ve uygulanmasını daha da önemli hale getirmiştir. Bir lazer uygulaması 

sırasında cerrahi hemşiresinin birincil sorumluluğu hastayı güvende tutmaktır. Lazer 

kullanımının doğasında güvenlik tehlikeleri vardır, ancak bunlar uygun önlemlerle ortadan 

kaldırılabilir veya önemli ölçüde azaltılabilir. Cerrahi hemşireleri lazer bilimi ve güvenliği 

konusunda eğitim aldıklarında, potansiyel tehlikeleri fark edebilir ve güvenlik parametrelerinin 

takip edilmesini sağlayabilirler. Hastaların ve sağlık personelinin fiziksel hasarlarının (özellikle 

gözler ve hava yolu) önlenmesi, işlem sonrası bakım, cihaz ve performans standartlarının 

bakımı ve ameliyathane ortamının güvenli tutulması hemşirelerin sorumluluğundadır. Bu 

nedenle hemşirelerin işlemler ve cihazlar hakkında temel bilgilere ihtiyacı vardır. Lazer 

uygulamalarında görev alan hemşire; ameliyat başlamadan önce cihazla ve ameliyatla ilgili tüm 

hazırlıkları yapmalı, güvenlik önlemlerini almalı, ameliyat sırasında hastaya yapılan tüm 

işlemlerde güvenliği sağlamalı ve kayıt tutmalıdır. Ameliyathane hemşireleri lazer ile gelen 
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sorumlulukların farkında olmalı, hızla değişen, yenilenen bilgi ve uygulamalar konusunda 

kendilerini geliştirmeli ve bilgi sahibi olmalıdır. 

Laser kullanımında oluşabilecek riskleri azaltmak için güncel rehberlerden 

yararlanılabilir. Burada Amerikan Ameliyathane Hemşireler Derneği’nin (Association of 

PeriOperative Registered Nurses; AORN) 2021 yılında yayınladığı rehberinde yer alan lazer 

güvenliği ile ilgili önerilerine yer verilmiştir.  

1.Tehlikeleri Azaltmak İçin Önlemler 

Lazerler kullanımdayken, odanın tüm girişlerinde görünür yerlere lazer uyarı işaretleri 

yerleştirilmelidir.  

Nominal tehlike bölgesindeki kapılar kapalı tutulmalı ve pencereler kullanılan lazer tipine 

uygun şekilde ışın iletimini engelleyen bir bariyerle kapatılmalıdır. 

Lazer iletimi gerekli olmadığında lazer bekleme moduna alınmalı, lazer kapatılmalı veya ışın 

perdeleri veya kapaklar kullanılmalıdır.  

Lazer kullanılmadığında anahtarı çıkarılarak ve belirlenmiş güvenli bir yere yerleştirilerek 

devre dışı bırakılmalıdır.  

Lazer aktivasyon güvenlik koduna veya lazer anahtarlarına erişim kısıtlanmalıdır.  

Üreticinin kullanım talimatlarına göre her işlemden önce kalibrasyon veya nişan ışını hizalama 

testi yapılmalıdır.  

Ağız boşluğunda ameliyat yaparken lazere dayanıklı diş koruyucuları kullanılmalıdır.  

Ameliyathaneye gelen trafiği hasta ve lazer güvenliği konusunda eğitimli kişilerle 

sınırlanmalıdır.  

Lazer içeren her işlemden önce sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış bir lazer güvenlik kontrol 

listesi tamamlanmalıdır.  

Lazer işlemine başlamadan önce bir lazer molası (time-out) gerçekleştirilmelidir.  

2. Göz Koruması 

Nominal tehlike bölgesinde, kullanımdaki lazerin dalga boyuna ve optik yoğunluğuna 

uygun göz koruması takılmalıdır.  Personel için göz koruması, gözlükleri; yüz koruyucu 
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maskeleri, özel filtre malzemeleri, yansıtıcı kaplama veya her ikisinin bir kombinasyonu ile 

gözlük veya numaralı gözlükleri içerebilir. Göz koruması lazer üreticisinin koruyucu gözlük 

özellikleri, lazer emisyonunun dalga boyu, lazer üreticisinin kullanım talimatları tarafından 

önerilen gözlüğün optik yoğunluğu, işlemin türü, radyanta maruz kalma limitleri, düzeltici lens 

ihtiyacı, çevresel görüşün kısıtlanması, uygunluğuna ve konforuna göre seçilmelidir. 

Gözlüklerdeki kusurlar lazer ışınının göze girmesine neden olabileceğinden koruyucu gözlükler 

kullanmadan önce çukurlaşma, çatlama ve renk değişikliği, çerçevenin mekanik bütünlüğü, 

kayışlarda veya diğer tutma cihazlarında aşınma veya hasar ışık sızıntıları ve kaplama hasarı 

yönünden incelenmelidir. Hasarlı veya solmuşsa kullanımdan kaldırılmalıdır. Lazerin 

kullanıldığı her odanın girişine koruyucu gözlük yerleştirilmelidir. İlgili lazere uyması için 

koruyucu gözlük üzerine renk kodlu veya başka türde bir etiket yerleştirilebilir.  

Renkli lazer gözlükleri ilaç etiketlerinin rengini değiştirebileceğinden lazer gözlüğü 

takıldığında, ilaç uygularken önlem alınmalıdır.  

Mikroskoplarda ve mikroskop aksesuar okülerlerinde uygun optik yoğunluğa sahip lazer 

perdeleri veya filtreler kullanılmalıdır. Kullanmadan önce kapakların veya filtrenin düzgün 

çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.  

Lazer güvenlik görevlisi tarafından onaylanmış bir yöntemle hastanın gözleri ve göz kapakları 

yaralanmalardan korunmalıdır. Yapılacak işleme, hedef doku bölgesine, lazer dalga boyuna, 

hasta pozisyonuna ve anestezi tipine göre koruma yöntemi seçilmelidir.  

Koruyucu gözlükler üreticinin yazılı kullanım talimatlarına göre temizlenmeli, dezenfekte 

edilmeli ve saklanmalıdır.  

3. Yangın Önleme 

Yalnızca lazer sistemiyle uyumlu aksesuarlar kullanılmalı ve bunlar üreticinin kullanım 

talimatlarına göre kullanılmalıdır. 

Yangın riski değerlendirmesi tarafından belirtildiğinde ve uygulanabilir olduğunda lazer 

cihazları dışındaki teknolojiler (örn. bipolar elektrocerrahi) kullanılmalıdır.  

Cerrahi bölgenin yakınında suda çözünür kayganlaştırıcılar (örn. göz kayganlaştırıcı) 

kullanılmalıdır.  
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Lazer hastanın kafa, yüz veya boynuna yakın bir yerde etkinleştirmeden önce oksijen verilmesi 

(0₂) durdurulmalı veya yüzde tolere edilebilir en düşük seviyeye düşürülmelidir.  

Ameliyat bölgesinin etrafındaki açıkta kalan dokular nemli malzemelerle (örn. havlu, sünger) 

korunmalı ve gerektiğinde yeniden nemlendirilmelidir.  

Perine cerrahisi sırasında rektal tampon veya anüsü örtmek için nemli radyoopak süngerler veya 

havlular kullanılmalıdır.  

Steril personel veya steril personel yoksa lazer kullanıcısının kolayca ulaşılabileceği bir yerde 

veya steril alanda tuzlu su veya su kabı bulundurulmalıdır.  

Hastalar ameliyat günü saç şekillendirici ürünler kullanmamaları konusunda 

bilgilendirilmelidir.  

4. Lazer İçeren Hava Yolu İşlemleri 

Hava yolunu içeren lazer işlemleri sırasında FDA onaylı, lazer geciktirici endotrakeal 

(ET) tüp kullanılmalıdır. Üreticinin kullanım talimatlarında bulunan, kullanılacak lazer tipi için 

test edilmiş ET tüp kullanılmalıdır. Hastanın hava yolunun veya solunum-sindirim sisteminin 

lazer tedavisini içeren işlemler sırasında ET tüp balonlarını (Cuff) steril su veya tuzlu su ile 

şişirilmelidir.  Steril suya veya tuzlu suya (salin) metilen mavisi eklenebilir. Mümkünse ET 

tüpün etrafına nemlendirilmiş tamponlar yerleştirilmeli ve hastanın hava yolunu veya solunum-

sindirim sistemini içeren işlemler sırasında bunlar sürekli nemli tutulmalıdır.  

5. Fiberoptik İşlemler 

Lazer kullanımda değilken lazer fiberinin ucu nemli bir sünger veya havluyla örtülmelidir.  

Kullanımdan önce ve kullanımlar arasında lazer fiberin çalışan ucu kılıf tipi bir cihazda 

güvenliği sağlanmalıdır.  

Lazer fiberi kırmamak için önlem alınmalıdır. Fiber elyafa yaslanmamalı, sıkıştırılmamalı veya 

üreticinin kullanım talimatlarında kabul edilebilir olarak belirtilenin ötesinde gerilmemeli veya 

bükülmemelidir.  

Lazer fiber ve lazer kateter kılıfını içeren bir işlem sırasında, steril kişi şunları yapmalıdır: 

işlemden önce ve sonra lazer kateter kılıfını ve lazer fiberini hasar açısından incelemeli, 

işlemden önce kateter kılıfının üreticinin etiketli uzunluğuna uygun olduğunu ve lazer fiberinin 
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kateterin ötesine uzanmak için yeterli uzunlukta olduğunu teyit etmeli; hastadan her 

çıkarıldıktan sonra kateter kılıfının ve lazer fiberin sağlam ve eksiksiz olduğunu teyit etmeli; 

ve kılıf muayenede başarısız olursa hasta cerrahi odasından ayrılmadan önce cerrahi ekibi eksik 

fiber veya fiber parçasından haberdar etmeli, kılıfı ve kateteri hizmetten çıkarmalı, kalan cerrahi 

öğeler için kurumun politikasını uygulamalıdır. 

6. Aletler 

Lazer cerrahisi sırasında yansıtıcı yüzeylerin kullanımı en aza indirilmelidir.  

Lazer bölgesinin yakınında anotlanmış, mat, yansıtıcı olmayan veya mat cilalı aletler 

kullanılmalıdır.  

Anotlanamayan yansıtıcı aletler, lazer ışınına maruz kaldığında yansıtmayacak ve 

tutuşmayacak malzemelerle örtülmelidir (örneğin, tuzlu suya doymuş radyoopak havlular, 

radyoopak süngerler).  

Kaplanmış aletler kullanımdan önce ve sonra ve sterilizasyon için ambalajlamadan önce 

kaplamanın bütünlüğünde hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hasar görmüşse alet 

hizmetten çıkarılmalıdır. 

Vücut boşluğu içinde CO2 lazer ameliyatı sırasında bir koruyucu cihaz kullanılmalıdır.  

7. Ayak Pedalı 

Lazer ayak pedalı kullanıcıya uygun ve diğer ayak pedalları ile karıştırılmayacak bir konuma 

yerleştirilmelidir.  

Sıvı dökülmesi olasılığı olduğunda ayak pedalı sıvıya dayanıklı bir örtü ile örtülmelidir.  

Uygulama cihazının kontrolünde olan kişi, lazer ayak pedalını etkinleştiren tek kişi olmalıdır.  

Ayak pedalı, kordonu kullanmadan ayak pedalının kendisi tutularak yerleştirilmeli veya hareket 

ettirilmelidir.  

8. Servis ve Bakım 

Lazerler üreticilerinin kullanım talimatlarına uygun olarak denetlenmeli, test edilmeli ve bakımı 

yapılmalıdır.  
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Lazerler hastanelerde kritik ekipman listesinde yer almalıdır.   

Atanmış ve eğitimli bir kişi lazerleri kurum içinde ilk kullanımdan önce incelemeli ve üreticinin 

kullanma talimatlarına uygun olarak periyodik bakım ve onarımı gerçekleştirmelidir.  

Denetimleri ve bakımı yapan kişinin aldığı eğitimin belgeleri kurum tarafından saklanmalıdır.  

Sağlık kuruluşunun politikasına uygun olarak muayene, bakım ve onarım belgelenmelidir.  

Geçici lazer kontrollü bir alanda inceleme, bakım ve onarım gerçekleştirilmelidir.  

9. Lazer Güvenlik Programı 

Lazer güvenlik programı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Sahip olunan, kiralanan veya 

ödünç alınan tüm lazer ekipmanları için ve lazerlerin kullanıldığı her yerde geçerli olmalıdır.  

10. Sağlık Kurumunun Sorumlulukları 

Sağlık kuruluşu, lazer güvenlik görevlisinin niteliklerini tanımlamalı ve atamalı, lazer 

güvenlik görevlisine "lazer tehlike kontrollerinin yetersiz olduğunu düşünmesi halinde bir lazer 

sisteminin çalışmasını askıya alma, kısıtlama veya sonlandırma yetkisi" vermeli; eğer gerekli 

olursa, bir lazer güvenlik görevlisi yardımcısı ve lazer güvenlik bölgesi yetkilisi atamalı; lazer 

tedavisi ile kontrol edilen her alanı denetlemek için lazer güvenliği konusunda eğitimli bir 

sağlık uzmanı atamalı; belirli bir lazer güvenlik komitesi atamalı veya lazer güvenlik 

komitesinin sorumluluklarını ilgili bir komiteye atamalı; lazer programının yönetimini lazer 

güvenlik komitesine ve lazer güvenlik görevlisine veya belirlenmiş yedeklere devretmeli; 

yeterlilik belgeleri ve lazer dağıtımıyla ilgili yetkili personelin bir listesini tutmalı; kazara 

maruz kalma olaylarını ele almak için bir plan oluşturmalı; tüm personelin görev tanımına 

uygun ve tesiste kullanılan lazerlere uygun eğitim ve öğretimini sağlamalı ve lazer 

prosedürlerini gerçekleştirmek için yetkilendirilmiş kişiler için sorumluluk kapsamını 

tanımlamalıdır. Sağlık kuruluşu, lazer kullanıcıları için yeterlilik belgesi sağlamalı ve 

kullanımda olan her lazer tipine uygun kişisel koruyucu ekipman sağlamalıdır.  

11. Lazer Güvenlik Komitesi 

Kurumun genelindeki güvenlik komitesinin bir parçası olabilecek disiplinler arası bir 

lazer güvenlik komitesi oluşturulmalıdır.  

Lazer güvenlik komitesine sorumlulukları verilmelidir.  
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12. Lazer Güvenlik Görevlisi  

Lazer güvenlik görevlisinin nitelikleri belirlenmelidir ve sorumlulukları verilmelidir. 

Lazer güvenlik görevlisi, sağlanan hizmetlerin kapsamına bağlı olarak sağlık kurumunda birden 

fazla rolü yerine getirebilir. Lazer güvenlik görevlisi, iş tanımına uygun olarak, sorumlulukları 

nitelikli bir kişiye devredebilir.  

Lazer güvenlik görevlisi lazer terminolojisi, lazere özgü bilgiler (örn. dalga uzunlukları, 

darbe şekilleri, modlar, güç/enerji, sınıflandırma, kontrollü alanlar), radyometrik birimler ve 

ölçüm cihazları, lazer tehlike değerlendirmesi yapmak için adımlar ve gereksinimler, lazerler 

ve optiklerin temelleri, lazer doku etkileşimleri, ışın ve ışın dışı tehlikeler ve uygun kontrol 

önlemleri, düzenleyici gereklilikler ve uygulama standartları, lazer güvenlik programı 

yönetimi, izin verilen maksimum maruz kalma değerleri, lazer/optik radyasyon biyolojik 

etkileri ve tehlike sınıflandırması konularında eğitilmeli ve yetkinliği doğrulanmalıdır.  

13. Lazer Güvenlik Görevlisi Yardımcısı  

Lazer güvenlik görevlisi yokluğunda lazer güvenlik görevlisi olarak işlev görebilir. 

Ayrıca lazer kullanıcısı, lazer operatörü veya diğer eğitimli birey olabilir.  

14. Lazer Güvenlik Bölgesi Yetkilisi  

Lazer güvenlik bölgesi yetkilisine sorumlulukları verilmelidir. Lazer yalnızca bir yerde 

kullanıldığında ve lazer güvenlik görevlisi mevcut olduğunda lazer güvenlik bölgesi yetkilisine 

ihtiyaç duyulmayabilir. 

Lazer güvenlik bölgesi yetkilisi kurumda kullanılan lazerlerin türüne ve iş 

sorumluluklarına göre uygun şekilde eğitilmelidir.  

15. Lazer Güvenliği Uzmanı 

Lazer güvenlik uzmanına sorumlulukları verilmelidir. 

16. Lazer Operatörü 

Başka hiçbir sorumluluğu olmayan bir lazer operatörü atanmalıdır. Lazer konsolu lazer 

kullanıcısı tarafından kontrol edildiğinde lazer operatörü gerekli olmayabilir.  
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Lazer operatörüne sorumlulukları verilmelidir. Lazer operatörü, kurumda kullanılan 

lazer tipine uygun olarak ve iş sorumluluklarına dayalı olarak eğitilmeli ve yetkinliği 

doğrulanmalıdır.  

17. Lazer Kullanıcısı 

Lazer kullanıcısı, kullanılan lazere uygun olarak sağlık kuruluşu tarafından 

sertifikalandırılmalıdır. Lazer kullanıcısı, lazer sistemini yalnızca lazer el parçası doğrudan 

kontrolündeyken etkinleştirmelidir.  

18. Denetimler 

En az yılda bir kez veya lazer güvenlik görevlisi tarafından belirlendiği şekilde daha sık 

bir lazer güvenlik denetimi gerçekleştirilmelidir.  

Belirlenen eksiklikler için önerilen düzeltme planı da dahil olmak üzere lazer güvenlik 

denetiminin sonuçları kurum tarafından belirlenen komiteye veya idareye bildirilmelidir.  

19. Kasıtsız Maruz Kalma/ Ekipman Arızası 

Hasta veya personel yaralanmaları veya ekipman arızaları meydana geldiğinde, cihaz 

hizmet dışı bırakılmalı; mümkünse tüm aksesuarlar ve ambalaj saklanmalı; cihaz tanımlama ve 

bakım ve hizmet bilgileri dahil olmak üzere, sağlık hizmeti kuruluşunun politikasına ve 

prosedürlerine göre olumsuz olay ayrıntıları rapor edilmeli ve lazerle ilgili yaralanmalar için 

tıbbi bakım aramak için kurumsal politika ve prosedürleri izlenmelidir.  

Kurum hizmet dışı kalan lazer ekipmanlarını etiketlemek için bir politika ve prosedür 

oluşturmalıdır. Sağlık kuruluşu, bir tıbbi cihazın ölüme veya ciddi yaralanmaya katkıda 

bulunduğundan şüphelendiğinde gerekli yerlere (Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), üretici vb) rapor 

vermelidir.  

20. Üçüncü Taraf Lazer Satıcıları 

Lazer güvenlik programının tüm bileşenleri, lazerin üçüncü taraf bir lazer satıcısı 

tarafından kuruma getirildiği durumlara uygulanmalıdır. Lazer güvenlik komitesi, üçüncü taraf 

lazer hizmetlerinin tüm yönlerini denetlemeli ve üçüncü bir taraftan temsilcinin rolünü 

tanımlamalıdır.  
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Lazer güvenlik görevlisi tüm üçüncü taraf operatörlerin sağlık kuruluşunun politikasına 

göre uygun şekilde yetkilendirildiğinin doğrulamasını; üçüncü taraflarca sağlanan tüm 

ekipmanın, denetim, bakım ve onarım belgeleri de dahil olmak üzere kurum politika ve 

prosedürleri ve hükümet düzenlemeleriyle uyumlu olduğunun doğrulanmasını; üçüncü taraf 

operatörlerin eğitim kayıtlarının tutulmasını ve üçüncü şahıslara ait lazerlerin bakım ve 

servisine ilişkin kayıtlarının tutulmasını yapmalıdır.  

Üçüncü taraf satıcı tarafından tesise getirilen lazerler için inceleme, bakım ve onarım 

belgeleri edinilmeli ve saklanmalıdır.  

21. Eğitim ve Yeterlilik Değerlendirmesi 

Lazer kullanımına dahil olan tüm bireyler eğitim, öğretim ve yeterlilik doğrulamasını 

tamamlamalıdır. Eğitim kullanılan lazere ve yapılan işlemlere özel olmalıdır; iş 

sorumluluklarına uygulanabilir ve periyodik olarak ve yeni lazer ekipmanı, aksesuarları veya 

güvenlik ekipmanı uygulamaya alındığında gerçekleştirilir. En az 5 yılda bir lazer eğitimine 

katılınmalıdır.  Eğitim kullanılan her lazer türü için güvenlik önlemleri, kişisel koruyucu 

ekipmanları içermelidir. Eğitim lazer güvenlik programı ve departman politikalarını, iş 

sorumluluklarına uygun olarak lazer operasyonu, lazerlerle ilgili tehlikeler ve tehlikeleri kontrol 

etmek için önlemler, olumsuz olayların raporlanması, aletleri, acil lazer kapatmayı, pencere 

kaplamalarını, uyarı işaretleri ve alarmları, elektrik güvenliğini ve yangın önleme ve yangın 

yönetimini içermelidir.  

22. Belgeler 

Hastanın tıbbi kayıtları sağlık kuruluşunun politika ve prosedürleriyle tutarlı bir şekilde 

belgelenmeli ve kullanılan dalga boyunu,  lazer kullanımı sırasında uygulanan güvenlik 

önlemlerini, varsa ve uygulanabilirse kullanılan toplam enerjiyi, varsa toplam aktivasyon 

süresi, baş ve boyun prosedürleri için açılma ve kapanma süresini, lazer cihaz kimliğini (örn. 

seri veya biyomedikal numara) ve kullanılan hasta korumasını (örn. gözlük tipi, göz koruması) 

içermelidir.  

ELEKTROCERAHİ GÜVENLİĞİ 

Elektrocerrahi cerrahi girişimlerin çoğunda kullanılmaktadır. Elektrocerrahi 

bulunabilirliği, düşük maliyeti ve çok yönlülüğü nedeniyle en yaygın kullanılan cerrahi enerji 

şeklidir. Cerrahlar, cerrahi prosedürler sırasında dokuyu kesmek, parçalara ayırmak, küçültmek 
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ve pıhtılaştırmak için elektrocerrahi cihazları kullanmaktadırlar. Elektrocerrahi ünitesi, 

jeneratör, elektrik kablosu, fiş ve aksesuarları içerir. Aksesuarlar, uçları olan aktif elektrotu, 

dağıtıcı (dönüş) elektrotu, kablolu ayak pedalını (varsa), adaptörleri ve konektörleri içerir. 

Teknolojideki ilerlemeler elektrocerrahiyi daha güvenli hale getirmiş olsa da, elektrocerrahi ile 

ilişkili tehlikeler hala hastaları veya personeli riske atabilmektedir. Elektrocerrahi üniteleri 

yüksek frekanslı elektrik akımı oluşturmaları nedeniyle yüksek riskli tıbbi cihazlardır. İnsan 

hataları (örn, cihazın yanlış uygulanması, yanlışlıkla etkinleştirilmesi), elektriğin iletken 

cihazlara doğrudan veya dolaylı olarak aktarılması veya bir cihaz arızası (örn, yalıtım arızası), 

yanıklar, elektrik çarpmaları ve ameliyathane yangınları gibi olumsuz olaylara neden olabilir.  

Elektrocerrahi veya elektrokoter kullanımından kaynaklanan yan etkilerin çoğu 

yanıklardır. Elektrocerrahi ünitelerinin risklerini en aza indirmede güvenlik önlemlerinin 

alınmasında cerrahi hemşirelerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Cerrahi hemşireler, 

süreçleri standartlaştırmalı, elektrocerrahi yaralanma risklerini ameliyat öncesinde 

değerlendirmeli ve yaralanmaların oluşmasını önlemeye yardımcı olmak için elektrocerrahi 

güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıdırlar. Elektrocerrahi kullanımında da 

oluşabilecek riskleri azaltmak için güncel rehberlerden yararlanılabilir. Burada Amerikan 

Ameliyathane Hemşireler Derneği’nin (Association of PeriOperative Registered Nurses; 

AORN) 2021 yılında yayınladığı rehberinde yer alan elektrocerrahi güvenliği ile ilgili 

önerilerine yer verilmiştir.  

1. Yaralanmaların Önlenmesi 

Hasta ameliyat öncesi yabancı cisimlerin varlığı (örn. mücevher, protez implantlar) 

açısından değerlendirilmelidir. Hasta izleme elektrotları (örn. elektro kardiyogram, oksimetri) 

cerrahi bölgeden mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir. Nöromonitör elektrotlar 

mevcutken monopolar elektrocerrahi yerine alternatif teknolojiler (örn., Bipolar, ultrasonik) 

kullanılmalıdır. Monopolar cihazların kullanımı sırasında hasta ile metal nesnelerin teması 

engellenmelidir.  

Aktif ve pasif elektrotlar arasında olacak tüm metal takılar çıkarılmalıdır. Takılar 

çıkarılamadığında cerrah bilgilendirilmeli, takı mevcut yoldaysa alternatif teknolojilerin 

kullanılması düşünülmeli, hastaya olası olumsuz olaylar hakkında bilgi verilmeli ve verilen 

bilgi belgelenmeli, tüm takı alanları ameliyat sonrası herhangi bir yanık kanıtı açısından 

değerlendirilmeli ve takı alanlarının ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası değerlendirilmesi 

kaydedilmelidir.  
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Tüm eletrocerrahi ünitesi bileşenleri için üreticinin yazılı kullanım talimatları izlenmelidir.  

Elektrocerrahi cihazı kullanırken yangın önlemede gerçekleştirilmesi önerilen uygulamalar: 

özel yangın tehlikesi arz eden anatomik yapılarda (örn. bağırsak, trakea) cerrahi prosedürler 

sırasında monopolar dışındaki teknolojilerin (örn. bipolar cihazlar, koblasyon teknolojisi, enerji 

uygulamayan aletler) kullanılması, ateşleme kaynağının yakınında nemli radyoopak süngerlerin 

kullanılması, alkole batırılmış süngerlerin diğer uygulama cihazlarının steril alandan 

çıkarılması ve herhangi bir elektrocerrahi aktif elektrot türünü kullanmadan önce alkol bazlı 

solüsyonların kurumasına ve dumanların dağılmasına izin verilmesi.  

Elektrokoter cihazı kullanırken yangın önlemede gerçekleştirilmesi önerilen uygulamalar: 

tutuşturma kaynağının yakınında yanıcı olmayan sıvı ile nemlendirilmiş radyoopak süngerler 

kullanılması, koter kullanılmadığında koruyucu kapağın takılması ve atmadan önce kablo 

bağlantısının ve pillerin elektrokoter cihazından çıkarılması. 

Elektrocerrahi jeneratörü veya aksesuarlarının kullanımı sırasında hasta veya personel 

yaralanması veya ekipman arızası meydana geldiğinde, elektrocerrahi jeneratörü ve aksesuarlar 

hizmetten çıkarılmalı; mümkünse tüm aksesuarlar ve paketler saklanmalı ve cihaz bilgileri, 

bakım ve hizmet bilgilerini içeren olumsuz olay ayrıntıları sağlık hizmeti kuruluşunun politika 

ve prosedürlerine göre rapor edilmelidir. Sağlık kuruluşu, tıbbi cihazın bir ölüme neden 

olduğundan şüphelendiğinde gerekli yerlere (FDA, üretici vb) rapor vermelidir.  

2. Elektrocerrahi Ünitesi Jeneratörü 

Jeneratör üzerindeki güvenlik ve uyarı alarmları ve aktivasyon göstergeleri her zaman çalışır 

durumda, sesli ve görünür durumda tutulmalıdır.  

Elektro cerrahi jeneratörde istenen sonucu elde eden en düşük güç ayarı seçilmelidir. Elektro 

cerrahi jeneratörü üzerindeki güç ayarları aktivasyondan önce operatör ile onaylanmalıdır. 

Operatör tekrar tekrar güç artışı talep ederse, jeneratör ve tüm aksesuarlar dahil olmak üzere 

tüm devrenin bütünlüğü doğrulanmalıdır.  

Elektrocerrahi jeneratörü bir araba veya rafın dayanıklı ucuna güvenli bir şekilde monte 

edilmelidir. 

Elektrocerrahi jeneratörü üzerine ekipman veya sıvı kapları dahil nesneler konmamalıdır.  

Kalifiye personel elektrocerrahi jeneratörü üzerinde periyodik izleme, inceleme, test ve bakım 

gerçekleştirmelidir. Sağlık kuruluşunun politikasına göre muayene ve bakım kayıtlanmalıdır.  
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Hastanın tıbbi kaydında sağlık bakım kuruluşunun politika ve prosedürleriyle tutarlı bir şekilde 

elektrocerrahi jeneratör bilgileri (örn. seri veya biyomedikal numara), dağıtıcı elektrot 

yerleşiminin yeri ve dağıtıcı elektrotun uygulanmasından önce ve çıkarılmasından sonra 

hastanın cilt durumu yer almalıdır. 

Aynı anda birden fazla elektrocerrahi ünitesi kullanılırken elektrocerrahi jeneratörü ve aksesuar 

üreticilerinin kullanım talimatları izlenmelidir. Aksesuarları, bağlı oldukları jeneratöre karşılık 

gelecek şekilde etiketlenmelidir. Birden fazla jeneratör kullanıldığında her jeneratör için tek 

kullanımlık dağıtıcı elektrot kullanılmalı ve dağıtıcı elektrotları cerrahi bölgeye mümkün 

olduğunca yakın yerleştirilmeli, üst üste getirilmemeli ve tek bir cerrahi bölge olduğunda 

alandan eşit uzaklıkta yerleştirilmelidir.  

3. Elektrocerrahi Ünitesi Aksesuarları 

Üreticinin kullanım talimatlarında belirtildiği şekilde jeneratörle uyumlu aksesuarlar 

kullanılmalıdır.  

Monopolar aktif elektrotu ve dağıtıcı elektrotu jeneratöre bağlayan kabloları, diğer kablolardan 

(örn. kardiyak ve nöromusküler izleme kabloları, ışık kabloları, ikinci elektrocerrahi kabloları, 

kamera kablosu) mümkün olduğunca uzağa veya bunlara dik olacak şekilde yerleştirilmelidir.  

Elektrocerrahi aksesuar kordonları delici olmayan plastik veya iletken olmayan başka bir 

cihazla ve kordonu ezmeyecek/zarar vermeyecek veya steril alanı tehlikeye atmayacak şekilde 

steril örtülere sabitlenmelidir.  

Yeniden kullanılabilir aksesuarların kullanım sayısı takip edilmeli ve maksimum kullanım 

sayısına ulaşılırken üreticinin kullanım talimatlarına göre kullanılmalıdır.  

Elektrocerrahi aksesuarları yeniden kullanılabilirse yeniden işleme sırasında, kullanımdan önce 

ve sonra hasar (örn. yalıtım kırılması) yönünden gözlenmelidir. İşleme sırasında paketleme için 

aktif elektrotları hazırlarken bir aktif elektrot yalıtım bütünlüğü test cihazı kullanılmalıdır. 

İşlem sırasında bir yalıtım hatası tespit edilirse, steril işleme personeli, hasarlı cihazı hizmetten 

çıkarmalıdır.  

Cerrahi ve steril ekip üyelerinden oluşan disiplinler arası bir ekip, işleme sırasında bir yalıtım 

hatası bulunduğunda standartlaştırılmış bir iletişim stratejisi ve gerçekleştirilecek eylemleri 

belirlemelidir. Steril ekip ve cerrahi personel arasındaki iletişim yolu, doktor bildirimi, cihaz 

kullanımı ve tesis politikasına ve prosedürüne göre belgeler dahil edilmelidir.  
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Elektrocerrahi jeneratörü ayak pedalı aktivasyon anahtarı, yalnızca aktif elektrotu kontrol eden 

kişi tarafından etkinleştirilmelidir.  

Sıvı dökülmesi olasılığı olduğunda ayak pedalının üzerine sıvıya dayanıklı bir örtü 

yerleştirilmelidir.  

Aktif elektrot kullanırken, kablo doğrudan elektrocerrahi jeneratörü üzerindeki belirlenmiş bir 

yuvaya bağlanmalı; elektrot kullanılmadığında temiz, kuru, iletken olmayan bir güvenlik 

kılıfına yerleştirilmeli ve yalnızca elektrocerrahi ünitesi ve aksesuar üreticileri tarafından 

onaylanan adaptörler kullanılmalıdır.  

Kesme veya pıhtılaştırma esnasında dokudan sıvı fışkırıyor ise aktif elektrot yüzeye yakın olana 

kadar ya da hedef doku ile temas edene kadar aktifleştirilmemelidir.  

Aktif bir elektrot ucu kullanırken, üreticinin kullanım talimatlarına göre kullanılmalı; uç 

yalıtımı ve el parçası arasında boşluk kalmayacak şekilde ucu el parçasına sıkıca oturtulmalı; 

ucu temizlenmeli (görünür eskar mevcutsa) ve üreticinin kullanım talimatları tarafından izin 

verilmedikçe uç değiştirilmemelidir. Eskar oluşumunu azaltmak için yapışmayı önleyici bir 

fosfolipid solüsyonu kullanılabilir.  

Ameliyattan önce potansiyel dağıtıcı elektrot uygulama bölgesinin yakını ve ameliyattan sonra 

dağıtıcı elektrotla temas noktasında hastanın cildi değerlendirilmelidir.  

Üreticinin kullanım talimatlarına göre tek kullanımlık bir dağıtıcı elektrot kullanılmalıdır. 

Üreticinin kullanım talimatlarında (örn. yenidoğan, bebek, pediatrik, yetişkin) açıklandığı gibi 

hastanın ağırlığına göre tek kullanımlık dağıtıcı elektrot boyutu seçilmelidir. Tek kullanımlık 

dağıtıcı elektrotu açmadan önce üreticinin son kullanma tarihinin geçmediğinden emin 

olunmalı ve kullanım süresi geçmişse kullanılmamalıdır. Elektrota ihtiyaç duymadan hemen 

önce tek kullanımlık dağıtıcı elektrot ambalajı açılmalıdır. Uygulamadan önce tek kullanımlık 

dağıtıcı elektrotta kusur, hasar, renk değişikliği, yapışkanlık eksikliği ve kuruluk olup olmadığı 

kontrol edilmeli ve bu koşullardan herhangi biri mevcutsa elektrot kullanılmamalıdır. 

Hastaya tek kullanımlık dağıtıcı elektrot yerleştirirken, 

• Elektrot yerleştirilmeli: son hasta konumlandırmasından sonra; cerrahi bölgeye yakın; temiz, 

kuru cilt üzerinde; büyük, iyi perfüze edilmiş bir kas kütlesi üzerinde, endike olduğunda cerrahi 

tarafta (örn. sol veya sağ omuz, kalça, böbrek); dağıtıcı ve aktif elektrotlar arasında herhangi 
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bir metal veya izleme kablolarından kaçınarak; ısıtma cihazından uzakta ve hastanın cildiyle 

eşit temasta olacak şekilde. 

• Elektrot yerleştirilmemeli: bir kemik çıkıntısı veya potansiyel basınç noktası üzerinde, skar 

dokusu üzerinde; metal bileşenler içeren bir implantın üzerine; cilt kıvrımları üzerinde; yoğun 

saçlı bölgelerde; hazırlık solüsyonlarının havuzlanmasının meydana gelebileceği alanlarda; 

kordonun basınç yaralanmasına neden olabileceği durumlarda veya turnikelerin distalindeki 

alanlarda. 

•  Elektrot yeniden konumlandırılmamalı veya yeniden uygulanmamalı ve 

•  Elektrot değiştirilmemelidir (örn. kesmemeli, katlamamalı).  

Hasta hareket ettirilmişse veya yeniden konumlandırılmışsa ya da dağıtıcı elektrot kablosuna 

herhangi bir gerilim uygulanmışsa, tek kullanımlık dağıtma elektrotu düzgün temas için kontrol 

edilmelidir. Tek kullanımlık dağıtıcı elektrot ile hasta arasında yetersiz temas oluşursa, yağ, 

losyon, nem veya hazırlık solüsyonu varsa temizlenmeli; aşırı kıllar temizlenmeli ve aynı veya 

farklı bir alana yeni bir tek kullanımlık dağıtıcı elektrot uygulanarak düzeltici önlemler 

alınmalıdır. 

Çift yapraklı, tek kullanımlık dağıtıcı elektrot kullanırken, dönüş elektrotu temas kalitesi 

izlemeli bir jeneratör kullanılmalıdır.  

Yeniden kullanılabilir bir dağıtıcı elektrot kablosu kullanırken, kablo elektrota güvenli bir 

şekilde bağlanmalı, jel içermeyen bağlantı pabuçları veya tırnakları bağlantı klipsi ile 

kapatılmalı ve kabloda aşınma olup olmadığı kontrol edilmeli ve aşındığında değiştirilmelidir.  

Yeniden kullanılabilir bir dağıtıcı elektrot kullanırken ve saklarken, üreticinin kullanım 

talimatlarına uyulmalıdır. Üreticinin kullanım talimatlarında (örn. yenidoğan, bebek, pediatrik, 

yetişkin) açıklandığı gibi hastanın ağırlığına göre boyut seçilmelidir. Uygulamadan önce son 

kullanma tarihi kontrol edilmeli ve geçmişse elektrot kullanılmamalıdır.  Yeniden kullanılabilir 

dağıtıcı elektrot; elektrot ile hasta arasında çok az malzeme olacak veya hiç malzeme 

olmayacak şekilde kullanılmalıdır. Yeniden kullanılabilir dağıtıcı elektrot kullanımdan önce ve 

sonra yüzeyinde yırtılma olup olmadığı kontrol edilmeli ve hasar varsa elektrot 

kullanılmamalıdır. Yeniden kullanılabilir dağıtıcı elektrotu, kullanımlar arasında, üreticinin 

kullanım talimatlarına uygun olarak sağlık kurumu onaylı ve Çevre Koruma Ajansı'na kayıtlı 

bir ajanla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Yeniden kullanılabilir dağıtıcı elektrot 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

351 

 

kabloları kullanmadan önce bütünlük açısından incelenmeli ve hasarlıysa kablolar 

değiştirilmelidir.  

Uzun süre yüksek akım (örn. ablasyon) kullanıldığında ve özel üretici talimatları yoksa, ikinci 

bir tek kullanımlık dağıtıcı elektrot veya yeniden kullanılabilir bir dağıtıcı elektrot 

kullanılabilir.  

4. Minimal İnvaziv Cerrahi 

Minimal invaziv cerrahi sırasında elektrocerrahi kullanırken iletken trokar sistemleri 

kullanılmalıdır.  

Monopolar aktif elektrot ile diğer iletken aletler veya malzemeler arasındaki temas 

önlenmelidir.  

Aktif bir elektrot izleme ve koruma cihazı kullanılmalıdır. 

5. İmplante Elektronik Cihazlar 

İmplante elektronik cihazlı bir hasta için elektrocerrahi kullanımı mümkün olduğunda, 

anestezi uzmanı ve cerrahi hemşiresi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası bakım aşamaları 

sırasında cihazın güvenli yönetimi için gerekli müdahaleleri tanımlamak için ameliyat öncesi 

İmplante elektronik cihazı yöneten ekibe danışmalıdır.  

İmplante elektronik cihazları yöneten ekiple iletişim kurulamadığı acil bir durumda, 

anestezi uzmanı ve ameliyat öncesi hemşire veya sirküle hemşire, elektrocerrahinin güvenli 

kullanımı için yapılacak müdahaleleri belirlemek için implant üreticisine danışmalıdır. Cihazı 

yöneten ekibe veya implante elektronik cihaz üreticisinin temsilcisine hastanın  implante 

elektronik cihaza bağımlılık düzeyi; varsa, yeniden programlamayı gerçekleştirebilecek yetkin 

bir kişinin mevcudiyeti; alan dahil olmak üzere planlanmış prosedür; kardiyoversiyon veya 

defibrilasyonun beklenip beklenmediği; ameliyat sırası hasta pozisyonu; kullanılacak 

elektrocerrahi cihazın tipine bağlı olarak elektromanyetik girişim potansiyeli (örn. Radyo 

frekansı ablasyonu, monopolar, bipolar); diğer potansiyel elektromanyetik girişim kaynakları; 

jeneratörün yeri; işlem odasının yeri; ve işlem sonrası hastanın durumu hakkında bilgiler 

sağlanmalıdır. Kardiyak implante elektronik cihazın tanımlanması mümkün değilse göğüs 

röntgeni çekilebilir.  

İmplante elektronik cihazları yöneten ekip veya üreticiyle iletişim kurulamadığında 

kullanılmak üzere, implante elektronik cihazlı bir hasta için gerçekleştirilecek müdahaleleri 
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içeren bir klinik destek aracı geliştirmek ve uygulamak için disiplinler arası bir ekip 

oluşturulmalıdır. Klinik destek aracını geliştirmekten sorumlu disiplinler arası bir ekibe cerrahi 

hemşireleri, steril personel, anestezi uzmanları, implante elektronik cihazları implante eden ve 

yöneten cerrahlar, implante elektronik cihaz üreticilerinden temsilciler ve diğer paydaşlar dahil 

edilmelidir. İmplante elektronik cihazları klinik destek aracı, her bir İmplante elektronik 

cihazlarına özgü uygulamaları içermelidir (örn. yeniden programlama, harici parçaların 

çıkarılması, monopolar elektrocerrahiye alternatiflerin kullanılması, cihazın ne zaman devre 

dışı bırakılacağı). Aşağıdaki implante elektronik cihaz bilgilerine dayalı olarak uygulanabilir 

müdahale belirlenmelidir: implante edilen cihazın türü; cihaz kapatıldığında hastanın bağımlılık 

düzeyi ve semptomların şiddeti; cihazın ve kabloların konumu (örn. aktif ve dağıtıcı elektrotlar 

arasındaki yolun içinde veya dışında); cihaz üreticisi ve modeli; cihaz için klinik endikasyon; 

son cihaz sorgulama veya değerlendirme tarihi; pil ömrü; cihaz işlevi; ve cihaz ayarları. 

Hastanın kardiyak implante elektronik cihazı olduğunda aşağıdaki ek bilgileri edinilmelidir: 

kablo polaritesi (örn. tek kutuplu veya çift kutuplu), programlama ihtiyacı, bir mıknatısa tepki, 

jeneratörde veya kabloda bir uyarı durumunun varlığı ve son hız eşiği.  

Hastada implante elektronik cihaz varsa şu uygulamalar gerçekleştirilmelidir: 

güvenliyse implante elektronik cihaz devre dışı bırakılmalı veya yeniden programlanmalıdır, 

dağıtıcı elektrotu cerrahi bölgeye mümkün olduğunca yakın, ancak cihazın jeneratöründen ve 

elektrot kablolarından mümkün olduğunca uzağa yerleştirilmelidir; aktif elektrot kablosu pulse 

üretecinden uzağa yerleştirilmelidir; implante edilen cihaz ve elektrotların aktif elektrot ile 

dağıtıcı elektrot arasında olmadığı doğrulanmalıdır; elektrocerrahi ünite mümkün olan en kısa 

süre için etkinleştirilmelidir; en düşük etkili güç ayarları kullanılmalıdır ve mümkün olduğunda 

monopolar elektrocerrahi yerine alternatif teknoloji (örn, elektrokoter, bipolar forseps, 

ultrasonik teknoloji, ferromanyetik cerrahi sistem) kullanılmalıdır.  

Hasta kardiyak implante elektronik cihazı ile başvurduğunda aşağıdaki uygulamalar 

gerçekleştirilmelidir: belirtildiğinde cihaz yeniden programlanmalıdır, beş veya daha fazla 

kablo içeren bir elektrokardiyogram sistemi kullanılmalıdır, kalp atımları için bir gösterge 

kullanılmalıdır (örn. arteriyel hat, nabız oksimetresi), geçici pace ekipmanına ve hemen 

kullanılabilir bir harici defibrilatöre sahip olunmalıdır, yeniden programlama yapılamıyorsa ve 

kalp pili bir mıknatısa yanıt veriyorsa mıknatıs bulundurulmalıdır ve kardiyak implante 

elektronik cihaz yeniden programlandığında sürekli kardiyak izlem kullanılmalıdır.  
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Koklear implantı olan hasta için şu önlemler alınmalıdır: tüm harici bileşenler 

çıkarılmalıdır, implant jeneratör elektrotlarının 2 cm ila 3 cm yakınında bipolar cihazlar da dahil 

elektrocerrahi cihazları kullanılmamalıdır, köprücük kemiklerinin üzerinde sadece bipolar 

elektrocerrahi kullanılmalıdır ve dağıtıcı elektrot da köprücük kemiklerinin altındaysa, 

monopolar elektrocerrahi köprücük kemiklerinin altında kullanılabilir.  

Amplitüdü en düşük seviyeye düşürülmeli ve ardından derin beyin uyarıcıları, sakral 

sinir uyarıcıları, omurilik uyarıcıları, vagal sinir uyarıcıları veya mide kalp pilleri, üretici 

tarafından tavsiye edilmişse ve hasta tarafından tolere edilebiliyorsa etkisiz hale getirilmelidir.  

Ameliyattan sonra mümkün olan en kısa sürede ameliyat sonrası müdahaleleri belirlemek için 

implantı yöneten ekibe danışılmalıdır.  

Elektrocerrahinin implante elektronik cihazları üzerindeki etkileri hakkında hastalara ve 

bakıcılarına eğitim ve ameliyat sonrası talimatlar sağlanmalıdır.  

6. Argonla Güçlendirilmiş Pıhtılaşma 

Argonla güçlendirilmiş pıhtılaşma üreticisinin kullanım talimatlarında açıklanan 

güvenlik önlemlerine ek olarak, Argonla güçlendirilmiş pıhtılaşma teknolojisinin kullanımı 

sırasında monopolar elektro cerrahi için tüm güvenlik önlemleri izlenmelidir. İstenilen doku 

etkisini elde etmek için mümkün olan en düşük gaz akış hızı kullanılmalıdır.  

Gaz embolisinin belirti ve semptomlarının tanınması ve tedavi önlemleri konusunda 

personelin eğitimi sağlanmalı ve yetkinliği doğrulanmalıdır.  

7. Eğitim 

Kişinin iş sorumluluklarına uygun olarak, elektrocerrahi ünitesinin kullanımı sırasında 

alınacak önlemlerle ilgili eğitim sağlanmalı ve yetkinlikleri doğrulanmalıdır. Eğitim ve 

yetkinlik doğrulanmasına elektrocerrahi ilkeleri; hastalar ve personel için riskler; riskleri en aza 

indirecek önlemler; elektromekanik cihazlı hastaların bakımında alınması gereken önlemler; 

üreticilerin kullanım talimatları ile uyumlu olarak jeneratörün ve aksesuarların kullanım öncesi, 

sırası ve sonrasındaki çalıştırma, bakım ve kullanım adımları; hasta izlem cihazlarında (örn. 

kardiyak, elektroensefalogram, kapnografi) elektrocerrahi kaynaklı olası yapay değişiklikler; 

hasta kayıtlarındaki belgeler; olumsuz bir olay meydana gelirse raporlama yöntemleri; ekipman 

üreticilerinin kullanım talimatları ve uyarıları; ve malzeme hazırlama, gözlem ve sterilizasyon 

süreçleri dahil edilmelidir.  
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Sonuç 

Ameliyathanelerde lazer ve elektrocerrahi kullanımında hemşirelerin tehlikelere karşı 

önlemler alması, gelişen teknolojiyle birlikte bilgilerini güncellemesi hasta ve çalışan güvenliği 

açısından önemlidir.  
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ÖZET 

AORN Perioperatif Uygulama Kılavuzunun 2021 baskında altı uygulama kılavuzu 

güncellenmiştir. Perioperatif hemşireler, AORN kılavuzundaki en iyi kanıtları kullanarak 

güvenli hasta bakımını sağlamada ekibe liderlik ederler. Perioperatif hemşireler bu rolü, 

COVID-19 pandemisi hızla devam ederken daha önemli hale gelmiştir. Örnek yönetimi, iyi 

planlama ve açık ekip iletişimi gerektiren, karmaşık ve çok disiplinli bir süreçtir. Örnek 

yönetimi süreci; preanalitik, analitik ve postanalitik olmak üzere üç aşamadan oluşur. Örnek 

yönetimi hataları sürecin herhangi bir aşamasında meydana gelebilmekle birlikte en fazla 

preanalitik aşamada görülür. Bu aşamada sıklıkla; toplama, kap veya istek etiketleri, istek 

formları, depolama, taşıma ve kalite alanlarında örnek hataları ile karşılaşılır. İletişim hatası, 

standardizasyon eksikliği, süreç karmaşıklığı ve bilgi eksikliği, hatalara neden olabilecek 

faktörlerdir. Örnek yönetimi kılavuzu; preoperatif değerlendirme, intraoperatif ekip iletişimi, 

steril alandan nakil, toplama, muhafaza, etiketleme ve istek formları, koruma, taşıma, geçici 

depolama, imha, meme kanseri örnekleri, radyoaktif örnekler, eksplante edilmiş tıbbi araçlar, 

adli kanıt, plasental doku, yüksek düzeyde bulaşıcı örnekler, prion hastalığı örnekleri, 

belgeleme, politika ve prosedürler, eğitim ve kalite konularında önerileri içerir. Örnek hatası 

riskini azaltmak önemli bir hasta güvenliği sorunudur. Örnek yönetiminde hata riskini 

değerlendirmek ve nedenini belirlemek, iyileştirme sürecindeki öncelikleri belirlemede 

önemlidir. Yüksek hata riski olan örnek yönetim süreçlerini belirlemek için, hata türleri ve 

etkileri analizi gibi bir kalite iyileştirme aracı kullanılması önerilir. Perioperatif hemşirelerin 

preanalitik aşamadaki hataların sayısını ve hastaya zarar verme potansiyelini azaltma olanağı 

vardır. Perioperatif hemşireler, disiplinlerarası ekip üyeleriyle birlikte çalışarak ve etkili bir 

iletişim kurarak örnek yönetimini mevzuata, kılavuzlara ve kurum politika ve prosedürlerine 

göre yapmalıdır. Bu metinde, örnek yönetimi kılavuzunun önerileri açıklanarak ve bir senaryo 

ile hata türleri ve etkileri analizi sunularak hasta güvenliğine katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ameliyathane, Ameliyathane hemşireliği, Örnek yönetimi 
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ABSTRACT 

Six practice guidelines have been updated in the 2021 edition of the AORN 

Perioperative Practice Guidelines. Perioperative Registered Nurses (RN) lead the team in 

providing safe patient care using the best evidence in the AORN guidelines. This role of 

perioperative RN's has become more significant as the COVID-19 pandemic continues rapidly. 

Specimen management is a complex and multidisciplinary process that requires good planning 

and open team communication. The specimen management process consists of three stages: 

preanalytical, analytical, and postanalytical. While specimen management errors can occur at 

any stage of the process, they are most common in the preanalytical phase. Often at this stage; 

specimen errors are encountered in the areas of collection, container or requisition labels, 

requisition forms, storage, transportation, and quality. Communication error, lack of 

standardization, process complexity and lack of knowledge are factors that can cause errors. 

Sample management guide includes recommendations on; preoperative assessment, 

intraoperative team communication, transfer from sterile field, handling, containment, labeling 

and request forms, preservation, transport, temporary storage, disposal, breast cancer 

specimens, radioactive specimens, explanted medical devices, forensic evidence, placental 

tissue, highly infectious specimens, prion disease specimens, documentation, policies and 

procedures, education, and quality. Reducing the risk of specimen errors is an important patient 

safety issue. Evaluating the risk of error in specimen management and identifying its cause is 

crucial in determining priorities in the improvement process. To identify specimen management 

processes with a high risk of failure, it is recommended to use a quality improvement tool such 

as failure modes and effects analysis. Perioperative RN's have the opportunity to reduce the 

number of errors and the potential for patient harm in the preanalytical phase. Perioperative 

RN's should practice specimen management following legislation, guidelines, and institution 

policies and procedures, by working with interdisciplinary team members and communicating 

effectively. In this text, it is aimed to contribute to patient safety by explaining the 

recommendations of the specimen management guide and presenting a scenario and analysis of 

error types and effects 

Keywords: Operating room, Operating room nursing, Specimen management 
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GİRİŞ 

Perioperatif Uygulama Kılavuzunun 2021 baskında altı uygulama kılavuzu 

güncellenmiştir. Kılavuz son kanıta dayalı öneriler, teknolojiler ve uygulama gereksinimlerini 

içerir. Perioperatif hemşireler AORN kılavuzundaki en iyi kanıtları kullanarak güvenli hasta 

bakımını sağlamada ekiplerine liderlik etmektedir. COVID-19 pandemisi hızla devam ederken 

bu temel rolün önemi daha fazla ortaya çıkmıştır. Güncellenmiş Örnek Yönetimi Kılavuzu, 

yüksek düzeyde bulaşıcı örnekler dahil olmak üzere farklı örneklere yönelik önerileri kapsar. 

1,2 

Örnek yönetimi, birden fazla adımı ve çok sayıda sağlık personelinin katılımını içeren 

karmaşık bir süreçtir. Önlenebilir örnek ilişkili hatalar yaygındır ve bu hatalar örnek yönetim 

sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Perioperatif hemşireler, örnekler analiz için 

laboratuvara teslim edilmeden önce, preanalitik aşamada örnekleri düzenler. Preanalitik 

aşamadaki hatalara örnek olarak hatalı etiketleme, iletişim eksikliği, örnek kaybı, örneğin hatalı 

sabitlenmesi ve taşıma hataları verilebilir. AORN örnek yönetimi kılavuzu, belirli türdeki 

örneklerin sürecine yönelik öneriler de dahil olmak üzere, cerrahi ve diğer invaziv işlemler 

sırasında alınan örneklerin yönetimi için rehberlik sağlar.3 

GENEL BİLGİLER 

Örnek Yönetimi Süreci 

Örnek yönetimi süreci üç aşamadan oluşur: 

• Preanalitik aşama (örneğin alınmasından laboratuvara ulaştığı ana kadar geçen süredeki 

işlemler) 

• Analitik aşama (örneğin patoloji laboratuvarında analizi),  

• Postanalitik aşama (analiz sonuçlarının kaydedilmesi ve cerraha iletilmesi)3 

Hatalar sürecin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilir. Ancak ECRI Enstitüsü 

raporuna göre örnek ilişkili hataların %45-71’i preanalitik aşamada meydana gelirken %7-18’i 

a analitik aşamada, %11-47’si ise postanalitik aşamada meydana gelir.4 Preanalitik aşamada, 

perioperatif personel örnek almaya hazırlanır; cerrahın istemlerini gözden geçirir; örneği toplar, 

muhafaza eder, etiketler ve taşır. Ayrıca, çok sayıda kişiyi (cerrah, steril hemşire, dolaşan 

hemşire, yardımcı personel, taşıma personeli, patoloji laboratuvarı personeli gibi) ilgilendiren 

birden fazla örnek teslimi vardır. Preanalitik hatalar; alma, etiketleme, istemi tamamlama, 

kullanma (bozulma/çürüme), depolama ve nakliyedeki hataları içerir. Perioperatif hemşireler, 

preanalitik aşamada örnek yönetimine yönelik girişimleri gerçekleştirir ve örnek hatalarının 

sayısını ve hastaya zarar verme potansiyelini azaltma olanağına sahiptir. 3 
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Steelman ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, üç yıllık bir süre boyunca 50 

sağlık kurumundaki örnek hataları incelenmiş ve 648 örnek hatasından 52’sinin (%8) hastaya 

zarar verdiği veya ek tedavi gereksinimi ile sonuçlandığı gösterilmiştir.5 Örnek hatalarının 

önlenmesi, personelin hataları belirlemek ve oluşan hata türlerine özgü girişimleri uygulamak 

için bir sürece sahip olmasını gerektirir. Hataları önlemek için Hata Türleri ve Etkileri Analizi 

(FMEA) veya Kök Neden Analizi yapılabilir.3 

Örnek Yönetimi Kılavuzu, perioperatif örnek yönetimi için kapsamlı bir kılavuz 

niteliğindedir. Kılavuzdaki her bir öneriyi derecelendirmek için dört öneri derecelendirme 

düzeyi olan AORN kanıt derecelendirme modeli (Şekil 1) kullanılmıştır.6 

 

Düzenleme 

Gereksinimi 

Perioperatif ekip üyeleri, düzenleme gereksinimlerine uygun olan öneriyi 

‘‘uygulamak zorundadır’’. 

 

Öneri Alternatif bir yaklaşım için açık ve ikna edici bir gerekçe olmadığı sürece, 

perioperatif ekip üyeleri öneriyi “uygulamalıdır”. 

• Yararları zararlarından açıkça daha fazla 

• Yüksek ila orta düzeyde delillerle destekleniyor 

• Aşağıdaki durumlarda düşük düzeyde kanıtlara veya uzman görüşüne dayalı olabilir: 

- İyi düzeyde kanıt elde etme imkansız olduğunda 

- Bir kılavuz, fikir beyanı veya fikir birliği beyanı tarafından desteklendiğinde 

 

Koşullu 

Öneri 

Perioperatif ekip üyeleri öneriyi “uygulayabilmelidir”. Uygulama derecesi, 

belirli durumlar için yarar-zarar değerlendirmesine bağlı olarak değişebilir. 

• Zarardan çok yararlarının olması muhtemeldir 

• Aşağıdaki durumlarda herhangi bir düzeyde kanıtla desteklenebilir: 

- Belirli bir hasta popülasyonu veya klinik durum için belirtildiğinde 

- Girişimin etkisinin eş zamanlı olarak uygulanan diğer girişimlerden ayrılması zor 

olduğunda (“paket” uygulamaları) 
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- Yarar-zarar değerlendirmesinin daha fazla araştırma ile değişebilir veya tutarlı olmadığı 

zamanlarda 

- Ek bir girişim olarak kullanıldığında büyük olasılıkla yararlı olur 

 

Öneri Yok Perioperatif ekip üyelerinin uygulama konusunu uygulayıp 

uygulamayacaklarını değerlendirmesi gerekecektir. 

• Yarar-zarar ölçütünde hem kanıt eksikliği hem de belirsiz bir denge var. 

Şekil 1: AORN Kanıt Derecelendirme Modeli Öneri Düzeyleri6 

 

AORN web sitesinde bulunan kanıt düzeyi tablosu, kullanılan literatür hakkında ayrıntılı bilgi 

sağlar.7 

Örnek yönetimi kılavuzu 21 konuyu ele almaktadır: preoperatif değerlendirme, 

intraoperatif ekip iletişimi, steril alandan nakil, toplama, muhafaza, etiketleme ve istek formları, 

koruma, taşıma, geçici depolama, imha, meme kanseri örnekleri, radyoaktif örnekler, eksplante 

edilmiş tıbbi araçlar, adli kanıt, plasental doku, yüksek düzeyde bulaşıcı örnekler, prion 

hastalığı örnekleri, belgeleme, politika ve prosedürler, eğitim, kalite.6 

Preoperatif Değerlendirme 

Cerrahi işlem sırasında örnek alınıp alınmayacağı belirlenmelidir.8 

Hazırlık şunları içerebilir: 

• Cerrahi bölgenin fotoğrafik veya radyografik görüntülerini edinme 

• Personeli bilgilendirme (donmuş kesit için patoloji laboratuvarı personeli, örnek 

taşınması için yardımcı personel gibi) 

• Malzemeleri (steril kaplar, yapışkan olmayan ped gibi) steril alana teslim etme  

• Muhafaza araçlarını (kaplar, torbalar gibi) edinme  

• Gerekli form ve etiketleri birleştirme8 

Personel, ameliyathanede hastanın örneğinin veya işlem bölgesinin fotoğraflarını veya 

radyografilerini görüntüleyerek ve görüntülere atıfta bulunarak mola sürecinde ve işlem 

sırasında yanlış bölge ameliyatı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Preoperatif değerlendirme 

sırasında hastayla örnek alma, toplama ve imha hakkında konuşulmalıdır. 8 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

360 

 

İntraoperatif Ekip İletişimi 

İletişim hatası, örnek yönetiminde hatalara neden olan en yaygın faktörler arasındadır.8 

Ameliyathanedeki yardımcı personelin de dahil olduğu teslim sürecindeki iletişim hataları, 

kayıp örnekler veya yanlış yere teslim gibi örnek yönetimi hatalarına neden olabilir.3 

AORN, işlem öncesi bilgilendirme esnasında perioperatif ekibin, cerrahın işlem sırasında 

almayı planladığı örnekler hakkında görüşmelerini önerir. Böylece, tüm ekip üyelerinin, 

verimliliği artırabilecek ve hata olasılığını azaltabilecek örnek yönetimine hazırlanmalarına 

olanak tanınır. Öngörülen ancak henüz eksize edilmemiş örnekleri incelemek ve steril alandaki 

veya patoloji laboratuvarına gönderilen cerrahi örneklerin adını, türünü ve yerini gözden 

geçirmek için, AORN, personelin teslim işlemi sırasında bir geri okuma yöntemi kullanmasını 

önerir. Steril hemşire, arka masadaki örnekle ilgili bilgi almazsa, bu kişinin örneği uygun 

şekilde korumaması ve yönetmemesi riski vardır ve bu da örneğin yanlışlıkla atılmasına veya 

bütünlüğünün tehlikeye girmesine neden olabilir. Bilgilendirme, personele, cerrahın beklenen 

tüm örnekleri aldığını ve gerekli etiketlerin ve istek formlarının doğru kimlik bilgilerini 

içerdiğini doğrulama fırsatı verir. Personel, tüm örneklerin gerektiğinde yeterli miktarda tespit 

maddesiyle uygun boyutlardaki kaplara yerleştirildiğini doğrulamalıdır. Personel ayrıca steril 

alanda hiçbir örnek kalmadığını doğrulamalıdır.3,8 Patoloğun cerrahla doğrudan iletişim 

kurması sağlanmalıdır (donmuş bir kesitin sonuçları gibi bir konuda). Patolog ve cerrah 

arasında doğrudan sözlü iletişim mümkün değilse patolog ile iletişim kurulmalı, patologdan 

alınan tüm bilgileri tekrar okuma yöntemi kullanılarak cerraha iletilmeli ve konuşma hasta 

kayıtlarında belgelenmelidir.8 

Steril Alandan Nakil 

Steril alandan nakil esnasında meydana gelebilecek örnek hataları arasında nem 

eksikliğinden kaynaklanan parçalanma, havadan kaynaklanan kontaminasyon ve nakil öncesi 

yetersiz etiketleme veya yetersiz koruma önlemlerinden kaynaklanan örnek kaybı yer alır.3,8   

Steril alanda örneğin tehlikeye girme olasılığını en aza indirmek için, steril hemşire 

örneği mümkün olduğunca az tutmalı, örneği nemli ve kapalı tutarak steril alanda güvenli bir 

alana yerleştirmelidir. 3,8 AORN, personelin steril teknik kullanarak ve standart önlemleri 

alarak, steril alandan örnekleri mümkün olan en kısa sürede nakletmesini önerir. Ayrıca, 

personel örnekleri ezilme, bükülme ve sıkışma tehlikesine karşı güvenli bir şekilde tutmalıdır. 

Sert örnek kapları kullanan personel, kapların örneği tamamen içine alacak kadar büyük 

olduğunu ve tüm yüzeylerle temas edecek yeterli tespit maddesi (uygulanabilir olduğunda) 

olduğunu doğrulamalıdır. Örneğin uygun büyüklükteki bir kaba yerleştirilmesi, kaptan sızıntıyı 
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veya örneğin sıkışma veya ezilme nedeniyle hasar görmesini önleyebilir. Kaplarda sızıntı 

olduğunda, örnekler tespit maddesiyle yeterince kaplanmayabilir ve korunamayabilir.3,8 

Herhangi bir cerrahi alan enfeksiyonu olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalarda birden fazla 

örnek alınırken steril örnek alma araçları ayrı tutulmalı ve birbirinin yerine kullanılmamalıdır. 

Örneği steril olmayan bir örnek kabına nakletmek için kullanılan herhangi bir aletin kontamine 

olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örneği steril alandan nakletmeden önce, örnek 

etiketi, patoloji istek formu ve hastanın tıbbi kaydında hasta ve örnek kimliğini doğrulamak için 

ilgili cerrahla bir geri okuma yöntemi kullanılmalıdır. Örnek ve hasta tanımlayıcılarının 

nakilden önce doğrulanması, hata payını en aza indirir ve örneğin hatalı tanımlanmasını 

önlemeye yardımcı olur.8 

Toplama  

Örnek toplamada gömülü kalite kontrolleri ile standart bir süreç oluşturmak için 

disiplinlerarası bir ekip oluşturulmalıdır. Farklı inceleme türleri için örnek hazırlamaya yönelik 

belirli yöntemleri içerecek şekilde standart süreçler, örnek hataları riskini azaltabilir. 8 

Kalite kontrol önlemleri şunları içerebilir: 

• Standart ekip iletişimi ve doğrulama süreçleri 

• Kabulden önce örnek etiketlemesinin ve istek formlarının gözden geçirilmesi 

• Elektronik veri alanları kayıp veya eksik olduğunda kullanıcıyı uyaran klinik 

dokümantasyon desteği 

• Çözülmesi gereken bir sorunu (açık bırakılmış bir buzdolabı kapağı gibi) personele 

bildiren alarmlar  

• Taşıma ve depolama kayıt defterleri8 

Mümkünse, örnek toplama sürecinde ilgili kişilerin sayısı ve gereken adımlar azaltılmalıdır. 

Mümkün olduğunda örnek toplama sırasında otomasyon teknolojisi veya bellek yardımcıları 

kullanılmalıdır.8 

Muhafaza, Koruma ve İmha 

İşlemden önce örnek yönetimine hazırlanmak, verimliliği artırabilir ve örneğin hasar 

görmesini veya kaybolmasını önleyebilir. İşlemden önce kaplar ve örnek alma araçları 

edinilmelidir. Sızdırmaz ve delinmeye karşı dayanıklı örnek kapları kullanılmalıdır. Örneği ve 

koruyucu solüsyonları tamamen içine alacak ve koruyucu solüsyonun örneğin tüm yüzeyleriyle 

temas etmesini sağlayacak kadar büyük kaplar kullanılmalıdır. Steril örnekler için steril örnek 

kapları kullanılmalıdır. Bir kaba sığmayan büyük örnekler için başka muhafaza araçları (çift 

kırmızı torba gibi) kullanılmalıdır. Örnek alındıktan hemen sonra muhafaza edilmeli ve 
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etiketlenmelidir. Kabın dışı kirlenmişse, örnek kabı bir örnek torbasına koyulmalıdır. Vakum 

mühürleme ve soğutma kullanıldığında örnek muhafazası için standart bir süreç belirlenmelidir 

(izin verilen veya hariç tutulan örnek türleri, patoloji laboratuvarına taşınmadan önce saklama 

süresinin uzunluğu gibi). Muhafaza için standart süreçlere bağlı kalmak, örneğin canlılığını 

koruyabilir. Hekim ile görüşülerek dokuların korunması için koruyucuların veya kimyasal 

maddelerin kullanımı onaylanmalıdır. Formalin kullanıldığında, örneği etkin bir şekilde 

koruyacak en düşük formalin hacmi belirlenmelidir. Örnekler ve koruma için kullanılan 

kimyasal maddeler yerel ve ulusal düzenlemelere göre atılmalıdır.8 

Etiketleme ve İstek Formları 

Örnek etiketlemedeki hataların, örnek yönetiminde en yaygın hata türlerinden biri 

olduğu bildirilmektedir. Hatalı etiketlenmiş örneklerin oranının %49 kadar yüksek olduğu 

bildirilmiştir.5 Biyolojik olarak tehlikeli maddeler içeren örnek kapları floresan turuncu veya 

turuncu-kırmızı biyolojik tehlike etiketi ile, sembol ve yazı ile zıt renkte etiketlenmelidir. 

Kimyasal madde kullanılıyorsa, örnek kabına kimyasal tehlike etiketi eklenmelidir. Örnekler, 

hemen kaba koyulmalı ve iki hasta tanımlayıcısı (hasta adı, tıbbi kayıt numarası, doğum tarihi 

gibi), örnek adı, varsa tarafı dahil olmak üzere örnek bölgesi, eksizyon tarihi yazılarak 

etiketlenmelidir. Örnek kapları önceden etiketlenmemelidir. Tek seferde bir örnek 

etiketlenmelidir. Örnek kabı etiketlerinde ve istek formlarında koyu, silinmez mürekkep 

kullanılmalıdır. Örnek tanımlama etiketleri kapağa değil kaba yapıştırılmalıdır. Etiket, güvenli 

ve bilgi karmaşasını önleyecek şekilde yerleştirilmelidir. Örnekle birlikte patoloji istek formu 

doldurularak gönderilmelidir. Patoloji istemine; hasta tanımlayıcıları (hasta adı, tıbbi kayıt 

numarası, doğum tarihi gibi), örnek tanımlaması (isim, kaynak, doku tipi, uygulanabilir 

olduğunda taraf), örnek alma tarihi ve saati, gerekli patoloji incelemesi (tamamı, donmuş kesit) 

eklenmelidir. Birlikte verilen belgeler kontaminasyona karşı korunmalıdır. Bir sonraki hasta 

odaya girmeden önce kullanılmayan hasta etiketleri atılmalıdır.8 

Taşıma 

Bazı örnekler, belirli bir zaman çerçevesinde özel işlem ve inceleme gerektirir. Personel, 

örnekleri laboratuvara zamanında taşımadığında örneğin bütünlüğü tehlikeye girebilir.3 Örnek 

taşıma hatalarına neden olan faktörlerin; kesintiler, aynı anda çok sayıda örnek gönderme, 

dikkatsizlik ve ağır iş yükünü içerdiği bildirilmektedir.8 

AORN, cerrahi örneklerin patoloji laboratuvarına taşınmasıyla ilgilenen disiplinlerarası bir 

personel ekibinin taşıma sürecini standart hale getirmesini önerir. Standart bir süreç, örnek 

yönetimindeki değişkenliği azaltır ve örneğin taşınmasıyla ilgili hataları (teslim etmede 
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gecikme, örnek kaybı, yanlış yere teslim etme gibi) azaltabilir.3 Örnekler; bütünlüğü korunarak, 

her değişim noktasında örnek tanımlamasını kolaylaştırarak, özel hasta bilgilerinin gizliliğini 

koruyarak ve sağlık personelini kimyasal maddelere, kana, diğer vücut sıvılarına veya diğer 

potansiyel olarak bulaşıcı maddelere maruz kalmaktan koruyarak taşınmalıdır.8 Mümkün 

olduğunda personel örnekleri laboratuvara derhal nakletmelidir ve laboratuvar personeli 

örneğin alındığını doğrulamalıdır.3,8 Örnekler teslim alınırken kritik ve zamana duyarlı 

bilgilerin (donmuş kesit gibi) alındığı onaylanmalıdır. Kimyasal ve biyolojik temas tehlikesine 

karşı örnek kaplarını taşıyan araçlar (örnek arabaları gibi) da etiketlenmelidir.8 

Geçici Depolama 

Hemen taşınmayacak örnekler, örnek bütünlüğünü koruyacak şekilde saklanmalıdır. 

Örnekler laboratuvara taşınmadan önce örnek kabı etiketlerini ve istek formlarını karşılaştırmak 

için örnek kayıt defteri kullanılabilir.8 

Yüksek Düzeyde Bulaşıcı Örnekler 

COVID-19 pandemisi, yüksek düzeyde bulaşıcı örneklerle ilgili önerilerin önemine 

yönelik bir bakış açısı kazandırmıştır.1,2 

İşlem planlaması sırasında, yüksek düzeyde bulaşıcı örneği eksize etme olasılığı 

belirlenmelidir. Yüksek düzeyde bulaşıcı örnek olasılığına karşı, planlanmış işlemler hakkında 

disiplinlerarası iletişim kurulmalıdır. Preoperatif bilgilendirme sırasında örnek yönetim süreci 

gözden geçirilmelidir. İşlem başladığında patoloji laboratuvarı uyarılmalıdır. Gerekli örnek 

ambalajlaması ve etiketlemesi belirlenmelidir. Örneğin patoloji laboratuvarına nasıl ve ne 

zaman alınacağı belirlenmelidir. Örnek gönderildiğinde patoloji laboratuvarı aranmalıdır. 

Örnek doğrudan personele verilmelidir (toplama alanında bırakılmamalıdır). Birebir teslim 

sırasında örneğin potansiyel bulaşıcılığı sözlü olarak iletilmelidir. Örnek sonuçlarını iletmek 

için işlem izlenmelidir.8 

Yüksek düzeyde bulaşıcı örneklerin muhafazası, etiketlenmesi ve taşınması için standart bir 

planlamaya sahip olmak, personelin maruz kalma riskini azaltmaya, örnek hatası riskini 

azaltmaya ve örneğin bütünlüğünü korumaya yardımcı olabilir. Yüksek düzeyde bulaşıcı 

örnekler aşağıdaki yollarla muhafaza edilmeli, etiketlenmeli ve taşınmalıdır: 

• Örneği sert, sızdırmaz bir örnek kabına yerleştirme 

• Kabın dışını dezenfektanla silme 

• Örneği aldıktan sonra ve etiketlemeden önce eldivenleri çıkarma ve el hijyeni sağlama 

• Kabı etiketlemeden önce temiz eldiven giyme 

• Kabı ikinci bir kaba veya torbaya yerleştirme 
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• Gerekli formları torbanın dış gözüne yerleştirme 

• Örneği oda dışındaki personele nakletme veya kişisel koruyucu ekipmanı çıkarma ve 

örnekle birlikte odadan çıkma 

• Örnek taşıma sırasında standart önlemleri alma8 

Belgeleme 

Örnek yönetimi bilgilerinin belgelenmesinin yararları arasında, bakımın sağlanmasına 

ilişkin yasal bir kayıt, bakımın sürekliliği içinde diğer sağlık çalışanları için bir bilgi kaynağı 

ve ayrıca kurumun kaliteli bakım sonuçlarına yönelik ilerlemesini gösteren veri olması yer alır.8 

Örnek tanımlaması (isim, kaynak, doku tipi, taraf gibi), gerekli patoloji incelemesi (tamamı, 

donmuş kesit gibi) ve örnek alma tarihi ve saati dahil olmak üzere hastanın tıbbi kayıtlarındaki 

örnek bilgileri belgelenmelidir. Örnek yönetimi için standart istemler kullanıldığında, isteme 

şunlar eklenmelidir: İki hasta tanımlayıcısı (hasta adı, tıbbi kayıt numarası, doğum tarihi gibi), 

istem yapan personelin adı, birimi ve gerektiğinde diğer özellikleri (görevi gibi), yapılacak test 

veya testler, örnek türü ve alındığı bölge, işlem veya örnek alma tarihi ve saati. Ek bilgiler; test 

sonuçlarını alacak kişinin adı ve görevi (cerrah, birinci basamak hekimi gibi), laboratuvarın adı 

ve adresi ve gerçekleştirilen işlemi içerebilir.8 

Politika ve Prosedürler 

Örnek yönetimi için politika ve prosedürler oluşturmak ve uygulamak amacıyla patolog, 

cerrah, perioperatif hemşire, enfeksiyon önleme uzmanı ve kurum tarafından belirlenen diğer 

ilgili personellerden oluşan disiplinlerarası bir ekip oluşturulmalıdır. Acil tanılar ve anlamlı, 

beklenmedik tanıların iletilmesi için politika ve prosedürler geliştirilmelidir. 6 

Eğitim 

Örnek yönetiminden sorumlu perioperatif personele eğitim ve yeterlilik ölçme 

faaliyetleri sağlanmalıdır. Preanalitik aşamada karşılaşılabilecek örnek hatalarının türleri Tablo 

1’de, örnek yönetim sürecinde hatalara neden olabilecek faktörler ise Tablo 2’de sunulmuştur.6  

 

Tablo 1: Preanalitik Aşamadaki Örnek Hatalarının Türleri6 

Kategori Örnekler 

Toplama • Toplanmamış 

• Kapta örnek yok 

• Yanlış kap 
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• Çözelti veya koruyucu yok 

• Yanlış çözelti 

• Çözelti eklenmemeliydi 

• Yanlış teknik 

Kap veya istek 

etiketleri 

• Eksik etiket 

• Tutarsız, eksik veya okunaksız etiket 

• Prosedür süresinin eksikliği 

• Eksik doku 

• Eksik doku bölgesi 

• Yanlış hasta (etiket, isim, numara gibi) 

• Eksik hasta tanımlayıcısı 

• Yanlış doku veya örnek 

• Yanlış bölge 

• Yanlış taraf 

• Tutarsız, eksik veya okunaksız istek formu 

• Örnek etiketi ve istek formu uyuşmazlığı 

İstek formları • Eksik istek formu 

• Örnek sayıları istek formundaki verilerle 

uyuşmuyor 

Depolama • Yanlış yerde depolama 

• Yanlış depolama yöntemi 

• Dondurulmamış 

Taşıma • Gecikme 
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• Ulaşmamış 

• Laboratuvara gönderilmemiş 

• Yanlış yere gönderilmiş 

• Sızan veya dökülmüş çözelti 

• Tehlikeli veya bozuk örnek 

• Elden teslim etme yerine pnömatik tüp taşıma 

sistemi ile teslim etme 

• Haber verilmeden teslim edilmiş 

Kalite • Miktar yeterli değil 

• Düşük kalite 

• Olası kontaminasyon 

 

Tablo 2: Örnek Yönetiminde Hatalara Neden Olabilecek Faktörler6 

Kategori Örnekler 

İletişim • Teslim sırasında iletişim eksiklikleri 

• Örnekleri steril alandan naklederken geri okuma işlemi sırasında 

iletişim eksiklikleri 

• Bilgilendirme sırasında iletişim eksiklikleri 

• Açık olmayan veya zayıf iletişim 

• İletişim eksikliği 

Standardizasyon 

eksikliği 

• Örnek yönetiminde çoklu yöntemler 

• Süreç farklılığı veya standart süreç eksikliği 

• Belirsiz veya eksik politika ve prosedürler 

• Mesleki standartları karşılamayan uygulamalar 
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Süreç 

karmaşıklığı 

• Örnek isimlerinin nasıl yazılacağına dair bilgi eksikliği 

• Örnek adlarının doğru yazılışını sormada hata 

• Çoklu örnek karmaşası 

• Özel toplama gerektiren örnekler 

• Örnekleri hızlı etiketlemede yetersizlik 

• İstek formlarını hızlı doldurmada yetersizlik 

• Tekrarlayan görevler 

• Gereksiz belgeleme 

• Gereksiz örnek listeleri 

• Karmaşık veya zaman alan görev girişi veya dokümantasyon 

• Önceki hastanın etiketlerinin odada bırakılması 

• Dikkat dağılması ve dikkatte kesinti 

• Acil durum yönetimi 

• Dikkatsizlik 

• Yetersiz ışıklandırma 

• İstihdam sorunları (yeterli personel sayısı, karışık personel, 

serbest çalışan veya acente personeli) 

Bilgi • Yetersiz bilgi, eğitim veya deneyim 

• Politika ve prosedürler hakkında yetersiz bilgi 

• Yeterliliği değerlendirmede ve geliştirmede başarısızlık 

Araştırma örneği toplama sürecine dahil olan perioperatif personele eğitim verilmelidir. 6 

 

Kalite 

Örnekle ilgili hatalar birçok nedenden meydana gelir. AORN, personelin yüksek hata 

riski olan örnek yönetim süreçlerini proaktif olarak belirlemek için bir kalite iyileştirme aracı 
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(FMEA gibi) kullanmasını önerir. Kurum politikalarına ve prosedürlerine göre örnek 

yönetimindeki hatalar ve ramak kala olaylar rapor edilmelidir. Örnek hataları ve ramak kala 

olayların oranı, türü, aşaması (örneğin preanalitik), neden olan faktörler ve zarar düzeyi 

izlenmelidir. Olay türlerini ve hastaya verilen zarar düzeylerini raporlamak için standart bir 

format kullanılmalıdır. Perioperatif hemşire, cerrah, patolog, risk ve kalite yönetim personeli 

ve enfeksiyon önleme uzmanından oluşan disiplinlerarası bir ekip, ramak kala olaylar dahil 

olmak üzere örnek hatası verilerini değerlendirmek ve kök nedenleri belirlemek için bir araya 

getirilmelidir. Bu disiplinlerarası ekibin önerilerine dayalı olarak örnek yönetiminde 

değişiklikler yapılmalıdır. 3,8 Perioperatif personel ve patoloji personeli hasta güvenliği ve kalite 

iyileştirme girişimlerine dahil edilmelidir. Örnek hataları riskini azaltmak için sistemsel bir 

yaklaşım kullanılmalıdır. Sistemsel yaklaşım, örnek yönetimi hatalarına sistem düzeyinde 

odaklanır ve örnek hatalarının belirli kişilere atfedilme olasılığını azaltır. Kurumsal değişim 

için fırsat alanlarını vurgulayan örnek hataları veya ramak kala olaylardaki yapıları ortaya 

çıkarabilir ve ayrıca sorunlar ortaya çıktığında raporlamayı ve problem çözmeyi teşvik 

edebilir.8  

Uygulama Kaynakları 

Herhangi bir kılavuzun uygulanmasında belirli adımların atılması, personelin önerileri 

uygulamalarına dahil etmesine yardımcı olur. Aşağıdaki listede parantez içinde belirtilen 

belgeler, uygulamaya yardımcı olmak için AORN tarafından sağlanan araçlardır. Kılavuz 

uygulama adımları şunları içermektedir: 

• Yeni ve önemli bilgileri belirlemek için kılavuzu gözden geçirme (Hızlı Görünüm, 

Önemli Çıkarımlar) 

• Önerilere dayalı olarak boşluk analizi yapma (Boşluk Analizi Aracı) 

• Risk değerlendirmesi yapma ve uygulamaya yönelik eylemleri öncelik haline getirme 

• Koşullu önerilerin uygulanıp uygulanmayacağını ve istisnaları değerlendirme 

• Politika ve prosedürleri yazma veya revize etme (Politika ve Prosedür Şablonu) 

• Personel eğitimi (Vaka Çalışması, Hizmet İçi Slayt Sunumu, Webinar) 

• Yetkinliği doğrulama (Yetkinlik Doğrulama Aracı) 

• Performans gözlemi (Denetim Aracı)3 

 

Senaryo 

Meme dokusu örneği protokolü, personelin örnekleri patoloji laboratuvarına bir saat 

içinde taze şekilde göndermesini ve laboratuvar personeline örneğin nakledilmekte olduğunu 
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bildirmesini gerektirir. Ancak meme örneklerinin belirtilen süre içerisinde laboratuvara 

gelmemesi nedeniyle hatalar meydana gelmiştir. Kalite iyileştirme uzmanı AORN Kılavuz 

Esaslarından bir FMEA aracı indirir. Ekip daha sonra meme örneği yönetim sürecindeki 

adımları gözden geçirir ve hata türleri (Ne yanlış gidebilir?), hata nedenleri (Bu neden olabilir?) 

ve hata etkileri (Bu olursa ne olur?) için tablodaki FMEA sütunlarını doldurur.3 

Ekip, meme dokusu örnekleri ile ilgili daha önceki hata raporlarından alınan bilgileri 

kullanarak, her bir süreç adımı için hata türünün meydana gelme olasılığı, saptanma olasılığı 

ve önemi için puan verir. Ardından bu üç puanı çarparak riziko öncelik sayısını (RÖS) belirler 

(Tablo 3). İleride gerçekleşebilecek olayları önlemek amacıyla yapılacak girişimlere karar 

verirken hataya en açık ve zararı en yüksek adımları gösteren bu riziko öncelik sayısını 

kullanır.3 

 

Tablo 3: Meme Örneği Yönetiminin Preanalitik Aşaması için Tamamlanmış Hata Türleri ve 

Etkileri Analiz Aracı Örneği3 

Süreçteki 

Adımlar 

Hata 

türleri (Ne 

yanlış 

gidebilir?) 

Hata 

nedenleri 

(Bu neden 

olabilir?) 

Hata 

etkileri (Bu 

olursa ne 

olur?) 

Meyda

na 

gelme 

olasılığ

ıa 

(Sıklı

ğı) 

(A) 

Saptan

ma 

olasılığ

ıa 

(B) 

Önem

ia 

(C) 

Rizik

o 

Öncel

ik 

Sayısı 

(RÖS

)b 

Cerrah 

örneği alır 

ve steril 

hemşireye 

verir 

Örneğin 

dolaşan 

hemşireye 

naklinde 

gecikme 

Cerraha 

yardım 

etmek, 

eksizyon 

zamanını 

not etmek 

ve örneği 

dolaşan 

hemşireye 

nakletmek 

için steril 

Örnek 

bütünlüğün

ü ve 

patolojik 

incelemeyi 

tehlikeye 

atabilecek, 

yanlış 

tanıya 

neden 

olabilecek 

7 3 4 84 
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hemşirenin 

yarışan 

sorumlulukl

arı 

örnek 

sürecinde 

gecikme 

Steril 

hemşire 

eksizyon 

zamanını 

not eder ve 

zamanı 

dolaşan 

hemşireye 

iletir 

- Steril 

hemşire 

eksizyon 

zamanını 

not etmez 

- Steril 

hemşire 

zamanı not 

eder ancak 

zamanı 

dolaşan 

hemşireye 

iletmez 

-Örneğin 

dolaşan 

hemşireye 

naklinde 

gecikme 

Steril 

hemşirenin 

birbirleriyle 

yarışan 

sorumlulukl

arı 

Eksizyon 

süresi 

iletilmediği

nden ve 

steril 

hemşire 

örneğe 

sahip 

olmayıp 

hemen 

toplamadığı

ndan örnek 

bütünlüğü 

tehlikeye 

girer 

5 8 4 160 

Dolaşan 

hemşire 

örneğin 

eksize 

edildiği 

zamanı 

kaydeder 

Steril 

hemşire 

zamanı 

dolaşan 

hemşireye 

iletmez 

Steril 

hemşire, 

eksizyon 

zamanını 

yapıldığı an 

bildirmez ve 

örneği 

hemen 

toplamaz 

-Örnek 

sürecinde 

gecikme 

- Örnek 

bütünlüğün

ün tehlikeye 

girmesi 

5 2 5 50 
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Steril 

hemşire 

örneği 

dolaşan 

hemşireye 

verir 

Steril 

hemşire, 

örneği arka 

masaya, 

muhafaza 

edilmemiş 

ve tehlikeye 

atılmış 

olarak 

yerleştirir 

Steril 

hemşirenin 

birbirleriyle 

yarışan 

sorumlulukl

arı 

- Dolaşan 

hemşire 

yoğun ve 

örneği kabul 

edemez  

-Örnek 

sürecinde 

gecikme 

- Örnek 

bütünlüğün

ün tehlikeye 

girmesi 

 

8 3 6 144 

Dolaşan 

hemşire 

taşıma için 

arar 

-Taşıma için 

aramada 

gecikme 

-Taşıma 

personeli 

mevcut 

değil 

-Dolaşan 

hemşirenin 

birbirleriyle 

yarışan 

sorumlulukl

arı vardır 

-Taşıma 

personelinin 

birbirleriyle 

yarışan 

sorumlulukl

arı vardır 

Örnek 

sürecinde 

gecikme 

8 3 5 120 

Dolaşan 

hemşire 

patoloji 

laboratuvarı

nı arar 

-Dolaşan 

hemşire 

laboratuvarı 

aramayı 

unutur 

-Patoloji 

laboratuvarı 

personeli 

örneği kabul 

etmek için 

-Dolaşan 

hemşirenin 

birbirleriyle 

yarışan 

sorumlulukl

arı vardır 

-Patoloji 

laboratuvar 

personeli 

örnek kabul 

-Örnek 

sürecinde 

gecikme 

-Yanlış tanı 

8 3 5 120 
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uygun 

değildir 

etmez ve 

onu 

incelemek 

için uygun 

değildir 

a1’den 10’a kadar bir sayı atayın; 10, en yüksek meydana gelme olasılığı, saptanma olasılığı ve 

önemi (1’den 3’e kadar=olası değil, 4’ten 7’ye kadar=olası, 8’den 10’a kadar=çok olası). 

bMeydana gelme olasılığı (A) saptanma olasılığı (B) ve önemini (C) çarparak RÖS’ü 

hesaplayın. A × B × C = RÖS. 

 

SONUÇ 

Örnek yönetimi, iyi planlama ve açık ekip iletişim ile birlikte, hata olasılığının yüksek 

olduğu ile ilgili farkındalık gerektiren, karmaşık, çok disiplinli bir süreçtir. Örnek alma ve 

toplamadaki hatalar hastanın yaralanmasına ve zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle 

örnek hatası riskini azaltmak önemli bir hasta güvenliği sorunudur.9 Çok yönlü örnek yönetim 

süreci, hastalar için ciddi sonuçlara neden olabilecek hatalara açıktır.  Örnek yönetiminde hata 

riskini sistematik olarak değerlendirmek ve hata nedenini belirlemek, iyileştirme sürecindeki 

öncelikleri belirlemede önemlidir. Süreçteki değişikliklerinin uygulanması, hataların 

tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olabilir.3  

Tüm perioperatif ekip üyeleri, örnek yönetimini mevzuata, kılavuzlara ve kurum 

politika ve prosedürlerine göre yaparken ayrıntılara odaklanmalı ve etkili bir şekilde iletişim 

kurmalıdır.9 Perioperatif hemşireler, preanalitik aşamada örnek yönetimi adımlarının çoğunu 

yönetmekten sorumludur ve gelecekteki hataları önlemeye yardımcı olacak açık ve etkili 

süreçleri belirlemek için disiplinlerarası ekip üyeleriyle birlikte çalışmalıdır.3 
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AORN 2021 GÜNCELLEMELERİ 

PNÖMATİK TURNİKE GÜVENLİĞİ REHBERİ 

 

Öğr. Gör. Adile SAVSAR 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

Pnömatik turnike, ekstremite ameliyatlarında mümkün olduğunca kansız bir alan elde 

etmek veya bir ekstremitede bolus intravenöz bölgesel anestezi (IVRA) sınırlamak için 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte pnömatik turnike kullanımı, cilt tahrişleri, kimyasal yanıklar, 

sinir ve kas yaralanmaları, akut pulmoner ödem, kardiyak arrest, venöz tromboembolik (VTE) 

hastalıklar, kompartman sendromu, ameliyat sonrasında ödem ve ağrı gibi komplikasyonlara 

neden olabilmektedir.  Bu rehber ameliyat veya diğer invaziv işlemler sırasında pnömatik 

turnikelerin güvenli kullanımına yönelik kanıta dayalı uygulama görüşlerini yansıtmaktadır.  

 

1. AMELİYAT ÖNCESİ DEĞERLENDİRME  

1.1. Ameliyat öncesinde cerrah ya da anestezi uzmanı tarafından pnömatik turnike kullanılıp 

kullanılmayacağı belirlenmelidir. 

1.2. Hasta aşağıdaki durumlar yönünden değerlendirilmelidir. 

• ekstremitede dolaşım (nabız, sıcaklık, kapiller dolum vb.); 

• planlanan manşon bölgesinin altında ve distalindeki cilt durumu; 

• kontralateral ekstremiteye göre işlem uygulanan ekstremitenin duyusal ve motor 

tepkileri. 

1.3. Hasta pnömatik turnike kullanımından kaynaklan komplikasyonların gelişme riskini 

artırabilecek faktörler açısından ameliyat öncesi değerlendirilmelidir. 

1.3.1. Yaşlı hastalarda pnömatik turnikeler dikkatli kullanılmalıdır.  

1.3.2. Ameliyat öncesinde hemoglobin düzeyi düşük olan hastalarda pnömatik 

turnikeler dikkatli kullanılmalıdır. 

1.3.3. VTE riski yüksek olan hastalarda pnömatik turnikeler dikkatli kullanılmalıdır. 
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1.3.4.Vücut kitle indeksi yüksek olan hastalarda pnömatik turnikeler dikkatli 

kullanılmalıdır. 

1.4. Hasta pnömatik turnike kullanımına yönelik olası kontrendikasyonlar açısından 

değerlendirilmelidir ve belirlenen kontrendikasyonlar cerrah veya anestezi uzmanına 

bildirilmelidir. 

1.4.1 Hasta turnike kullanımına yönelik olası sistemik kontrendikasyonlar açısından 

değerlendirilmelidir: 

• arteriovenöz greftler veya fistüller; 

• diyabetik nöropati; 

• periferik damar hastalığı; 

• revaskülarizasyon; 

• orak hücreli anemi; 

• şiddetli enfeksiyon; 

• VTE  veya VTE geçmişi. 

1.4.2 Turnike kullanımıyla ilgili potansiyel kontrendikasyonlar açısından cerrahi bölge 

değerlendirilmelidir: 

• malignite varlığı; 

• açık kırık; 

• şiddetli ezilme yaralanmaları; 

• manşon yerinde ciddi skar dokusu; 

• 100 cm'den büyük uyluk çevresi. 

 

2. TURNİKE UYGULAMASI 

2.1 Turnike uygulamasından önce lateralite dahil cerrahi bölge doğrulanmalıdır. 

2.2 Cihaz üreticisinin kullanım talimatlarına göre basınç, uyum ve cerrahi alanın görünürlüğünü 

sağlamak için turnike manşon boyutu seçilmelidir. 

2.3 Turnike cerrahi prosedüre göre ekstremitenin optimal yerine uygulanmalıdır. 

2.4 Manşonun üst ve alt kenarı arasında ekstremitede daralma olan ektremitelerde konturlu 

turnike manşonu kullanılmalıdır.  

2.5 Lateks duyarlılığı ya da alerjisi olan hastalarda "doğal kauçuk lateksten yapılmamıştır" 

şeklinde etiketlenmiş pnömatik turnikeler, aksesuarlar ve kan kaybı için sarf malzemeleri 

kullanılmalıdır.  
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2.6 Turnike cerrahi bölgeye yakın yerleştirilecekse steril turnike kullanılmalıdır.  

2.7 Manşon pozisyonu değişikliği gerektiğinde, manşon çıkarılmalı ve tekrar 

uygulanmalıdır. 

2.8 Cihaz üreticisinin kullanım talimatlarına göre turnike manşonunun altındaki uzvun 

çevresine az tüy bırakan, yumuşak dolgular (uzuv koruma kılıfı, iki kat çorap vb.) 

uygulanmalıdır.  

2.8.1. Dolgunun kırışıksız olduğundan ve turnike manşonunun cildi 

sıkıştırmadığından emin olunmalıdır.  

2.9 Turnike manşonu altında sıvı birikmesini ve manşonunun kirlenmesini önlemek için 

fiziksel bir bariyer (geçirimsiz yapışkan örtüler vb.) kullanılmalıdır. 

2.10 Manşon tüpü, steril alandan uzağa bakacak şekilde ekstremitenin lateral yönüne veya 

yakınına yerleştirilmelidir.  

2.11 Turnike tüpleri ve konektörleri diğer tüplerden (IV tüpler vb.) ayırt etmek için 

etiketlenmelidir. 

2.12 Geçişleri engellememek için turnike tüpleri ve elektrik kabloları yerden veya geçişlerin 

kapalı ve trafiğin yoğun olduğu alanlardan uzak tutulmalıdır. 

 

3. TURNİKE ŞİŞİRİLMESİ  

3.1 Profilaktik antibiyotik ilaç istemi olduğunda, optimal doku konsantrasyonuna ulaşmak 

amacıyla uygulama zamanı belirlenmelidir. 

3.2 Ekstremite kansızlaştırılmadan önce ameliyathane ekibine haber verilmelidir. 

3.3 Turnike şişirilmeden önce ekstremite kansızlaştırılmalıdır.  

3.3.1 Ekstremite elevasyona alınarak kanlanması azaltılmalıdır. [Koşullu Öneri] 

3.3.2 Kontrendike olmadıkça (uzun süreli immobilizasyon, enfeksiyon, kırık, 

malignite vb.) elastik sargılar (Esmarch bandajı vb.) kan kaybı için kullanılabilir [Koşullu 

Öneri] 

3.3.3 Elle yapılan kansızlaştırma tekniği kullanılmamalıdır.  

3.4 Turnike şişirme basıncı standart bir basınç yerine hastanın bireysel gereksinimine göre 

minimumda tutulmalıdır.  

3.5 İlk turnike manşon basıncını belirlemek için ekstremite oklüzyon basıncı (EOB) 

ölçülmelidir. 
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3.5.1 Uzuv tıkanma basıncı, cihaz üreticisinin kullanım talimatlarına göre ABD Gıda 

ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı otomatik sistem kullanılarak veya arteriyel tıkanma basıncı 

tahmin formülü ile Doppler ultrasonu yardımıyla manuel ölçülebilir. [Koşullu Öneri] 

3.5.2 Hastanın kan basıncı ameliyat sırasında beklenen seviyeye sabitlendiğinde 

başlangıç sistolik kan basıncı veya EOB ölçümü yapılmalıdır; bu ölçüm anestezi 

indüksiyonundan önce veya sonra yapılabilir. 

3.5.3 Mümkün olduğunda cihaz üreticisinin kullanım talimatlarına göre EOB güvenlik 

marjı eklenmelidir.  

3.5.4 Geniş çaplı ektremiteler için manşon basıncı arttırılabilir. [Koşullu Öneri] 

3.6 Turnike manşonu, ekstremitenin basıncını ve pozisyonunu doğruladıktan sonra cerrah ve 

anestezi uzmanı ile koordineli olarak şişirilmelidir.  

3.7 Aynı ekstremitede birden fazla turnike manşonu kullanırken, 

• çift mesaneli turnike manşonu ve ekstra bağlantı hortumu kullanılmalı, 

• her bir kaf kesesinin dar boyutunu telafi etmek için daha yüksek bir basınç 

planlanmalı, 

• ekstremitede planlanan bölge, çift mesane turnike manşon inin ek genişliğini 

barındıracak kadar geniş olmalı.  

3.7.1 Manşon yeri, ilgili tüp ve ekipmanı açıkça belirlenmelidir.  

3.7.2 İki mesaneli manşon kullanırken veya intravenöz rejyonel anestezi (IVRA) için 

iki tekli mesane manşonu birlikte kullanıldığında şişirme sırası açıkça belirtilmelidir. 

4. ŞİŞİRME SIRASINDA İZLEM 

4.1 Pnömatik turnike şişirme süresi minimumda tutulmalıdır.  

4.2. Turnike şişirme veya süresi ile ilgili komplikasyonlar açısından hasta takip edilmelidir.  

4.2.1. Turnike şişirme sırasında hasta normotermi açısından takip edilmelidir.  

4.2.2 Pediyatrik hastalar solunum asidozu açısından takip edilmelidir.  

4.2.3 Rejyonel ve lokal anestezi işlemlerinda şişirme sırasında hastanın ağrı vb. toleransı 

izlenmelidir.  
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4.3 Aktivasyon göstergelerini ve basınç göstergesi tüm ameliyathane ekibinin görebileceği 

şekilde olmalıdır ve sesli alarmlar ameliyathanedeki diğer seslerin üzerinde duyulabilecek 

kadar yüksek seste olmalıdır.  

4.4 Cerrah düzenli, belli aralıklarla turnike şişirme süresi hakkında bilgilendirilmelidir.  

5. TURNİKE HAVASININ İNDİRİLMESİ 

5.1. Cerrahi prosedüre ve anestezi bakım planına göre turnike indirme zamanlaması koordine 

edilmelidir.  

5.2 Turnikeler iki ekstremitede kullanıldığında, turnikelerin her birinin indirme sırasını ve 

zamanlamasını doğrulanmalıdır.  

5.2.1 IVRA için çoklu veya çift mesane turnike manşonları kullanırken hava indirme 

sırası konusunda iletişimde olunmalıdır.  

5.3 Turnike söndürüldükten sonra manşon ve ped ekstremiteden çıkarılmalıdır.  

5.4 Ameliyat sonrası hasta  

• ekstremitede dolaşım ( nabız, sıcaklık, kapiller dolum vb.), 

• manşon bölgesinin altındaki ve distalindeki cilt durumu, 

• turnike uygulanmayan ekstremiteye göre turnike uygulanan ekstremitenin duyusal 

ve motor yanıtı 

gibi durumlar yönünden değerlendirilmelidir. 

5.5 Turnike uygulamasından sonra hastanın yaşam bulguları izlenmelidir.  

5.6 Turnike uygulamasında sonra hasta normotermi yönünden izlenmelidir. 

5.7 Turnike uygulamasında sonra hasta turnike ile ilişkili ağrı yönünden 

değerlendirilmelidir.  

5.8 Derlenme ünitesindeki ekibe teslim sırasında, ameliyat öncesi değerlendirme, turnike 

uygulaması ve ameliyat sonrası değerlendirme bildirilmelidir.  

6. EKİPMAN GÜVENLİĞİ 

6.1 Turnike ve ekipmanların eksiksiz, temiz veya steril olduğu ve cihaz üreticisinin kullanım 

talimatlarına göre çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir: 

• varsa, pilin tamamen şarj olduğu kontrol edilmeli, 
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• manşonu, tüp sistemini, bağlantıları ve kapatma sistemleri hasar veya kusurlar 

açısından incelenmeli, 

• turnike bütünlük ve işlev açısından test edilmeli, 

• ilgili tüm bileşenlerle uyumlu bir pnömatik turnike regülatörü kullanılmalı ve 

bağlantılar sabitlenmelidir. 

6.1.1 Yeniden kullanılabilir olan manşon ve mesaneler her kullanımdan sonra, kuruma 

süresi de dahil olmak üzere cihaz üreticisinin kullanım talimatlarına uygun olarak tesis 

onaylı bir dezenfektanla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

6.2 Aşağıdakiler durumlar dahil turnike bakımı kayıt altına alınmalıdır. 

• biyomedikal ekipman kimlik numarası veya seri numarası, 

• denetim tarihi 

• koruyucu bakım 

6.3 Pnömatik turnike kullanımıyla ilgili komplikasyonlar veya advers olaylar olduğunda, 

• ameliyathane ekibi bilgilendirilmeli, 

• gerekli ekipman ve sarf malzemeleri temin edilmeli, 

• arızalı ekipman ve malzemeler operatörün talimatıyla değiştirilmeli, 

• uygulanan girişimler kaydedilmelidir. 

6.4 Pnömatik turnikenin ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açtığı şüphesi olduğunda sağlık 

kuruluşu FDA'ya ve üretici firmaya rapor vermelidir. [Yasal Gereklilik] 

6.4.1 Sağlık kuruluşu, eyalet veya yerel yönetmeliklerde tanımlandığı şekilde diğer 

düzenleyici kurumlara rapor vermelidir. [Yasal Gereklilik] 

6.4.2 Pnömatik turnike kullanımı sonucu bir hasta yaralanması meydana geldiğinde, 

turnike kullanıcılar; 

• turnike sarf malzemelerini ve ekipmanını kullanmamalı, 

• mümkünse tüm malzemeleri saklamalı, 

• cihaz tanımlama ve bakım ve hizmet bilgileri dahil olmak üzere olumsuz olay ayrıntılarını 

sağlık hizmeti kuruluşunun politika ve prosedürlerine göre rapor edilmelidir. [Yasal 

Gereklilik] 

7. KAYIT 

  7.1 Aşağıdaki durumlar kaydedilmelidir 

• operatif ekstremitenin ilk değerlendirmesi: 

• cilt durumu, 

• periferik damar sistemi,  
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• nöromüsküler ve duyusal tepkiler, 

• turnike manşon boyutu ve yeri, 

• turnike uygulayan kişi, 

• alınan cilt koruma önlemleri, 

• manşon basıncı ayarları, 

• şişirme ve söndürme zamanları, 

• toplam şişirme süresi; 

• varsa reperfüzyon süresi; 

• ameliyat olan ekstremitenin ameliyat sonrası değerlendirmesi, 

o cilt durumu, 

o periferik damar sistemi  

o nöromüsküler ve duyusal tepkiler 

o iskemi ve reperfüzyona karşı sistemik reaksiyonlar 

o endişelerin iletilmesi (yani kime, neye ve ne zaman) 

o sistem tanımlama bilgileri. 

8. EĞİTİM 

8.1 Pnömatik turnike kullanımı ve pnömatik turnike kullanımının fizyolojik etkileri 

hakkında aşağıdaki konuları içeren eğitim verilmeli, 

• turnike ekipmanı ve aksesuarları için tüm üreticilerin IFU belgesini takip ederek, 

• pnömatik turnike kullanımı kontrendikasyonlarının belirlenmesi, 

• hastalara yönelik riskleri belirlemek ve bu riskleri en aza indirecek önlemleri almak, 

• hasta değerlendirmesine ve bakım planına göre uygun turnike manşon inin seçilmesi, 

• turnike ve aksesuarların güvenli bir şekilde uygulanması, ilk turnike basınç 

ayarlarının ve güvenlik marjlarının ölçülmesi 

• hastanın yaralanması durumunda düzeltici eylemleri belirleme. 

8.2 Pnömatik turnike yardımlı işlemlerde hastaların güvenliğinden sorumlu personelin 

yetkinliği doğrulanmalıdır. 

KAYNAKLAR 

1. Guideline for pneumatic tourniquet safety. In: Guidelines for Perioperative 
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2. Croke L. Guideline for pneumatic tourniquet safety. AORN J. 2020;111(4): P8-P10. 

doi:10.1002/aorn.13027.  
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GUIDELINE FOR PNEUMATIC TOURNIQUET SAFETY 

 

Lecturer Adile SAVSAR 

Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Izmir University of Economics 

 

The pneumatic tourniquet is used in limb surgeries to achieve an almost bloodless area or 

to limit bolus intravenous regional anesthesia (IVRA) in an extremity. However, the use of 

pneumatic tourniquets can cause complications such as skin irritations, chemical burns, nerve 

and muscle injuries, acute pulmonary edema, cardiac arrest, venous thromboembolic (VTE) 

diseases, compartment syndrome, postoperative edema and pain. These guidelines reflect 

evidence-based practice views on the safe use of pneumatic tourniquets during surgery or other 

invasive procedures.  

 

1. PREOPERATIVE ASSESSMENT 

1.1 During the preoperative briefing, determine whether the surgeon or anesthesia 

professional plans to use a pneumatic tourniquet.  

1.2 Assess the patient's 

• circulation in the extremity (eg, pulses, temperature, capillary refill), 

• skin condition under and distal to the planned cuff site, and  

• sensory and motor responses of the operative extremity compared to the 

contralateral extremity.  

1.3 Assess the patient preoperatively for factors that may increase his or her risk of 

developing complications from pneumatic tourniquet use.  

1.3.1 Use pneumatic tourniquets with caution for an older adult patient.  

1.3.2 Use pneumatic tourniquets with caution for a patient with low preoperative 

hemoglobin  

1.3.3 Use pneumatic tourniquets with caution for a patient with an increased risk 

for VTE.  

1.3.4 Use pneumatic tourniquets with caution for a patient with a high body mass 

index. 

1.4 Assess the patient for potential contraindications to pneumatic tourniquet use and notify 

the prescriber (ie, the surgeon or anesthesia professional) of any identified 

contraindications.  
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    1.4.1 Assess the patient for potential systemic contraindications to tourniquet use, 

including  

• arteriovenous grafts or fistulas, 

• diabetic neuropathy, 

• peripheral vascular disease (PVD) 

• Previous revascularization, 

• Sickle cell anemia  

• severe infection, and 

• VTE or a history of VTE. 

1.4.2 Assess the surgical site for potential contraindications to tourniquet use,  

• including malignancy,  

• open fracture, 

• severe crushing iqjuries, 

• severe scar tissue at the cuff location, or 

• thigh circumference larger than 100 cm. 

 

2. TOURNIQUET APPLICATION 

2.1 Verify the surgical site, including laterality, before tourniquet application. 

2.2 Select the tourniquet cuff size to maintain pressure, fit, and field visibility according to the 

manufacturer's IFU'. 

2.3 Apply the tourniquet at the optimal location of the extremity based on the procedure.  

2.4 Use a contoured tourniquet cuff for extremities in which there is a tapering of the extremity 

between the upper and lower edge of the cuff.   

2.5 For patients with latex sensitivity or allergy, use pneumatic tourniquets, accessories, and 

supplies for exsanguination that are labeled as not made with natural rubber latex.   

2.6 Use a sterile tourniquet if the tourniquet will be positioned close to the surgical site.  

2.7 If a cuff position change is necessary, remove and reapply the cuff. 

2.8 Apply a low-linting, soft padding (eg, limb protection sleeve, two layers of stockinette) 

around the limb under the tourniquet cuff according to the cuff manufacturer's IFU.  

2.8.1. Verify that the padding is wrinkle-free and the tourniquet cuff does not pinch the skin.  



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

383 

 

2.9 Use a physical barrier (eg, impervious adhesive drapes) to prevent fluid accumulation under 

the   cuff and contamination of the tourniquet cuff.  

2.10 Position the cuff tubing on or near the lateral aspect of the extremity, facing away from 

the sterile field.  

2.11 Use tourniquet tubing and connectors that are incompatible with other tubing (eg, IV 

tubing) or are labeled to clearly identify that they are part of the tourniquet system.  

2.12 Keep tourniquet tubing and electrical cords off the floor or covered and away from 

high-traffic areas to provide unobstructed pathways.   

3. TOURNIQUET INFLATION 

3.1 When prophylactic antibiotics are ordered, time administration with the goal of achieving 

optimal tissue concentration.   

3.2 Notify the OR team before the extremity is exsanguinated.  

3.3 Exsanguinate the extremity before inflation of the tourniquet.  

3.3.1 The extremity may be exsanguinated by elevation.  [Conditional 

Recommendation] 

3.3.2 Elastic wrap (eg, an Esmarch bandage) may be used for exsanguination unless 

contraindicated (eg, by extended immobilization, infection, fracture, malignancy). 

[Conditional Recommendation] 

3.3.3 Do not use a hand-over-hand exsanguination technique.   

3.4 Keep tourniquet inflation pressure to a minimum based on the individual patient's needs  

instead of using a standardized pressure.  

3.5 Measure the limb occlusion pressure (LOP) to determine initial tourniquet pressure. 

3.5.1 Limb occlusion pressure may be measured manually using a Doppler ultrasound, 

by using a US Food and Drug Administration (FDA) cleared automatic system in accordance 

with the manufacturer's IFU, or by using the arterial occlusion pressure (AOP) estimation 

formula [Conditional Recommendation] 

3.5.2 Take the baseline SBP or LOP measurement when the patient's blood pressure is 

stabilized to the level expected during surgery; this may be done before or after induction of 

anesthesia.  

3.5.3 Add a safety margin to the LOP based on the manufacturer's IFU when available.  
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3.5.4 Inflation pressure may be increased for limbs with larger circumferences. 

[Conditional Recommendation] 

3.6 Inflate the tourniquet cuff in coordination with the surgeon and the anesthesia professional 

after verifying the pressure and position of the extremity.  

3.7 When using multiple tourniquet cuffs on the same extremity, confirm whether 

• a dual-bladder tourniquet cuff and extra connective tubing will be used,  

• a higher pressure is planned to compensate for the narrow size of each cuff bladder, and 

• the planned location on the extremity is wide enough to accommodate the additional width 

of the dual-bladder tourniquet cuff.  

3.7.1 Clearly identify the cuff location, respective tubing, and equipment.  

3.7.2 Clearly communicate the inflation sequence when using a dual-bladder cuff or when 

using two single-bladder cuffs together for IVRA. 

4. MONITORING DURING INFLATION 

4.1 Keep pneumatic tourniquet inflation time to a minimum.  

4.2. Monitor the patient for complications related to tourniquet inflation or duration.  

4.2.1. Monitor the patient for normothermia during tourniquet inflation  

4.2.2 Monitor pediatric patients for respiratory acidosis.   

4.2.3 For regional and local anesthesia procedures, monitor the patient's tolerance (eg, 

pain) during inflation.  

4.3 Keep activation indicators and pressure display visible to the entire OR team and keep 

audible alarms sufficiently loud to be heard above other sounds in the OR.  

4.4 Inform the surgeon of the toumiquet inflation time at regular, established intervals.  

5. TOURNIQUET DEFLATION 

5.1. Coordinate the timing of tourniquet deflation based on the surgical procedure and the 

anesthesia plan of care.  

5.2 When tourniquets are used on two extremities, confirm the sequence and timing of the 

deflation of each of the tourniquets.  

5.2.1 Clearly communicate the deflation sequence when using multiple or dual-bladder 

tourniquet cuffs for IVRA.  
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5.3 Remove the cuff and padding from the extremity after deflation of the tourniquet.  

5.4 Postoperatively assess the patient's  

• circulation in the extremity (eg, pulses, temperature, capillary refill),  

• skin condition under and distal to the cuff site, and  

• sensory and motor response of the operative extremity compared to the contralateral 

extremity. 

5.5 Monitor the patient's vital signs after tourniquet. 

5.6 Monitor the patient for normothermia after tourniquet deflation.  

5.7 Assess the patient for tourniquet-associated pain after tourniquet deflation.  

5.8 Report preoperative assessment, tourniquet intervention, and postoperative evaluation 

during the hand over to the recovery team.  

6. EQUIPMENT SAFETY 

6.1 Verify that the tourniquet and accessories are complete, clean or sterile, and functioning 

according to the manufacturer's IFU:  

• confirm that the battery is fully charged, if applicable; 

• inspect the cuff, tubing, connectors, and closure systems for damage or flaws;  

• test the tourniquet for integrity and function; and  

• use a pneumatic tourniquet regulator that is compatible with all associated components 

and secure the connections. 

6.1.1 Clean and disinfect reusable cuffs and bladders after each use with a facility-approved 

disinfectant in accordance with the manufacturer's IFU, including dry time.  

6.2 Maintain records of tourniquet maintenance, including  

• biomedical equipment identification number or serial number,  

• date of inspection, and  

• preventive maintenance. 

6.3 When there is evidence of complications or adverse events related to the use of a pneumatic 

tourniquet, 

• notify the OR team,  
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•  obtain functioning equipment and supplies,  

• replace faulty equipment and supplies under the direction of the operator, and  

• document the actions taken. 

6.4 The health care organization must report to the FDA and the manufacturer when a 

pneumatic tourniquet is suspected of having confributed to a death or serious injury. 

[Regulatory Requirement] 

6.4.1  The health care organization must report to other regulatory bodies as defined by state 

or local regulations. [Regulatory Requirement] 

6.4.2 When a patient injury occurs as a result of pneumatic tourniquet use, the user must 

• remove the tourniquet supplies and equipment from service; 

• retain all supplies if possible; and 

• report the adverse .event details, including device identification and maintenance and 

service information, according to the health care organization's policy and procedures. 

[Regulatory Requirement] 

7. DOCUMENTATION 

7.1 Document the following: 

• initial assessment of the operative extremity: 

• skin condition, 

• peripheral vasculature, and 

• neuromuscular and sensory responses;  

• tourniquet cuff size and location;  

• the person who applied the toumiquet;  

• skin protection measures taken;  

• cuff pressure settings;  

• times of inflation and deflation;  

• total time inflated;  

• reperfusion time, if applicable;  

• postoperative assessment of the operative extremity:  

o skin condition,  

o peripheral vasculature, and  
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o neuromuscular and sensory responses; 

o systemic reactions to ischemia and reperfusion; 

o communication of concerns (ie, to whom, what, and when); and  

o system identification information. 

8. EDUCATION 

8.1 Provide education on the use of pneumatic tourniquet and the physiologic effects of 

pneumatic tourniquet use, including  

• following all manufacturers' IFU for tourniquet equipment and accessories, 

identifying contraindications to pneumatic tourniquet use,  

• identifiyng risks to patients and precautions to minimize these risks,  

• selecting the appropriate tourniquet cuff based on patient assessment and plan of 

care,  

• applying tourniquet and accessories safely, measuring initial tourniquet pressure 

settings and safety margins, and  

• identifring corrective actions in the event of a patient injury. 

8.2 Verify the competency of personnel responsible for the safety of patients undergoing 

pneumatic tourniquet-assisted procedures. 

REFERENCES 

Guideline for pneumatic tourniquet safety. In: Guidelines for Perioperative Practice. Denver, 

CO: AORN, Inc; 2021. 
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YALNIZCA LOKAL ANESTEZİ ALAN HASTANIN BAKIM REHBERİ 

AORN ÖNERİLERİ 

 

Araş. Gör. Buket ÇELİK 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Yalnızca lokal anestezi uygulanan hastanın bakımına ilişkin rehber, AORN Danışma 

Kurulu tarafından onaylandı. Rehberdeki önerilerin ulaşılabilir olması amaçlanmış ve pratikte 

optimal bir uygulama seviyesine sahip olduğuna inanılmaktadır.  Uygulama alanında ve/veya 

klinikte uygulanan politikalar ve prosedürler rehberin uygulanabilirliğini yansıtmaktadır. 

AORN, perioperatif hemşirelerin çalıştığı birçok farklı ortamı tanır; dolayısıyla bu rehber, 

ameliyathane veya diğer invaziv prosedürlerin uygulanabileceği tüm alanlara uyarlanabilir. 

1. AMELİYAT ÖNCESİ BAKIM 

ÖNERİ 1  

Yalnızca lokal anestezi uygulanacak hasta için ameliyat öncesi hemşirelik değerlendirmesini 

yapın ve kayıt edin. 

ÖNERİ 2 

 Ameliyat öncesi hemşirelik değerlendirmesinde; 

• Alerjilerini ve duyarlılığını (İlaç, lateks gibi) 

• Yaşını 

• Boy, kilo ve BKİ’sini 

• Mevcut ilaç ve alternatif/tamamlayıcı terapi kullanımını, 

• Tıbbi öyküsünü  

• Laboratuvar testi sonuçlarını 

• Tanılama testi sonuçlarını 

• Kardiyak durumunu (kalp atımı, kan basıncı gibi) 

• Solunumunu (hız, derinlik, ritmi vb) 
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• Derisini/cildini (egzama, döküntü) 

• Nörolojik durumunu (mental durumu, bilişsel yeteneği vb) 

• Duyusal bozukluklarını (görme bozukluğu, işitme kayıp gibi) 

• Fiziksel bozukluklarını (yürümede zorluk çekme, düşme öyküsü gibi) 

• Ameliyat için gerekli olan pozisyonu ameliyat süresince tolere etme durumunu, 

• Anksiyete seviyesini 

• Ağrı seviyesini 

• Önceki ameliyat ve anestezi öyküsünü değerlendirilmelidir.  

ÖNERİ 3  

Lokal anestezi uygulanmadan önce hastada lokal anestezi sistemik toksisite gelişme riskini 

arttıran faktörler belirlenmelidir. Hastada lokal anestezi sistemik toksisite gelişim riskini 

arttıran faktörler: 

• 60 yaş üzeri ve 16 yaş altı 

• Düşük kas yoğunluğu (yeni doğanlar, ileri yaş) 

• Kırılganlık  

• Kadın cinsiyet 

• Kardiyak hastalık (aritmiler, iskemi, konjestif kalp yetmeliği gibi) 

• Metabolik hastalık (diyabetes mellitus gibi) 

• Karaciğer ile ilgili hastalık 

• Santral sinir sistemi hastalığı 

• Plazma bağlanmasının düşük olması (hamilelik, karaciğer hastalığı, çocuk gibi) 

• Asidoz 

• Sodyum kanallarını inhibe eden ilaç kullanımı 

ÖNERİ 4 

 Hastanın duyarlılığını belirlemek için bir fiziksel değerlendirme aracı (örneğin, Amerikan 

Anestezi Uzmanları Derneği (ASA) Fiziksel Durum Sınıflandırması) kullanılabilir. 

ÖNERİ 5  

Hastanın duyarlılık veya anksiyete düzeyi ile ilgili bir şüpheniz varsa, bakım planını belirlemek 

için cerrah veya anestezist ile görüşün. 
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ÖNERİ 6  

Yalnızca-lokal anestezi uygulanan hastalara perioperatif süreç hakkında eğitim verilmelidir. Bu 

eğitim; 

• İşlem öncesi, sonrası ve hemen sonrasındaki süreç, 

• Ağrı düzeyi değerlendirmesini tamamlama yönergesi (örneğin; görsel analog skala, ağrı 

puanı) 

• İşlem sırasında ve sonrasında ağrıya yönelik ek önlemleri nasıl talep edileceği, 

• Ameliyat sırası semptomları (örneğin; kulak çınlaması, metalik tat, baş dönmesi, 

anksiyete) perioperatif ekibe bildirmesi, 

• Ameliyat sonrası semptomları sağlık çalışanına bildirmesine yönelik bilgileri 

içermelidir.  

ÖNERİ 7  

Hastanın ve bakım verenin öğrenme ihtiyaçlarına ve stiline, dil tercihine, kültürüne, sağlık 

okuryazarlığına, bilişsel yeteneğine ve gelişim düzeyine uygun öğretim stratejilerini kullanın. 

ÖNERİ 8  

Hastanın ve bakım verenin soruları için zaman tanıyın. 

ÖNERİ 9  

Hastanın ve bakım verenin yeni bilgileri kavrayışını değerlendirin. 

2. AMELİYAT SIRASI BAKIM 

ÖNERİ 1  

Hastanın fizyolojik ve psikolojik tepkilerini izleyin ve kayıt edin, hastayı değerlendirerek, 

hemşirelik tanılarını belirleyin ve bakım planını uygulayın. 

ÖNERİ 2  

Hastanın durumuna, gereksinimine ve gerçekleştirilecek prosedüre göre bakım planını 

belirleyin. Bakım planı; 

• İzlenecek parametreleri (örn. kalp hızı ve ritim, kan basıncı), 

• İzlem sıklığını (örneğin, lokal anestezik uygulamasından sonra başlangıç, her 5 

dakikada bir, işlem sonrası, taburcu olmadan önce) içermelidir.  
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ÖNERİ 3  

Temel ve ameliyat sırası hasta değerlendirmesi, izlenmesi ve dokümantasyonu aşağıdaki 

parametleri içerebilir: 

• Nabız 

• Kan basıncı 

• Kalp ritmi ve hızı 

• Pulse oksimetre ile oksijen satürasyonu,  

• Ağrı seviyesi 

• Anksiyete düzeyi 

• Bilinç düzeyi. 

ÖNERİ 4  

 Lokal anesteziyi uygulamadan önce anesteziste, sağlık kuruluşunun ilaç formülerine, eczacıya, 

ürün bilgi formuna ve yayınlanmış referans materyaline danışarak hastaya özel lokal anestezik 

maksimum dozu hesaplayın ve tanımlayın. 

ÖNERİ 5  

İstenen etkiyi elde etmek için her uygulama yöntemine (örn. enjeksiyon, topikal) özgü en düşük 

etkili lokal anestezi dozunu kullanın. 

ÖNERİ 6  

Lokal anestezi uygulaması sırasında ve sonrasında sağlık kuruluşunun politikasına göre hastayı 

izleyin. 

3. YAN ETKİLER 

ÖNERİ 1  

Lokal anestezi sistemik toksisitesini değerlendirmek, izlemek, tedavi etmek ve önlemek için 

stratejiler uygulayın.  

ÖNERİ 2 

 Hastayı sistemik toksisitenin erken belirtileri ve semptomları açısından değerlendirin; 

• Metalik tat 

• Perioral uyuşma (örneğin; dil, dudaklar) 
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• İşitsel değişiklikler (örneğin; kulak çınlaması) 

• Ajitasyon 

• Baş dönmesi 

• Dizartri (örneğin, konuşma bozukluğu) 

• Titreme 

• Deliryum 

• Senkop 

• Nöbet 

• Koma 

• Taşikardi/hipertansiyon (başlangıçta) 

• Bradikardi/hipotansiyon (artan toksisite ile) 

• Ventriküler aritmi 

• Asistol  

• Solunum arresti 

ÖNERİ 3 

 Lokal anestezi sistemik toksisitesiniden şüpheleniliyorsa veya lokal anestezi sistemik 

toksisitesini belirti ve semptomları ortaya çıkarsa; 

• Lokal anestezik uygulamasını durdurun. 

• Yardım çağırın (örneğin; kod ekibi, anestezi uzmanı, sistemik lokal anestezi 

toksisitesi kiti) 

• Havayolu açıklığını sürdürün 

• %100 oksijen ventilasyonu 

• Resüsitasyona yardımcı olma (yani, temel veya ileri kardiyak yaşam desteği) 

• IV damar yolu açma ya da açmaya yardımcı olun. 

• %20 lipid emülsiyon tedavisinin uygulanmasına yardımcı olmaya hazır olun. 

ÖNERİ 4  

Lokal anestezi sistemik toksisitesi kurtarma kitlerini, lokal anestetik kullanılan alanlarda (örn. 

bölgesel blok alanları) hemen bulunabilecekleri bir yerde saklayın. Kite aşağıdakileri dahil 

edin: 

• İstenen etkiyi elde etmek için en düşük etkili dozun kullanılması 
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• Lokal anestezinin aşamalı olarak enjekte edilmesi 

• Her enjeksiyondan önce iğnenin aspire edilmesi 

• Lokal anestetiklerin içinde bulunan kimyasal maddelerin etkisinin farkında olunması 

• Periferik sinir bloklarının ultrason kullanılarak gerçekleştirilmesi 

• Lokal anestetik doz parametrelerinin ameliyat öncesi kısa toplantıda tartışılması 

ÖNERİ 5  

Lokal anestetiklere karşı alerjik reaksiyonu değerlendirmek ve tedavi etmek için stratejiler 

uygulayın. 

ÖNERİ 6  

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere lokal anestetiklere karşı alerjik reaksiyonun belirti ve 

semptomlarını tanıyın ve değerlendirin. Bunlar; 

• Anksiyete 

• Bronkospazm 

• Baş dönmesi 

• Dispne 

• Eritem 

• Ödem 

• Kalp aritmileri (Örneğin;taşikardi, bradikardi) 

• Hipertansiyon 

• Hipotansiyon 

• Bulantı 

• Çarpıntı 

• Kaşıntı 

• Döküntü 

• Senkop 

• Ürtiker 
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ÖNERİ 7  

Hasta herhangi bir alerjik reaksiyon belirti ve semptomu gösteriyorsa doktora haber verin. 

ÖNERİ 8  

Doktor tarafından order edilen tedaviyi uygulayın (örneğin; antihistamin, epinefrin). 

ÖNERİ 9  

Alerjik semptom gelişiminde, lokal anestezinin uygulanma zamanını ve alerjik semptom 

gelişiminde uygulanan tedaviyi kayıt edin.  

ÖNERİ 10  

Lokal anestezi kullanımından sonra methemoglobinemiyi değerlendirmek ve tedavi etmek için 

stratejiler uygulayın. 

ÖNERİ 11  

Bir lokal anestetik enjeksiyonunu takiben aşağıdakileri içeren methemoglobineminin belirti ve 

semptomlarını tanıyın ve değerlendirin: 

• Anksiyete 

• Baş dönmesi 

• Baş ağrısı 

• Taşikardi 

• Bulantı 

• Konfüzyon 

• Takipne 

• Oksijen satürasyonunda azalma 

• Siyanoz 

• Kardiyak aritmiler 

• Asidoz koma 

• Nöbetler 

ÖNERİ 12  

Karaciğer sirozu olan hastaları ve methemoglobinemiden şüphelenilen yenidoğanları yakından 

izleyin; 
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• Lokal anestezi kullanımını durdurun (örneğin; lidokain, benzokain) 

• Yüksek akımlı oksijen verin ve gerektiğinde titre edin.  

• Damar yolu açmaya hazır olun. 

• Hekim tarafından order edilmesi halinde metilen mavisini intravenöz olarak 

uygulamaya hazır olun. 

• Laboratuvar testleri için hazırlıklı olun (örneğin; arteriyel kan gazı, tam kan 

sayımı). 

• Metilen mavisi uygulanmasını gerektiğini ve order edildiğini tekrarlayın. 

• Hastayı belirtilerin tekrarlanması açısından izleyin, çoklu dalga boyu co- 

oksimetre kullanın. 

• Hastayı metilen mavisi uygulamasına karşı olumsuz reaksiyon belirtileri 

(örneğin göğüs ağrıları, nefes darlığı, hipertansiyon, terleme, hemolitik anemi) 

açısından izleyin. 

• Uyanık ve  turnikesiz lokal anestezi (WALANT) komplikasyonlarını (örneğin; 

vazokonstriktör kaynaklı iskemi) değerlendirmek ve tedavi etmek (örneğin; 

fentolamin enjeksiyonu) için stratejiler uygulayın. 

 

4. AMELİYAT SONRASI BAKIM 

ÖNERİ 1  

Ameliyat sonrası hastanın durumunu izleyin ve kaydedin: 

• Kalp ritmi ve hızını 

• Kan basıncını 

• Solunum hızı 

• Pulse oksimetreyle oksijen takibi 

ÖNERİ 2  

Ameliyat sonrası hastanın ağrı düzeyini, anksiyetesini,  pansumanını ve görünür insizyonların 

durumunu değerlendirin ve kayıt edin. 

ÖNERİ 3  

Hasta lokal anestezi sistemik toksisitesi için lipid emülsiyon tedavisi aldıysa, 2 ile 6 saat 

boyunca hastayı kardiyovasküler instabilite belirtileri açısından izlemeye devam edin. 
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ÖNERİ 4 

 Disiplinlerarası bir ekip (örneğin; cerrahlar, ameliyathane hemşireleri) tarafından geliştirilen 

belirli taburculuk kriterlerine (örneğin; yaşamsal bulguların stabil olması, yeterli ağrı kontrolü) 

dayalı olarak hastanın taburcu olmaya hazır olup olmadığını değerlendirin. 

ÖNERİ 5  

Hastanın taburculuk işlemlerini, sağlık kuruluşunun yönergeleri ve politikaları tarafından 

tanımlanan taburculuk kriterlerine uygun olarak yapın. 

ÖNERİ 6  

Hastanın taburculuk eğitimini  sözel ve yazılı materyal kullanarak yapın 

5. EĞİTİM 

ÖNERİ Lokal anestezi farmakolojisi (örneğin; önerilen doz, başlangıç, etki süresi) toplam 

dozun hesaplanması, kontrendikasyonlar, istenen etkiler, yan etkiler (örneğin; sistemik lokal 

anestezi toksisitesi, alerjik reaksiyon, methemoglobinemi), elektrokardiyogram, ritim 

yorumlama ve resüsitasyon ile ilgili başlangıçta eğitim verilmesi ve eğitimin sürekliliğinin 

sağlanması (örneğin;eğitimin belirli aralıklarla tekrar edilmesi).  

6. POLİTİKA VE PROSEDÜRLER 

ÖNERİ Yalnızca lokal anestezi alan hastanın bakımı için politika ve prosedürler 

geliştirmek ve uygulamak için eczacı, cerrah, ameliyathane hemşiresi, anestezi uzmanları 

ve kuruluş tarafından belirlenen diğer paydaşlardan oluşan disiplinler arası bir ekip 

oluşturun.  

KAYNAKÇA 

AORN’s Guidelines for Perioperative Practice. Guideline For Care Of The Patient Receiving 

Local-Only Anesthesia. 2021 
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GUIDELINE FOR CARE OF THE PATIENT RECEIVING LOCAL-ONLY 

ANESTHESIA 

 

Buket ÇELİK MSc, RN 

Dokuz Eylül Univertsity Faculty of Nursing  

The guidelines for care of the patient receiving Local-Only Anesthesia was approved by the 

AORN Guidelines Advisory Board. The recommendation in the guideline are intended to be 

achievable and represent what is believed to be an optimal level of practice. Policies and 

procedures will reflect variations in practice setting and/or clinal situations that determine the 

degree to which the guideline can be implemented. AORN recognizes the many diverse settings 

in which perioperative nurses practice; therefore this guideline is adaptable to all areas where 

operative or other invasive procedures may be performed.  

1. PREOPERATIVE CARE 

RECOMMENDATION I  

Perform and document a preoperative nursing assesment fort the patient receiving local-only 

anesthesia  

RECOMMENDATION II  

During the preoperative nursing assesment review the patient’s; 

• Allergies and sensitivities (eg, medications, latex) 

• Age 

• Height, weight and body mass index 

• Current medications and use of alternative/complementary therapies 

• Medical history  

• Laboratory test results 

• Diagnostic test results 

• Baseline cardiac status (eg, heart rate, blood pressure) 
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• Baseline respiratory status (eg, rate, rhythm, blood oxygen level) 

• Baseline skin condition (eg, rash, ecchymosis) 

• Baseline neurological status (eg, cognitive ability, mental status) 

• Sensory impairments (eg, visual) 

• Physical impairments (eg, diffuculty walking, history of fall) 

• Ability to tolerate the required operative position with draping for the duration 

of the procedure 

• Anxiety level 

• Pain level 

• Previous surgery and anesthesia 

• Perception of surgery 

RECOMMENDATION III  

Identify patients at risk for local anestetic systemic toxicity (LAST) before using local 

anesthetics. Patient factors that increase the risk for LAST include; 

• Extremes of age (ie, younger than 16 years, older than 60 years) 

• Low muscle mass (eg, neonates, older adults) 

• Frailty 

• Female sex 

• Cardiac disease (eg, arrhythmias, ischemia, congestive heart failure) 

• Metabolic  disease (eg, diabetes mellitus) 

• Liver disease 

• Central nervous system (CNS) disease 

• Low plasma binding (eg, liver disease, infancy, pregnancy) 

• Acidosis 
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• Use of medications that inhibit sodium channels 

RECOMMENDATION IV  

A physical acuity assesment tool (eg, the American Society of Anesthesiologists (ASA) 

Physical Status Classification ) may be used to determine patient acuity. 

RECOMMENDATION V  

If there is a concern regarding the patient’s acuity or anxiety level, consult with the surgeon or 

anesthesia provider to determine the plan of care. 

RECOMMENDATION VI  

Provide patient education regarding perioperative care during local-only anesthesia, including; 

• The expected sequence of events before, during and immediately after 

procedure 

• Instruction on completing a pain level assesment (eg, visua analog scale, pain 

score) 

• How to request additional pain relief measures during and after the 

procedure, 

• Intraoperative symptoms (eg, tinnitus, metalic taste, dizziness, anxiety) to 

report to the perioperative team 

• Postoperative symptoms to report to a designated healt care provider 

RECOMMENDATION VII  

Use teaching strategies that are appropriate to the patient’s and designated caregiver’s learning 

needs and style, language preference, culture, health literacy, cognitive ability and 

developmental level. 

RECOMMENDATION VIII  

Allow time for the patient’s and designated caregiver’s questions. 

 

RECOMMENDATION IX 
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Assess the patient’s and designated caregiver’s comprehension of new information 

2. INTRAOPERATIVE CARE 

RECOMMENDATION I  

Monitor and document the patient’s physiological and psychological responses, identify 

nursing diagnoses based on patient assessment and implement the plan of care. 

RECOMMENDATION II  

Determine the plan of care based on the patient’s condition an needs and the procedure to be 

performed, including; 

• The parameters to be monitored (eg, heart rate and rhythm, blood pressure) 

• Monitoring frequency (eg, baseline after local anesthetic administration, every 

5 minutes, post procedure, before discharge) 

RECOMMENDATION III 

Baseline and intraoperative patient assessment, monitoring and documentation may include; 

• Pulse 

• Blood pressure 

• Heart rhythm and rate 

• SpO2 by pulse oximetry 

• Pain level 

• Anxiety level 

• Level of consciousness 

RECOMMENDATION IV 

 Calculate and identify the patient specific local anesthetic maximum dose by consulting with 

the licensed independent pratitioner, the health care organization’s medication formulary, a 

pharmacist, the product information sheet, and published reference material before 

administering the local anesthetic.  
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RECOMMENDATION V  

Use the lowest effectivite dose of local anesthetic spesific for each delivery method (eg, 

injection, topical) to achieve the desired effect. 

RECOMMENDATION VI  

Monitor the patient during and after completion of the local anesthetic administration according 

to the health care organization’s policy. 

3. ADVERSE REACTIONS 

RECOMMENDATION I  

Implement strategies for assesing, monitoring, treating and preventing LAST. 

RECOMMENDATION II  

Assess the patient for early signs and symptoms of systemic toxicity, including; 

• Metallic taste 

• Perioral numbness (eg, tongue, lips) 

• Auditory changes (eg, tinnitus) 

• Agitation 

• Dizziness 

• Dysarthria (eg, slurred speech) 

• Shivering 

• Tremors 

• Delirium 

• Syncope 

• Seizures 

• Coma 

• Tachycardia/hypertension (initally) 
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• Bradycardia/hypotension (with increased toxicity) 

• Ventricular arrhytmias 

• Asystole 

• Respiratory arrest 

RECOMMENDATION III  

If LAST is suspected or if signs and symptoms of LAST occur; 

• Stop the administration of the local anesthetic 

• Call for help (eg, code team, anesthesia professional, 911, LAST rescue kit) 

• Maintain the airway 

• Ventila with 100% oxygen 

• Assist with resuscitation (ie, basic or advanced cardiac life support) 

• Be prepared to establish or assit with IV access  

• Be prepared to assist with the administration of 20% lipid emulsion therapy 

RECOMMENDATION IV  

Store LAST rescue kits where they are immediately available to areas where local anesthetic 

are used (eg, regional block areas). Include the following in the kit: 

• Lipid emulsion 20% (1 L total) 

• Large syringes (eg, 50 ml) and needles for administration 

• IV administration supplies (eg, tubing, catheters) 

• The American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) LAST 

Checklist. 

RECOMMENDATION V  

Continue monitoring the patient for 4 to 6 hours after a cardiovasculer event and at least 2 hours 

after a CNS event. 
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RECOMMENDATION VI  

Implement LAST prevention strategies when administering local anesthetics, including: 

• Using the lowest effective dose to achieve the desired effect 

• Injecting the local anesthetic incrementally  

• Aspirating the needle and syringe before each injection 

• Being aware of the additive effect of local anesthetics 

• Using ultrasound guidance when performing peripheral nerve blocks 

• Discussing the dosing parameters of the local anesthetic in the preoperative briefing 

RECOMMENDATION VII  

Implement strategies for assessing and treating and allergic reaction to the local anesthetic. 

RECOMMENDATION VIII  

Recognize and assess the signs and symptoms of an allergic reaction to a local anesthetic, 

including: 

• Anxiety 

• Bronchospasm 

• Dizziness 

• Dyspnea 

• Erythema 

• Edema 

• Heart arrhythmias (ie, tachycardia, bradycardia) 

• Hypertension 

• Hypotension 

• Nausea 

• Ocular reactions 
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• Palpitations 

• Pruritus 

• Rash 

• Syncope 

• Urticaria 

RECOMMENDATION XI  

Notify the licensed independent practitioner if the patient exhibits any signs and symptooms of 

an allergic reaction 

RECOMMENDATION X  

Provide treatment ordered by the licensed independent practitioner (eg,antihistamine, 

epinephrine) 

RECOMMENDATION XI  

Document the allergic symptom development in relation to the time the local anesthetic was 

administered and treatment 

RECOMMENDATION XII  

Implement strategies for assessing and treating methemoglobinemia after the use of local 

anesthetic 

RECOMMENDATION XIII  

Recognize and asess the signs and symptooms of methemoglobinemia following an injection 

of a local anesthetic including: 

• Anxiety 

• Lightheadedness 

• Headache 

• Tachycardia 

• Fatigue 
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• Confusion 

• Dizziness 

• Tachypnea 

• Low pulse oximetric readings 

• Cyanosis 

• Cardiac arrythmias 

• Acidosis 

• Coma 

• Seizures  

RECOMMENDATION XIV  

Closely monitor patients with liver cirrhosis and neonates for methemoglobinemia is suspected; 

• Discontinue the use of the local anesthetic (eg, lidocaine, benzocaine) 

• Administer high-flow oxygen and titrate as needed 

• Be prepared to establish intravenous access 

• Be prepared to administer methylene blue intravenously if ordered by the physician 

• Be prepared for laboratory testing (eg, arterial blood gas, complete blood count 

(CBC)) 

• Repeat methylene blue administration as needed and ordered 

• Monitor the patient for signs of recurrence use multiple wavelength CO-oximetry 

• Monitor the patient for signs of adverse reactions to the methylene blue 

administration (eg, chest pains, dyspnea, hypertension, diaphoresis, hemolytic 

anemia) 
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RECOMMENDATION XV 

Implement strategies for assessing and treating (eg, phentolamine injection) wide awake local 

anesthesia no tourniquet (WALANT) technique complications (eg, vasoconstrictor-induced 

ischemia) 

4. POSTOPERATIVE CARE 

RECOMMENDATION I  

Postoperatively monitor and document the patient’s: 

• Pulse 

• Heart rhytm and rate 

• Blood pressure 

• Respiratory rate 

• SpO2 by pulse oximetry 

RECOMMENDATION II  

Postoperatively assess and document the patient’s level of pain, anxiety and condition of 

dressing and visible incisions. 

RECOMMENDATION III  

If the patient received lipid emulsion threapy for LAST, continue monitoring the patient for 

signs of cardiovascular instability for 2 to 6 hours. 

RECOMMENDATION IV  

Evaluate the patient for discharge readiness based on specific discharge criteria (eg, stable vital 

signs, adequate pain control) developed by an interdisciplinary team (eg, surgeons, 

perioperative RNs) 

RECOMMENDATION V  

In accordance with the health care organization’s discharge criteria, a qualified provider defined 

by and authorized under the health care organization’s guidelines and policies may be required 

to discharge the patient. 
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RECOMMENDATION VI  

Provide the patient with verbal and written discharge instructions. 

5. EDUCATION 

RECOMMENDATION  

Provide initial and ongoing education and compentency verification activities related to 

local anesthesia pharmacology (eg, recommended dose, onset, duration of action) 

calculation of total dose, contraindications, desired effects, adverse reactions (eg, LAST, 

allergic reaction, methemoglobinemia), electrocardiogram rhytm interpretation and 

resuscitation. 

6. POLICIES AND PROCEDURES 

RECOMMENDATION  

Convene an interdisciplinary team that includes pharmacist, surgeon, perioperative RN, 

anesthesia professionals and other stakeholders identified by the organization to develop 

and implement policies and procedures for care of the patient receiving local only 

anesthesia. 

REFERENCES 

AORN’s Guidelines for Perioperative Practice. Guideline For Care Of The Patient Receiving 

Local-Only Anesthesia. 2021 
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HIPEC VE PIPAC CERRAHİSİ 

 

Doç. Dr. Fatma VURAL 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Kolorektal kanser Dünya’da en sık görülen üçüncü kanser türü olup 2012 yılında 1,4 

milyon yeni vaka teşhis edilmiştir. Yapılan öngörülere göre, 2035 yılında beklenen insidans 2,4 

milyondur. Kolorektal kanser teşhisi konan hastalarının %15’inin teşhis sırasında peritoneal 

karsinomatözü olup bu hastalarda sadece 6 aylık bir sağ kalım süresi sağlanabildiği 

belirtilmektedir. Buna ilave olarak, primer kolorektal kanser teşhisi konulan hastaların 

%30’unda ve nüks eden hastaların %44’ünün peritoneal karsinomatöz geliştirdiği 

belirtilmektedir. Peritoneal karsinomatöz, kolorektal kanser hastalarında ölümlerin ikinci 

nedenidir. 

1934'te New York'ta Joe Vincent Meigs, yumurtalık kanseri için tümör küçültme 

cerrahisini (sitoredüktif cerrahi) tanımladı. 1960'larda ve 70'lerde bu agresif sitoredüktif 

yaklaşım kabul edilmeye başlandı. Bu süre zarfında, Ulusal Kanser Enstitüsü'nden Dr. Kent 

Griffith, evre II ve III yumurtalık kanseri hastalarında sağkalıma ilişkin prognostik göstergeler 

hakkında da rapor verdi, önemli olarak sitoredüktif cerrahiden sonra kalan tümör kütlesi 

boyutunun (<1.6 cm) uzun sağkalım ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu belirtti. Bu süre zarfında 

araştırmalar, hiperterminin yanı sıra intraperitoneal kemoterapinin kanser hücrelerini 

öldürmede etkili olduğunu göstermeye başladı. Spratt ve ark. 1980'lerde, Kentucky'deki 

Louisville Üniversitesi'nde, bu kavramları, köpeklerin periton boşluğuna ısıtılmış 

kemoterapinin verilmesi için bir termal transfüzyon infiltrasyon sistemi (TIFS) içinde 

birleştirdi. İnsanlarda yapılan ilk çalışma, 1979'da lokal olarak ilerlemiş abdominal malignite 

için hipertermik kemoterapi uygulanarak TIFS'ye tabi tutulmasıydı. 1980'lerde yapılan daha 

ileri çalışmalar, intravenöz yolla güvenli bir şekilde uygulananlardan 30 kata kadar daha yüksek 

konsantrasyonlarda kemoterapötik ajanlar sağladı. 1980'lerin ortalarından sonlarına kadar 

Sugarbaker, Washington Kanser Enstitüsü'nün peritoneal yayılımlı gastrointestinal maligniteler 

için daha fazla araştırma yapmasına öncülük etti ve sağkalım faydalarını rapor edebildi. 

Sitoredüksiyonun tamlığının sağkalım yararları ile ilişkili olduğu erken dönemde ortaya 
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çıktı.1995'te Sugarbaker, bu süreci standartlaştırmak ve optimize etmek amacıyla 

sitoredüksiyona aşamalı bir yaklaşım geliştirdi. 

HIPEC tekniği ayrıca, çoklu yayılım yöntemleri önerilerek daha da geliştirildi. 1999'da 

Dr. Paul Sugarbaker tarafından tarif edilen benzer bir yaklaşımın yanı sıra "Coliseum" tekniği, 

ısıtılmış kemoterapinin döküldüğü açık abdominal tekniklerdi. Bu açık yaklaşımın faydaları, 

karın içinde hızlı ve homojen bir sıcaklık ve ilaç dağılımı elde etmek için sıvıyı ve bağırsağı 

manipüle etmek için hipertermik ajanların uygulanması sırasında cerrahın boşluğa doğrudan 

erişimini içermiştir. Ek olarak, tedavi süresi boyunca tüm periton yüzeylerinin eşit şekilde 

maruz kalmasını sağlamak ve ayrıca tehlikeli sıcaklıklardan veya normal dokulara aşırı maruz 

kalmaktan kaçınmak için özen gösterilebilir. Buna karşılık, kapalı teknik, kemoterapinin 

infüzyonundan önce karın duvarının kapatılmasını içerir ve peritoneal yüzeylerden ısı kaybı 

sorununu azaltır. Bu iki tekniğin potansiyel avantajlarını birleştirme girişimlerinde Sugarbaker, 

karın derisi kenarlarının su geçirmez şekilde kaldırılmasını desteklemek için 2005'te açıklanan 

yeni bir muhafaza aleti (Thompson retraktör) geliştirerek yarı açık bir yöntem kullandı. Daha 

yakın zamanlarda, yüksek oranda seçilmiş hastalarda minimal hastalık yükü olan HIPEC ile 

KRS için laparoskopik bir yaklaşım tarif edilmiştir. 

2016 yılında Lotti M. ve ark. hipertermik kemoterapinin abdominal yaranın 

kapatılmasından sonra verildiği ve perfüzyon sırasında abdominal içeriği karıştırmak için 

laparoskopik bir yaklaşımın kullanıldığı yeni bir teknik olan Laparoskopi-Enhanced HIPEC 

(LE-HIPEC) tekniğini tanımladı. Lotti M, Kolezyum tekniğinin homojen ısı dağılımını 

sağlayabildiği ifadesini sorguladı. LE-HIPEC'in amacı daha iyi bir ısı iletimi ve korunması 

(kapalı teknikte olduğu gibi) ve perfüzyon sıvısının daha iyi sirkülasyonu (açık teknikte olduğu 

gibi) elde etmektir. Standart kapalı karın tekniği ile karşılaştırıldığında, LE-HIPEC tekniği, 

cerrahın ısıtılmış perfüzyon sıvısının içeri girmesine izin vermek için karın bölmelerini 

açmasına izin verir. Ayrıca, standart bir kapalı karın perfüzyonu sırasında perfüzyon sıvısının 

dolaşımını engelleyebilecek erken karın içi yapışıklıkların tanımlanmasına ve bölünmesine izin 

verir. Daha ileri bir çalışmada, Lotti M ve ark. KRS sonrası erken karın içi yapışıklıkların 

hastaların %70'inde, yaranın kapanmasından hemen sonra meydana geldiğini göstermiştir. 

SR ile HIPEC tedavisinde hem tedavinin başarısı hem de advers olaylar ve sağ kalımı 

değerlendirmede önemli bir gösterge de SR’nin büyüklüğüdür. Sugarbaker [10] tarafından 

geliştirilen ve SR’nin tamlık derecesini (Completeness of Cytoreduction-CC) gösteren 

sınıflama, genel sağ kalımın da en önemli belirleyicilerinden biridir. Buna göre, CC-0 skoru 
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SR’den sonra rezidüel peritoneal hastalık kalmadığını; CC-1,<2,5 mm rezidüel hastalığı; CC-

2, 2,5 mm ile 2,5 cm arası rezidüel tümörü ve CC-3 >2,5 cm rezidüel tümörü ya da rezekte 

edilemeyen tümör nodüllerini göstermektedir. 

Braaam ve diğerleri tarafından yapılan bir çalışmada peritoneal metastazı olan 

kolorektal kanseri hastalarının tedavisinde SR ile kombine HIPEC tedavisi hakkında hekimlerin 

görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmada Hollanda’lı 459 onkolojik cerrah ve 363 

tıbbi onkoloğa internet aracılığı ile bir anket uygulanmış ve tedavi ile ilgili görüşleri 

sorulmuştur. Çalışmaya yanıt oranı %23 olmuştur. Çalışmaya cevap verenlerin %65’i 

SR+HIPEC tedavi yönteminin etkili olduğu konusunda yeterince kanıt olduğunu ve bu tedavi 

yönteminin etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirtmiştir. Katılanların %29’u yeterli kanıt 

olmamakla birlikte tedavinin etkili olduğunu, %7’si ise tedavinin muhtemelen etkili olmadığını 

belirtmiştir. Çalışmada cerrahi hekimlerin %74`ü yeterli kanıt olduğunu belirtirken, tıbbi 

onkologların %51`i yeterli kanıt olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılanların %68’i 

SR+HIPEC tedavisini peritoneal metastazı olan kolorektal kanser tedavisinde standart tedavi 

olarak nitelendirirken %30’u bu tedaviyi standart tedavi olarak kabul etmemektedir. Yazarlar, 

Hollanda klinik rehberlerinde önerilmesine karşın kolorektal kanser tedavisinde SR+HIPEC 

tedavi yönteminin hekimler arasında kabulünün sağlanması için bilgilendirmeye gerek olduğu 

sonucuna varmıştır. Kanada tıbbi ve cerrahi onkoloji uzmanlarından oluşan bir grup olan 

Kanada HIPEC İşbirliği Grubu (Canadian HIPEC Collaborative Group) tarafından 

geliştirilmiştir. Rehberde, SR ile kombine HIPEC tedavisine uygun hastaların özellikleri 

belirtilmiştir. Buna göre hastalarda ilave bir önemli eşlik eden hastalık olmamalı ve Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG) performans statüsü 0 olmalıdır. Özellikle performans 

statüsü düzeltilebilir hastalarda performans statüsü 1 olan hastalar da tedaviye kabul edilebilir. 

Rehbere göre fizyolojik yaş mutlaka göz önüne alınmalı ve 65 yaşın altıdaki hastalar tedavi için 

uygun adaylar olarak değerlendirilmelidir. Bu yaşın üzerindeki hastalar arasında ise sadece 

eşlik eden hastalığı olmayan, peritoneal karsinomatöz indeksi düşük ve düşük dereceli tümörü 

olan hastalar tedaviye alınmalıdır. Beden kitle indeksi de göz önüne alınmalı ve 35’in 

üzerindeki beden kitle indeksi kontraendikasyon olarak kabul edilmelidir. 

Basınçlı intraperitoneal aerosol kemoterapisi (PIPAC), Peritoneal metastazların 

yönetimi için yeni bir tedavi seçeneğidir. PIPAC, hasta ile genel anestezi altında yapılan 

laparoskopik bir işlemdir. PIPAC'ın mantığı, ilacı basınç altında bir aerosol olarak doğrudan 

karın boşluğuna vererek daha yüksek ve daha homojen ilaç doku konsantrasyonu elde etmektir. 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

411 

 

Prosedür, trokarların yerleştirilmesini ve karnın karbon dioksit ile üflenmesini içerir. Asitler 

çıkarılır ve bu sırada periton biyopsileri alınır. Kemoterapötik ajan, yüksek basınçlı bir 

enjektöre bağlı özel bir aerosolizer kullanılarak verilir. İşlem, ilgili sağlık ekibinin güvenliğini 

garanti altına almak için gelişmiş hava filtrelemeli bir ameliyathanede gerçekleştirilir ve 

kemoterapi uygulaması uzaktan çalıştırılır. Kemoterapötik ajan, yaklaşık 30 dakika boyunca 

insuflate peritonda kalır. Bu süre geçtikten sonra kemoterapötik aerosol kapalı bir ekstraksiyon 

sistemi ile dışarı atılır, trokarlar çıkarılır ve laparoskopi tamamlanır. PIPAC prosedürü 

genellikle haftalar boyunca birkaç kez tekrarlanır; bir standart tedavi kürü, her biri 6 hafta arayla 

verilen 2.16 prosedürden oluşur, ancak tedavilerin zamanlaması ve sayısı hastadan hastaya 

değişebilir. Bu nedenle, PIPAC, çeşitli kökenlerden dirençli, izole peritoneal metastaz için bir 

tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Uygulamada, PIPAC dünya çapında 40'tan fazla ülkede 

gerçekleştirilen 12.500'den fazla prosedürle hızla genişlemektedir. Bununla birlikte, güvenlik 

endişelerine ek olarak, randomize kontrollü çalışma ortamındaki etkinlik verileri, PIPAC'ın 

yaygın olarak benimsenmesinin önündeki en büyük engellerdir. Kasım 2020'de NICE, 

PIPAC'ın yalnızca tümör tipi, kullanılan kemoterapi ilaçları, sağ kalım ve yaşam kalitesi 

sonuçları dahil olmak üzere hasta seçiminin ayrıntılarını bildiren randomize klinik araştırmalar 

bağlamında kullanılmasını önermiştir.  

HIPEC ya da PIPAC yapılacak olan hastanın, ayrıntılı özgeçmişi ve fiziksel muayenesi, 

uygun kan testleri (musinöz olmayan hastalıkta karsinoembryonik antijen), total kolonoskopisi, 

göğüs, karın ve pelvis BT görüntülemesi, PET görüntülemesi (musinöz olmayan vakalarda), 

tanının teyit edilmesi (patolojik rapor, doku biyopsisi ya da görüntülemede ilerleme) ve gerekli 

görülmesi durumunda laparoskopi gibi diğer tetkiklerinin yapılması gerekmektedir.  
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HIPEC (HİPERTERMİK İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ) VE PIPAC 

(BASINÇLI AEROSEL KEMOTERAPİ) CERRAHİSİNDE AMELİYATHANE 

HEMŞİRESİNİN ROLLERİ 

 

Hemşire Gönül ESER METE 

Acıbadem Altunizade Hastanesi 

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 

 

 

HIPEC 

Hipertermik intraperitoneal kemoterapi ve sitoredüktif cerrahi seçilmiş peritoneal 

karsinomatozisli olgularda etkili tedavi seçeneklerindendir. 

İşlemin cerrahi süreci (Sitoredüktif cerrahi) kanser dokusunu makroskopik olarak tedavi 

ederken, HİPEK aşaması cerrahi sonrası artakalan mikroskobik tümör hücrelerini hedef 

alır.Sitoredüktif cerrahi (SRC) ile birlikte HİPEK tedavisi, peritoneal yüzey malignitelerinin 

tedavisi için 1990’ ların başından itibaren geliştirilmiş bir yöntemdir. 

PIPAC 

Hipertermik kemoterapi uygulanan karın içi kanserlerde, vücudun doğal kıvrımlarına 

ilacın ulaşamama sorununa son veren PIPAC yani “basınçlı intraperitoneal kemoterapi 

uygulaması” ideal hasta grubunda tümörün kontrol altına alınmasına ve yaşam süresinin 

uzamasına yardımcı olmaktadır. 

Hangi kanser türlerinde uygulanabilir? 

Over(yumurtalık), kalınbarsak ve mide kanserleri nedeniyle gelişen peritoneal 

karsinomatozalarda, appendixin pseudomiksoma peritoneii tümörü, malign peritoneal 

mezotelyoma, peritoneal sarkomlar, malign assitde bu yöntem uygulanır. 

Peritoneal Kanser İndeksine (PKİ) göre; 13 abdominal bölgede yapılan incelemede 

lezyon çapı değerlendirilir. Tümör yoksa 0, tümör çapı 0-5 mm ise 1, tümör çapı 5 mm-5 cm 

ise 2, tümör çapı 5cm’den büyük ise 3 ile skorlandırılır. Lezyon skorları her 13 bölge için ayrı 

ayrı değerlendirilir ve 13 bölgedeki skorların toplamı PKİ’yi verir. HİPEK sadece SRC başarılı 

olarak tamamlanmış hastalara yapılmalıdır. 
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HİPEK 2 temel teknikle uygulanır 

• Açık karın tekniği 

• Kapalı Karın tekniği 

• Peritoneal boşluk genişletici teknik 

 

AÇIK HİPEK UYGULAMA 

• Sitoredüktif cerrahi tamamlandıktan sonra karın duvarına drenler yerleştirilir. 

• Karın cilt ya da fasia kenarlarına geçici olarak tutturulan bir sentetik materyal ile karın 

örtülür. 

• Cerrahın karın içine ulaşabilmesi için örtüde bir açıklık oluşturulur. 

• Hava kontaminasyonunu önlemek için duman tahliye sistemi yerleştirilir. 

KAPALI HİPEK UYGULAMA 

• Sitoredüktif cerrahi tamamlandıktan sonra drenler yerleştirilir. 

• Anatomik katlar kapatılır 

• Yüksek konsantrasyonda kemoterapötik ajan abdominal kaviteye 60-90 dakika süre ile 

42-43 OC’de perfüze edilir 

• Uygulanan ısı hem direk anti-tümör etkisi ile hem de kemoterapötiklerin etkisini 

arttırarak tedaviyi güçlendirir. 

PİPAC UYGULAMA 

• Laparaskopik yolla uygulanır. 

• Karın üzerine 2 port yerleştirilir. 

• Karın içi CO2 gazı ile şişirilir. 

• Karın içi biyopsiler alınabilir. 

• Kemoterapi perfüzyonu basınçlı aerosel olarak verilir. 

 

HİPEK VE PİPAC CERRAHİSİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRESİNİN ROLLERİ 

2010 yılında yayımlanan Hemşirelik yönetmeliğinde cerrahi hemşiresinin sorumlulukları 

yer almaktadır. Cerrahi işlem sırasında hastanın yaralanmasının önlenmesi ve cerrahi işlem 

boyunca gerekli malemelerin uygun şekilde kullanılmasına destek olma gibi sorumluluklar 

hemşirelik kararı ile uygulanır. 

• Ameliyat Salon Hazırlığı 

Cerrahi işlem sırasında kullanılacak cerrahi setler, işleme özel sarf malzemeler hemşire 

tarafından kontrol edilir. Cihazların çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilir. Kemoterapi 
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perfüzyon cihazı ve sarfı işlem öncesi ameliyat salonunda bulundurulur. 

• Kimlik Doğrulama ve Tıme-out  

Hasta ameliyathane hemşiresi ve anestezi teknikeri ile birlikte primer hemşiresinden teslim 

alınır. Tıbbı ve anestezi onam formu, tetkikleri kontrol edilir. Ameliyat salonuna alındıktan 

sonra Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi” ve “Güvenli Cerrahi Kontrol formu” doğrultusunda 

kontroller yapılır. Anestezi indüksiyonu sonrasında güvenli pozisyon verilmesi, cilt hazırlığı ve 

steril örtüm işlemini takiben tüm cerrahi ekibin katılımı ile kesiden önce son kontrol yapılır ve 

“Güvenli Cerrahi Formu”nun III. Bölümüne dokümante edilir. 

• Cilt Bütünlüğünün Korunması 

Uygun antiseptik solüsyon ile cilt hazırlığı yapılır. İşlem sırasında kullanılan koter ve ışık 

kaynağı gibi elektrikli cihazlar kaynaklı yanıkların önlenmesi için önlemler alınır.  

• Basınç Yaralarının Önlenmesi 

Avrupa Basınç Yaralarını Önleme Paneli’nde ameliyathanedeki hastalar özel popülasyon 

olarak tanımlanmıştır. Özellikle HİPEK işlemi; 2 saatten uzun sürdüğü, işlem sırasında oluşan 

vücut ısı dengesizlikleri ve çoklu organ rezerksiyonuna bağlı protein ve albumin kaybı oluşması 

nedeni ile basınç yaraları açısından risk oluşturmaktadır. İşlem sırasında pozisyona uygun 

olarak hastanın basınç bölgeleri desteklenmeli, hastanın altında kalan örtüler kırışık olmamalı, 

sürtünme en aza indirilmelidir. 

• Sayım Güvenliği 

Hemşirelik Yönetmeliğine göre sayım hemşirelik kararı ile uygulanan yasal 

sorumluluklarımızdan biridir. Ön sayım yapılarak işleme başlanmalı, işlem süresince ve 

anatamik katlar kapatılırken sayım yapılmalı ve dokümante edilemelidir. 

• Vücut Isı Dengesinin Sağlanması 

Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK sırasında vücut sıcaklığında önemli değişiklikler meydana 

gelmektedir. Bu yüzden tüm hastalara rutin ısı monitorizasyonu uygulanmalıdır. HİPEK 

sırasında ısıtılmış kemoterapi perfüzyonunun intraabdominal kaviteye verilmesiyle birlikte 

ortalama vücut ısısında artış olmaktadır. Hipertermiden kaçınmak için HİPEK öncesi kontrollü 

hipotermi sağlanabilir.  

• Sıvı Elektrolit Dengesinin Sağlanması 

HİPEK sırasında karşılaşılabilecek metabolik bozukluklar taşıyıcı solüsyonlara ve 

hipertermiye bağlıdır. Hipertermi metabolik aktiviteyi, kalp hızını, CO2 üretimini ve O2 

tüketimini arttırır. Sıvı replasmanında albumin ve kristaloidler tercih edilmelidir.  

• Patoloji Güvenliği 
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HİPEK ve PİPAC sırasnda alınan biyopsi ve doku örnekleri uygun kaplara konulur. Hasta 

adı-soyadıi protokol numarası, doğum tarihi bilgilerinin içeren etiket kap üzerine yapıştırılır. 

SKS standartlarına uygun olarak etiket üzerinde örneğin alınış şekli ve örnek alınan bölge yazılı 

olmalıdır. Birden fazla doku örnekleri numaralandırılarak “Patoloji İstek Formu” ile birlikte 

patoloji laboratuvarına teslim edilir. 

• Hastanın Güvenli Teslim ve Transferi 

İşlem bitiminde hasta ameliyat salonundan çıkmadan önce “Güvenli Cerrahi Kontrol 

Listesi” nin IV. bölümündeki yönergeler doğrultusunda kontroller yapılır ve hasta 

derlenme/Yoğun bakım bölümüne güvenli bir şekilde transfer edilir. 

• Çalışan Güvenliğinin Sağlanması 

HİPEK ve PİPAC işlemleri sırasında sağlık çalışanı çeşitli aşamalarda (hava yoluyla, 

doğrudan temasla, perfüzatlara veya kemoterapi çözeltilerine temasla ve kemoterapötiklere 

maruz bırakılan nesnelerin/dokuların temasıyla gibi) sitotoksik ajanlara maruz kalma riski 

altındadır. Sağlık Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan Hipertermik İntraperitoneal 

Kemoterapi Sağlık Teknoloji Değerlendirme Raporun”nda çalışan güvenliği yer almaktadır. 

Buna göre; Ameliyathane ekibine sürekli ve düzenli eğitim verilmeli ve eğitim herkes için 

zorunlu olmalıdır. Ekibe eklenen her yeni personele de ayrıntılı bir eğitim verilmelidir. Bu 

personel ayrıca düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmeli hamile personel işlemlere 

atılmamalıdır. Kemoterapötik solüsyon, hastane eczanesinde ya da uygun başka bir yerde 

biyolojik güvenlik kabini kullanılarak hazırlanmalıdır. Solüsyon, sızıntı yapmayan bir kap 

içerisinde uygun bir şekilde etiketlenmiş olarak hazırlanmalıdır. Kemoterapinin nasıl 

yapılacağına ilişkin rehberler ameliyathane içinde uygun yerlerde asılmış olmalıdır. 

Ameliyathanedeki tüm personel, yaptığı iş ile uyumlu koruyucu ekipmanlar kullanmalıdır. 

Ameliyat giysileri ise su geçirmez, ilacın vücuda teneffüsünü önleyecek nitelikte olmalı; 

giysilerde en ufak bir hasar olması durumunda hemen değiştirilmelidir. Kullanılan eldiven, 

kemoterapide kullanılan ajanın özelliğine göre en iyi korumayı sağlayacak eldiven olmalıdır. 

Her türlü sıçramayı engellemek için gereken tüm önlemler alınmalıdır. Bununla ilgili yazılı 

politikalar ve işlemler belirlenmeli ve tüm ameliyat ekibi bundan haberdar edilmelidir. 
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HIPEC VE PIPAC CERRAHİSİNDE HASTA SONUÇLARI 

PATIENT OUTCOMES IN HIPEC AND PIPAC SURGERY 
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Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HIPEC) peritoneal boşluğa yayılmış kanser 

türlerinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Sitoredüktif cerrahiden hemen sonra uygulanır. 

Önce görülen tüm tümörlü dokular çıkarılır (sitoredüksiyon) sonra 41-43°C’ye kadar ısıtılmış 

üç litreye yakın kemoterapötik solüsyon drenler yolu ile batına verilerek peritoneal perfüzyon 

yapılır. İntraperitoneal kemoterapinin ısı ile uygulanması ilacın dokulara penetrasyonunu 

arttırmakta ve kanserli dokuları ortadan kaldırmaktadır. Ameliyat sonrası hastanın genel 

durumunu ve ameliyat sonrası sonuçlarını etkileyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Bu 

yazıda hastanın ameliyat sonrası bakımı, hastada gelişebilecek komplikasyonlar ve hastalar ile 

ilgili yapılmış çalışma sonuçları paylaşılacaktır.  

ABSTRACT 

Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) is used in the treatment of cancer 

types that have spread to the peritoneal space. It is applied after cytoreductive surgery. First, all 

tumorous tissues are removed (cytoreduction), and then peritoneal perfusion is performed by 

injecting nearly three liters of chemotherapeutic solution heated to 41-43°C into the abdomen 

drains. Hyperthermic chemotherapy increases the penetration of the drug into the tissues and 

eliminates the cancerous tissues. There are many factors that can affect the general condition of 

the patient and the postoperative results after surgery. In this article will be shared of the 

postoperative care of the patient, the complications, and studies on the patients’ outcomes.   

Ameliyat Sonrası Bakım 

• Hastalar özellikler ilk birkaç gün yoğun bakımda yakından takip edilmeli, 

• Multiorgan disfonksiyon riski olan hastaların sürekli pulse oksimetri ve kardiyak 

monitorizasyon ile takibi yapılmalı, 
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• Hastalar GIS perforasyonu, anastomoz kaçağı, fistül oluşumu, pankreatit, postoperatif 

kanama, derin ven trombozu ve pulmoner emboli açısından yakın takip edilmelidir. 

Yapılan çalışmada kemoteröpatik ilaçların lökopeni ve transaminaz yüksekliği yanında 

özellikle ameliyat öncesinde radyoterapi almış hastalarda anastomoz kaçağı riskini 

arttırdığı görülmektedir. 

• HIPEC sonrası vazodilatasyon beklenen bir durumdur. Ameliyat sonrası ilk 72 saat 

boyunca hastaların abdominal drenlere ve 3. boşluğa sıvı kaybı yaklaşık 5.7 lt/gündür. 

Hipotansiyon tedavisi için hastaların iv sıvı replasmanı sırasında dikkatli olunmalı ve 

istemi yapılmadıysa vazokonstrüktif tedavi (norepinefrin, vazopressin) konusunda 

yakından izlenmeli.  

• Ameliyat sırasında başlayan protein kaybına bağlı albümin düşüklüğü devam edebilir, 

hastaların albümin, sıvı elektrolit ve hematolojik takipleri ve replasman takibi yapılmalı.  

• HIPEC sonrası ileus ciddi bir komplikasyondur. Hastaların HIPEC sonrası beslenmeleri 

konusunda kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılan retrospektif çalışmada 

hastaların ameliyat sonrası 7-11. gün arasında oral beslenmeyi tolere edebildiği, aynı 

çalışma grubunda epidural analjezi kullanılan hastalarda daha az oranda ileus geliştiği 

görülmektedir.  

• Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK sonrası ağrı yönetimi; hasta konforu ve ameliyat sonrası 

solunum fonksiyonun devamı için önemlidir. Yapılan çalışmalarda epidural analjezinin; 

• Opioid kullanımını ve opioidlere bağlı gelişebilen barsak atonisi riskini azalttığı, barsak 

motilitesini arttırdığı ve erken fiziksel aktivite ve solunum egzersizlerine olanak 

sağladığı görülmüştür.  

• Ameliyat sonrası; PKİ’nin > 21, ASA > 3, Ameliyat süresinin > 10 saat, Peritonektomi, 

kolostomi ve ileostomi açılması, Eritrosit süspansiyon replasmanı > 6 Ü Mortaliteyi 

etkileyen majör risk faktörleri olarak belirlenmiştir. 

HIPEC Komplikasyonları 

HIPEC cerrahisinde anestezi sürelerinin uzun olması hastaların daha fazla fizyolojik 

stres yaşamasına, bu durum da bu hastalarda daha yüksek oranda komplikasyon görülmesine 

neden olmaktadır. HIPEC sonrası hastalarda görülebilecek komplikasyonlar;  
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Kardiyopulmoner Komplikasyonlar 

Kardiyopulmoner komplikasyonlar en sık görülen advers olay ve en sık görülen 

postoperatif mortalite nedenidir. HIPEC hastaları genellikle ameliyat sonrası entübe kalır, bu 

da ventilatör süresini ve ventilatör ilişkili pnömoni riskini artırır. Geniş tümör eksizyonu, 

bilenen/bilinmeyen konjenital bir hastalık; derin ven trombozu ve pulmoner emboli, Üst 

abdominal peritoneal yüzeyin soyulması sırasında fark edilmeyen diyafragma hasarı 

pnömotoraksa neden olabilir. Diyaframın geniş bir şekilde sıyrılması ya da rezeksiyonu plevral 

efüzyona neden olabilir.  

Renal Komplikasyonlar  

Ameliyat sırasında anestezi süresinin uzaması ve sıvı kayıpları sıklıkla akut böbrek 

hasarına ve daha az sıklıkla da ameliyat sonrası dönemde böbrek yetmezliğine neden 

olabilmektedir.  Yapılan çalışmalar erken dönemde hastalara ek sıvı bolusları verilerek renal 

komplikasyonların azaltılabildiğini göstermektedir.  

Gastrointestinal Komplikasyonlar 

Serozal ya da mezenterik peritoneal karsinomun barsak ve mezenterinin daha fazla 

manipüle edilmesine, bu da HIPEC etkisi ile birlikte hastalarda yüksek oranda ileus’a neden 

olmaktadır. 

Hastalarda GIS fonksiyonunun geri dönüşü gecikebilir ve nazogastrik tüp 

dekompresyonunun daha uzun sürmesine neden olabilir. Ayrıca alt GIS fonksiyonu kısmen 

veya tamamen geri dönmesine rağmen hastalarda inatçı bulantı ve kusma için nazogastrik tüpün 

tekrar takılması gerekebilir. Hem lavajın sıcaklığı hem de kemoterapötik ajanın sitotoksik 

etkileri HIPEC hastalarında bağırsak perforasyonu ve anostomoz kaçağı riskini arttırmaktadır. 

Bağırsak perforasyonu gelişen hastaların yeniden ameliyat olması önemli bir fizyolojik strestir. 

Ameliyat sonrası ilk iki haftada laparotomi ve adezyonların açılması sırasında barsak 

yaralanması olması enterokutan fistül oluşumu riskini arttırmaktadır. Hastaların tüm bu 

komplikasyonlar nedeniyle tekrar ameliyat olması, hastanede kalış süresinin uzamasına ve 

yoğun bakım komplikasyonlarının görülmesine neden olmaktadır. Hastaların komplikasyonlar 

nedeniyle tekrar ameliyat olması iyileşmenin gecikmesine, ameliyat sonrası kemoterapinin 

alınmasına kadar geçen sürenin uzamasına ve bu da hastalığın ilerlemesine neden olmaktadır.  
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Genitoüriner Komplikasyonlar 

Sitoredüksiyon ile birlikte rektosigmoid veya jinekolojik organ rezeksiyonu ya da 

doğrudan tümör tutulumu için sistektomi yapılması üriner sistem travmalarına neden olarak, 

hastalarda ameliyat sonrası idrar kaçağı görülme riskini arttırmaktadır. 

Hematolojik Komplikasyonlar 

Sitotoksik kemoterapinin immünosupresif etkileri, (özellikle mitomisin veya 

oksaliplatin kullanım) ve HIPEC uygulaması sonrası hastalarda nötropeni görülebilmektedir. 

Splenektomiyi takiben nötrofil demarjinasyonunun bir belirtisi olarak hastaların lökosit sayıları 

geçici olarak daha yüksek olabilir. Ameliyat sonrası anemi de yaygın olarak görülmektedir.  

Taburculuk Sonrası Gelişebilecek Komplikasyonlar 

Fistül 

Fistül, anastomoz sızıntısı veya gecikmiş bağırsak perforasyonu, ateş, karın ağrısı, karın 

duvarı apsesi gibi bir dizi belirti ve semptom olarak kendini göstermektedir, geç dönem 

komplikasyonu olarak da ortaya çıkabilmektedir. Diğer abdominal ameliyatlarda olduğu gibi 

enterokutanöz (gastrointestinal kanal ile cilt arasında) ve kolokutanöz fistüller (kolon ile cilt 

arasında) sitoredüktif cerrahi ve HIPEC sonrası görülebilmektedir. Fistüllerin konservatif 

önlemler ile kendi kapanması ya da cerrahi olarak alınacaksa da sistemik inflamasyonu en aza 

indirmek için 3-6 ay beklenmesi önerilmektedir. Hangi fistül çeşidi olursa olsun sitoredüktif 

cerrahinin sağladığı sağkalım oranlarını azalttığı için fistüllerin yönetimleri potansiyel olarak 

oldukça zordur. Ayrıca fistül yönetimi sırasında oral alımın kapatılması ve uzun süre parenteral 

beslenme ile devam edilmesi de hastalarda bakteriyemi riskini arttırmaktadır.  

Bağırsak Tıkanıklığı 

Sitoredüktif cerrahi ve HIPEC sonrası peritoneal katmanın normal fizyolojik işlevini 

kaybetmesi, adezyonların oluşması ya da yeni bir malign tümör varlığı sonucunda hastalar 

bağırsak tıkanıklığı ile tekrar hastaneye başvurmaktadır. Şiddetli adezyon varlığı hastalarda 

bağırsak perforasyonları ve enterokütanöz fistül gelişme riskini de arttırmaktadır.  Çekilen 

Gastrografi ile kesin tanı konulana kadar hastalarda oral alım kapatılır, intravenöz sıvı tedavisi 

başlanır ve nazogastrik tüp dekompresyonu sağlanır. Verwaal ve ark. (2003) Randomize 

kontrollü çalışmalarında 105 hastayı ile 3 yıl izlemiştir. Kontrol grubundaki hastalara (n=44) 

standart kemoterapi ve palyatif cerrahi uygulanmış, girişim grubundaki hastalara (n=49) ise 
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Sitoredüktif cerrahi ve HIPEC sonraki 3 ay içinde adjuvan kemoterapi uygulanmıştır.  Standart 

tedavi gören hastaların ortalama sağkalım oranları kontrol grubunda 12,6 ay iken, Sitoredüktif 

cerrahi ve HIPEC alan hastaların 22,4 ay olarak hesaplanmıştır. Yazarlar ayrıca daha önce 

Sugarbaker ve ark (1996) tarafından benzer şekilde belirtildiği gibi abdomenin altıdan fazla 

bölge tutan peritoneal malignitesi olan hastaların, beşten az bölge tutulumu olan hastalara 

kıyasla daha kötü sağkalım oranlarına sahip olduğu sonucuna da varmıştır. Aynı çalışma grubu 

(Verwaal ve ark. 2008) Randomize kontrollü çalışmalarının 8 yıllık sonuçlarını paylaşmışlardır. 

Standart tedavi gören hastaların progresyonsuz sağkalımı 7,7 ay, sitoredüktif cerrahi ve HIPEC 

+ adjuvan kemoterapi uygulanan hastalarınki 12,6 ay olduğu görülmüştür. Hastalığa özgü 

sağkalımları ise kontrol grubunda 12,6 ay, girişim grubunda ise 22,2 ay olduğu görülmüştür. 

Çalışma izlemi sırasında kontrol grubunda 4 hastanın, girişim grubunda ise 5 hastanın hayatta 

olduğu belirtilmiştir.  

Bloemendaal ve ark (2005)’te yaptıkları çalışmada peritoneal malignitesi olan 

hastalarda standart tedavinin (standart cerrahi ve sistemik kemoterapi) etkinliğini araştırmak 

için 50 hasta randomizasyona alınmış, 15 hasta hastalığın ilerlemesi nedeniyle sistemik tedavisi 

durdurulmuştur. Standart tedavi dışında daha radikal rezeksiyon uygulanan hastaların ortalama 

sağkalım oranlarının daha uzun olduğu sonucuna varılmıştır. Glehen ve ark. 2003’te yaptıkları 

prospektif randomize olmayan çalışmalarına 56 hastayı dahil etmiştir (HIPEC olan ve olmayan 

agresif peritonektomi uygulanan hastalar) 27 hastanın 2 yıllık sağkalım oranı %79 iken, 29 

hastanın 2 yıllık sağkalım oranı %44,7 olduğu saptanmıştır. Yang ve ark 2011’de yaptıkları 

çalışmada HIPEC uygulanan ve uygulanmayan sitoredüktif cerrahi geçiren 68 hastanın dahil 

edildiği faz III çalışmada sitoredüktif cerrahi geçiren hastaların sağkalımı 6,5 ay, HIPEC ve 

sitoredüktif cerrahi geçiren hastaların ortalama sağkalımı 11ay olduğu, HIPEC ve sitoredüktif 

cerrahi geçiren hastaların 1 yıllık sağkalımı %29.4, 2 yıllık sağkalım %5.9, 3 yıllık sağkalım 

oranları ise %0’dır. Spilliotis ve ark 2015’te yaptığı çalışmada Epitelyal Yumurtalık Kanserinde 

HIPEC etkinliğinin faz III çalışması yapılmıştır.  Toplamda 120 kadın hasta takip edilmiş, 

Kontrol grubuna sadece sitoredüktif cerrahi ve sistemik kemoterapi, girişim grubuna 

sitoredüktif cerrahi, HIPEC ve sistemik kemoterapi uygulanmıştır. HIPEC grubundaki 

hastaların ortalama sağkalım oranları 29.6 ay, kontrol grubundaki hastaların 14.2 ay olduğu 

saptanmıştır. Hiperterminin DNA'ya zarar veren ajanlara (sitotoksik kemoterapötik ajanlar gibi) 

karşı hücre duyarlılığını artırdığını öne süren çok sayıda literatür ve ayrıca hiperterminin DNA 

hasarı üzerinde doğrudan etkisini gösteren bir dizi çalışma vardır (Veerapong ve ark 2020). Son 

çalışmalar hiperterminin DNA onarım mekanizmalarını inhibe ederek sitotoksik ajanlarla 
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sinerjistik olarak hareket edebildiğinin ortaya koymaktadır. Bununla ilgili yapılmış birkaç 

çalışma hafif hiperterminin (41°C – 43 °C) DNA onarımını engellediğini göstermiştir. Schaaf 

et al. kemoterapi ile uygulanan hiperterminin etkilerini inceledi ve hiperterminin, sisplatin veya 

doksorubisinin neden olduğu DNA hasar onarımını geciktirdiğini saptamıştır (Scaaf ve ark 

2016). Yine yakın tarihli çalışmada 42 °C’lik hiperterminin hücre dizinleri ve ex vivo olarak 

tedavi edilen insan tümörleri üzerinde üzerine etkisi incelenmiş, kullanılan kemoterapötik 

ajanların sitoredüktif cerrahi ve HIPEC etkinliğini ve DNA hasar onarım inhibitörlerinin 

etkisini arttırdığına ilişkin sonuçlara ulaşılmıştır (van den Tempel ve ark 2018).  HIPEC'in 

moleküler ve genetik etkileri son derece karmaşıktır ve ileri dönem etkilerini tam olarak 

açıklamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  

PIPAC (Basınçlı Intraperitoneal Aerosol Kemoterapi) 

PIPAC laparoskopi sırasında abdomenin karbondioksit ile doldurulması ve kemoterapi 

ilaçlarının aerosol şeklinde uygulanması yöntemidir. Farmakolojik avantajları olan 

intraperitoneal ilaç uygulamasının yeni bir yöntemidir. İlk defa 2011 yılında Almanya’da M.A. 

Reymond tarafından uygulanmıştır. “Terapötik kapnoperitoneum” kavramı, laparoskopi 

sırasında abdomenin karbondioksit ile doldurulması ve tedavi edici maddelerin uygulanması 

yöntemidir. PIPAC’te kemoterapötik maddeler abdomen içine sıvı bir çözelti şeklinde dağıtmak 

yerine, aerosol şekilinde karbondioksit içine nebulize edilir. Aerosoller sıvı faz (damlacıklar) 

ve gaz fazı olmak üzere iki fazdan oluşur. Gazlar kapalı bir boşluk içinde homojen bir şekilde 

dağıldığı için, tüm karın boşluğunda sıvı bir çözeltiden daha eşit bir ilaç konsantrasyonu vardır. 

Aerosol basınç altında karın boşluğuna uygulanır, böylece intraperitoneal boşluk ile peritoneal 

tümörün interstisyumu arasında yapay bir basınç gradyanı oluşturulur ve doğrudan peritondaki 

absorpsiyonun artmış olur (Reymond ve ark. 2020). PIPAC, peritoneal metastazlar ile sınırlı 

palyatif bir tedavide, özellikle sistemik kemoterapide tümör progresyonu varsa ikinci veya 

üçüncü basamak tedavi olarak kullanılabilir. Nowacki ve arkadaşları (2018) toplam 832 

ameliyatın retrospektif analizinde, PIPAC endikasyonlarının %41,1'inin mide kanserinin 

peritoneal metastazı, %22,7'sinin yumurtalık kanseri, %20,1'inin kolon kanseri, %5.6'sının 

apendiks kanseri, %5,3’ünün hepatobiliyer ve pankreas kanseri, %5'inin peritoneal 

mezotelyoma olduğunu saptamıştır. Ancak, sadece peritoneal metastazları olan hastalar için, 

tümörün mümkün olduğu kadar eksiksiz cerrahi olarak çıkarılması (sitoredüktif cerrahi) 

ardından karın boşluğunun hemen bir hipertermik kemoterapi solüsyonu (HIPEC) ile yıkanması 
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gerekir. Vakaya özgü kolorektal kanser için PIPAC yöntemi sitoredüktif cerrahi ve HIPEC'ten 

önce de uygulanabilir olduğu bildirilmektedir.  

Tedavi  

Palyatif tedavi için, hastalara genellikle 6-8 haftalık aralıklarla PIPAC tekrar döngüler 

ile uygulanır. Geriye dönük analizlerde, hastalara genellikle ortalama 3 PIPAC uygulandığı 

görülmektedir (aralık 1-15) (Graversen ve ark. 2018). Yüksek dereceli veya tam histolojik 

gerileme varsa tedavi edilmeden geçen süre 12 haftaya çıkarılabilir. Peritoneal tümör 

ilerlemesinin olması ve viseral metastazların gelişmesi durumunda PIPAC tedavisine son 

verilmektedir. Çoğu tedavi merkezinde, PIPAC ayrıca sistemik kemoterapi ile birlikte 

uygulanmaktadır. Önceki raporlar, PIPAC ve sistemik kemoterapi kombinasyonunun iyi tolere 

edildiğini göstermektedir. Sistemik kemoterapi genellikle PIPAC'ten 2 hafta önce duraklatılır, 

ancak kısa bir süre sonra yeniden başlatılabilir. Anjiyogenez inhibitörleri sistemik 

uygulandığında, ölümcül bağırsak perforasyonu riskini arttırdığından 4 haftalık bir duraklama 

önerilir. PIPAC’in uygulanabilirliği adezyonların derecesine bağlıdır. Preoperatif hastalarda, 

adezyonlar nedeniyle olguların %0-17'sinde abdominal erişim mümkün değildir veya 

kemoterapötik ajanı etkin bir şekilde uygulamak için yeterli çalışma alanı yaratmak mümkün 

değildir (Grass ve ark. 2017). Bu oran, önceden sitoredüktif cerrahi ve HIPEC olan hastalarda 

oldukça yüksektir. Tek başına PIPAC'tan sonra hiçbir yapışma rapor edilmedi; ikincil kez 

erişilememe durumu nadirdir, bu nedenle tekrarlanan PIPAC döngüleri için aynı insizyonları 

tekrar kullanmak genellikle mümkündür. PIPAC genellikle iyi tolere edilir. Uluslararası 

standart, şu anda 3 günlük bir hastanede kalış süresidir (Grass ve ark. 2017). Ghent 

Üniversitesi'nde (Belçika) hastalar genellikle ertesi gün taburcu edilir (Cosyns ve ark 2016). 

Bir faz II çalışmasında, hastaların %80'i (28/35) ve %89'u (24/27) sırasıyla birinci ve üçüncü 

PIPAC'den sonraki 24 saat içinde taburcu edildi (Graversen ve ark. 2018).  PIPAC tekniği yakın 

zamanda iki sistematik derlemede güvenli olarak sınıflandırıldı (Grass ve ark. 2017, Odendahl 

ve ark 2015). Ancak nadiren cerrahi veya kimyasal-toksik komplikasyonlar ortaya çıkabilir.  

Cerrahi komplikasyonlar insizyonel hernileri (%4'e kadar) (Tempfer ve ark 2015), 

enteral giriş lezyonlarını (%0-3) (Tempfer ve ark 2015, Nadiradze ve ark 2015) subkutan toksik 

amfizemi (%0-4) (Cosyns ve ark 2016), veya insizyon yoluyla tümör nükslerini içerir (%1) 

(Grass ve ark. 2017). Kimyasal toksik komplikasyonlar lokal ve sistemik toksisiteyi içerir. 

Gastrointestinal yan etkiler, ağrı, ateş ve enfeksiyonlarla sıklıkla ilişkilendirilen önceden 

mevcut intraperitoneal kemoterapi yöntemlerinden farklı olarak (Grass ve ark. 2017), PIPAC 
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indüklenmiş kimyasal peritonite ve eşlik eden inflamatuar reaksiyona (Cosyns ve ark 2016) 

rağmen genellikle çok iyi tolere edilir (Graversen ve ark. 2018). En sık eşlik eden semptom, 

geçici hafif ila orta şiddette karın ağrısı olduğu saptanmıştır (Nadiradze ve ark 2015, Tempfer 

ve ark 2015, Tempfer ve Redniczak 2015, Grass ve ark. 2017, Cosyns ve ark 2016). Bireysel 

vakalarda (özellikle oksaliplatin uygulamasından sonra), şiddetli, saplanan ağrı bildirilmiştir 

(Demtröder ve ark 2016). Peritoneal metastazları olan önceden tedavi edilmiş hastalar için tek 

tedavi olarak PIPAC'den sonra, BT görüntülemede (RECIST) yanıt oranları nükseden 

yumurtalık kanseri (ITT) için %62 (Tempfer ve ark 2015) ve nükseden mide kanseri (ITT) için 

%40 (Khomyakov ve ark. 2017) bildirilmiştir. Daha önce sistemik kemoterapi ile tedavi edilen 

peritoneal metastazlardaki histolojik yanıt oranları, ilgili çalışmalarda nispeten yüksektir 

(yumurtalık kanseri %62-88, kolorektal kanser %71-86 ve mide kanseri %70-100) (Grass ve 

ark. 2017). Daha az sıklıkla da olsa tam radyolojik ve/veya histolojik remisyon sağlanır. Mide 

kanserinde peritoneal metastazlı hastaların ikinci ila beşinci tedavi hattındaki tek tedavisi 

olarak, (Khomyakov ve ark 2017). Palyatif sistemik kemoterapi ile kombinasyon halinde, mide 

kanserinin peritoneal metastazları ile ortalama sağkalım 15,4 ay (Nadiradze ve ark 2015), 13 

ay (Khomyakov ve ark 2016) ve 19.5 aydı (Qi ve ark 2014). Üçüncü ila sekizinci tedavi 

sırasında yumurtalık kanserinin peritoneal metastazları için ortalama sağkalım 11 ay (Tempfer 

ve ark 2015) veya 14 aydı (Tempfer ve Redniczak 2015). Bu sonuçlar umut verici olsa da 

randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen verilerin eksikliği nedeniyle PIPAC sonrası 

sağkalım ile ilgili veriler dikkatle yorumlanmalıdır. PIPAC tekniği, semptomların aşağı yukarı 

kontrol edilmesini sağlar. Hastaların %60'ı (Gozetze ve ark 2018) ve özellikle tekrarlayan 

PIPAC uygulamalarının mümkün olduğu ve başlangıcında tedavide asitten etkilenen hastalarda 

yaşam kalitesinin stabilizasyonuna/iyileşmesine yol açabilir (Tempfer ve Redniczak 2015, 

Graversen ve ark. 2018, Tempfer ve ark 2015, Odendahl ve ark 2016)]. Beslenme durumu, 

PIPAC tedavisi altında da stabilize edilebilir (Hilal ve ark 2017). 

Sonuç 

Hastalığın yayılımı, ameliyatın zamanlaması, tümörün büyüklüğü, çıkarılan doku ve 

organlar, tümör histolojisi, tümör dokusunun kemoterapiye duyarlılığı, kemoterapötik ilaç 

dozu, kemoterapi süresi ve perfüzyon ısısı gibi birçok faktör hastanın genel durumunu 

ve ameliyat sonrası sonuçlarını etkileyebilmektedir. İncelenen çalışmalarda HIPEC ve PIPAC 

cerrahisi sonrası genel ve hastalıksız sağkalım süresinin uzadığı görülmektedir. Ancak hasta 

üzerindeki etkilerin daha kapsamlı değerlendirildiği (hangi kemoterapi ilacı, ısısı, ameliyat 
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sırasında kaç saat lavaj yapılacağı gibi…) randomize kontrollü çalışma sayılarının arttırılması 

gerektiği düşünülmektedir.  
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Cerrahi Hastalıları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Sağlık çalışanları, diğer sektörlerde çalışanların maruz kaldığı iş risklerinin yanı sıra, 

işle ilgili kas iskelet sistemi hastalıklarına (KİSH) neden olabilecek risk faktörlerine de maruz 

kalmaktadırlar. Kas-iskelet sistemi hastalıkları (KİSH), kasları, sinirleri, kan damarlarını, 

bağları ve tendonları etkiler. Pek çok farklı sektör ve meslekte çalışanlar, ağır kaldırma, eğilme, 

baş üstüne uzanma, ağır yükleri itme ve çekme, uygunsuz vücut duruşlarında çalışma, aynı veya 

benzer işleri tekrar tekrar yapma gibi iş yerinde risk faktörlerine maruz kalabilmektedir.  KİSH 

için bu bilinen risk faktörlerine maruz kalmak, çalışanın yaralanma riskini artırır. İşyerinde 

yaralanmaların bir diğer önde gelen nedeni bedensel tepkidir. Tekrarlayan hareketler gelecekte 

kalıcı ağrı geliştirebilir ve işle ilgili KİSH neden oluştururlar. Bir kişi belirli yüksek riskli 

faaliyetlere maruz kaldığında anatomik yapılarda günlük stres meydana gelebilir. Biriken stres 

vücudun normal iyileşme yeteneğini aşarsa, doku iltihabı gelişebilir ve işle ilgili KİSH’nın 

gelişmesine neden olur. Uzun süreli çalışma sonucunda belirginleşen kümülatif travma 

düzensizlikleri, tekrarlanan basınç altında incinmeler ve benzeri rahatsızlıklar mesleğin ilk 

yıllarında fark edilmemekte, zaman içerisinde birikimle ortaya çıkmaktadır.  

Teknolojinin gelişimi ile paralel olarak gelişen endovasküler girişimler ve laparoskopik 

ameliyatlar (minimal invaziv cerrahi) klasik açık ameliyatların yerini almakta, bu değişiklikler 

yeni tekniklere uygun ergonomik tasarımları gerektirmektedir. Laparoskopik ameliyatlarda 

kullanılan cihaz ve aletler açık ameliyatlara göre daha fazladır. Laparoskopik ameliyatlarda 

uzun enstrümanlar kullanılmaktadır ve cerrahın el yüksekliği ile ameliyat masası ilişkisi de 

değişmektedir. Görsel arayüz olarak monitör kullanılmaktadır. Cerrah girişimde bulunduğu 

organları monitörden izlemektedir. Ameliyathanedeki tasarım ve planlama eksiklikleri ekip 

ergonomisinde ve teknik yapılanmadaki eksiklikler, ameliyat sürecinde ve sonrasında, cerrahi 

ekibin çeşitli zorluklarla ve sağlık sorunları ile karşılaşmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca 

cerrahi işlemler sırasında uzun süre ayakta durmak, kronik veya akut sırt, bacak ve ayak ağrısı 

dahil olmak üzere kas-iskelet bozuklukları açısından yüksek bir risk oluştururlar. 
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İşle ilgili KİSH’ler önlenebilmektedir. Çalışma ortamları, çalışanın becerileri, fiziksel 

ve zihinsel kapasitesine ne kadar uyumlu ise, iş performansı da aynı oranda artmaktadır. 

Ergonomi ile çalışanların sağlık problemleri azalmakta ve üretim kalitesi mümkün olan en 

yüksek seviyeye çıkabilmektedir. Ergonomi, insan-makine sisteminin maksimum verimle 

çalışmasını sağlarken, diğer yandan insanın en rahat, en uygun çevre koşullarında çalışması için 

gerekli bilimsel verileri ortaya koymayı amaçlar. Ergonomi, daha az yorulma ve iş stresinin 

azaltılması, daha az iş günü kaybı, daha az meslek hastalığı, iş kazaları ve mesleki risklerin en 

aza indirilmesi, iş memnuniyetinin arttırılması, yaşam kalitesinin artırılması, üretimin kalite ve 

kantitesini arttırılması, meslek hastalığı maliyetinin azaltması ve işe dönüşü kolaylaştırmasını 

hedeflemektedir. 

Ergonomi, insan faktörleri; insanlar veya bir sistemin diğer unsurları arasındaki 

etkileşimlerin anlaşılması için ya da insan refahını genel sistem performansını optimize etmek 

üzere teori, ilkeler, veri ve yöntemleri tasarımı sunan bilimsel bir disiplin ve meslektir (IEA). 

Ergonomi, 1857 yılında Polonya’da “Doğa ve Endüstri” isimli haftalık bir dergide Wojciech 

Jastrzebowski tarafından yazılan makalede ilk kez kullanılmıştır.1949 yılında Murrel Yunanca 

Ergos: İş, Nomos: Kanun sözcüklerinden türetilmiş “Ergonomie” önermiştir. 

Ergonomi: Uyum, uygunluk anlamına gelir. “İşin insana, insanın da işe ve iş yeri 

ortamına uyumu” için gereken şartların araştırılmasıdır, genel anlamda çalışma ortamının 

kişilerin anatomik, fizyolojik ve psikolojik özeliklerine göre düzenlenerek, çalışana uygun hale 

getirilmesini hedeflemektedir (OSHA). 

Ergonomi, 1. Fiziksel, 2. Bilişsel ve 3. Kurumsal/Örgütsel Ergonomi olmak üzere 3 

bölümde incelenmektedir. (IEA-2015) 1. Fiziksel Ergonomi: İnsanın anatomik, antropometrik, 

fizyolojik ve biyomekanik özellikleriyle ilgilenir. Bunlar; çalışma sırasında duruşlar, malzeme 

taşıma, tekrarlanan hareketler, kas-iskelet sistemi bozuklukları, iş yeri düzeni, güvenlik ve 

sağlıkla ilgili konularıdır. 2. Bilişsel Ergonomi: İnsanlar ve sistemin diğer öğeleri arasındaki 

etkileşimlerde, algılama, mantık yürütme, karar verme, motor cevap gibi süreçlerle ilgilenir. 

Zihinsel çalışma yükü, karar verme, nitelikli performans, insan-makine etkileşimi, güvenilirlik, 

iş stresi ve eğitim gibi konular bilişsel ergonominin konularıdır.   3. Kurumsal/örgütsel 

Ergonomi: Kurumsal/örgütsel yapı, politika, iletişim, kaynak yönetimi, örgütsel kültür 

yönetimiyle ilgilenir. İletişim, ekip çalışması, iş tasarımı, çalışma saatleri, kaynak yönetimi, 

örgütsel tasarım, işbirlikçi çalışma, sanal örgütlenmeler, kalite yönetimi örgütsel ergonominin 

ilgilendiği konulardır. 
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Ameliyathanelerdeki ergonomi riskleri üç gruba ayrılır: 

1. Fiziksel ergonomi riskleri 

2. Bilişsel ergonomi riskleri 

3. Kurumsal/örgütsel ergonomi riskleri. 

1. Ameliyathanede fiziksel ergonomi riskleri: Kaldırma ve hareket etme, pozisyon/duruş, 

fiziksel ortam, cihazlar/ teçhizat 

Kaldırma ve hareket etme: Riskler 

Vardiya başına birden fazla kaldırma, tek başına kaldırma, hastaların manuel olarak 

taşınması, bariatrik hastaları veya iş birliği yapmayan hastaları kaldırmak, hastanın yataktan 

sedyeye transferi, kaldırırken belden eğilme, omuz yüksekliğinin üzerinde ve diz yüksekliğinin 

altında çalışma, ekipman/ağır aletler, sedye gibi ağır cisimleri itme, çekme, ağır 

tepsi/konteynerleri taşıma, monitör, hasta gibi ağır yüklerin itilmesi ve indirilmesi. 

Kaldırma ve hareket etme: Öneriler 

Yasal gereklilikleri ve mevcut en iyi uygulamaları (örneğin, elle taşıma ve ekran ekipmanı) 

yansıtmak için işyeri politikaları ve prosedürleri geliştirin ve uygulayın. İşleri tasarlarken 

fiziksel sağlık üzerindeki etkisini dikkate alın. Kişi başına günlük izin verilen yük sayısını 

sınırlayın. Tepsi/konteyner ağırlığında önerilen maksimum ağırlığı aşmayın. Hastanın manuel 

olarak kaldırılması gerekiyorsa, asla tek başınıza kaldırmayın (her zaman en az iki kişi) 

kaldırmayı koordine edin. Mekanik yardım cihazı kullanın veya ekiple çalışın, mekanik 

desteğin ne zaman ve nasıl kullanılacağı konusunda eğitime katılın. Yardım almadan hastaları 

asla transfer etmeyin. Omurganızı koruyun ağır kaldırmaktan kaçının, aynı anda kaldırıp 

bükülmekten kaçının. Yükü kaldırırken ve vücudunuza yakın tutun. Duruş ve fiziksel yükleri 

taşıma, daha güvenli hareket etme, itme ve kaldırma teknikleri konusunda tekrar eğitin ve 

eğitim alın. Daha güvenli hareket etme, itme ve kaldırma teknikleri ile ilgili talimatları asın. 

Pozisyon/duruş: Riskler 

El/bileklerle tekrarlayan hareketler, sırtın hiperekstansiyonu veya fleksiyonu, yanlış vücut 

biyomekaniği ve duruşu, bilgisayar mausu ile uzun süreli çalışma, uygun olmayan duruşlarda 

çalışma (uygun olmayan duruşların sürekli olarak bir saatten fazla veya iş vardiyasında birkaç 

saatten fazla sürmesi), soğuk-ıslak zeminde uzun süre ayakta durmak, uzun saatler ayakta 
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durma (bazı ameliyatlar için 10 saate kadar), sabit duruşlar, belden eğilme ve bükülme, 

ameliyathane ekipmanlarına, arabalara çarpma 

Pozisyon/duruş: Öneriler 

Daha iyi araçlar ve cerrahi teknikler tasarlayın, iyi çalışma pozisyonu/duruş ile ilgili 

talimatlar asın ve duruş bozukluklarını önleyin. İyi bir görsel ergonomi sağlayın (uygun göz 

monitörü seviyesi). Üst ekstremite ve bacak desteğini kullanın. Vücudunuzu destekleyen 

sandalye kullanın. Aktivite ve dinlenme arasında denge kurun. Scrub ve sirküle hemşire çalışma 

rotasyonu uygulayın. Büyük ameliyathanelerde ortamını yeniden tasarlayın. Küçük 

ameliyathanelerde fazla gereksiz ekipmanı kaldırarak yeterli alan yaratın. Yorgunluk önleyici 

mat kullanın. 

Fiziksel ortam: Riskler: 

Kaygan veya ıslak zeminler, düz olmayan zemin yüzeyleri, yetersiz aydınlatma, 

özellikle akşam vardiyalarında 

Fiziksel ortam: Öneriler:  

Yere dökülen sıvıları hemen temizleyin. Düz olmayan zemin yüzeylerini ortadan 

kaldırın. Dağınık veya engellenmiş çalışma alanlarını ortadan kaldırın. Optimum nem, ısı ve 

etkili havalandırma sağlayın, ameliyat alanını yeterince aydınlatın. 

Cihazlar/teçhizat: Riskler 

Bozuk ekipman kullanma. X-ışınlarının kullanıldığı cerrahi ameliyatlar sırasında kurşun önlük 

giyilmesi 

Cihazlar/ teçhizat: Öneriler 

Tüm ekipmanın temiz, güvenli, bakımlı ve iyi bir standartta olduğundan emin olun. Bozuk 

aletleri ve arabaları onarın. Kurşun önlüklerin giyilebileceği kişi başına sayısını sınırlayın 

2. Ameliyathanede bilişsel ergonomi riskleri 

Yüksek zihinsel iş talepleri, iş kontrolü. İş stresi ve eğitimler. Ameliyathanede etkili 

iletişim eksikliği. Şiddete maruz kalma. Fiziksel zorlanma, ağrı, yorgunluk. Gecikmeler. 

Kalifiye eleman eksikliği. Cerrahi komplikasyonlar. Psikolojik iş yükü. Güven eksikliği. İş 

memnuniyetsizliği. Hemşireler arasında çatışma. Diğer hemşirelerden iş beklemek. İşi bitirmek 
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için sınırlı süre. Meslektaşlardan ve amirlerden destek alamama. İnsan-bilgisayar etkileşimi. 

Karar verme ve etkileme yeteneğinde yetersizlik. 

Ameliyathanede bilişsel ergonomi riskleri: Öneriler 

Yönetici hemşirelerin, hemşirelerin sağlık ve refahını desteklemelerinin yönetici 

rollerinin merkezi bir parçası olduğunun farkında olmalarını sağlayın. İş-yaşam dengesine saygı 

gibi işyeri kültürünü destekleyecek politikalar geliştirin. Hemşireleri karar vermede aktif olarak 

katkı aramaya teşvik edin. Çatışmayı önlemek için ekip üyeleri arasında olumlu çalışmayı/etkili 

iletişimi teşvik edin. Şiddeti önleyin. Fiziksel aktivite ve egzersiz programları, lomber 

stabilizasyon egzersizleri, fitness eğitimi gibi programlar oluşturun/destekleyin. Kriz ve stres 

yönetimi, zaman yönetimi, giriş ve çıkış saatlerine uyum konusunda eğitim verin. Hemşirelerin 

kurum tarafından kendilerine değer verildiğini ve güvenildiğini hissetmelerini sağlayın. 

3.Ameliyathanede kurumsal/örgütsel ergonomi riskleri 

Uzun çalışma saatleri, vardiya arası zaman azlığı, hasta iken, izin gününde çalışma, 

zorunlu masai, insan kaynakları yönetimi, iş ve çalışma saatlerinin organizasyonu, ekip 

çalışması, iş birliği ve kalite yönetimi. 

Ameliyathanede kurumsal/örgütsel ergonomi riskleri: Öneriler 

Uygun hasta taşıma ekipman ve cihazlarının seçin. İş akışı ile ilgili sorunları saptayarak, 

ergonomik şekilde yeniden düzenleyin. Pozitif kurum yapısı ve kültürü sağlayın. İşe yeni alınan 

personelin oryantasyon eğitimi programına ergonomik tehlikeler ve kontrol yöntemleri dahil 

edin. Hemşirelere uygun çalışma saatleri, düzenli mola verme, yeterli personel ve herkes için 

standart çalışma saatleri sağlayın. Günlük işlemler ve sorunlar konusunda düzenli olarak 

çalışanlara danışın. Şikâyet, öneri programları oluşturun. Düzenli denetimler yapın, kontrol ve 

önlemlerin uygulanıp uygulanmadığı veya bir sorun olup olmadığı düzenli olarak saptayın. 

Sonuç olarak:  

Ameliyathane çalışanları için ergonomi çok önemlidir ve çalışma ortamı çalışanların 

sağlığını koruyacak şekilde düzenlenmelidir. Ameliyathanedeki çalışma koşullarının 

kalitesinin artırılması, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra verimlilik ve 

performanslarını da artırmakta, bu da çalışanların sağlığına olumlu yönde katkı sağlamaktadır. 

İyi ergonomik çalışma koşulları motivasyonu ve iş memnuniyetini artıracak, çalışanların 

stresini, devamsızlıklarını, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını azaltacaktır.  
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GİRİŞ 

 Dokularda 70 C0 de proteinlerin koagülasyonu ve ısının 100 C0 çıkarılması ile dokularda 

termal yıkım, sıvının buharlaşması ve kesi oluşmaktadır.  Isının bu etkisinden yaralanmak için, 

cerrahi girişimlerin %80’de kullanılan elektrocerrahi cihazları, lazer, ultrasonik bistüriler, 

matkap, testere vb. elektrikli aletler eksizyon, hemostaz ve diseksiyon için kullanılmaktadır (1-

3).  

 Buharlaşma, cerrahi dumanın oluşmasına, ince partiküllerin atmosfere yayılmasına ve 

toksik, kanserojen, mutajenik veya genotoksik etkileri ile mesleki tehdit oluşturmaktadır (4,5). 

Çalışan sağlığı açısından bakıldığında; her yıl yarım milyon sağlık çalışanının cerrahi dumana 

maruz kaldığı tahmin edilmektedir (5). Cerrahi duman içeriğinde; Aseton, Akrilamid, 

Akrilonitril, Aldehitler (örn. asetaldehit, formaldehit), Bakteri, Benzen1-6, Kan parçaları, 

Bütadien, Karbon monoksit, Kanserojenler, Kloroform, Etilbenzen, Furfural, Hidrojen siyanür, 

İzobütilen, Metan, Naftalin, Nitriller, Fenol, Propilen, Polisiklik aromatik hidrokarbonlar 

(PAH), Stiren, Toluen, Virüsler, Uçucu organik bileşikler, Ksilen olduğu bilinmektedir (6). 

Cerrahi duman ayrıca canlı organizmalar (örn. virüsler, bakteriler) içerebilir (7). 

 Cerrahi dumanla ilişkili üç faktör tehlikeye etki etmektedir. Bunlar kokuyu, partikül 

maddenin boyutunu ve canlılığı içerir. İlk olarak yanmış doku dumanının kendine özgü 

kokusunun alınması, potansiyel tehlikelere maruz kalındığının ya da filtrenin etkin 

çalışmadığının belirtisidir (1). Partiküllerin %77 si 1.1 mikrondan küçük olup ortalama boyutu 

0.07 mikrondur. (IIC) (2,8). Partiküller yaklaşık 40 mil yol alabilmekte (40x1,609 =64,36km), 

sayıları 0.30 m3 (1 Fit küp) 60.000 - 1 milyonun üstüne çıkabilmektedir  (9),   havadaki 

konsantrasyonları yaklaşık 20 dakika sürmekte ve 6 x 8 m2 de çevresel kontaminasyon 

oluşturabilmektedirler (Kanıt IIB). Mikroorganizmalar 72 saate kadar varlıklarını 

sürdürebilmektedir (10). 

 Cerrahi duman, HBV, HPV, HIV gibi virüsleri ve diğer canlı mikroorganizmaları 
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içerebilmekte ve sağlık çalışanlarına bulaşma riski taşımaktadır (IIA). In ve ark. (2015) 

yaptıkları araştırmada kanserli dokudan açığa çıkan dumanda canlı kanser hücrelerine 

rastlanmıştır (Kanıt IIA) (12). Robertson‑More, Wu (2021) yaptıkları sistematik incelemede 

araştırmaların %83’nün viral partikülleri ve %43’nün cerrahi dumanı potansiyel taşıyıcı olarak 

belirlediğini saptamışlardır (11-13). Cerrahi dumanın etkilerine bakıldığında Tomita ve ark. 

(1981) yaptıkları araştırmada CO2 lazer ile üç filtresiz sigara ve elektrocerrahide 15 dakika 

maruz kalmak 6 filtresiz sigara içmeye eş değer bulunmuştur (Kanıt IIB) (14). 

Karboksihemoglobin ve methemoglobin (hemoglobinin modifiye halleri) eritrositlerin oksijen 

taşıma kapasitesini azaltarak ve hipoksi, bulantı ve kusmaya neden olmaktadırlar. Teorik olarak 

laparoskopik cerrahi sonrası karın duvarı metastazının etiyolojisine katkıda bulunabileceği 

öngörülmektedir (VC) (15). Cerrahi dumanda bulunan PAH'lar artan miktarda kanama ile 

ilişkilendirilmiştir (7,15-17). 

 Cerrahi dumanın sağlık çalışanları üzerine etkilerine bakıldığında; öncelikli olarak 

solunum yollarında akut ve kronik inflamatuar değişiklikler (amfizem, astım, kronik bronşit), 

alerjiler, anemi, anksiyete, kanser, kardiyovasküler disfonksiyon, kolik, dermatit, hipoksi, baş 

dönmesi, baş ağrısı ve sersemlik, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, gözde tahriş, göz 

sulanması, hapşırma, sinüs sorunları ve nazofaringeal, burun ve boğaz, lezyonları, bulantı, 

kusma, hamilelik komplikasyonları, infertilite, lösemi, zayıflık gibi etkiler görülmektedir (18-

24). 

 Le Moual ve ark. (2013) yaptıkları araştırmada ağır kalıcı astım geliştirme riskinin, 

ameliyathane hemşireleri arasında idari personele göre 2.48 kat daha yüksek olduğunu 

saptamışlardır (25). Diğer bir araştırmadaAnderson & Goldman (2020)   cerrahi dumanın, 

gebelik için olumsuz katkıda bulunan bir faktör ve hamile çalışanlar için cerrahi duman için 

mevcut kılavuzlara ve standartlara uyulsa bile üreme sonuçlarını tam olarak korumak için 

yeterli olmayabileceği belirtilmiştir (VA) (26). Ayrıca ince partiküllü hava kirliliğine uzun süre 

maruz kalmanın menopoz sonrası kadınlarda kardiyovasküler hastalık ve ölüm insidansı ile 

ilişkili olduğu belirtilmektedir (27). Hallmo ve ark(1991)  laringeal HPV hikayesi olmayan 44 

yaşındaki bir cerrahta laringeal HPV siğillerinin geliştiğini belirlenmişlerdir (Kanıt VB) 

(25,26,28).  Cerrahi dumanın ameliyathanelerde oluştuğu ve oldukça tehlikeli ve toksik, 

kanserojen, mutajenik veya genotoksik partikülleri taşıdığı bir gerçektir. Hasta ve çalışan 

sağlığı üzerine etkilerinin azaltılması/önlenmesi gerekmektedir. Bu konuda AORN_The 

Association of periOperative Registered Nurses,ANSI_American National Standards Institute, 

NIOSH_The National Institute for Occupational Safety and Health, CDC_Centers for Disease 
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Control and Prevention,OSHA_the Occupational Safety and Health 

Administration,ASLMS_American Society for Laser Medicine and Surgery ve Avustralya 

Perioperatif Hemşireler Koleji (ACORN) gibi mesleki kuruluşlar hastaların ve cerrahi ekip 

üyelerinin cerrahi dumanın tehlikelerinden korunması gerektiğini belirtmektedirler (IVB) (29).  

Aynı zamanda bu kuruluşlar cerrahi dumana maruziyeti azaltmak ve güvenli uygulamalar 

oluşturmak için kontrol hiyerarşisi tablosunun kullanımını önermektedir. Bunlar; tehlikeyi 

ortadan kaldırmak, dumansız ortamın sürdürülmesini sağlamak, mühendislik kontrollerini 

kullanmak, idari kontrolleri sağlamak (politika oluşturma, personel eğitimi vb.), kişisel 

koruyucu ekipman kullanmaktır (Orta düzey kanıt) (2,30). 

Cerrahi dumanın uzaklaştırılması 

 Duman tahliye uygulamalarını uygulamak (IIIB) (31) ve uygulamalara uyum sağlamak 

çok önemlidir (7). Ayrıca kontrol edilebilir bir tehlike olan cerrahi dumanı ortadan kaldırmak, 

sağlık maliyetlerini azaltmakta ve cerrahi personelin ve hastaların sağlığını korumaktadır (VB) 

(23).  

 Cerrahi dumanı tahliye etmek için bir duman tahliye sistemi (örn. duman tahliye cihazı, 

dahili filtre) kullanılmalıdır (Güçlü düzey kanıt).  Mevcut duman uzaklaştırma sistemleri; 

1. Merkezi duman tahliye/havalandırma sistemleri;  

2. Duvara monte duman tahliye cihazları, Aspiratörler (Medical Surgical vacuum) 

3. Lokal duman tahliye cihazları (local exhaust ventilation) olarak sınıflanabilir (2). 

Merkezi Duman Tahliye/Havalandırma Sistemleri 

  Oda havalandırması, saatte 20 hava değişimi kirleticileri yakalamak için yetersizdir. Bu 

yüzden lokal duman tahliye sistemi (LEH) kullanılmalıdır. Genel tek yönlü oda 

havalandırmasının (Laminer) sınırlı cerrahi duman üretiminde kullanılması önerilmektedir 

(IIB) (2,32). 

Duvara Monte Aspirasyon Sistemi /Aspiratörler 

  İnce partikül dozunu %48 oranında azalttığı için duman tahliyesi için etkili 

olmayabilirler (Kanıt II). Küçük miktarlarda cerrahi dumanı tahliye etmek için duvara monte 

aspirasyon sistemi kullanılabilir  (Eşit yarar/ zarar) (2,33).  

Lokal Duman Tahliye Cihazları 

 Havadaki partikül veya organik komponentlerin seviyelerini %99 (Kanıt IIB) oranında 

azaltabilir ancak tamamen ortadan kaldıramaz (IIC). Duman tahliyesi kullanılmış olsa bile, 

ameliyathane odasının, çapı ≤ 100-200 mikron olan partiküllerle kontamine olduğu ortaya 

koyulmuştur (IIB) (34,35).  
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Dahili filtre portları, organik kompenentleri ve bazı aldehit seviyelerini ve ameliyathane 

personelinin maruziyetini azaltabilir (Kanıt IIC, VB). Ön filtre; büyük parçacıkları, ULPA; 

küçük parçaları, kömür filtre; zehirli gaz ve kokuları yakalamaktadır (36 37). ULPA filtreler; 

0.1-0.2 mikron küçük partikülleri %99.9995 oranında filtreleyebilir ve cerrahi duman 

beklendiği durumlarda kullanılmalıdır (Güçlü düzey kanıt). Cerrahi dumandaki kanserojen 

bileşiklere maruz kalma riski, aktif karbon filtresinin kullanılmasıyla azaltılabilir (IIB) 

(2,11,38). Cerrahi dumanı uzaklaştırma materyalleri multidisipliner bir ekip tarafından 

değerlendirmeli, karar tüm sağlık çalışanlarını etkileyeceğinden bireysel otoritelere bağlı 

olmamalıdır (IIIA). Duman tahliye sistemlerinin değerlendirilirken; Filtre tipi, farklı duman 

miktarlarını karşılamak için değişken akış hızları, otomatik uzaktan aktivasyon varlığı, gürültü 

seviyesi, koku azaltma durumu, sistemin mevcut ürünlerle uyumluluğu, etkisi ve verimliliği 

(emiş gücü), filtrelenmiş hava resirkülasyonunun olmaması, maliyet, uyumluluk ve 

kabullenme, ergonomi gibi bilgiler sorgulanmalıdır (31,39). Değerlendirmede uyumlaştırılmış 

ISO 16571:2014(en) standartlarına dikkat edilmelidir. Cerrahi duman uzaklaştırma sürecinde 

dikkat edilmesi gereken durumlarında işlem öncesi ekip değerlendirmesi yapılmasıdır. 

Cerrahi duman oluşup oluşmayacağı, duman tahliye sistemlerinin varlığı, çalışırlığı ve 

kullanılabilirliği, ekipmanın optimal yerleşimi hakkında ekip konuşmalıdır (Orta düzey kanıt) 

(2). Vakum, duman kaynağına sürekli yakın olmalı (2cm), HIV bulaşma riskinde alana 1cm 

yakın olmalı (VA), ortamda bir yanık kokusu varsa filtre değiştirilmelidir. Duman tahliye 

üniteleri üreticinin yazılı talimatlarına göre kullanılmalıdır (Güçlü düzey kanıt) (2, 40).  

İşlem bitiminde hortum, filtre ve absorbe edici maddelerin enfekte atık kabul edilmeli ve 

enfekte atık kutusuna atılması gerekmektedir. Filtrelenmiş havanın tahliyesine, HEPA veya 

aktif karbon filtresi varsa izin verilebilir. Duman tahliyesine yönelik işlemler, sonuçları ve 

sağlık semptomları raporlanmalıdır (Orta düzey kanıt) (2, 41). Ek olarak, sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının HPV lezyonlarını lazer ve loop elektrocerrahi eksizyon (LEEP) ile tedavi 

ederken HPV'ye maruz kalma açısından yüksek risk altında olduğu, bu nedenle aşılamayı 

düşünmeleri gerektiği vurgulanmaktadır (41,42). Cerrahi dumanın uzaklaştırılması kadar 

duman oluşumunun azaltılması da önemlidir. Duman oluşumunu en aza indirmek için; 

dokuların yanmasından kaçınılmalı, uzun diseksiyon sürelerinden kaçınılmalı, soğuk hemostaz 

tercih edilmelidir. Daha fazla klips ve dikiş kullanılmalıdır. Küçük partiküllerin daha az 

üretildiği teflon (Kanıt IIB) ve bipolar koter uçları (Kanıt IIA) önerilebilir (43). 

Mühendislik kontrolleri; tehlikelerin azaltılması, havalandırma ve tahliye cihazlarının, 

filtrelerin ve kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) kontrolünü içermektedir (Orta düzey kanıt) 
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(2,11). Ameliyathane havasının en az International Organization for Standardization (ISO) 7 

standardına uyması gerekmektedir. 

 

 
 Şekil 1: ISO standartlarına göre hava sınıflandırması_Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel 

Müdürlüğü 

 

Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı 

 Cerrahi dumanın yönetiminde diğer bir önlemde solunum koruyucularının 

kullanılmasıdır (IIB) (39). Cerrahi maskeler potansiyel olarak maruz kaldığı patojenleri içeren 

submikron boyutlu aerosolleri uzaklaştırmak için yeterli olmayabilir (IIB) (44). Çalışanların 

havadaki bulaşıcı organizmalara maruz kalmasını azaltmak için cerrahi maskeler değil, NIOSH 

(Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) sertifikalı solunum maskeleri (IIB) (45), bilinen veya 

şüphelenilen aerosol bulaşabilen hastalıkları (örn. tüberküloz, suçiçeği, rubuella) olan 

hastalarda yüksek riskli, aerosol üreten prosedürler içinse uyum testi uygulanmış bir cerrahi 

N95 filtreleme parçası solunum cihazı kullanılması önerilmektedir (Güçlü düzey kanıt) (2). 

Ultrasonik ve yüksek ısılı koter kullanılan ameliyathanelerdeki tüm personel için ameliyatlar 

sırasında sıvıya dayanıklı önlük, eldiven ve yüz siperliğinden oluşan kişisel koruyucu ekipman 

zorunlu olmalıdır (IIA) (2,44-46). Maskelerin etkinlik düzeyi aşağıdaki resimde görülmektedir. 
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Şekil 2. Cerrahi ve N95 maske_Assocation of Operating Room Nurses (AORN). (2018). 

Management of Surgical Smoke Tool Kit Part II: The Hazards of Surgical Smoke. 

https://www.aorn.org/guidelines/clinical-resources/tool-kits/management-of-surgical-smoke-

tool-kit Accessed 20.11.2021). 

 

 Bazı sağlık çalışanları duman tahliye cihazlarının ses, ekipman eksikliği, hekimin 

istememesi, dikkat dağıtımı, duman tahliye borularının çok hantal olması (ergonomik 

zorlukları), kullanımı konusunda yetkinlikte eksiklik vb. nedenlerle kullanımına direnç 

göstermektedirler. Hemşireler duman tahliye tavsiyelerine uymanın önündeki belirli kurumsal 

engelleri ne kadar yüksek değerlendirirse, duman tahliye tavsiyelerine uyma olasılıkları o kadar 

az olmaktadır (47). Cerrahi duman yönetimine uyumu etkileyen belirli kilit göstergelerden biri 

artan bilgi ve eğitim olarak belirlenmiştir (48). Tüm cerrahi ekibe cerrahi duman ile ilgili eğitim 

verilmelidir. (31). Eğitimde cerrahi dumanın tanımı, dumanı yönetmenin yolları, dumana maruz 

kalmanın hastalar ve sağlık çalışanları üzerindeki sağlık etkileri, duman tahliye sistemleri ve 

malzemelerinin seçimi (örn. tahliye üniteleri), duman tahliyesi ile ilgili politika ve prosedürler 

hakkında kapsamlı bir içerik oluşturulmalıdır (yarar zarar dengede) (2,38).  

 Cerrahi dumanın etkilerinden korunmada cerrahi ekip lokal duman tahliyesini şart 

koşacak politikalar oluşturmalıdırlar. Ülkelerin uygulamaları incelendiğinde farklı uygulamalar 

görülmektedir.  

 Türkiye, (Risklerden korunma önerileri, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, Tarih: 

30/6/2012) filtrelerden bahsedilmiş ancak bir öneri getirilmemiştir. Ayrıca, Sağlıkta Kalite ve 

Akreditasyon Daire Başkanlığı kalite standartları içerisinde cerrahi dumana yer verilmemiştir 

(50). 

 Fransa; 7 Mart 2008 tarih ve 2008-244 sayılı kararname ile getirilen Fransız İş 

Kanunu'nda bazı yükümlülükler belirtilmiştir. 

 İngiltere; İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), özellikle lazer cerrahisi 
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sırasında, emisyon kaynağının yakınında duman tahliye sistemlerinin kullanılmasını 

önermektedir.  

 Almanya; 2014 yılından bu yana Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı zararlı duman üreten 

cihaz ve aletler, ancak standartlara uygun ve havalandırma sistemi ile donatılmışsa 

ameliyathanelerde kullanılmalıdır.  

 ABD; sağlık tesislerinin cerrahi duman oluşturan prosedürler sırasında bir tahliye sistemi 

donatması ve kullanması artık zorunludur 

 Kanada; Standartlar Birliği (CSA), cerrahi duman filtrasyonu ve tahliyesi için en 

kapsamlı standartlardan birini geliştirmiştir (49). 

Sonuç 

 Cerrahi dumanın güvenli bir seviyesi yoktur.  (Kanıt VB) Cerrahi duman mesleki bir 

tehlike olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla dumansız çalışma ortamı sağlanmalı, lokal duman 

tahliyesi uygulanmalı, kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. Mutlaka iki koruyucu yöntem 

birlikte kullanılmalıdır. Ameliyathane hemşireleri cerrahi duman güvenliği önlemlerini 

savunabilir ve kurumları yönlendirebilirler (IIIB). 

Anahtar kelimeler: Cerrahi duman, Maruziyet, Tehlikeler 
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GİRİŞ 

Ameliyathanelerde radyasyon ve lazer, tanı ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır.  

Radyasyon ve lazer çalışan güvenliğini tehdit eden risk faktörleri arasında yer almaktadır.  

RADYASYON 

Radyasyon, enerjinin ortamda parçacık ya da elektromanyetik dalgalar halinde 

yayılmasıdır. İleri teknolojinin kullanıldığı ameliyathanelerde radyasyon kullanımı da 

yaygınlaşmıştır. Radyasyonun kaynağı (C-kol, O-kol, taşınabilir veya sabit röntgen cihazı, 

brakiterapi, sabit floroskopi ünitesi, lazer) girişime ve ortama (ameliyathane, girişimsel 

radyoloji, hibrit ameliyathane) bağlıdır. Radyasyon, ortopedi, kardiyoloji, üroloji, nöroşirürji, 

kulak burun boğaz gibi cerrahi alanlarda kullanılmaktadır. Sağlık alanında uzun süreli ve düşük 

doz maruziyet söz konusudur. Mesleki radyasyona maruz kalma miktarı, hastanın aldığı 

radyasyon miktarı ile ilişkilidir. Radyasyona maruz kalmak ağrı, eritem, kan değerlerinde 

değişiklik, bulantı, kusma, yorgunluk, saç dökülmesi, kemik iliği hasarı, kanser, genetik 

mutasyon, katarakt, yanıklar, doku nekrozu, spontan abortus ve konjenital anomalilere neden 

olabilir. Radyasyonun en çok etkilediği bölgeler tiroid, gözler, eller ve gonadlardır.  

Radyasyon Güvenliği 

Ameliyathane çalışanları güvenli olmayan radyasyon seviyelerine karşı korunmalı ve 

maruziyet en aza indirilmelidir. Radyasyon risklerinden kaçınmak için minimum doz radyasyon 

kullanarak maksimum yarar sağlanmalıdır. Radyasyon kaynağından mümkün olan en uzak 

mesafede korunmalı ve kaynağa yakın geçirilen süre sınırlandırılmalıdır. Radyasyona maruz 

kalma olasılığı olan tüm sağlık çalışanları kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmalıdır. 

Radyasyon kaynaklarının bulunduğu her oda uyarıcı işaretle belirtilmelidir. Radyasyon 

kullanımı sırasında kapılar kapalı tutulmalıdır. ACR (American College of Radiology-

Amerikan Radyoloji Koleji) ve AAPM (American Association of Physicists in Medicine- 

Amerikan Tıp Fizikçiler Birliği), personelin mümkünse radyasyon kaynağından en az 3 ft (1 

m) uzaklıkta olmasını önermektedir. Radyasyon ekipman operatörü, ekipmanı etkinleştirmeden 

önce tedavi odasında bulunan personeli uyarmalıdır. Böylece kaynaktan mümkün olduğunca 
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uzak kalınması ve koruyucu önlemler alınması sağlanır. Girişim başladığında floroskopi 

ünitesinin görüntü yoğunlaştırıcı tarafında durulmalıdır. Radyasyona maruz kalma sırasında 

hastanın konumunu korumak için askılar, traksiyon aletleri, kum torbaları kullanılmalı ve 

filmleri sabitlemek için ise kaset tutucular kullanılmalıdır. Hastayı manuel olarak tutmak direkt 

ışına maruz kalma riskini artırır. Lenfatik izlem ve sentinel lenf nodu biyopsisi sırasında, 

ışınlanan dokudan mümkün olduğunca uzak durulmalı ve ışınlanan doku uzun forseps ile 

tutulmalıdır. Radyasyon kaynağı sabit özellikte ise, hibrit ameliyathane, girişimsel radyoloji 

odası gibi bölümlerin inşaatı sırasında genellikle 1-3 mm kurşun veya kurşun eşdeğeri bir 

malzeme (örn. tungsten antimon, bizmut-antimon) ile yapısal bileşenler (duvarlar, pencereler, 

kontrol kabinleri, kapılar, koruyucu bölmeler gibi) kaplanmalıdır. Çalışanların kullanması 

gerektiğinde kişisel koruyuculara ek olarak ekipmana monteli ve mobil koruyucular 

kullanılmalıdır. Koruyucu başlık kullanılmalıdır. Koruyucu önlükler, radyasyon kaynağı 

etkinleştirildiğinde girişim sırasında hazır bulunan cerrahi ekibin tüm üyeleri tarafından 

giyilmelidir. Koruyucu önlükler, vücudu tiroid hizasının altından dizine kadar örtmelidir. Sırtı 

radyasyon ışınına maruz kalacak personel, vücudu saran önlükler giymelidir. Floroskopinin 

kullanıldığı girişimler sırasında ortamdaki tüm personel tiroid kalkanı kullanmalıdır. Sağlık 

çalışanı radyasyon ışın kaynağının yakınındaysa, kurşunlu göz koruyucu kullanılmalıdır. 

Koruyucu eldivenler, kullanıcının elleri birincil röntgen ışınına yakın mesafede iken 

giyilmelidir. İnvaziv girişimin gereklilikleri izin verdiğinde, kişisel ve hareketli koruma 

ekipmanlarının kombinasyonu kullanılmalıdır. Kurşun önlükler ve tiroid kalkanları düz bir 

şekilde saklanmalı veya dikey olarak asılmalı ve katlanmamalıdır. Önlük ve kalkanlar 

çatlamaya karşı hassastır. Çatlak oluşması önlüğün koruma bariyeri olarak etkinliğini 

azaltabilir. Koruyucu malzemeler üreticinin kullanım talimatlarına göre temizlenmeli ve 

dezenfekte edilmelidir. Ameliyathane çalışanının, çalışma süresince dozimetre taşıması ve bu 

dozimetrelerin kanunda belirtilen aralıklarla ölçümünün yapılması gereklidir. Dozimetreler 

ışınların etkilerine göre çalışır ve kullanım amaçlarına göre farklı dozimetreler vardır. 

Uluslararası Radyolojik Korunma Komisyonu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’nun 

hazırladığı Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’nde, görevi gereği radyasyon kaynaklarıyla 

çalışan ve radyasyona maruz kalan kişilerin, iç ve dış radyasyon kaynaklarından alınabilecek 

maksimum yıllık doz sınırları belirtilmiştir. Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği’ne göre; 

“radyasyon görevlileri için etkin doz ardışık beş yılın ortalaması 20 mSv'i, herhangi bir yılda 

ise 50 mSv'i geçemez” olarak bildirilmektedir. Ameliyathane çalışanları, çalışma süresince bir 

dozimetre taşıması gerekmektedir. Dozimetrelerde doğru okuma elde etmek için vücudun aynı 
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bölümüne takılması önerilmektedir. Floroskopik işlemlerde sıklıkla görev alan personel en az 

bir radyasyon monitörü kullanmak zorundadır. Radyasyon monitörleri personelin maruz kaldığı 

günlük radyasyon miktarını belirlemede kullanılan ana mekanizmalar olup radyasyon ile 

çalışan personel tarafından sürekli olarak kullanılmalıdır. İki monitör kullanıldığında ise, biri 

kurşun önlüğün içinde, diğeri yakada veya kurşun önlüğün dışında sol omuz bölgesinde olmak 

üzere iki dozimetre kullanılması önerilmektedir. Önlüğün altına takılan dozimetre tüm vücut 

seviyesini ölçerken, diğeri baş, boyun ve göz merceklerinin radyasyon seviyesini ölçer. Birincil 

röntgen ışınının 1 m yakınında çalışırken parmak dozimetresi kullanılmalıdır. Parmak 

dozimetrelerinin kullanımı, Uluslararası Radyolojik Koruma Komisyonu (International 

Commission on Radiological Protection-ICRP) ve Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği 

(European Society of Gastrointestinal Endoscopy-ESGE) tarafından yayınlanan rehberlerde de 

desteklenmektedir. Her iş gününün sonunda radyasyon monitörleri ve dozimetreler belirlenen 

bir yerde saklanmalıdır. Dozimetre raporlarının sonuçları kişiye en az yılda bir kez rapor 

edilmelidir. Dozimetrelerin sonuçları aylık, iki ayda bir veya üç ayda bir rapor edilebilir. 

Hamile olduğu bilinen veya olasılığı olan personelin, mesleki radyasyon dozu kısıtlanmalıdır. 

NRC (Nuclear Regulatory Commission- Nükleer Düzenleme Komisyonu) düzenlemeleri, 

gebeliğini beyan eden ve mesleki olarak radyasyona maruz kalmak durumunda olan sağlık 

çalışanı embriyo veya fetüsü tüm gebelik süresi boyunca 0.5 rem'i geçmemelidir.  Doz zaman 

içinde aynı kalmalı ve dozun tamamına bir defada maruz kalınmamalıdır. Radyasyon Güvenliği 

Yönetmeliği’ne göre hamile radyasyon görevlileri için doz sınırları; “toplum için belirlenen doz 

sınırlarına uyulur” olarak belirtilmektedir. Hamile olan personel, radyasyona maruz kaldığı 

zamanda koruyucu olarak beline dozimetre takmalıdır. Hamile sağlık çalışanının alınan 

radyasyon miktarını yakın bir düzeyde belirlemek için bel hizasında önlüğün altına fetüsün 

hizasında bir dozimetre takmalıdır. Karın bölgesinin etrafını kapsayacak kadar geniş bir gebelik 

kurşun önlüğü veya çift kalınlıkta önlük giymelidir. Hamile personelin dozimetreleri aylık 

olarak okunmalıdır. Cerrahi ekip üyeleri görev ve sorumluluklarına uygun olarak, işe 

alındıklarında ve yıllık olarak, radyasyon kaynaklarının kullanımına ilişkin eğitim almalıdır. 

Eğitim; radyasyona maruz kalmanın en aza indirilmesi, dozimetre kullanımı ve takibi, 

radyoaktifnüklid alan hastanın bakımı, radyoaktifnüklidlerin kaydedilmesi, materyalin 

güvenliğinin sağlanması ve kontrol edilmesi, dökülmelere acil müdahale konularını 

kapsamalıdır. 
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LAZER 

Lazer, radyasyonun uyarılmış salınımıyla kuvvetlendirilen ışık (Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation-LASER) anlamındadır. Cerrahide kullanılan lazer çeşitleri; 

karbon dioksit lazer, holmiyum (Yttrium alüminyum garnet-Ho:YAG) lazer, neodimiyum 

(Yttrium Alüminyum Garnet-Nd:YAG) lazer, argon lazer, excimer, potasyum titanil fosfat 

(KTP), erbium, serbest elektron lazeri, ayarlanabilir boya lazeri, diod lazerlerdir. 

Lazer Cerrahisinin Avantajları 

Lazer ışını, dokunun insizyonu veya ablasyonu için hassas bir şekilde odaklanma sağlar. 

Minimal invaziv tekniklerle veya diğer cerrahi yöntemlerle erişilemeyen alanlara ulaşım sağlar. 

Ameliyat bölgesinde kanama kontrolü, vasküler alanlarda hemostaz ve cerrahi alanın engelsiz 

görünümü sağlanır. Dokulara minimum düzeyde girişim sağlanarak bu esnada oluşan travma 

da minumum düzeyde olur. Hedef dokuya verilen lazer miktarı kesin olarak bilinir ve bu sayede 

çevre dokuya verilen termal hasar daha az olmaktadır. Lazer ışını mikroorganizmaları 

buharlaştırır ve enfeksiyon riskini azaltır. Ameliyat sonrası hızlı iyileşme süreci sağlanır. 

Cerrahi girişim daha hızlı yapılabildiği için hem anestezi süresi hem de ameliyat süresi daha 

kısadır. Genel anestezi uygulanmadan birçok girişim yapılabilir.  Hastanın ameliyat sırasında 

ve sonrasında duyduğu ağrıyı azaltmaktadır. Ameliyat sonrası ödem daha az görülmektedir. 

Lazer Tehlike Sınıflandırması 

Sınıf 1: Normal çalışma koşullarında zararlı ışın yaymayan ve tehlikeli maruziyet koşulları 

oluşturmayan kapalı sistemler içinde de kullanılan lazerlerdir.  Direkt olarak bakılması 

önerilmez. Herhangi bir kontrol önlemi gerektirmez. Düşük güçlü lazerlerdir (Ör: diyot lazer 

gibi)   

Sınıf 2: Görülebilir dalga boyunda (400-700 nm) ışın yayan 1mW’den düşük güce sahip 

lazerlerdir (Ör: Helyum-Neon gibi). Uzun süre direkt ışına maruz kalınmadığı sürece göz 

kırpma refleksi potansiyel zararlardan gözü korur.  

Sınıf 3: Göze etkilerini engellemek amacıyla önlem alınması gereken orta dereceli enerjiye 

sahip lazerlerdir. Ciltte hasar oluşturmazlar ancak çıplak gözle bakılması tehlikelidir. İki alt 

gruba ayrılırlar: Sınıf 3A; normal şartlarda yaralanmalara neden olmayan, göze zarar verebilen 

1,0 – 5,0 mW güçleri arasındaki lazerleri içerir (Helyum neon lazerler). Doğrudan çıplak gözle 

bakılmaması gereken lazerlerdir. Doğru optik yoğunluğa sahip koruyucu gözlük takılmalıdır. 

Sınıf 3B; 0.5 watt veya daha az çıkışlı sürekli lazer ışığı kalıcı göz hasarına neden olabilir. Işına 

maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Doğru optik yoğunluğuna sahip koruyucu gözlük takılmalıdır.   
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Sınıf 4: Yangın tehlikesi oluşturan, gözler ve cilt için tehlikeli olan lazerler bu grupta yer alır. 

Yansıyan lazer ışınları da göz için tehlikeli olabilir, önlem alınması gerekir. Katı kontrol 

önlemleri uygulanmaktadır. Cerrahi tedavilerin büyük çoğunluğunda kullanılır. 

Lazer Güvenliği 

Lazerler doğrudan temas durumunda veya yansıtıcı bir yüzeyden yansıması durumunda 

potansiyel olarak tehlikelidir. Risk alanı, ışın yayan lazer kaynağının yaklaşık 30 m etrafına 

kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle ameliyathanenin bu alanı “lazer kontrollü alan” olarak 

belirlenmeli, bu alanda bulunan çalışanlar, gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. Lazer 

kullanımı esnasında, odanın tüm girişlerinde görünür yerlere lazer uyarı işaretleri yerleştirilir. 

Nominal tehlike bölgesindeki kapılar kapalı tutulur. Kapıların kapatılması, nominal tehlike 

bölgesinin tanımlanmasına ve lazer ışınlarının odanın ötesine geçmesinin önlenmesine 

yardımcı olur. Lazer iletimi gerekli olmadığında lazer bekleme moduna (stand by)  alınır, lazer 

kapatılır veya ışın perdeleri veya kapakları kullanılır. Bu uygulamalar, lazerin istenmeden 

etkinleştirilmesini önler. Üreticinin kullanım talimatlarına göre her işlemden önce kalibrasyon 

veya hedef ışın hizalama testi yapılır. Ameliyathane trafiği hasta ve lazer güvenliği konusunda 

eğitim alan kişilerle sınırlandırılır. Lazerin kullanıldığı işlem öncesi, sırası ve sonrasında sağlık 

kuruluşu tarafından onaylanan lazer güvenlik kontrol listesi kullanılır. Lazer güvenlik kontrol 

listesi, kullanılacak ekipmanı, personeli ve hasta güvenliği girişimlerini kapsar. Göz, lazer 

yaralanmasına en duyarlı organdır. Lazer ışınlarının düşük miktarları bile, kalıcı optik 

zedelenmelere neden olabilir. Lazer ışığının görünür olması da yeterli güvenliği sağlamaz. 

Lazer ışın demetine ve yansımalarına direkt bakmaktan kaçınmak gerekir. Nominal tehlike 

bölgesinde, kullanımdaki lazerin belirli dalga boyuna ve optik yoğunluğuna uygun koruyucu 

gözlük takılmalıdır. Gözün yaralanma riski, lazerin dalga boyuna bağlıdır. Lazer ışını retina 

üzerine odaklanırsa renkli görme ve/veya gece görmesi bozulabilir veya kaybolabilir. Lazerin 

gözde oluşturabileceği hasar; baş ağrısı, gözde sulanma, ağrı ve batma hissi, görme bozukluğu 

veya kalıcı görme kaybı şeklinde de olabilir. Koruyucu gözlük, görme alanının üstünden, 

altından ve yanlarından korumalıdır. Koruyucu gözlükler kullanılmadan önce çukurlaşma, 

çatlama, renk değişikliği, çerçevenin mekanik bütünlüğü, kayışlarda aşınma veya hasar, 

kaplama hasarı, ışığı geçirme özellikleri açısından incelenir. Çalışanların kolayca ulaşabilmesi 

için lazerin kullanıldığı her odanın girişine doğru lazer dalga boyu ve doğru optik yoğunlukta 

koruyucu gözlükler yerleştirilmelidir. Gözlük kullanılsa bile hiçbir lazerin içine doğrudan 

bakmamak gerekir. Lazer kullanımdayken odaya sadece uygun göz koruması olan kişiler 

girmelidir. Lazer ışığı yangınlara neden olabilir. Lazer hastanın baş, yüz veya boynuna yakın 
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bir yerde etkinleştirmeden önce O₂ iletiminin durdurulması veya en düşük seviyeye getirilmesi 

önerilir. Yangına neden olan yanıcı, patlayıcı gaz bulunmamasına ve ameliyat odasında 

yansıtıcı yüzeyler bulunmamasına dikkat edilmelidir. Cerrahi bölgenin yakınında suda çözünür 

kayganlaştırıcılar kullanılmalıdır. Kullanım talimatlarına göre ameliyathanede sadece lazer 

sistemiyle uyumlu ürünler kullanılmalıdır. Ameliyat bölgesinin etrafında açıkta kalan dokular 

nemli malzemelerle (havlu, sünger gibi) korunmalı ve gerektiğinde malzemeler yeniden 

nemlendirilmelidir. Perineal cerrahi sırasında rektal dolgu veya anüsü örtmek için nemli 

tamponların kullanılması metan gazının rektumdan salınmasını önler. Metan gazı oldukça 

yanıcıdır ve potansiyel olarak patlayıcıdır. Hastalar ameliyat günü saç şekillendirici ürünler 

(örneğin saç spreyi, şekillendirici jel, köpük) kullanmamalıdır. Lazer hava yolunu içeren lazer 

girişimleri sırasında FDA onaylı, lazer tipi için test edilmiş lazere dayanıklı endotrakeal tüp 

kullanılmalıdır. Lazer tedavisini içeren girişimler sırasında endotrakeal tüp kafı steril su veya 

tuzlu su ile şişirilmelidir. Kafın sıvı ile şişirilmesi, tüpün tutuşma olasılığını azaltır. Mümkünse 

endotrakeal tüpünün etrafına nemlendirilmiş tamponlar yerleştirilmelidir. Lazer 

kullanılmadığında lazer fiberin ucu nemli bir sünger veya havluyla kapatılmalıdır. Kullanımdan 

önce ve kullanımlar arasında lazer fiberin çalışan ucu kılıf tipi bir cihazda sabitlenmelidir. Lazer 

fiberinin kırılması yangına, aletlerin hasar görmesine, hasta ya da personelin yaralanmasına 

neden olabilir. Lazer ayak pedalı kullanıcıya uygun ve diğer ayak pedalları ile karıştırılmayacak 

bir konumda yerleştirilir. Sıvı dökülmesi olasılığı olduğunda ayak pedalına sıvıya dayanıklı bir 

kapak yerleştirilir. Lazer ayak pedalını etkinleştiren tek kişi olmalıdır. Lazeri yalnızca 

uygulama cihazını kontrol eden kişinin etkinleştirmesi, istenmeyen aktivasyon riskini azaltır. 

Lazer dumanının belirgin bir kokusu vardır. Lazer dumanı solunmamalıdır. Duvara monte hava 

emme üniteleri ve duman tahliye sistemleri kullanılabilir. Bu sistemler lazer bölgesine 

olabildiği kadar yakın mesafede yerleştirilmiş olmalıdır. Lazerler yüksek voltajlı elektrik akımı 

gerektirir. Lazer güvenlik görevlisi lazer sistemi ve ekipmanlarını kullanmadan önce elektrik 

tehlikesi açısından değerlendirmelidir. Üreticinin lazer kurulumu, işletilmesi, bakımı, elektrik 

prizleri ve çıkışları ile ilgili talimatlarına uyulmalıdır. Lazer elektrik fişleri ve prizleri, hasar ve 

buna bağlı olarak sağlık çalışanlarının yaralanma riskini en aza indirecek şekilde 

kullanılmalıdır. Lazer güvenlik programının uygulanması önerilir. Lazer tedavisi ile kontrol 

edilen her alanı denetlemek için lazer güvenliği konusunda eğitimli bir sağlık uzmanı (lazer 

güvenliği uzmanı) görevlendirilmelidir. Multidisipliner bir lazer güvenlik komitesi 

oluşturulmalıdır. Üreticinin kullanım talimatlarına göre lazerin bakım, servisi ve kalibrasyonu 

yapılmalıdır. Yılda en az bir kez veya lazer güvenlik görevlisi tarafından belirlendiği şekilde 
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daha sık aralıklarla lazer güvenlik denetimi gerçekleştirilmelidir. Lazer kullanımına dahil olan 

tüm sağlık çalışanları için eğitim, öğretim ve yeterlilik doğrulaması tamamlanmalıdır. Hastanın 

tıbbi kayıtları sağlık kuruluşunun politika ve prosedürlerine uygun şekilde belgelenmelidir. 
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COVİD 19 PANDEMİSİ SIRASINDA PERİOPERATİF UYGULAMANIN 

KİLİT NOKTALARI VE SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANI 

GÜVENLİĞİNDE LİDERLİĞİN ÖNEMİ 

 

Mona GUCKIAN FISHER 

 Uluslararası Perioperatif Hemşireler Federasyonu Eski Başkanı 

 

Öğrenme Çıktıları 

Sağlama: Hastalarımıza güvenli ve kaliteli hizmet vermek için perioperatif uygulamanın zorlu 

ortamında, zorlu zamanlarda kişisel liderliğin ve dayanıklılık, profesyonellik, ekip çalışması ve 

kişisel bakımın sürdürülmesinin önemi üzerine düşünme ve katılım için bir fırsat 

Kavrama: Her zaman benimle başlar! 

Tanıma: İçgörü ve sağduyu, hasta güvenliğine, personel güvenliğine, ekip moraline ve iş 

memnuniyetine nasıl olumlu katkıda bulunabilir, perioperatif sağlık hizmetleri çalışanının 

güvende kalmasını sağlayarak, ahlaki ve etik değerlerine bağlı kalarak hasta bakımı sunmasını 

sağlar 

COVID 19 

Küresel bağlantımızın, amacımızın, etkimizin ve sorumluluğumuzun farkına varın. Ortak 

çözümler gerektiren ortak sorunumuz. 

Covid 19, hasta bakımı veya perioperatif uygulama açısından koşullarımızı/sorumluluğumuzu 

değiştirir mi? 

Perioperatif Hemşireler ve Sağlık Çalışanları Olarak Ortak Amacımız ve Rolümüz 

Nedir? 

Hayatları kurtarmaya, iyileştirmeye ve düzeltmeye yönelik cerrahi ve anestezi uygulamaları, 

önemli sonuçları olan önemli zararlara neden olabilir. 

Güven ve Kalite 

• Sağlık hizmetleri ve özellikle perioperatif bölüm hastalar, personel ve ziyaretçiler için 

karmaşık, dinamik ve doğası gereği riskli bir ortamdır. 
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• Toplumun bu ortamlarda çalışırken mevcut koşullara bakmaksızın (ya da bazen bu 

koşullara rağmen) güvenli insan performansı beklentisi vardır. 

Perioperatif Uygulamanın Kilit Noktalarını Belirleyen Öncelikler Olup Olmadığına 

Nasıl Karar Veririz? 

• Nerede olduğumuzu tanımlayalım? 

• Neyi başarmaya çalışıyoruz ve başarılı olmak için nelere dikkat etmeliyiz? 

• Sorumluluğum nedir? 

Perioperatif Uygulamanın Kilit Noktaları? 

• Çevre +++ 

• Beceri –Yetkinlik-Eğitim ve Öğretim ++ 

• Hasta ihtiyaçlarının karmaşıklığı-Ameliyatın karmaşıklığı ++ 

• Seçmeli- Acil -Anestetik -Ek roller-Onay- ++ 

• Yasal ve Etik konular ++ 

• Covid 19 

• Enfeksiyon Önleme ve Kontrol ++ 

• Tıbbi Cihazların Dekontaminasyonu ve Yönetimi ++ 

• Risk Yönetimi ++ 

• Hasta Güvenliği ve Kaliteli Bakım 

• Personel Güvenliği ve Refahı 

• İnsan Kaynakları ++ 

• Klinik Kılavuzlar ve Perioperatif Uygulama Standartlarının Uygulanması. ++ 

Liderlik? 

• Tutum ve zihniyet 

• Taahhüt 

• Kişisel ve profesyonel değerler 

• Hizmet 

• Saygı 

• Kişisel Liderlik 

Kişisel liderlik potansiyelinizin farkına varın 

• Amacınızı tanımlayın 

• İşbirliği 

• İletişim 

• Topluluk  

• Kendiniz ve diğerleri hakkında zor sorular sorun 

• Cesur olun 

• Etki & Liderlik 
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KEY AREAS OF PERIOPERATIVE PRACTICE DURING THE COVID 19 

PANDEMIC & THE IMPORTANCE OF LEADERSHIP IN HEALTHCARE 

WORKER SAFETY 

Mona GUCKIAN FISHER 

Immediate Former President IFPN 

Learning Outcomes 

• Providing: An opportunity for reflection and engagement on the importance of self 

leadership and maintaining resilience, professionalism, teamwork and self care during 

challenging times within the challenging environment of perioperative practice, in the 

interests of delivering safe and quality care to our patients. 

• Realising: It always begins with me! 

• Recognising: How insight and good judgement can positively contribute to patient 

safety, staff safety, team morale and job satisfaction, enabling the perioperative 

healthcare worker to stay safe, deliver quality patient care remaining true to their moral 

and ethical commitments. 

COVID 19 

• Recognize our global connectivity, our purpose, influence and responsibility. Our 

shared problem that needs shared solutions. 

• Does Covid 19 change circumstances/responsibility for us in terms of patient care or 

perioperative practice? 

What is our mutual purpose and role as perioperative nurses and healthcare workers? 

Surgical & anesthetic procedures- intended to save enhance and improve lives, can cause 

substantial harm with significant implications. 

Assurance and Quality 

• Healthcare and in particular the perioperative department is a complex, dynamic and 

inherently risky environment for patients staff and visitors 

• Society has an expectation for safe human performance whilst working in these 

environments regardless (perhaps even despite) the current circumstances. 

How do we decide if there are priorities that identify key areas of perioperative 

practice? 
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How do we decide if there are priorities that identify key areas of perioperative practice? 

• Identify where we are? 

• What are we trying to achieve and what do we need to consider in order to 

succeed? 

•  What is my responsibility? 

Key Areas of Perioperative Practice? 

• The Environment +++ 

• Skill –Competency-Education and Training ++ 

• Complexity of patient needs-Complexity of surgery ++ 

• Elective- Emergency -Anaesthetics -Additiona roles-Consent- ++ 

• Legal and Ethical issues ++ 

• Covid 19 

• Infection Prevention and Control ++ 

• Decontamination and Management of Medical Devices ++ 

• Risk Management ++ 

• Patient Safety & Quality Care 

• Staff Safety & Welfare 

• Human Resources ++ 

• Clinical Guidelines & the Application of Standards of Perioperative Practice.++ 

Leadership? 

•  Attitude and Mindset 

• Commitment 

• Values Personal and Professional 

• Service 

• Respect 

• Self Leadership 

Self Leadership Recognise Your Potential 

• Define purpose 

• Asking hard questions of Me & Others Be Brave 

• Collaboration 

• Communication 

• Community  

• Influence & Leadership 
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UV DEZENFEKSİYON ROBOTUNUN GÜNLÜK İŞLERDE KULLANIMI 

 

Marin REPUSTIĆ, Univ. Mag., HQ, MN, BN, 

General Hospital „Dr  Ivo Pedišić” Sisak, Hırvatistan 

 

Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar Ana Unsurlar 

• Bir hastane veya başka bir sağlık kurumundaki hastaları etkiler, hastanın sağlık 

hizmetine kabulü sırasında yoktur ya da kuluçka döneminde değildir. 

• Hastanede bulaşan ancak taburcu olduktan sonra semptom gösteren enfeksiyonları 

içerir. 

• Sağlık hizmetlerinde en sık görülen yan etkidir. 

• Her yıl dünya çapında milyonlarca hastayı etkiler 

• Gelişmiş ülkelerdeki hastaların %7’si, gelişmekte olan ülkelerdeki hastaların %10'u 

sağlık hizmetiyle ilişkili bir enfeksiyona yakalanacaktır. 

En Yüksek Enfeksiyon Sayısı 

• Yoğun Bakım 

• Yenidoğan Üniteleri 

• Ameliyathaneler 

 

Enfeksiyon Oranları 

Yüksek gelirli ülkeler 

• Etkilenen hasta oranı %3,5 - 12 

• Etkilenen yoğun bakım hastası oranı %30 

• En sık görülen etki idrar yolu enfeksiyonu 

Düşük ve orta gelirli ülkeler 

• Enfeksiyon oranı 2-3 kat daha yüksek  

• Cerrahi alan enfeksiyonları – 9 kata kadar daha yaygın 

• Tıbbi cihaz (vantilatör, kateter) enfeksiyonları - ABD'den 13 kat daha yaygın 

• Yeni doğan enfeksiyonları – 20 kata kadar daha yüksek risk 
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Sağlık Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyonlar 

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, her yıl 4,1 milyon hastada 4,5 milyon Sağlık 

Hizmetiyle İlişkili Enfeksiyon geliştiğini tahmin ediyor. Sağlık Hizmetleriyle İlişkili 

Enfeksiyonlar, kamuoyunun dikkatini epidemi olduğunda çeker. Birçok ülke Sağlık 

Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonlarla mücadele etmek için sistem geliştiriyor. Bu sistemler: 

1) Raporlama sistemleri 

2) Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi için uygulamalar 

3) UV Dezenfeksiyon Robotları gibi yeni teknolojileri kullanmadır.  

 

Risk Faktörü Grupları 

Kaynak Seviyelerine Bakmaksızın 

• İnvaziv cihazların ve antibiyotiklerin uzun süreli ve uygunsuz kullanımı 

• Yüksek riskli, karmaşık prosedürler 

• İmmünsupresyon 

• Ciddi öncelikli hasta koşulları 

Sınırlı Kaynaklarla 

• Yetersiz ekipman 

• Yetersiz personel 

• Aşırı kalabalık 

• Kötü altyapı 

• Yetersiz hijyen koşulları ve atık bertarafı 

İşlemsel 

• Yetersiz izolasyon önlemleri 

• Zayıf temel enfeksiyon kontrolü önlemleri 

• Kötü enjeksiyon ve kan transfüzyonu güvenliği 

• Yerel / ulusal yönergeler veya politikalar olmaması 
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Geliştirmek için Öneriler 

 

 

Çevresel Dezenfeksiyon Yöntemler 

Dokunmalı Yöntemler 

Kimyasal dezenfeksiyon: 

•  İzopropil alkol 

• Sodyum hipoklorit 

Dokunma Olmayan Yöntemler 

• Buharlaştırılmış hidrojen peroksit 

• UV irradyasyonu 

 

UV Dezenfeksiyon Robotu 

• Tam otonom ve mobil robot 

• Hastaların ve 
ailelerin 
enfeksiyonların 
kontrolü ve 
raporlanmasına 
katılımı 
konusunda 
araştırma 
yapmak

• Raporlama ve 
denetimin 

iyileştirilmesi

• İlgili ülkelerde 
gerçeğe dayalı 
protokolleri 
uyarlamak ve 
doğrulamak için 
araştırma 
yapmak

• Sağlık Hizmetleriyle 
İlişkili Enfeksiyonların 
yerel risk faktörlerinin 
belirlenmesi

Personel eğitimini 
ve sorumluluk 

duygusunu 
geliştirmek

Servisler ve 
kaynaklar için 

minimum önleme 
gerekliliklerinin 

sağlanması 

Temel enfeksiyon 
kontrolünün 

mevcut olmasını 
sağlamak

Standart 
önlemlerin 

uygulanması
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• UVC ışık sistemi 

• Bir tablet veya akıllı telefon aracılığıyla çalıştırılan modüler teknoloji 

• Yazılım yükseltme imkanı 

• 2014-2017’de Danimarka’da  geliştirildi (Resim 1).  

 

 

Resim 1. UV Dezenfeksiyon Robotu 

 

Ultraviyole Antiseptik İrradyasyon 

Tanım: 

• Bakteri ve virüs DNA yapısını yok etmek için UV-C ışığının kullanımı. 

• Mikroorganizmalar hayati üreme fonksiyonlarını kaybederler. 

• Artık aktif ve zararlı değildirler. 

UVD Robotun Güvenliği 

• UVC ışığı tüm canlı organizmalar için tehlikelidir 

• UVD robotu yüksek yoğunluklu ışık yayar 

• 360 derece ışık sistemi, yerel enfeksiyon noktalarına odaklanarak çevresini dezenfekte 

eder 

• UVD Robot sadece boş alanları dezenfekte eder 

Güvenlik Sistemleri 

• Yazılım güvenlik sistemi 

• Donanım güvenlik sistemi  

• Emniyetli kapak sistemi  
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UV Dezenfeksiyon Robotu Nasıl Kullanılır? 

 

 

Yazılım İncelemesi-Haritalandırılmış Ameliyathane 
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Robot Bileşenleri 
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SISAK Hastanesinde Araştırma ve Değerlendirme 

Ortopedik Cerrahi Anabilim Dalı ve Ameliyathanelerinden alınan cansız ortam sürüntüleri 

 

Grafik 1 Ameliyathane mekanik temizlik sonrası, UVD robot ile kimyasal dezenfeksiyon ve 

dezenfeksiyon işlemi.  

 

SISAK Hastanesinde Araştırma ve Değerlendirme 

• Sürüntüler mikrobiyolojik bir laboratuvarda incelendi.  

• 37 ⁰’de 48 saat inkubasyon, 24 ve 48 saat sonra tekrarlanan veri okuması 

Kullanılan ortamlar: 

• Mueller-Hinton Agar 

• MacConkey Agar 

• Kanlı Agar 

• Sabora Agar 
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Grafik 2. Ortopedik Cerrahi Anabilim Dalı, mekanik temizlik sonrası, UVD robot ile 

kimyasal dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon işlemi 

 

 

 

 

Ameliyathaneler- SISAK Hastanesindeki Dezenfeksiyon Protokolü 

Aşağıdakilerden Sonra UVD Robotu İle Dezenfeksiyon: 

• İsteğe bağlı operasyon programı 

• Mekanik temizlik 

• izole multidirençli mikroorganizmaları olan hastaların taburcu edilmesi 

• COVID-19 pozitif hastaların taburcu edilmesi 

Tüm ameliyathaneler ve koridorlar UVD Robot ile dezenfekte edilir. 

UVD Robot Kullanımının Faydaları: 

• Bir sonraki ameliyat işlemlerinin hazırlanabilmesi için personel zamanından tasarruf 

sağlar.  

• Dezenfeksiyon sürecinde insan hatalarının önlenmesi 

• En üst düzeyde hasta ve personel güvenliği 
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Zaragoza’daki San Juan De Dıos Hastanesi  - Sonuçlar 

 

 

 

UVC Işığının Sars-Cov-2 Üzerindeki Etkisi 

Yapılan bazı çalışmalarda UVC ışığının SARS-CoV-2 üzerindeki etkisini kanıtlıyor 

(http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-

2%20(2).pdf; https://www nature com/articles/s41598-021-85425-w pdf?origin=ppub).  

Sonuç 

UVD Robot Kullanımı: 

• Yüksek düzeyde hasta ve personel güvenliği sağlar 

• İnsan hatası riskini azaltır 

• Güvenlidir – robotların etkili güvenlik özellikleri vardır 

• Personel eğitimini teşvik eder 

• Eğitimli ve yetkili personel ile işbirliğini teşvik eder 

• Sağlık Hizmetleriyle İlişkili Enfeksiyon insidansını azaltır 

İşlem 

öncesi  

Geleneksel 

uygulamalar 
Robot kullanımı 

sonrası  

http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-021-85425-w.pdf?origin=ppub
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• SARS-CoV'un baskılanmasında çok etkilidir 

• Yerel ve küresel düzeyde yapılan araştırmalar UVD Robot etkinliğini kanıtlamıştır 

•  Tamamen otonom ve otomatik cihazlardır.  

 

KAYNAKLAR 

1) Health care-associated infections FACT SHEET 

https://www.who int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf 

2) Robot vs Sars Covid forum 

https://forum.eorna.eu/forum/index.php?thread/6-robot-vs-sars-cov-2/ 

3) UVD at work GH, Sisak, youtube clip 

https://www.youtube.com/watch?v=7IkJUXMdVEs 

4) Evaluation of the UV-disinfection robot, use in non-living environment at „OB Sisak”, 

Whitepaper February 2021  

5) Irradiation with UV lights kills SARS-coV-2, Sally Robertson, 2020  

6) Cleaning and disinfection of enviromental surfaces, Interim Guidance, WHO, 2020  
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USE OF THE UVD ROBOT IN DAILY WORK 

 

Marin REPUSTIĆ, Univ. Mag., HQ, MN, BN, 

General Hospital Dr  Ivo Pedišić Sisak, Hırvatistan 

 

Health Care Associated Infections Key Facts 

• Affect patients in a hospital or other facility, and are not present or incubating at the 

time of health-care admission 

• Include infections contracted in the hospital but showing symptoms after discharge 

• The most common adverse events in the health care system 

• Affect millions of patients worlwide each year  

• 7% of patients in developed and 10% in developing countries will contract a healthcare 

associated infection 

The Highest Number of Infections 

• Intensive Care 

• Neonatal Units 

• Operating Rooms 

Infection Rates 

High-Income Countries 

• 3.5% - 12% affected patients 

• 30% patients in ICU affected 

• Most common are urinary tract infections 

Low- And Middle-Income Countries  

• 2-3 times higher percentage of infections  

• Surgical site infections – up to 9 times more common  

• Medical device (ventilator, catheter) infections - 13 times more common than in USA 

• New-born infections – risk higher up to 20 times 
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Health Care Associated Infections 

ECDC estimates 4.1 million patients develop 4.5 mil. HCAI every year. HCAI receive public 

attention when there are epidemics. Many countries are developing systems to combat HCAI: 

1) Reporting systems  

2) Procedures for control and prevention of HCAI 

3) Using new technology such as UVD robot 

Risk Factor Groups 

Regardless of Resource Levels 

• Prolonged and inproppriate use of invasive devices and antibiotics  

• High risk, sophisticated procedures 

• Immuno-suppression 

• Severe underlying patient conditions 

With Limited Resources 

• Insufficient equipment 

• Understaffing 

• Overcrowding 

• Poor infrastructure 

• Inadeqate hygienic conditions and waste disposal 

Procedural 

• Insufficent isolation precautions 

• Poor basic infection control measures 

• Poor injection and blood transfusion safety 

• No local / national guidelines or policies 
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Suggestions For Improvement 

 

 

 

Methods of Environmental Disinfection 

 

Touch Methods 

Chemical disinfection: 

•  Isopropyl alcohol 

• Sodium hypochlorite 

No Touch Methods 

• Vaporised hydrogen peroxide 

• UV irradiation 

 

 

• Conducting 
research on 
involvement 
of patients and 
families in 
reporting and 
control of 
infections

• Improving
reporting and 
surveillance

• Conducting research 
to adapt and validate 
protocols based on 
reality in relevant 
countries

• Identifying 
local risk 
factors of the 
HCAI

Improving 
staff 

education and 
accountability

Ensuring 
minimum 
prevention 

requirements 
for facilities 

and resources

Ensuring 
basic 

infection 
control is in 

place

Implementing 
standard 

precautions
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UVD Robot 

• Fully autonomous and mobile robot 

• UVC light system 

• Modular technology operated via a tablet or smartphone 

• Possibility of software upgrades 

• Developed in Denmark 2014-2017 (Figure 1) 

 

 

 

Figure 1. UVD Robot 

 

Ultraviolet Germicidal Irradiation 

Definition: 

• Use of  UV-C light  to destroy bacteria and virus DNA structure  

• Microorganisms lose their vital reproductive functions 

• They are no longer active and harmful 

Safety of UVD Robot 

• UVC light is dangerous to all living organisms 

• UVD robot emits high intensity light 
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• 360-degree light system disinfects its surroundings, focusing on the local points of 

infection  

• The UVD Robot disinfects empty spaces only 

Safety Systems 

• Software safety system  

• Hardware safety system  

• Safety door system  

 

 

How To Use UVD Robots 
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Software Review - Mapped Operating Room 

 

Robot Components 
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Research and Evaluation at General Hospital – Sisak 

Swabs of non-live environment taken at the Department for Orthopedic Surgery and its 

operating rooms  

Graph 1. Operating room after mechanical cleaning, chemical disinfection and disinfection 

with UVD Robot 

 

 

 

Research and Evaluation at General Hospital – Sisak 

• Swabs  were treated  in a microbiological laboratory 

• Incubation 48 hours on 37 ⁰, reading taken after 24 and 48 hours 

Mediums used: 

• Mueller-Hinton Agar 

• MacConkey Agar 

• Blood Agar 

• Sabouraud Agar 
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Graph 2. Department of orthopaedic surgery after mechanical cleaning, chemical disinfection 

and disinfection with  UVD Robot 

 

 

Operating Rooms - Disinfection Protocol at Gh Sisak 

Disinfection with the UVD Robot after: 

• An elective operating program  

• Mechanical cleaning  

• Discharge of  patients with isolated multiresistant microorganisms 

• Discharge of COVID-19 positive patients 

All operating rooms and corridors are disinfected by the UVD Robot 

Benefits of UVD Robot use: 

• Saves staff time so that next operating procedure can be prepared 

• Prevention of human errors  in the disinfection process  

• Higest level of patient and staff safety 
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San Juan De Dios Hospital in Zaragoza – Results 

 

Influence of UVC Light on Sars-Cov-2 

Some  studies prove influence of UVC light on SARS-CoV-2 

(http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-

2%20(2).pdf; https://www nature com/articles/s41598-021-85425-w pdf?origin=ppub).  

Conclusion 

UVD Robot use: 

• Ensures high levels of patient and staff safety 

• Reduces risk of human error  

• Is safe – robots have effective safety features 

• Promotes staff education  

• Encourages collaboration with trained and authorised staff 

• Reduces incidence of HAI 

• Is very effective in suppression of SARS-CoV 

• Research at local and global level has proven UVD Robot effectiveness 

•  They are fully autonomous and automated devices 

http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
http://diamedica.lt/uploads/Clinical%20Study%20brochure%20-%20SARS-Cov-2%20(2).pdf
https://www.nature.com/articles/s41598-021-85425-w.pdf?origin=ppub
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GERİATRİK CERRAHİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: 

KIRILGAN YAŞLI SENDROMU 

 

Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Yaş ilerledikçe, insan vücudunda fizyolojik rezervler azalmakta ve komorbiditeler daha 

yaygın hale gelmektedir. Yaşa bağlı olarak birden çok sistemde oluşan fizyolojik değişiklikler 

nedeniyle geriatrik sendromlar ortaya çıkmaktadır. Sık görülen geriatrik sendromlar arasında; 

düşme, deliryum,inkontinans, bası yarası, demans, sarkopeni, immobilizasyon ve  kırılganlık 

yer alır. Kırılganlık; yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan, fizyolojik rezervlerde azalma, 

güçsüzlüklekarakterize bir yetmezlik durumu, korunmasız olma, hassas olma, hertürlü stress 

durumundan daha kolay ve fazla etkilenme durumudur. Genel olarak, strese cevabın ve 

dayanıklılığın azaldığı klinik bir sendromdur. Kırılgan yaşlılar çeşitli stress durumlarına (akut 

hastalık, travma gibi) adaptasyonda zorluk yaşarlar.  

Kırılganlık; 65 yaş üstü bireylerin %11-%25’inde, 85 yaş üstü bireylerin %50’sinde 

görüldüğü belirtilmektedir. Kırılganlık prevelansı; popülasyona ve ölçüm yöntemine göre 

farklılık göstermektedir. Kırılgan yaşlıların klinik özellikleri arasında; Genel olarak vücudu öne 

eğik, yürümede yavaşlama, kas gücü ve esnekliği azalmış, iştahsız, halsiz ve düşkün görünüm, 

düşünce sürecinde bozulma, unutkanlıkta artış, görme ve işitme kayıplarında artış, reflekslerde 

azalma, istemsiz kilo kaybı, tükenmişlik ve bitkinlik hissi, fiziksel ve kognitif fonksiyonlarda 

gerileme, sosyal aktivitede isteksizlik, yürüme ve denge bozukluğu, yaşamı devam ettirmede 

yetersizlik vardır. 

Kırılgan vücut yapısında 3 temel değişim bulunmaktadır ve her değişim bir diğerini 

tetiklemektedir. Bunlar: immune yetersizlik, Sarkopeni ve Nöroendokrin düzensizliktir. Pek 

çok patofizyolojik süreç kırılgan yaşlı tablosunun gelişimine etki etmektedir. Kırılganlığın 

patofizyolojisinde rolü olduğu düşünülen faktörler şunlardır; beslenme yetersizliği, artmış CRP 

ve proinflamatuvar sitokinler, artmış nötrofil ve monositler, koagülasyon, fibrinoliz ve 

enflamasyon belirteçlerinde artış (faktör 8, fibrinojen, D-dimer, plazmin-antiplazmin 

kompleks, faktör 11, alfa 1 antitripsin, IL-6, CRP, beyaz kan hücreleri), vücut yağ kütlesi, vücut 
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ağırlığının yüksek olması, santral obesite, sarkopeni, metabolik sendrom, insülin direnci, düşük 

IGF-1, testosteron, büyüme hormonu ve insülin gibi hormonlardaki yaşla görülen 

değişikliklerin patofizyolojide rolü olduğu düşünülmektedir. 

 Yaşlılarda uygun tarama yöntemleri kullanılarak kırılganlık erken teşhis edilebilir. 

Kırılganlık erken evrede tespit edildiğinde, tersine çevrilebilen bir durumdur. Bu nedenle, 

kırılgan veya kırılganlık öncesi yaşlının tespit edilmesi ve bu konuya yönelik önlemler alınması 

oldukça önemlidir. Cerrahi süreç yaşlı hastaların çoğunda ameliyat sonrası komplikasyonlara 

ve iyileşme durumlarında bozulmaya neden olurken, kırılgan yaşlı hastalarda bu durum daha 

da önemlidir. Ameliyat öncesi dönemde risk değerlendirmelerine kırılganlık ölçümlerinin de 

dahil edilmesi tedavi seçenekleri ile ilgili karar vermeyi değiştirebilmektedir.  

 Yurtdışında kırılganlığı değerlendirmek için birçok ölçüm aracı bulunmaktadır. 

Türkiye'de geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ye yaygın kullanılan olan ölçekler arasında; 

Edmonton Kırılganlık Ölçeği (2013), FRAİL Ölçeği (2017) ve Tilburg Kırılganlık Ölçeği 

(2018) yer almaktadır.  

 Kırılganlığın tanımlanması; egzersiz, beslenme desteği, tıbbı durumun yönetimi, 

polifarmasinin düzeltilmesi ve sosyal destek düzenlemeleri gibi girişimlere olanak sağlar. 

Kırılganlık yönetiminde başlıca iki hedef vardır; Kırılganlığın önlenmesi, geri 

döndürülmesi/evresinin azaltılması ve geri dönüşümsüz kırılganlık durumlarında ise olumsuz 

sağlık sonuçlarının önlenmesi veya en aza indirgenmesidir. Kırılganlığın önlenmesinde; ek 

kronik hastalıkların/akut hastalıkların uygun tedavisi, çoklu ilaç kullanımından kaçınılması, 

hipnosedatif ve psikotrop ilaçların dikkatli kullanılması, yaşla uyumlu uygun takip yapılması 

ve yaşam tarzı değişiklikleri ana yaklaşımlardır. 

 Kırılganlık için birçok kurum ve kuruluşun rehberleri bulunmaktadır. Perioperatif 

Bakım Merkezi (The Centre for Perioperative Care - CPOC) ve İngiliz Geriatri Derneği’ninnin 

(The British Geriatrics Society -BGS) 2021 yılında yayınladığı rehber elektif ve acil cerrahi 

geçiren kırılganlıkla yaşayan yetişkinlerle ilgili cerrahi süreçte bakımın tüm yönlerini 

kapsamaktadır. Elektif ve acil cerrahi için zaman çizelgeleri farklılık gösterse de, kırılganlıkla 

yaşayan hastalar için bakım ilkeleri aynıdır.  

Bu rehberin önerileri arasında; 

- Tüm hastanelerde kırılgan hasta yönetimi için komisyonların olması,  
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- Kırılganlıkla yaşayan insanlar için kaliteli cerrahi bakım sağlamaya yönelik politika ve 

süreçleri geliştirecek, uygulayacak ve denetleyecek sorumlu bir lider atanması, 

- 65 yaş üstü tüm hastalar ve kırılganlık riski altındaki genç hastalarda ameliyat öncesi 

değerlendirme ve Klinik Kırılganlık Ölçeği kullanılarak kırılganlık durumunun 

belgelenmesi, 

- Kırılganlıkla yaşayan tüm hastalarda, ameliyat öncesi kapsamlı Geriatrik 

Değerlendirme yapılması,  

- Kırılganlıkla yaşayan tüm hastalarda,  ameliyattan önce onaylanmış bir ölçme aracı 

kullanılarak bilişsel durumun değerlendirilmesi, 

- Tüm hastanelerde cerrahi duruma uygun deliryumun önlenmesi ve yönetimi için bir 

kılavuz bulunması 

- Tüm hastanelerde, klinik bakım, Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme konusunda 

uzmanlığa sahip çok disiplinli Cerrahi Süreç Kırılganlık Ekibi bulunması, 

- Kırılganlık riski taşıyan hastalarla çalışan tüm personel, kırılganlık, deliryum ve 

bunama konusunda eğitim alması yer almaktadır. 
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Düşme 

 Dünyada yaşlı nüfus hızla artmaktadır. 2050 yılında dünyada yaşlı nüfusun 1,97 milyara 

(%17,6) ulaşacağı tahmin edilmektedir (1). Ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 

yılı istatistiklerine göre 65 yaş üstü yaşlıların nüfusa oranının son beş yılda yüzde 22,5 arttığını 

belirtilmektedir Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise son beş yılda yüzde 8,2'den yüzde 

9,5'e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10'u geçmesinin 

nüfusun yaşlanma göstergesi olarak kabul edilmektedir. TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre 

yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11, 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3 olacağı 

öngörülmektedir (TÜİK, 2019). 

Düşme yaşlılarda yaşamsal risklere yol açabilmektedir (Mclure ve ark., 2008; WHO, 

2007). Ayrıca yaşlılarda sakatlıklara, hastanede yatışlara, sağlık maliyetinde artışa ve ölüme 

neden olabilmektedir (Patel, Phelan, Leveille ve ark. 2014; Mclure ve ark. 2008; Roe ve ark. 

2008; WHO 2007; Maher ve ark. 2012; Öztük ve ark., 2008). Kanada’da 2031 yılına kadar, 

düşmelere bağlı sağlık harcamalarının 4.4 milyar dolara yükseleceği belirtilmiştir (Scott, Wagar 

ve Elliott, 2010). Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşlıların yaklaşık üçte birinin düştüğü 

belirtilmiştir (CDC, 2008). Yaşlılarda yıllık düşme oranı %30–60 olup, düşenlerin yaklaşık 

yarısında tekrarlı düşmeler görülmektedir (Mclure ve ark. 2008; Rubenstein ve ark. 2003; 

Tinetti ve ark. 2006). Literatürde 65 yaş ve üzerindeki yaşlıların yaklaşık üçte birinin yılda en 

az bir kez düştükleri, erkeklere oranla kadınların daha fazla düşme deneyimlediği ve yaş 

ilerledikçe düşme riskinin arttığı ifade edilmiştir (Gillespie ve ark. 2009; Mclure ve ark. 2008; 

Tinetti, Gordon, Sogolow, Lapin ve Bradley 2006). Yaşlılıkta düşme nedenleri ve düşmeye yol 

açan risk faktörleri çok çeşitlidir. Biyolojik-tıbbi, davranışsal, çevresel ve sosyo-ekonomik 

faktörler yaşlılarda düşmeye neden olmaktadır. İleri yaş, kadın olmak, yalnız yaşamak, eşlik 

eden hastalık sayısının artması, ilaç kullanımı ve fiziksel çevre koşulları gibi faktörlerin düşme 

riskini ve buna bağlı hastalık ve ölüm oranlarının da arttığı belirtilmiştir (Doorn ve ark. 2003; 
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Lee ve ark. 2006; Tinetie ve ark. 2006; Wert, Talkowski, Brach ve VanSwearingen 2010; Tord 

and Skelton 2004; Sibley ve ark. 2014; Bergland & Wyller, 2004). Yaşlı bireylerde düşmeye 

yol açabilen davranışsal risklerin ise aceleci olmak, dikkatsizlik, düşme korkusu, yardımcı 

araçların yanlış kullanımı, yanlış ayakkabı seçimi, egzersiz yapmama olduğu belirtilmiştir 

(Bonner 2006; Tineti ve ark. 2006; WHO 2007). Yaşlılarda görülen düşmelerin 2/3’sinin 

önlenebilir olması nedeniyle davranışsal ve çevresel risk faktörlerini tanılamak ve önlemler 

almak, yaşlıların aktif yaşamlarını ve kendilerine güvenlerini sürdürmelerinde büyük önem 

taşımaktadır (Hill ve Schwarz 2004; Huang ve Acton 2004; Tiedemann 2006; Gillespie ve ark., 

2012). Düşme riski oluşturan davranışların tanılanması, yaşlının günlük yaşamındaki 

davranışlarının düşmeye olan etkisi konusundaki farkındalığını artırmaktadır. Yaşlı hastanın 

düşme nedenlerinden biri olan çevresel riskler ile ile ilgili çalışmalar olmasına rağmen 

(Tiedemann 2006; Gillespie, Robertson, Gillespie, Sherrington, Gates, Clemson ve Lamb, 

2012), davranışsal risklerin incelendiği çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle yaşlılarda düşmeye 

ilişkin davranışsal risklerin tanılama aracı kullanılarak belirlenmesi önerilmektedir (Clemson 

ve ark., 2003). Yaşlıların bağımsız olarak kaliteli yaşam sürmeleri; düşmelere neden olan 

davranışları bilerek ve gerekli önlemleri alarak yaşlıların düşmelerden korunmasıyla ve düşme 

sıklığının azaltılmasıyla olası olabilir (Doorn ve ark. 2003; Rubenstein ve ark. 2003; Tineti ve 

ark. 2006). Dünyada yaşlı nüfus hızla artmaktadır. 2050 yılında dünyada yaşlı nüfusun 1,97 

milyara (%17,6) ulaşacağı tahmin edilmektedir (WHO,2012). Ülkemizde Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK), 2020 yılı istatistiklerine göre 65 yaş üstü yaşlıların nüfusa oranının son beş 

yılda yüzde 22,5 arttığını belirtilmektedir Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise son beş 

yılda yüzde 8,2'den yüzde 9,5'e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 

yüzde 10'u geçmesinin nüfusun yaşlanma göstergesi olarak kabul edilmektedir. TÜİK'in nüfus 

projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11, 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta 

yüzde 16,3 olacağı öngörülmektedir (TÜİK, 2019). 

Düşme yaşlılarda yaşamsal risklere yol açabilmektedir (Mclure ve ark., 2008; WHO, 

2007). Ayrıca yaşlılarda sakatlıklara, hastanede yatışlara, sağlık maliyetinde artışa ve ölüme 

neden olabilmektedir (Patel, Phelan, Leveille ve ark. 2014; Mclure ve ark. 2008; Roe ve ark. 

2008; WHO 2007; Maher ve ark. 2012; Öztük ve ark., 2008). Kanada’da 2031 yılına kadar, 

düşmelere bağlı sağlık harcamalarının 4.4 milyar dolara yükseleceği belirtilmiştir (Scott, Wagar 

ve Elliott, 2010). Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşlıların yaklaşık üçte birinin düştüğü 

belirtilmiştir (CDC, 2008). Yaşlılarda yıllık düşme oranı %30–60 olup, düşenlerin yaklaşık 

yarısında tekrarlı düşmeler görülmektedir (Mclure ve ark. 2008; Rubenstein ve ark. 2003; 
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Tinetti ve ark. 2006). Literatürde 65 yaş ve üzerindeki yaşlıların yaklaşık üçte birinin yılda en 

az bir kez düştükleri, erkeklere oranla kadınların daha fazla düşme deneyimlediği ve yaş 

ilerledikçe düşme riskinin arttığı ifade edilmiştir (Gillespie ve ark. 2009; Mclure ve ark. 2008; 

Tinetti, Gordon, Sogolow, Lapin ve Bradley 2006). Yaşlılıkta düşme nedenleri ve düşmeye yol 

açan risk faktörleri çok çeşitlidir. Biyolojik-tıbbi, davranışsal, çevresel ve sosyo-ekonomik 

faktörler yaşlılarda düşmeye neden olmaktadır. İleri yaş, kadın olmak, yalnız yaşamak, eşlik 

eden hastalık sayısının artması, ilaç kullanımı ve fiziksel çevre koşulları gibi faktörlerin düşme 

riskini ve buna bağlı hastalık ve ölüm oranlarının da arttığı belirtilmiştir (Doorn ve ark. 2003; 

Lee ve ark. 2006; Tinetie ve ark. 2006; Wert, Talkowski, Brach ve VanSwearingen 2010; Tord 

and Skelton 2004; Sibley ve ark. 2014; Bergland & Wyller, 2004). Yaşlı bireylerde düşmeye 

yol açabilen davranışsal risklerin ise aceleci olmak, dikkatsizlik, düşme korkusu, yardımcı 

araçların yanlış kullanımı, yanlış ayakkabı seçimi, egzersiz yapmama olduğu belirtilmiştir 

(Bonner 2006; Tineti ve ark. 2006; WHO 2007). Yaşlılarda görülen düşmelerin 2/3’sinin 

önlenebilir olması nedeniyle davranışsal ve çevresel risk faktörlerini tanılamak ve önlemler 

almak, yaşlıların aktif yaşamlarını ve kendilerine güvenlerini sürdürmelerinde büyük önem 

taşımaktadır (Hill ve Schwarz 2004; Huang ve Acton 2004; Tiedemann 2006; Gillespie ve ark., 

2012). Düşme riski oluşturan davranışların tanılanması, yaşlının günlük yaşamındaki 

davranışlarının düşmeye olan etkisi konusundaki farkındalığını artırmaktadır. Yaşlı hastanın 

düşme nedenlerinden biri olan çevresel riskler ile ile ilgili çalışmalar olmasına rağmen 

(Tiedemann 2006; Gillespie, Robertson, Gillespie, Sherrington, Gates, Clemson ve Lamb, 

2012), davranışsal risklerin incelendiği çalışmalar sınırlıdır. Bu nedenle yaşlılarda düşmeye 

ilişkin davranışsal risklerin tanılama aracı kullanılarak belirlenmesi önerilmektedir (Clemson 

ve ark., 2003). Yaşlıların bağımsız olarak kaliteli yaşam sürmeleri; düşmelere neden olan 

davranışları bilerek ve gerekli önlemleri alarak yaşlıların düşmelerden korunmasıyla ve düşme 

sıklığının azaltılmasıyla olası olabilir (Doorn ve ark. 2003; Rubenstein ve ark. 2003; Tineti ve 

ark. 2006). 

Tromboemboli 

Venöz Tromboemboli (VTE), venlerde venöz kan akımının yavaşlaması ya da 

bozulması sonucu oluşan trombozla seyreden klinik tablodur (Renati ve Creager,2016). Venöz 

tromboz veya tromboflebit terimi, yüzeysel veya derin bir damar içinde trombüs oluşumunu ve 

bunun tetiklediği damar duvarındaki enflamatuar yanıtı tanımlamada kullanılır. Başlangıçta, 

trombosit ve fibrinden oluşan venöz trombüs daha sonra kırmızı kan hücrelerini de içine alarak 

http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/46/6/717.long#ref-5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lamb%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lamb%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robertson%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gillespie%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sherrington%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gates%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lamb%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972103
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lamb%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22972103
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kan akışı yönünde yayılır. Damar duvarında granülosit infiltrasyonu ile beraber endotel hasarı 

ve ödem gelişir. Trombüs, vasküler akışı azaltabilir, engelleyebilir veya yerinden çıkıp 

tromboemboli oluşturabilir (Ranti ve Creager, 2016; Şenerve Daldal, 2019; Gordın, 2017; 

Raskop ve ark., 2014). Venöz trombüs, venler içinde yer alan kapakçıkların boyun bölgesinde 

kan akımının yavaşlaması nedeniyle oluşmaktadır. Bu konu ile ilgili öne sürülen teoriler 

arasında 1840’lı yıllarda Virchow’un VTE oluşma teorisi ön plana çıkmıştır. Virchow’un 

çalışmaları sonucu; trombüs ve emboli kitlesinin içinde bulunan lökositlerin, venleri çevreleyen 

yumuşak dokudan ziyade dolaşımdaki kandan kaynaklandığı belirlenmiştir. Ayrıca trombüsün 

yerleşim yerinin ven kapakçıkları olduğu saptanmıştır (Malone ve ark., 2015). Venöz 

tromboemboli oluşumunda kesin ve tek bir neden belirlenemese de birçok risk faktörü 

tanımlanmıştır. Olguların birçoğunda birden fazla risk faktörü bulunmaktadır (Şener ve Daldal, 

2019; Ulusal Venöz Tromboemboli Profilaksisi ve Tedavi Kılavuzu, 2010). Bu risk faktörlerini 

Rudolf Wirchov’un öne sürdüğü “Wirchow Triadı” alt başlıkları ile açıklayabiliriz. Bu 

üçlemede değinilen başlıklar; “venöz staz”, “endotelyel hasar”, “hiperkoagülobilite (kan 

pıhtılaşma sürecindeki değişim)” dir. Venöz staz, sistemik venöz konjesyona neden olan 

durumları tanımlar. Bunlar, kalp yetersizliği, şok, miyokart enfarktüsü gibi patolojilerden 

kaynaklanabilir. Uzun süreli hareketsiz kalmak ya da kas kontraksiyonlarının azaldığı durumlar 

(cerrahi girişimler, seyahat sırasında oturur pozisyonda kalmak, kemik fraktürleri nedeniyle 

immobilizasyon, paralizi gibi) da venöz kan akışını olumsuz etkileyerek venöz staza neden 

olmaktadır (Pravizi ve ark., 2017; Cionac ve ark., 2013). Endoltelyel hasar, ven duvarının çeşitli 

nedenlerle hasar görmesidir. Cerrahi girişimler, kırıklar nedeniyle direk travmalar, kateterler 

(santral ven kateteri, diyaliz kateteri gibi), pace telleri, damar içine verilen ilaç/solüsyonların 

damar duvarına kimyasal hasar vermesi gibi.  Antikoagülan ilaçların birden kesilmesi, 

neoplastik hastalıklar, sigara içme hiperkoagülobiliteye yol açmaktadır. Gebelik ve oral 

kontraseptif kullanımı da tromboz riskini arttırmaktadır. Kullanılan risk belirleme aracı ile elde 

edilen hastaya özgü risk puanı (düşük / orta / yüksek / çok yüksek risk) doğrultusunda 

uygulanacak proflaksiye (türü ve süresine) karar verilebilmektedir (Guyatt ve ark., 2012). 

Ancak yönteminin seçiminde hastanın VTE risk puanının yanı sıra hastanın kanama riski, 

seçilecek yöntemin endikasyonu, kontraendikasyonu, komplikasyonları ve hastanın tercihi de 

göz önünde bulundurulmalıdır. Venöz tromboemboli riski yüksek hastalarda en güçlü ve etkin 

önleme yöntemi antikoagülan ilaçlar ile yapılan farmakolojik profilaksidir. Düşük molekül 

ağırlıklı heparin, Standart heparin, Varfarin, Fondaparinuks, yeni oral antikoagülanlar (YOAK) 

gibi farmakolojik profilaksi ajanları risk faktörleri dikkate alınarak kullanılabilir. Antiembolik 
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çorap ve pnömatik kompresyon cihazlarının kullanıldığı profilaksi yöntemidir. Bu cihazlar, 

kanı yüzeyel venlerden derin venlere yönlendirerek, derin venlerdeki kan hacmini ve akım 

hızını arttırmak yolu ile venöz stazı azaltır. (Dirimeşe, 2016). Anti-embolik çoraplar venöz 

dilatasyonu önlemede doğrusal kan akışının sürekliliğini sağlar ve endotelyal fibrinolitik 

aktiviteyi uyarır. Bu çoraplar bilekten başlayarak bitiş noktasına kadar kademe kademe değişen 

basınç uygulamaktadırlar. En fazla basınç bilektedir ve yukarı doğru bu basınç azalmaktadır  
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Dünya genelinde yaşlı birey sayısı giderek artmaktadır. Bu durum gittikçe artan sayıda 

yaşlı hastanın cerrahi girişime gereksinim duymasına neden olmaktadır. Yaşlı hastalar, çeşitli 

komorbiditeleri ve biyolojik rezervleri nedeniyle çok heterojen bir grubu oluşturmaktadır. 

Yaşlanmayla birlikte kırılganlık sendromu da artmaktadır. Kırılganlık fenotipinin bileşenleri 

olan sarkopeni sendromu, yavaş yürüme hızı, bilişsel yetersizlikler, beslenme yetersizliği ve 

hareketin azalması yaşlı bireylerdeki ameliyat sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Kırılgan yaşlılar korumasız ve hassas durumda olup, her türlü stres durumundan daha kolay ve 

daha fazla etkilenmektedir. Ayrıca kırılgan yaşlılar çeşitli stres durumlarına adaptasyon 

sağlamada zorluk yaşamaktadırlar. Cerrahi strese karşı tepki kırılganlığın fizyopatolojik 

süreciyle birleştiğinde, yaşlı hastaların ameliyat sonuçları daha da olumsuz etkilenmektedir. 

Yaşlanma ve kronik hastalıkla ilgili fizyolojik değişiklikler, yaşlı cerrahi hastasını ameliyat 

sonrası komplikasyonlar, fonksiyonel kapasitede azalma, bağımsızlık kaybı ve yaşam kalitesini 

etkileyebilecek diğer istenmeyen sonuçlar açısından risk altında bırakır. Cerrahi bakıma ihtiyaç 

duyan yaşlı hastalar için daha iyi sonuçların alınmasını kolaylaştırmak için hem kaynakları hem 

de standart bakım süreçlerini kullanarak bu hassas popülasyona daha fazla dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda geriatrik cerrahinin odaklandığı konular arasında ameliyat öncesi, 

sırası ve sonrası risk değerlendirmesi, etik sorunlar, sağlık çalışanlarının eğitimi veya 

yetkinliklere sahip olması, yaşlıların palyatif bakımı ve temel bilim bulunmaktadır.   

Yaşlılarda da ömrü uzatmak, fonksiyon veya bağımsızlığı korumak, semptomları 

hafifletmek, bir durumu iyileştirmek ve teşhis koymak gibi temel hedefler doğrultusunda çeşitli 

ameliyat türleri uygulanmaktadır. Kırılgan yaşlılarda morbidite ve mortalite riski yüksektir. Bu 

nedenle hasta seçimi, ameliyat öncesi hususların iyi değerlendirilmesi, en sık yapılan 

ameliyatların teknik yönetimi ve komplikasyonların önlenmesi üzerinde titizlikle durulmalıdır. 

Geriatrik cerrahide sağ kalım ve yaşam kalitesini artırmak için eşlik eden hastalıklarının iyi 

değerlendirilmesi, geriatrik cerrahinin mümkün olduğunca elektif şartlarda yapılması, uygun 

cerrahi ve anestezi tekniklerinin kullanılması, dikkatli yoğun bakım takibinin yapılması ve 
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postoperatif dönemde erken mobilizasyonun sağlanması önemli olup, bunlar en önemli hasta 

sonuçlarını oluşturmaktadır.   

Literatürde yer alan geriatrik cerrahide hasta sonuçlarının daha çok fonksiyonel 

iyileşme, hastanede kalınan gün sayısı, yoğun bakım ünitesindeki (YBÜ) gün sayısı, 

komplikasyon ve mortalite oranlarına odaklandığı görülmektedir. Seksen yaşın üzerindeki yaşlı 

bireylere uygulanan total kalça protezi (TKP) sonuçlarını inceleyen bir çalışmada; >80 yaş ve 

<80 yaş kohort hasta grupları arasındaki fonksiyonel iyileşme puanları değerlendirildiğinde 

postoperatif iyileşme puanları arasında fark olmadığı, aşırı yaşlı hastaların hastanede yatış 

süresinin 0,68 gün daha uzun olduğu ve TKP’ni takiben hastaneden daha geç taburcu olma 

oranlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Toplam 436 hastanın dahil edildiği başka bir çalışmada 

kalça kırığı olan yaşlı hastalarda disiplinlerarası ortogeriatrik yönetimin bir yıllık ölüm ve 

yeniden kabul oranlarını azalttığı belirlenmiştir.  

Kim ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında; kapsamlı geriatrik değerlendirmede 

saptanan fonksiyonel bozulmaların ve beslenme yetersizliğinin ameliyat sonrası sonuçları 

önemli derecede etkilediği, bu değerlendirmenin ameliyat sonrası mortalite ve morbidite riskini 

belirleyebileceği vurgulanmıştır. Kalp damar cerrahisinde yaşlı bireylerde hızlandırılmış 

cerrahi protokollerinin uygulandığı araştırma sonuçları; hızlandırılmış cerrahi uygulanan 

hastaların uygulanmayanlara göre daha kısa ameliyat sonrası kalış, daha kısa göğüs tüpü drenaj 

süresi ve daha düşük komplikasyon oranına sahip olduğu, hastaneye geri kabul oranları 

arasındaki fark anlamlı olmadığı saptanmıştır. Akciğer kanseri nedeniyle ameliyat uygulanan 

yaşlı bireylerde postoperatif hasta sonuçları açısından beden kitle indeksinin (BKİ) önemini 

inceleyen bir çalışmada; ameliyat öncesi, sırası ve sonrası morbidite ve mortalite oranlarının 

sırasıyla %41.8 ve %1.3 olduğu, hastaların %53.7’sinin öldüğü, 3 ve 5 yıllık genel postoperatif 

sağkalım oranlarının sırasıyla %66.9 ve %49.9 olduğu; cinsiyetin (kadın), sigara içme 

indeksinin (paket yılı\20), histolojinin (skuamöz hücreli olmayan karsinom), patolojik evrenin 

(evre I) ve BKİ’nin (normal BKİ içinde) daha iyi sonuçla ilişkili faktörler olduğu; düşük (\18.5 

kg/m2) veya yüksek (C25 kg/m2) BKİ olan hastaların, normal BKİ olanlara göre önemli ölçüde 

ve daha kötü prognoza sahip olduğu belirlenmiştir. 

Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası geriatrik girişimin etkilerinin değerlendirildiği bir 

araştırmada; ameliyat sonrası hastanede yatış süresinde, YBÜ’nde kalışta ve 90 gün içinde 

yeniden hastaneye yatışta etkisinin olmadığı, buna rağmen ameliyat sonrası 5. günde depresyon 

ve 60. gündeki semptom yükü semptomlarının azaldığı bildirilmiştir. Akut batın tanısıyla 
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hastaneye yatırılan yaşlı hastalarda (n= 391) ameliyatın etkileri değerlendirildiğinde; 

katılımcıların yaklaşık %25'inin (n=185) acil ameliyat geçirdiği, mortalite ile ilişkilendirilen 

değişkenlerin taburculuktan 30 gün sonra  albümin ve kırılganlık, taburculuktan 90 gün sonra 

ise  albümin olduğu, yeniden hastaneye yatışta albümin değerinin etkili olduğu, cerrahi olarak 

tedavi edilen hastaların ve kırılganlığın, uzun süreli hastanede kalma olasılığını artırdığı ortaya 

çıkmıştır.   

Son yıllarda yapılan çalışmalarda cerrahi girişim uygulanan yaşlı hastalarda ameliyat 

sonrası sonuçları geliştirmeye yönelik çeşitli girişimlerin etkinliğini değerlendirmeye 

odaklanılmıştır. Bir çalışmada yaşlı bireylerde perioperatif değerlendirme ve prosedürleri 

standart hale getirmek için perioperatif değerlendirme ve yardımcı karar verme sistemi 

geliştirilmiştir. Bu sistemin cerrahi karar vermede etkinliğini, postoperatif sonuçları ve sağlık 

ekonomisini değerlendirmek, ameliyat sonrası komplikasyonların oluşmasını azaltmak ve 

yaşam kalitesini artırmak için girişimleri optimize etmek amaçlanmıştır. Çalışma henüz 

tamamlanmadığı için sonuçları belli olmamakla birlikte; bu protokolün uygulanmasının 

ameliyat sonrası komplikasyonların oluşumunu azaltması, ameliyat sonrası yaşam kalitesini 

iyileştirmesi, hastanede kalış süresini kısaltması, yatış masraflarını azaltması, sosyal yükü 

azaltması ve ameliyat sonrası yaşlıların iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarını sağlaması 

beklendiği bildirilmiştir. Diğer bir çalışmada ise, ameliyat sonrası deliryumu ve diğer 

komplikasyonları önlemek için çok boyutlu ve çok disiplinli prehabilitasyon programının 

etkinliğini değerlendirmek amaçlanmış, araştırma henüz tamamlanmamakla birlikte bu 

prehabilitasyon programının etkili olabileceği öngörülmüştür.   

Pandemi süreci geriatrik cerrahide hasta sonuçlarını nasıl etkiledi? 

Pandemi sırasında maligniteler de dahil olmak üzere birçok ölümcül hastalığın tedavisi 

ertelenmek zorunda kalmıştır. Pandemi döneminde cerrahi hastaları finansal kaynak eksikliği, 

ameliyatlarda gecikmeler, sağlık personelinin korku ve endişesi, hastaların izolasyonu gibi 

ekstra zorluklar yaşayabileceği bildirilmiştir. Ek hastalığı olan yaşlı hastalarda COVID-19 

sıklıkla ölümcüldür, çünkü virüs ameliyat sonrası komplikasyon ve ölüm riskini artırmaktadır. 

Bu nedenle yaşlı cerrahi hastasının Covid-19 virüsüne yakalanması bir felaket olarak 

nitelendirilmektedir. Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri'nin yaptığı uluslararası çalışma, 

elektif cerrahi bekleyen hastalara Covid-19 aşılarını yapmanın, 2022'de dünya çapında 58 bin 

687 yaşamın kurtarılabileceğini göstermiştir. Kanser cerrahisi geçiren özellikle 70 yaş üstü 

hastalar cerrahiden sonra 30 gün içinde Covid-19 enfeksiyonu geçirdiklerinde normal 
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popülasyona göre ölüm oranı 4-8 kat daha yüksektir. Onkolojik cerrahide ölüm riski %2.8 iken, 

hastada Covid-19 enfeksiyonu varsa bu oran %18.6’ya çıkmaktadır.  

Pandemide yaşlı hastalara en sık uygulanan ameliyatların kalça kırığı ameliyatları 

olduğu, ardından kardiyovasküler cerrahi, akut batın, ileus ve öncelikle üroloji ameliyatlarının 

yer aldığı onkolojik cerrahi grişimlerinin yaygın bir şekilde uygulandığı görülmektedir. Kalça 

kırıkları, kırılganlık kırıklarının en ciddi belirtisidir ve 21. yüzyılın büyüyen salgınlarından biri 

olarak kabul edilmiştir. Çünkü kırıklar zamana duyarlı müdahale gerektirir. Kırıktan etkilenen 

yüksek riskli nüfus yaşlı ve kırılgandır. Bu özellikler; pandemi sırasında özellikle sağlık 

sistemleri yüksek oranda çöküşün eşiğinde olan ülkelerde kalça kırıklarını daha da kritik 

etkilemiştir. Ülkemizde yapılan proksimal femur kırığı tanısı ile takip ve ameliyat edilen yaşlı 

hastalatın izlendiği retrospektif bir çalışmada; pandemi ve prepandemik dönem boyunca 

cerrahi, Charlson komorbidite indeksi, YBÜ ve hastanede kalış süresi, kabule kadar geçen süre, 

hastaneye yatmayı reddetme ve düzenli poliklinik ziyaretlerine katılma açısından anlamlı 

farklılıklar gözlendiği, poliklinik ziyaretlerine katılım ve hastanede kalış süresinin önemli 

farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır. Pandemide kalça kırığı olan yaşlı hastaların ameliyat 

sonuçlarının 90 gün boyunca izlendiği bir çalışmada; 2020 kohort hasta grubunun %15’inde 

eşlik eden bir SARS-CoV-2 enfeksiyonu olduğu, hastaların %58’inde başvurudan sonra 

sonucun pozitif çıktığı, Covid-19 (+) grubunun hastanede, 30 ve 90 günlük mortalite riskinin, 

hastanede kalış sürelerinin, komplikasyon oranlarının ve yeniden yatışın fazla olduğu 

belirlenmiştir. Pandemi döneminde kalça kırığı olan hastalarda erken ölüm oranları pandemi 

öncesine benzer iken; hastanede kalış süresinin uzadığı, daha fazla hastanın tedaviyi reddettiği 

ve daha azının pandemi sırasında düzenli poliklinik kontrollerine katıldığı açıklanmıştır. 

COVID-19 (+) olan kalça kırığı hastalarının ameliyat sonrası sonuçlarını inceleyen çalışma 

sonuçları farklılık göstermektedir. Kayani ve arkadaşları, COVID-19 (+) olan kalça kırığı 

hastalarının hastanede ve YBÜ’nde daha uzun süre kaldıklarını, perioperatif komplikasyon 

risklerinin ve mortalite oranlarının daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Segarra ve ark. (2019) 

2020'de kalça kırığı kohortlarını karşılaştırmış, 30 günlük mortalite açısından anlamlı bir fark 

olmadığını belirlemişlerdir.   

Yaşlı bireylerin ameliyat sonrası sonuçları nasıl geliştirilebilir?  

Yaşlı bireylerin ameliyat sonuçlarının geliştirilmesi için, öncelikle hastaların 

multidisipliner yaklaşım ile ameliyat öncesi dönemde kapsamlı geriatrik değerlendirmesinin 

yapılması gerekmektedir. Kırılganlık, demans, deliryum ve genel geriatrik değerlendirme ile 
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yaşa bağlı kalıcı değişiklikler ve fonksiyonel rezervler ölçülmelidir. Kırılganlık ve demans; 

fonskiyon, beslenme ve kavramaya odaklanan basit ve hızlı testlerle ölçülebilir (GYA, Mini 

mental durum testi, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi vb.). Deliryum riskini belirleme ve tanılama 

için de çeşitli değerlendirme araçları (Mini mental DT, Montreal Bilişsel Değerlendirme 

Ölçeği, Bir Saat Çiz Testi, vb.) kullanılmaktadır. Ameliyat öncesi dönemde fonksiyonel 

değerlendirme için ise çeşitli değerlendirme araçlarının kullanılması önerilmektedir. ASA 

puanı & komorbidite indeksi, POSSUM, CR-POSSUM: Mortalite ve Morbidite Sayımı için 

Fizyolojik ve Operatif Şiddet Skoru (POSSUM), Barthels fonksiyonel durum, geleneksel 

biyokimyasal belirteçler (albümin, renal fonksiyon, tam kan sayımı gibi) bunların başında 

gelmektedir. Yaşlıları taramada düşük risk saptanırsa önleyici bakım uygulanması, yüksek risk 

varsa kapsamlı değerlendirme ve sürekli bakım yapılarak yüksek risklerin neler olduğunun 

belirlenmesi, düzeltme olasılığının olup olmadığının değerlendirilmesi, özel bakım 

gereksinimlerinin saptanması önerilmektedir. Ameliyat öncesi hazırlık odaklı iyileştirme 

programı uygulanarak optimizasyon sağlanması, beslenmenin değerlendirilerek yetersiz 

beslenme için tarama yapılması, ameliyat sonrası erken mobilizasyonun sağlanması, 

beslenmenin düzenlenmesi ve rehabilitasyonun sağlanması önerilmektedir. Kurumsal bazlı 

girişimler içinde subakut kompleks girişimler, geriatrik rehabilitatif girişimler ve aktif 

iyileştirici girişimler bulunmaktadır. Taburculuk sürecinde de yaşlıların gereksinimlerinin 

belirlenerek gerekli eğitimlerin uygulanması ve evde bakıma hazırlanmaları önemlidir. 

Pandemi sürecinde ameliyat olan yaşlıların takipleri telesağlık yöntemiyle yapılabilir.    

Sonuç olarak, cerrahi hemşireleri yaşlı hastanın bakımını yürütürken onların kırılgan 

olduklarını ve kırılganlık sendromunun hasta sonuçlarını önemli ölçüde etkilediğini göz önünde 

bulundurarak gereken bakım girişimlerini uygulamalıdır.   
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OMURGA SAĞLIĞINI KORUMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Dr. Fzt. Şermin TÜKEL AKAY 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 

 

İşle ilgili kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının (KİSR) en sık görüldüğü meslek 

gruplarından birisi hemşirelerdir. Hemşireler arasında en fazla KİSR rapor edilen birimler 

ameliyathane ve cerrahi hemşireleri ve yoğun bakım hemşireleri olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Soylar & Özer, 2018). Bu konuşmada amaç ameliyathane ve cerrahi hemşirelerinin omurga 

sağlığını tehdit eden faktörlere değindikten sonra, koruyucu fizyoterapi yaklaşımları 

kapsamında postüral farkındalık eğitimi, ergonomik eğitim ve omurga kuvvet ve mobilite 

egzersizleri göstererek dinleyiciler ile grup uygulaması gerçekleştirmektir.  

Ameliyathane ve cerrahi hemşireleri rutin işleri sırasında fiziksel ve biyomekanik 

yüklere maruz kalmaktadır (Choobineh ve ark., 2010). Biyomekanik yükleri statik ve dinamik 

olarak ikiye ayırdığımızda; statik yüklerin başında uzun süre sabit ve/veya hatalı vücut 

pozisyonunda çalışma gelmektedir. Hemşirelerin vücut pozisyonları incelendiğinde, sagital 

düzlemde 45° ve üstünde gövde fleksiyonu, frontal düzlemde 20° ve üstünde gövde lateral 

fleksiyonu içeren postürlerde çok uzun zaman geçirdikleri ve bu pozisyonda geçen sürenin bel 

ağrısında en önemli belirleyici faktör olduğu gösterilmiştir (Nourollahi ve ark., 2018). Kas-

iskelet sistemi üzerindeki dinamik yükler incelendiğinde ise devamlı tekrarlayıcı ve monoton 

işler ve acil durumlarda ortaya çıkan ani ve hızlı hareket görevleri başta gelmektedir. Bunun 

yanında ameliyathane ve cerrahi hemşirelerinin itme, çekme ve ağır yük taşıma gerektiren 

birçok görev gerçekleştirildiği görülmektedir. Tüm bu statik ve dinamik stresler kas-iskelet 

sistemi ağrılarına ve sakatlanmalarına yol açmaktadır (Choobineh ve ark., 2010). 

Hemşirelerde bel, diz, ayak bileği, ayak ve boyun bölgelerinde ağrı rapor edilmiş, bu 

bölgelerden en fazla etkilenenin bel bölgesi olduğu farklı çalışmalarda %49 ile %84 arasında 

değişen sıklıkla gösterilmiştir (Soylar & Özer, 2018). Bel ağrısı lokalizasyonu ile tarif edilen 

bir semptomdur ve bilinen veya bilinmeyen birçok anormallik veya hastalıklardan 

kaynaklanabilir. Bel ağrısı olan vakaların çoğunda spesifik bir ağrı kaynağı tanımlanamamakta 

ve bu durum non-spesifik bel ağrısı olarak sınıflandırılmaktadır. Bir veya iki bacakta birden 

ağrı veya alt ekstremitede nörolojik bulgular bel ağrısına eşlik edebilir. Ayrıca araştırmalar bel 
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ağrısı olan kişilerin sıklıkla fiziksel ve mental sağlık problemleri ve diğer vücut bölgelerinde 

de ağrı olduğunu göstermektedir. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme bulgularının bel ağrısı 

tanısında spesifik olmadığı üzerinde durulmakta ve tanıda rutin bir tetkik olarak görüntüleme 

tekniklerinin kullanımı rehberlerden çıkarılmaktadır. Bununla beraber 50 yaş altındaki 

hastalarda MR bulgularının tanı ile hafif düzeyde ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Patolojik veya 

nörolojik olarak kaynağı bilinenler dışında non-spesifik bel ağrısında omurgadaki yapılar 

incelendiğinde nosiseptif sinyalin kaynağı bugüne kadar net olarak tespit edilememiştir. Bu 

durum merkezi sinir sisteminde ağrının işlenmesine ilişkin yolakları düşündürmektedir. Ancak 

bel ağrısında biyofiziksel, genetik, psikolojik, sosyal faktörler ve komorbid problemler gibi 

birçok faktörün etkileşimi söz konusu olduğundan hasta bazında düşünerek nedenleri 

belirlemek en doğru yol olarak görülmektedir (Hartvigsen ve ark., 2018).  

Hemşirelerde omurga sağlığına etki eden faktörleri iş sağlığı ve güvenliği bakış açısı ile 

ele aldığımızda iş yeri fiziksel koşulları, nöbet, çalışma saatleri ve birimlerin idaresi ve 

organizasyonu ön plana çıkmaktadır (Bernal ve ark., 2015). Ameliyathane ve cerrahi 

hemşirelerinde yapılan bir çalışma iş-aile çatışmasının yani hem aile hem de iş yerindeki görev 

ve sorumlulukların birbirleriyle yarışarak yarattığı psikososyal stresin, servikal bölge ve bel 

bölgesindeki ağrılara sebep olan en belirleyici faktör olduğunu göstermiştir (Baur ve ark., 

2018).  

Hastalıkların Küresel Yükü (The Global Burden of Disease) 2015 bulgularına göre bel 

ağrısının yol açtığı küresel yük 1990’ dan 2015’ e %54 oranında artarak dünya genelinde on 

ikinci sıradan dördüncü sıraya yükselmiştir. Bel ağrısı vakalarının %28’i ciddi düzeyde, geri 

kalanı ise hafif düzeyde engelliliğe sebep olmaktadır. Ancak toplam engellilik düzeyi göz 

önüne alındığında topluma ciddi bir yük getirdiği ve küresel olarak dördüncü sıraya yerleştiği 

görülmektedir (Hartvigsen ve ark., 2018). Hemşireler gibi sağlık profesyonellerinde omurga 

sağlığının bozulması sağlık ekonomisi ve toplum üzerindeki yükü daha da arttırmaktadır. 

Hemşirelerin hastalık izni alma, iş değişikliği yapma, aynı iş yerinde görev değişikliği talep 

etme ve hekim ziyaretine gitme sebepleri incelendiğinde kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları 

temel neden olarak karşımıza çıkmaktadır (Soylar & Ozer, 2018). 

Bu bulgular ışığında sağlık profesyoneli olarak topluma hizmet sunan ameliyathane ve 

cerrahi hemşirelerinin omurga sağlıklarını korumak için yapılması gerekenleri şu şekilde 

sıralayabiliriz; 1) çalışma sırasındaki hatalı ve statik postür alışkanlıklarını fark ederek dinamik 

yani sürekli değişen bir postür alışkanlığı geliştirmek, 2) çalışma ortamını ergonomik olarak 
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düzenlemek, 3) itme, çekme ve yük taşıma gibi fiziksel görevlerde ergonomik prensipleri 

uygulamak, 4) düzenli egzersiz ile kas-iskelet sistemi kuvvet ve mobilitesini optimum seviyede 

tutmak, 5) hastane yönetimi tarafından fiziksel ve biyomekanik yükün fazla olduğu birimlerde 

çalışma saatleri ve nöbet sistemini iyi planlanmak. 

Konuşmanın ikinci yarısında koruyucu fizyoterapi yaklaşımları kapsamında 

dinleyicilerin katılımı ile postüral farkındalık, ergonomik prensipler ve omurga kuvvet ve 

mobilitesine yönelik grup egzersizleri gerçekleştirilmiştir. Postüral farkındalık çalışması ayak 

tabanından başlayarak alt ekstremitede yükün eşit ve doğru dağılımı, bel, sırt, boyun ve 

omuzların doğru pozisyonlarını katılımcıların hissederek uygulamasını içermektedir. 

Ergonomik prensipler açısından çalışma ortamının düzenlenmesine ilişkin ipuçları paylaşılarak, 

özellikle yük taşıma, itme ve çekme görevleri sırasında uyulması gereken biyomekanik 

prensipler gösterilmiştir. Dinleyicilerin sandalyede oturarak yapabilecekleri omurga mobilite 

ve kuvvet egzersizleri uygulanmıştır. Son olarak ev egzersiz programı videoları paylaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: hemşire, bel ağrısı, iş sağlığı, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, 

koruyucu fizyoterapi 
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GİRİŞ 

Bir klinik birimdeki hemşire yöneticisinin en temel sorumluluğu; kaliteli ve etkili 

bakımın sağlanması ve sürdürülmesidir. Yönetici hemşireler malzeme planlaması, yönetim ve 

organizasyon görevleri ve en önemlisi de yeterli sayı ve nitelikte hemşire planlaması ile bu 

sorumluluğu yürütürler. Hasta sonuçlarının izlemi kaliteli bakımın en önemli indikatörü olarak 

değerlendirilir. İster akut bakım hastanesinde ister uzun süreli bakım tesisinde olsun, optimal 

bakım, uygun hemşire kadrosuna bağlıdır. Hemşirelerin gereğinden az olması, bakımın 

kalitesini düşürür ve hatta hayatlar risk altında olabilir. Gereğinden fazla ya da birimin 

ihtiyaçlarına uygun nitelikte olmayan hemşireler de aynı etkiyi yapabilir. Uygun hemşire hasta 

oranını belirlemek için yıllardır hemşire uzmanlar/yöneticiler, çeşitli bakım ortamlarında 

hemşirelerin sorumlu olması gereken ideal hasta sayısını ölçmek için araştırmalar yapmakta ve 

istatistiksel çalışmaları gözden geçirmektedir. Uygun hemşire iş yükü ve hemşire planlamasının 

yapılmasında başlangıçta birimin/kliniğin ihtiyaçlarının, hasta profilinin ve bakım 

yoğunluğunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

Hemşirelikte İnsan Gücü Planlama 

 İnsan gücünün planlanması yönetim, insan kaynakları gibi disiplinlerin ana 

konularından biridir. Bu disiplinler alanda rekabeti sağlamak hatta üstünlüğü elde etmek 

amacıyla gereken insan kaynağının sağlanması, istihdam edilmesi ile ilgili politika oluşturma 

ve yönetim süreci (planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme) gibi faaliyetleri içerir. 

İnsan gücü planlama ise; kurumun tüm fonksiyonları için nitelik ve nicelik olarak uygun 

personel gereksiniminin önceden planlanması ve temin edilecek kaynakların (kurum içinden ve 

dış kaynaklardan) belirlenmesi sürecidir. 

 Hemşire insan gücünün belirlenmesi konusunda ülkemizde Sağlık Bakanlığı ile ilgili 

personel planlama teşkilatları birlikte hareket etmekte ve nüfusa ve hastane yatak kapasitesine 

bağlı hemşire istihdamının, personel yapısının oluşturulması ağlanmaktadır. Sağlık Hizmetleri 
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Genel Müdürlüğü’nün 2013 verilerine göre istihdam edilen hemşire sayısı ve her 1000 kişiye 

düşen hemşire sayısı Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu şekillere göre; 2013 yılında toplam istihdam 

edilen hemşire sayısı 149 012 iken bu sayı 2020 verilerine göre 227.292 olarak gerçekleşmiştir. 

Her 1000 kişiye düşen hemşire sayısı ortalaması ise 2013 yılında 1.96 olarak görülmektedir. 

Belirtilen bu oran Avrupa Birliği Ülkeleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa bölgesi 

ülkelerinin ortalamalarından oldukça düşüktür. Aynı Kurumun 2017 verilerine göre (Şekil 2) 

her 100 bin kişiye düşen ebe ve hemşire oranında da Avrupa Bölgesi ve OECD 

ortalamalarından en düşük konumda ülkemiz yer almakta olduğu görülmektedir. 

Şekil 1. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2013 yılı hemşire verileri 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Her 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı ve karşılaştırılması, 2017 

 

(Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, OECD Health Data 2019 Veri tabanı 

EUROSTAT) 
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 Ülkemizde ameliyat sayısındaki değişimi gösteren veriler Şekil 3’te yer almaktadır. 

Buna göre de 2002 ile 2018 yılları arasında yapılan ameliyat sayısında önemli bir artış 

gerçekleşmiştir. Bu durum elbette ki cerrahi ve ameliyathane hemşirelerinin planlanmasını 

direkt olarak ilgilendiren bir özelliktir. Perioperatif hasta ve ameliyat sayısındaki artış cerrahi 

teknikler ve teknolojideki gelişmelerin yanı sıra, sağlık bakımına ulaşabilen kişilerin sayısının 

artması ve hastane olanaklarının gelişmesinin önemli ve beklenen bir sonucudur. Bununla 

birlikte hemşire sayısının artışı hasta sayısının artma oranı ile paralel olarak gerçekleşmemiş 

görünmektedir. Cerrahi ve ameliyathane hemşirelerinin kaliteli bakım sunmaları için uygun 

hemşire hasta oranının korunması gerekmektedir. Hemşire sayısının ve niteliğinin uygun 

olmaması durumunda hastaların alacağı perioperatif bakım kalitesi de azalır. Bu konuda yapılan 

çalışmalara ileride değinilecektir.  

Şekil 3. Yıllara ve sektörlere göre ameliyat sayısı 

 

(Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2020 Haber Bülteni:  

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41611/0/haber-bulteni-2020pdf.pdf erişim: 04.10.2021) 

Personel (Hemşire) Planlama 

 Sağlık bakımında personel (hemşire) planlama konusunda çalışmalar yoğunlaşmaktadır. 

Tanım olarak “Personel oluşturma, mevcut personelin nicelik ve niteliğini, ihtiyaç duyulan 

personel miktarı ve karışımı ile dengeleme sürecidir” olarak ifade edilir.  

Hemşirenin doğru planlanması neden önemlidir? Hemşirelik iş yükünün doğru 

planlanmasının hem hemşirelerin çalışma yaşam kalitesine hem de bakım 

kalitesine/güvenliğine katkıda bulunduğu yönünde kanıtlar artmaktadır. 

Hastanelerde/kliniklerde gerektiğinden daha az hemşire istihdamının/planlanmasının, 

hastaların komplikasyon yaşama veya ölme riskinin artmasıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Doğru planlamanın yararları aşağıda sıralanmıştır:  

https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/41611/0/haber-bulteni-2020pdf.pdf
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• Hemşirenin gereksiz yorgunluğunu azaltır 

• Hemşire tükenmişliğini azaltır 

• Hemşirenin meslekte kalmasını ve deneyimli hemşirelerden daha fazla 

yararlanılmasını sağlar  

• Kesintisiz, kaliteli, güvenli sağlık bakımını sağlar  

• Hemşire özlük haklarının kullanılmasını güvence altına alır.  

Hemşire iş yükü ve iş gücünün doğru planlanması yukarıdaki yararlara ek olarak; 

• Tıbbi ve ilaç hatalarını azaltır 

• Hasta komplikasyonlarını azaltır 

• Mortaliteyi azaltır 

• Sağlık maliyetlerini azaltır 

• Hemşire ve hasta memnuniyetini artırır.  

Cerrahi servislerde hemşire iş yükü ve iş gücü planlaması ile hasta mortalite oranlarını 

inceleyen geniş örneklemli ve dokuz Avrupa ülkesinde bir çalışma yürütülmüştür. Bu 

çalışmada lisanslı bir hemşirenin bakım verdiği hasta sayısı 4’ten 14’e yükseldiğinde her 

1000 taburcu hastadaki mortalite oranı da artış göstermiştir.  

 İş yükü kavramı 

 İş Yükü: Çalışanın ya da işi yapanın belirli bir niteliğe/özelliğe sahip olması koşuluyla, 

işe göre belirlenen bir süre içerisinde tamamlaması gereken iş miktarıdır. Birimi yapılan iş 

durumuna göre değişir. Örn. bir fabrikada 8 saatte /bir günde/ bir ayda xxx sayıda üretim gibi. 

Çeşitli yöntemlerle belirlenir. Ortalama birim zamanda hasta sayısı ve hemşire sayısı oranı 

mevcut durumu gösterir, ancak güvenilir bir yöntem değildir. 

İş yükü Ölçme (Analiz) Yöntemleri: Bakımın nitelikli bir hemşire tarafından, çalışma 

saatleri, koşullar, izin ve sağlıkla ilgili koşullar vs göz önünde bulundurularak iş yükünün 24 

saatlik süreci içerecek şekilde, aşırı yorgunluğa neden olmadan belirli bir çalışma temposu ile 

ne kadar sürede verileceğinin ölçülmesidir. Hemşire iş yükü (saat olarak); her bir birim 

zamanda (vardiya 8 veya 16 saat-veya gün -24 saat-olarak) her bir hemşire için hesaplanan aktif 

çalışma süresidir. Örneğin “A kliniğinde 08:00-16:00 vardiyasında çalışan bir hemşirenin iş 

yükü: 6.20 saattir”, şeklinde hesaplanabilir. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için her bir 

hemşirenin bir vardiyada yaptığı tüm işlerin gözlenmesine yönelik ön çalışma yapılması 

gereklidir. Bu çalışmanın objektif olması ve bilimsel yöntemle yapılması önerilmektedir. 
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İstatistik biliminden yararlanılarak gözlem yapılacak hemşire/vardiya veya hemşire /hasta 

oranları önceden belirlenmelidir. Her bir hemşire işinin yapılmasında bir ölçeklendirme planı 

kullanılmalı, mesafeler ölçülmeli ve işin yapıldığı süre en başından en sonuna kadar olan 

zamanı kapsamalıdır. 

İş yükü Ölçme (Analiz) Yöntemleri: İş yükü ölçmeye yönelik çeşitli yöntemler 

geliştirilmiştir. İş yükü ölçme ve değerlendirme hemşirelik bakımı gibi komplike iş süreçleri 

içeren meslekler ve disiplinler için oldukça karmaşık olabilir. Aşağıda sıralanan yöntemlerden 

uygun olan yöntem kliniğin, hasta ve çalışanların özelliklerine ve amaca uygun olarak seçilmeli 

ve bu konuda gerekli hazırlık çalışmaları sonrasında hesaplamalar yapılmalıdır.  

• Faaliyet ve Zaman Etüdü Tekniği / İş Örneklemesi Tekniği 

• Hasta Sınıflama Sistemi ile Hesaplama Teknikleri  

– Patient Acuity/Classification Systems (PCAS)-ANA tarafından önerilmektedir.  

– TISS-28, Therapeutic Intervention Scoring System 

– NAS (Nursing Activity Score) 

– NEMS (Nine Equivalents of Nursing Manpower Use Score) 

– TOSS (Time Oriented Score System) 

– Hasta Sınıflama Gereci  

• KONTROL ÇİZELGESİ ile Hesaplama Teknikleri  

– GRASP yöntemi 

– Rush Medicus Hesaplaması  

– Cheltenham Yöntemi  

Faaliyet ve Zaman Etüdü Tekniği / İş Örneklemesi Tekniği: Bu teknik çoğunlukla standart 

üretim yapılan iş kollarında ve mühendislik alanlarına yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Hemşirelik faaliyetlerini ölçmede de kullanılabilir. Klinikte/ünitede çalışan hemşirenin 

belirlenen bir beceri/iş yapışı sırasında harcadığı zamanı belirlemek amacıyla bir gözlemci 

tarafından harcadığı sürenin doğrudan gözlem yolu ile ve kronometre aracılığıyla ölçülmesi 

yöntemidir. Ameliyathanede de bu ölçüm yapılabilir ancak bu süre ameliyathanede genellikle 

hastanın ameliyathane odasına alınması ile başlayıp, ameliyat sonrası bakım ünitesine ya da 

kliniğe sevkine kadar geçen süreyi kapsadığından kronometre ya da gözlemci gerektirmeden 

kayıtlar üzerinden yapılabilir. Yaygın olarak kullanılan bu ölçüm tekniğinde, hemşirenin her 

günkü rutininde gerçekleştirdiği temel bakım faaliyetlerine yönelik başlangıç ve bitiş zamanları 

belirlenmekte, gözlem sayısına göre her bir faaliyet/girişim için ortalama süreler 
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hesaplanmaktadır. Bu şekilde ünitedeki tüm hemşirelik faaliyetlerine yönelik ortalama zaman 

(dakika veya saat olarak) toplanarak, belirlenen zaman diliminde gerçekleştirilen toplam 

hemşire iş yükü hesaplanmaktadır. Bu iş yükü her vardiyaya göre değişebilir. Örneğin gündüz 

vardiyalarında daha sık ve fazla girişim yapılırken gece ve hasta sonu hemşirelik faaliyetlerinin 

sayısı ve sıklığı azalabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın tüm vardiya süreçlerine göre tek 

tek yapılması gerekmektedir. Klinikte mevcut hemşirelerin bu vardiyalara dağılımında bu 

ağırlıklı ortalamadan yararlanılarak hesaplama yapılmalıdır. Uygulanması oldukça zaman alan 

ve yoğun emek gerektiren bir tekniktir. Diğer iş yükü hesaplaması ve personel planlaması 

yöntemlerine göre etkin ve sağlıklı veriye ulaşmaya olanak sağladığı düşünülmekle birlikte; 

hasta profilinin, bakım bağımlılığının belirlenmesinin de özellikle cerrahi klinik ve yoğun 

bakımlarda tercih edilebileceği AORN, Anestezi Hemşireleri Derneği ve ANA tarafından 

önerilmektedir. Hastanenin ya da birimlerin hasta sayılarının ve hastaların bakım 

gereksinimlerinin, dönemsel olarak, hafta içi hafta sonu veya vardiyalarda farklılık göstermesi 

durumunda hemşire iş yükü de değişeceğinden, iş yükünün her birim için ayrı olarak 

belirlenmesi gerekmektedir.  

Hasta Sınıflama Sistemi ile Hesaplama Teknikleri; klinikteki hastaların bakım 

gereksinimlerine, tıbbi kondüsyonlarına, akut-kronik hastalık kapasitelerine göre addedilen 

hastalık niteliklerine göre sınıflandırılmasını sağlar. Bu sınıflandırma ile hastaları bakım 

gereksinimlerine göre gruplandırmak mümkün olduğundan ortalama olarak bir mesai süresinde 

veya vardiyada hemşirelik iş yükünü ölçen yöntemlerdir. Bu sistem ile zamana bağlı iş yükü 

yanında, mevcut durumda klinikte çalışan hemşirelere ve ortalama hasta niteliğine göre her bir 

hemşireye düşen iş yükü de hesaplanabilir.  

Bu sistem çoğunlukla “hastaların akut olma ve bağımlılık derecesine göre ne kadar 

hemşirelik bakım süresi gerektiği” sorusuna yanıt verir. Hasta sınıflandırma sistemleri, 

hastaların bağımlılık düzeylerine ve hemşirelik iş yüküne göre işgücünün planlanması yöntemi 

olarak değerlendirilmektedir. Bu yöntem hasta sayısı ve yoğunluğuna göre hemşire insan gücü 

planlamasının yanı sıra hemşirelik bakım standartlarının sürdürülmesini de sağlar. 

Hemşire İş Yükü / İş Yoğunluğu Belirleme Adımları 

Cerrahi kliniklerde hemşirelerin iş yükünün hesaplanmasına yönelik çalışma 

basamakları aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir.  
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Şekil 4. Hemşire iş yükü belirleme adımları 

 

(Kaynak: Cardoen B, Demeulemeester E, Belien J. Operating 

room planning and scheduling: a literature review. Eur J Oper 

Res 2010; 201: 921–932.) 

Nitelikli Hemşire Planlaması 

Cerrahi hemşirelerinin kazanması gereken beceriler ve nitelik çalıştığı kliniğin hasta 

profiline uygun olması ve klinik öz görevine göre belirlenen sayıda hemşire planlanması 

gereklidir. Bu amaçla aşağıdaki birim ve hasta niteliğine göre hemşire niteliğinin dengelenmesi 

çalışması yapılmalıdır.   

• Ünitenin bakım/tedavi öz görevinin belirlenmesi: 

– Preop  

– PACU 

– Postop 

– Acil servis 

– Yoğun bakım 

– Transplantasyon 

– Yanık  

– İleri kardiyak bakım gerektiren üniteler  

• Hasta profilinin belirlenmesi 

– Kısa süreli bakım  

– Uzun süreli bakım 

– Palyatif bakım 

– Ameliyathane (intraoperatif) bakımı   

• Hasta bakım gereksinimi yoğunluğunun belirlenmesi (hasta sınıflandırma tekniği)  



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

510 

 

Hemşirelik faaliyet analizi yöntemleri: Hastaların hemşirelik bakımına ne kadar ihtiyaç 

duyduğunun belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Cerrahi hastasının bakım gereksinimi ile 

ilgili harita/şablon çıkarmak ve buna göre de hemşire dağılımını belirlemek gerekir. Bu amaçla 

yapılabilecek ölçümler aşağıda sıralanmıştır:  

1. Personel faaliyetlerinin doğrudan gözlemlenmesi 

2. Bir günlük kullanılarak hemşirenin kendi kendini izlemesi ile yapılan kayıtlarını 

kullanmak  

3. Anketler düzenlemek 

4. İlgili personelle görüşmek 

5. Uzman görüşü almak  

6. Kayıtları (bakım faaliyetlerinin işlendiği) kullanmak 

7. Yöntem biliminin geliştirdiği formülleri kullanmak.  

Hemşire İş yükünü Oluşturan Faktörler 

Literatürde bulunan hemşirelik iş yükünün özellikleri beş ana kategoriye ayrılır: (1) 

Hemşirelik bakım iş zamanı (hasta başı geçirilen), (2) Hemşirelik yeterliliği (nitelik-yetkinlik) 

düzeyi, (3) Doğrudan hasta bakımının ağırlığı (hastanın bakım gereksinimi sınıflamasına göre), 

(4) Fiziksel efor miktarı, (5) Bakımın karmaşıklığı. Belirtilen kategorilere yönelik hemşirelik 

iş yükünün hesaplanması ve cerrahi kliniklerde sık yapılan hemşirelik girişimlerinin, hasta 

bakım gereksinimlerinin ve taburculuk eğitiminin özellikleri de göz önüne alınarak kliniğin 

hemşire iş yükü profili ortaya konulmalıdır. Son yıllarda hastaların hastanede geçirdikleri 

perioperatif süre azalmış ancak cerrahi ve ameliyathane hemşirelerinin iş yüklerinde dramatik 

bir artış meydana gelmiştir. Cerrahi kliniklerde hemşire iş yükünün artma nedenleri ise;  

Cerrahi kliniklerde hemşirelerin iş yükünü neler oluşturuyor? 

• Direkt bakım: 

– Cerrahi hastasının gereksinim duyduğu hasta başı verilen her türlü bakım 

işlemleri (yaklaşık hemşire zamanının %11-51’ini oluşturuyor) 

• Dolaylı bakım 

– Hastaya direkt temas gerektirmeyen işlemler, malzeme temini, lab testleri, ilaç 

alımları, bakım ürünleri ile ilgilenme, hasta yakınları bilgilendirme (%10-45) 

• Kişisel zaman (%15-24) 

• Hemşirelik dışı aktiviteler 
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– Diğer dokümantasyon işleri (%29-44) 

– Diğer personelin yapması gereken ancak hemşire tarafından üstlenilen işleri 

(%25-47)  

Ameliyathanelerde Hemşire Planlaması 

Ameliyathane hemşireleri genellikle iki şekilde görev yapmaktadır: 1) Ameliyat masasında 

steril giyinerek cerrah ve diğer steril personel ile birlikte çalışan bir steril (scrub) hemşire. Bu 

hemşire steril malzemenin cerrahi alanda kullanımının sağlanması, hastanın izlenmesi, 

sterilitenin cerrahi alanda sürdürülmesi, cerrahın asiste edilmesi ve steril alan içerisinde 

gerçekleşen tüm hemşirelik faaliyetlerinin yürütülmesi görevini üstlenir. 2) Hastanın 

ameliyathane masasına alınması hazırlanması, anestezi öncesi hazırlık, ameliyatta gereken 

malzemelerin sağlanması, ameliyatta kullanılan malzemelerin sterilizasyona hazırlanmasından 

sorumlu, transport ve diğer personel işlemlerini yürüten ve genel olarak ameliyathanenin 

hemşirelik ve personel yönetiminden sorumlu olan sirküle hemşire. Ameliyathanelerin gene 

sorumluluğunu üstlenen yönetici hemşire ve yardımcıları da bu birimin hemşire profil ve 

niteliğini oluşturan diğer personel sınıflamasıdır. Her vardiyada (planlı günlük ameliyat 

şemasına göre) ameliyathanelerin her bir odası için 1 (steril hemşire) +1 (sirküle hemşire) 

formülü ve her 3-4 ameliyat odası için ilave 1+1 hemşire hazır bulundurulması önerilmektedir. 

Her ameliyathanenin bir yönetici hemşiresi be her 6-8 ameliyat odası iiçin de bir (en fazla iki) 

olmak üzere yönetici hemşirenin yardımcısının olması önerilmektedir. Günlük rutin 

planlamada yönetici hemşirenin yardımcıları, ameliyathaneler için yedekleme sisteminde de 

listelenebilir. Hemşire sayı ve dağılımını planlamada hemşirelerin dinlenme ve kişisel zaman 

süresi (toplam iş/vardiya süresinin %20-23’ü kadar) hesaba katılmalıdır. Ameliyat odasında 

görev yapan cerrah grubu genellikle ameliyat/görev yöntemi ile çalıştığından gün içerisinde 

farklı cerrah ekibi ile çalışılabilir. Ancak genellikle aynı hemşire ve teknisyen ekibi ameliyat 

odasında vardiyayı tamamlar. Ameliyatlar arasındaki sürenin belirlenmesine yönelik çalışma 

yapılması hem o ameliyat odasının sterilite ve hijyenik koşullar açısından güvenlik kalite 

standartlarına getirilmesi hem de sürekli çalışan personelin dinlenmesi ve bir sonraki ameliyata 

hazırlanması açısından önemlidir.  

Her bir ameliyat odası için geleneksel yaklaşım en az bir steril (skrub) ve bir sirküle 

hemşirenin bulunması yönündedir. Ancak en az gereksinim olarak belirtilen bu sayı; yapılan 

ameliyatın türüne, ameliyatın sınıflandırılma şekline, ameliyatın karmaşıklığına, süresine ve 

ameliyathanenin fiziki yapısına göre değişir. Günümüzde hibrit ameliyathaneler ve teknolojisi 
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yüksek ameliyat odalarında çalışılabildiğinden bu birimlerde gereken hemşire sayısının 

belirlenmesi AORN önerileri ve deneyime göre şekillendirilmelidir. Aşağıda AORN tarafından 

önerilen hesaplama yöntemleri örnek olarak verilmiştir (Şekil 5). Ameliyathaneler için ve 

cerrahi birimler/ASBÜ, yoğun bakım üniteleri için AORN tarafından standardize edilmiş 

hesaplama önerileri “AORN Position Statement on Perioperative Safe Staffing and On-Call 

Practices” başlıklı makalede yer almaktadır.  

Öncelikli Adımlar 

Adım 1— Haftalık toplam personel saatlerini hesaplayın (her personel için hesaplanıp 

personel sayısı ile çarpılması). 

Adım 2—Her hafta çalışılan toplam süreyi hesaplayın (haftalık çalışma saati). 

Adım 3—Temel Tam zaman eşdeğer sayısını hesaplayın (Şekil 5’te yer almaktadır). 

Adım 4—Tam zaman eşdeğerini azaltmanın yararlarını hesaplayın. 

Adım 5— Toplam minimum doğrudan bakım personeli hesaplayın. 

Adım 6— Dolaylı bakım personelini hesaplayın. 

Adım 7—yedek çağrısı için gerekli personel sayısını hesaplayın 

Adım 8—Oryantasyon kadrosunu hesaplayın 

Şekil 5. AORN Toplam Tam Zaman Eşdeğer Sayısı (Hemşire Sayısı) için İntraoperatif 

Personel Formülü 

Genel olarak, her cerrahi veya diğer invaziv prosedür için en az iki personel vardır: sirkülatör 

rolünde bir hemşire ve bir ameliyathane görevlisi. 

•Steril hemşire pozisyonu rolü, bir hemşire veya cerrahi hemşire teknisyeni tarafından 

doldurulabilir. 

•Ameliyathanede gerçekleştirilen prosedürlerin yarısının prosedürün bir kısmı veya tamamı 

için üçüncü bir kişi gerektirmesi durumunda personel ihtiyaçları için oda başına 2.5 kişilik 

bir hesaplama rakamını kullanın 

•Ameliyathanede gerçekleştirilen işlemlerin yarısından fazlası veya azı üçüncü bir kişi 

gerektiriyorsa veya işlemlerin bir yüzdesi dördüncü kişi gerektiriyorsa, oda başına personel 

sayısının buna göre ayarlanması gerekecektir. 

•Oda başına 2.5 kişi kullanılarak %67:%33 (2:1) hemşire-teknisyen oranını belirlemek için 

aşağıdaki hesaplama kullanılabilir: 

    2.5 × 0.67 = 1.7 hemşire katsayısı ile çarparak oda başına hemşire sayısını belirleyin 
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    2.5 × 0.33 = 0.8 teknisyen katsayısı ile çarparak oda başına teknik eleman/teknisyen 

sayısını belirleyin 

Yukarıdaki hesaplama, oda başına ihtiyaç duyulan herhangi bir sayıda toplam kişiye 

uygulanabilir. Bir kurumun Tam Zaman Eşdeğer Hemşire Sayısı yılda 2.080 saatten fazla 

veya daha az ise, bu da formülde ayarlanmalıdır. 

(Kaynak: AORN Position Statement on Perioperative Safe Staffing and On-Call Practices. 

AORN 2014. https://info.aorn.org/rs/545-KCP-163/images/PS-on-Safe-Staffing-On-Call-

Practices-6.2021.pdf)  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Cerrahi ve ameliyathane hemşirelerinin iş yükü ve nitelikli hemşire iş gücü planlamasında 

yönetici hemşirelerin önemli görevleri vardır. Mevcut ve kurum dışı talep edilecek hemşirelerin 

belirlenmesinde ve iş gücü planlamasının yapılmasında hemşirelik yönetimi biliminin 

geliştirdiği formüller, ve bu alanda standart ve öneri sunan AORN, ANA gibi kuruluşların 

önerileri dikkate alınarak çalışma yapılmalı ve dengeli bir planlama yapmada kullanılmalıdır. 

Her cerrahi kliniğin ve ünitenin, ameliyathanenin hasta profili, ş yoğunluğu, bakım 

gereksinimleri ve hemşire planı (önceden mevcut olan) farklı olduğundan bu dinamik sürecin 

yönetilmesi için önerilen hesaplama yöntemleri kullanılmalıdır. Hasta çıktılarının 

değerlendirilmesi ve incelenmesine yönelik geniş örneklemli çalışmaların yapılmasına kuvvetle 

ihtiyaç olduğu söylenebilir. Cerrahi kliniklerde her birim hasta bağımlılık oranlarına göre 

ortalama hemşire iş yükü hesaplaması aracı seçerek bir çalışma yapabilir. Bu çalışmanın 

sonucuna göre mevcut hemşire planlaması yapılabilir. Kliniğin özelliklerine uygun bir 

hesaplama yöntemi seçilerek iş yükü hesaplanabilir. Mevcut hemşire sayısının bakım ağırlığına 

uygun olarak dağıtılması için hesaplamalar yapılabilir. Gerekli hemşire sayı ve niteliğini içeren 

raporlar hazırlanarak gelecek planlamalarda kullanılabilir.  
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CERRAHİDE İNOVASYON: YARA İYİLEŞMESİNDE BOR TEDAVİSİ 

 

Prof. Dr. Arzu İLÇE 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hemşirelik Bölümü 

 

İnovasyon, “bireye, gruba veya daha geniş bir topluma önemli ölçüde 

fayda sağlamak için tasarlanmış, fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin veya prosedürlerin bir 

grup veya organizasyon içinde kasıtlı olarak tanıtılması ve uygulanması" olarak 

tanımlanabilir (1). Sağlık hizmetlerinde yenilik, sağlık profesyonellerinin daha akıllı, 

daha hızlı, daha iyi ve daha uygun maliyetli çalışmalarına yardımcı olarak hastaya 

odaklanmalarına yardımcı olan değişiklikler olarak tanımlanmaktadır (2). 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre cerrahi 

bilimlerin de içinde yer aldığı sağlık alanındaki inovasyonun 

desteklenmesiyle birlikte, sağlık hizmetlerinin verimliliği, etkililiği, 

niteliği, kalitesi, sürdürülebilirliği ve güvenliği; ilave olarak da 

erişilebilirliği artırılabilecektir. Cerrahi inovasyonda yeni fikirlerin 

klinik ihtiyaçlara uygulandığı süreç, temel araştırmanın klinik 

problemlere uygulandığı sürece benzemektedir (1). 

Tüm Dünya’da ve Ülkemizde yara tedavisi araştırmaları ve uygulamaları önemli 

bir yer tutmaktadır. Kompleks bir süreci izleyen yara iyileşmesi için geleneksel 

kullanımların yerine yeni alternatif ürünler farklı yaralarda farklı bireylerde 

kullanılabilmektedir. Yara bakımında pasif kapama yöntemi olarak; bor içeren köpük 

örtüler, antibakteriyel yara temizlik ürünleri (borik asit içeren), yara bakım kremleri 

yara bakımında inovatif ürünler olarak geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Dünya 

rezervinin %73’ü ülkemizde bulunan bor elementi, stratejik bir elementtir (3). Bor, özel 

cam ve seramiklerin, dezenfektanların, çamaşır tozlarının yapımında, ahşap ve 

kumaşların ateşe dayanıklı hale getirilmesinde, roket yakıtlarında, iletişim araçları, 

savunma, tekstil, tarım, inşaat ve ilaç sanayisinden enerjiye kadar çok geniş pek çok 

farklı alanda kullanılmaktadır (4). 
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Borun topikal formu ile yara iyileşmesinde olumlu etkileri çeşitli çalışmalarla 

gösterilmiştir. İlk çalışma 1941 yılında borik asit ve potasyum permanganat enfekte 

trafik ve savaş yaralarında etkili olduğu bulunmuştur (5). Blench ve ark. (1990)’nın 

çalışmasında; derin doku kaybının olduğu yaralarda yara iyileşmesini hızlandırdığı ve 

yoğun bakım ünitesinde kalışı kısalttığı bildirilmektedir (6). Bor ve türevleri yara 

iyileşmesine hücre dışı matriks oluşumunu artırarak ve keratinosit göçünü sağlayarak 

destek olduğu düşünülmektedir (7). Bor oksidatif zararı durduran antioksidan bir ajandır 

(8).  Bakr ve ark. (2017)’nın çalışmasında; ortopedik implantların yüzeylerinin, bor 

temelli karbon nano fiber ile kaplanmasının kemik dokuyu, eklemleri ve nöronları 

koruyabildiği, ayrıca kanser riskini azaltabileceği bildirilmiştir (9). Demirci ve ark. 

(2016)’nın çalışmasında; bor içeren jel formülasyonunun, proliferasyon, migrasyon, 

büyüme faktörü ve gen ekspresyon seviyelerini artırdığı, diyabetik ayak ülserlerinin 

tedavisinde kullanılabileceği ve yararlı sonuçları gösterilmiştir (10). 

Borun yara iyileşmesinde antibakteriyal, antifungal ve antiseptik özelliği 

sayesinde 1860’lardan bu yana kullanılmaktadır (11). Bor içerikli bir hidrojelin yanık 

yarasının iyileşmesi üzerine etkisinin incelendiği çalışmada, yarada hücre canlılığı ve 

fibroblast hücre aktivitesi ile yara kapanmasının hızlandığını bildirmiştir. Çalışmada 

oluşturulan jel ile yarada bakteri, maya ve mantarlara karşı dikkat çekici olarak olumlu 

antimikrobiyal etkileri olmuştur. Geliştirilen bor içeren jelin hücre göçünün uyarılması, 

inflamatuar yanıt ve revaskülarizasyonu destekleyerek büyüme faktörü gibi karmaşık 

mekanizmalar yoluyla yara iyileşmesini desteklediği bildirilmiştir (12). 

Borun yaraya etkisini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. Yara 

iyileşmesi üzerine bilinen etkilerine rağmen, rutin yara tedavisinde borun 

kullanılabilmesi için yara iyileşmesinde etkisini gösterecek daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır (13,14). 
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INNOVATION IN SURGERY: BORON THERAPY IN WOUND HEALING 

 

Prof. Dr. Arzı İLÇE 

Bolu Abant Izzet Baysal University Faculty of Health Science 

Department of Nursing 

 

Innovation can be defined as “the deliberate introduction and implementation of ideas, 

processes, products, or procedures within a group or organization, designed to substantially 

benefit the individual, the group, or the wider society” (1). Innovation in healthcare is defined 

as changes that help healthcare professionals focus on the patient by helping them work smarter, 

faster, better and more cost-effectively (2). 

 According to the World Health Organization, supporting innovation in the field of 

health, including surgical sciences, will increase efficiency, effectiveness, quality, quality, 

sustainability, safety and accessibility in health services. The process by which new ideas are 

applied to meet clinical needs in surgical innovation is similar to the process of applying basic 

research to clinical problems (1). 

 Wound treatment researches and practices have an important place all over the world 

and in our country. In wound healing, which is a complex process, alternative products can be 

used in different wounds and in different individuals instead of conventional methods. As a 

passive closure method in wound care; Foam dressings containing boron, antibacterial wound 

cleaning products (containing boric acid), wound care creams are developed and used as 

innovative products. Boron, which Turkey holds 73% of world's reserves in, is a strategic 

element for our country (3). Currently, boron is used in a wide variety of fields ranging from 

special glass and ceramics, disinfectants, washing powders, making wood and fabrics fireproof, 

rocket fuels, communication tools, defense industry, textile, agriculture, construction and 

pharmaceutical industries to energy (4). 

 The positive effects of boron in wound healing with its topical form have been 

demonstrated in various studies (5). Blench et al. (1990) reported that boron accelerates wound 

healing in wounds with deep tissue loss and shortens the stay in the intensive care unit (6). 

Boron and its derivatives are thought to support wound healing by increasing extracellular 

matrix formation and by providing keratinocyte migration (7). Boron is an antioxidant agent 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

521 

 

that stops oxidative damage (8). It has been reported that coating the surfaces of orthopedic 

implants with boron-based carbon nanofibers can protect bone tissue, joints and neurons, and 

also reduce the risk of cancer. (Bakr et al. 2017) (9). Demirci et al. (2016) as showed in their 

study that the boron-containing gel formulation increases proliferation, migration, growth 

factor and gene expression levels, and that this formulation can be used in the treatment of 

diabetic foot ulcers, with beneficial results (10). 

 Boron has been used in wound healing since the 1860s, thanks to its antibacterial, 

antifungal and antiseptic properties (11). In a study examining the effect of a boron-containing 

hydrogel on the healing of a burn wound, it was reported that wound closure was accelerated 

by cell viability and fibroblast cell activity in the wound. The gel used in the study had very 

strong antimicrobial effects against bacteria, yeast and fungi in the wound. It has been reported 

that the developed boron-containing gel stimulates cell migration and enhances epithelization 

(12). 

There are few studies examining the effect of boron on the wound. Despite its known 

effects on wound healing, more studies are needed to show the effect of boron in wound healing 

before it can be used in routine wound treatment (13,14). 
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DS-01 Cerrahi Dumanın İç Ortam Hava Kalitesine Etkisi ile Ameliyathane 

Çalışanlarında Fiziksel Semptomlara Etkisinin Karşılaştırılması 

Ganime Esra SOYSAL1, Arzu İLÇE1, Sanaz LAKESTANİ2, Mustafa ŞİT3, Fatma 

AVCIOĞLU4 

 
1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bolu 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye 
2 Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Bolu Abant İzzet 

Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye 
3 Genel Cerrahi, Tıp Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu, Türkiye 

4 Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu, Türkiye 

 

ÖZET 

Giriş: Elektrocerrahi ve lazer ünitelerin kullanılması ile oluşan cerrahi duman hedef hücrelerin 

ısınmasına ve parçalanmasına neden olarak, aerosol haline getirilmiş hücre içeriğini çevreye 

yaymaktadır.  

Amaç: Çalışmada, ameliyathane odasında cerrahi dumanın iç ortam hava kalitesine etkisi 

belirlemek ve bu bölüm çalışanlarında oluşturduğu fiziksel semptomları kontrol grubu (dahili 

birimlerde) çalışanları ile karşılaştırarak incelemek amaçlandı.  

Gereç Yöntem: Bu çalışma, olgu-kontrol tipinde 29/06/2020 ile 20/07/2020 tarihleri arasında, 

BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel cerrahi ameliyathane odasında 

gerçekleştirildi. Aktif örnekleme yöntemi ile ameliyat öncesi, anı ve sonrası 45 hava örneği 

alındı. Genel cerrahi ameliyathane odasında çalışan 19 kişinin fiziksel şikayetleri sorularak 

boğaz kültürleri alındı ve sonuçlar kontrol grubu çalışanları ile karşılaştırıldı. Bulgular: 

Ameliyathane odasından alınan hava örneklerinde toplam Uçucu Organik Bileşikler 

(UOB)’lerin ortalama konsantrasyonu 302,12 μg.m-3; ameliyat öncesi, anı ve sonrası sırasıyla 

163,5; 500,1 ve 242,6 μg.m-3 olarak bulundu ve ameliyat anı ölçülen değerlerin anlamlı şekilde 

daha yüksek olduğu, benzen konsantrasyonlarının sürekli sınır değerlerin üzerinde kaldığı, 

diğer UOB’lerin (toluen, etilbenzen, m,p-ksilen, o-ksilen) anlamlı şekilde ameliyat anında daha 

yüksek olduğu görüldü(p≤0,05). Açık ve laparoskopik cerrahi ameliyatları açısından UOB 

konsantrasyonları arasında fark bulunmadı (p≥0,05). Ameliyat süresi ile toplam UOB ortalama 

değerleri arasındaki korelasyon değeri r=-0,087 olup, aralarında anlamlı bir ilişki bulunmadı 

(p≥0,05). Ameliyat anında, cerrahi ekibin %68,4’inin cerrahi maske kullandığı, fiziksel 

semptomlarının ameliyat anında arttığı, göz yaşarması, gözlerde yanma, saçlarda koku, mide 

bulantısı, öksürük şikayetlerini dahili birimlerde çalışanlardan daha çok yaşadıkları tespit 

edildi(p≤0,05). Alınan boğaz kültürleri sonucunda; ameliyathane ekibinde ameliyat öncesi ve 

sonrası alınan örneklerde anlamlı fark olmadığı; ameliyathane ekibi ve dahili birimlerdeki 

sağlık çalışanları arasında fark olmadığı görüldü. Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma sonucunda, 

cerrahi dumanın ameliyathanede iç ortam hava kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir kirletici 

olduğu tespit edildi. Ameliyathanelerde iç ortam havasında bazı kanserojen kimyasalların 

yüksek olduğu ve bu durumun açık/ kapalı ameliyatlar ile ameliyat süresinden bağımsız olduğu 

görüldü. Ameliyathane çalışanlarının cerrahi duman konusunda bilgilerinin ve önlemlerinin 

yeterli olmadığı belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi duman, Ameliyathanede çalışan güvenliği, Hava kalitesi, Uçucu 

organik bileşikler (UOB), Poliaramotik hidrokarbonlar (PAH) 
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DS-02 Pnömatik Turnike Uygulamalarında Koruyucu Ped Kullanımının Cilt 

Komplikasyonlarının Önlenmesine Etkisi 

Atiye AYDIN1, Nevin KANAN 2 

 
1 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET 

Giriş: Pnömatik turnikelerin, alt ve üst ekstremite ortopedik cerrahi uygulamalarında kansız bir 

cerrahi alan yaratarak, anatomik yapıların daha iyi görünmesine böylelikle cerrahi girişimin 

daha doğru ve güvenli yapılmasına olanak sağlaması nedeniyle ortopedik cerrahide kullanımı, 

kaçınılmazdır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte pnömatik turnikelerin, basınç ayarlarının 

yapılabilmesi, manşetlerin alt ve üst ekstremitlerde kullanılacak özellikler taşıması ve alarm 

sisteminin bulunması gibi avantajları, kullanımındaki riskleri azaltmıştır. Pnömatik turnikenin 

iyi belgelenmiş yararları ve avantajlarının bulunmasına karşın kullanımı risksiz ve 

komplikasyonsuz değildir. Turnike altındaki ekstremitede derin ve yüzeyel doku hasarları 

görülebilmektedir.  

Amaç: Çalışma, pnömatik turnike uygulanan hastalarda, turnike manşonu altında kalan cildin 

korunmasına yönelik üç farklı uygulamanın etkisini belirlemek amacıyla planlandı ve 

gerçekleştirildi.  

Gereç Yöntem: Araştırmanın evrenini; ön çapraz bağ yırtığı tanısı konulmuş ve ön çapraz bağ 

rekonstrüksiyonu geçiren tüm hastalar; örneklemini ise bu gruptan araştırmaya alınma 

kriterlerini karşılayan hastalar oluşturdu. Veri toplamak amacıyla, literatür bilgisi ışığında 

hazırlanan anket formu ve cildin izlenmesinde fotoğraf kamerası kullanıldı. Verilerin 

değerlendirilmesinde, ortalama, standart sapma, medyan en düşük, en yüksek, frekans ve oran 

değerleri kullanıldı.  

Bulgular: Birinci grupta turnike manşonu altına pamuk, ikinci grupta koruyucu ped uygulanan, 

üçüncü grupta ise koruyucu uygulanmayan hastalarda, turnike altında kalan cilt, normal cilt, 

ekimoz, bül ve abrazyon varlığı açısından 4 ayrı zaman diliminde değerlendirildi. Hastaların; 

yaş ortalamasının 27.7±6.9, olduğu görüldü. Ortalama turnike basıncının 307.5 ±31.7 mmHg, 

turnike süresinin ise 87.8±15.3 olduğu ve gruplar arasında cilt komplikasyonu görülme oranı 

açısından anlamlı farklılık olduğu (p ˂0.05) saptandı.  

Sonuç: Pnömatik turnike kullanılan ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonlarında, turnike 

manşonu altına cilt koruyucu kullanılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Pnömatik turnike, ortopedi, cilt komplikasyonları, ön çapraz bağ, 

koruyucu ped 
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DS-03 Mekanik Kalp Kapak Değişimi Olan Hastalarda Bireyselleştirilmiş 

Danışmanlığın Antikoagülan Tedaviye Uyum Öz-Etkililik ve Yaşam Kalitesi Üzerine 

Etkisinin İncelenmesi 

Eda Ayten KANKAYA1, Özlem BİLİK1 

 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET 

Giriş: Mekanik kalp kapak cerrahisi, hastaları büyük ölçüde etkileyen önemli bir ameliyattır. 

Hastalar ameliyat sonrası çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı kalp kapak cerrahisi geçiren hastalarda bireyselleştirilmiş 

danışmanlığın antikoagülan tedaviye uyum, öz-etkililik düzeyi ve yaşam kalitesi üzerindeki 

etkisini incelemekti.  

Yöntem: Araştırma yarı deneysel araştırma tasarımındaydı. Araştırmanın yapılabilmesi için 

etik kurulundan, hastanelerden ve hastalardan onam alındı. Evreni İzmir’deki iki üniversite 

hastanesindeki kardiyovasküler cerrahi kliniklerinde bulunan 86 hasta oluşturdu. Örneklemi ilk 

kez mekanik kapak cerrahisi geçiren girişim grubundaki 30 hasta ve kontrol grubundaki 30 

hasta oluşturdu. Girişim grubundaki hastalara ameliyat öncesi dönemde ve ameliyat sonrası üç 

ay boyunca bireyselleştirilmiş hemşire danışmanlığı verildi. Verilerin toplanmasında 

Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu, Antikoagülan Tedaviye Uyum Ölçeği, Barnason 

Etkililik Beklenti Ölçeği: Kardiyak Cerrahi Versiyonu, Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu 

kullanıldı. Haziran 2019-Nisan 2021 tarihleri arasında toplanan veriler tanımlayıcı istatistik, 

bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, Mann-Whitney U testi, 

Pearson korelasyon analiziyle değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmada hastaların danışmanlık alma durumlarına göre taburculuk öncesi ve 

sonrası yaşam kalitesi ölçeği alt boyutları arasında fark bulunmadı. Etkililik beklentisi ölçeğinin 

alt boyutlarında danışmanlık alan hastaların taburculuk öncesi ve ameliyat sonrası üçüncü ayda 

puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). 

Grupların ameliyat sonrası üçüncü aydaki antikoagülan tedaviye uyum ölçeği puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, girişim grubunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti.  

Sonuç: Bireyselleştirilmiş danışmanlığın ve ameliyat sonrası yapılan hasta izlemlerinin, kalp 

kapak protez cerrahisi geçiren hastaların yaşam kalitelerini etkilemediği, öz-etkililik 

düzeylerini ve antikoagülan tedaviye uyumlarını arttırdığı görüldü. Bu nedenle hastalara özgü 

bireyselleştirilmiş danışmanlık kapsamında eğitimlerin verilmesi, uygulanan eğitimlerin 

tekrarlanması ve eğitim içeriklerinin hasta özellikleri dikkate alınarak farklılaştırılması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: danışmanlık, kalp kapak protezi, öz-etkililik, uyum, yaşam kalitesi 
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DS-04 Koroner Arter By-Pass Greftleme Cerrahisi Sonrası Uyanma Sürecinde Yoğun 

Bakım Ünitesinde Aile Varlığının Cerrahi Stres Yanıt Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

Aynur KOYUNCU1, Ayla YAVA1, Birol YAMAK2, Nuri ORHAN3 

 
1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

2 Ankara Özel Koru Hastanesi 
3 Gaziantep Medikalpark Hastanesi Gaziantep 

 

ÖZET 

Giriş: Koroner arter baypas greftleme (KABG), ciddi cerrahi stres yanıtına (SY) neden olabilen 

önemli bir cerrahidir. Aile üyelerinin yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) bulunmasının yoğun 

bakım hastalarına sosyal ve duygusal olarak fayda sağladığı bilinmesine rağmen cerrahi SY 

üzerindeki etkileri bilinmemektedir.  

Amaçlar: YBÜ'de uyanma sürecinde bilgilendirilmiş bir aile üyesinin (BAÜ) varlığının KABG 

sonrası hastaların SY'si üzerindeki etkisini araştırmak.  

Yöntemler: Randomize olmayan kontrollü bir klinik çalışma, kontrol grubunda (KG) 37 hasta 

ve müdahale grubunda (MG) 36 hasta olmak üzere toplam 73 hasta ile tamamlandı. KG 

hastalarında uyanma sürecinde yoğun bakım ünitesine hiçbir aile üyesi alınmadı ve rutin bakım 

ve tedavi uygulamalarına devam edildi. MG hastalarında rutin bakım ve tedavi uygulamalarının 

yanı sıra BAÜ’ler YBÜ’ye alındı. Uyanma sürecinde yoğun bakımda araştırma yöntemine 

uygun olarak, gruplar cerrahi SY'nin temel göstergelerinden biri olan serum kortizol düzeyi, 

durumluk anksiyete, sedatif ilaç gereksinimi, entübasyon, sedasyon ve yoğun bakımda kalış 

süreleri açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı. <0.05 p değeri istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edildi.  

Bulgular: Yoğun bakım ünitesinde BAÜ varlığının serum kortizol düzeyini, durumluk kaygıyı, 

sedatif ilaç gereksinimini, entübasyon, sedasyon ve yoğun bakımda kalış süresini azaltmada 

etkili olduğu bulundu (p<0.05).  

Sonuçlar: KABG'de YBÜ'de BAÜ'lerin varlığı SY'yi azaltmada etkilidir. YBÜ'de BAÜ 

varlığının KABG cerrahisi sonrası cerrahi SY'yi azaltarak hastaların iyileşmesine katkı 

sağlayabileceği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Koroner Arter By-Pass Cerrahisi, Aile, Yoğun Bakım Ünitesi, 

Hemşirelik, Serum Kortizol Düzeyi, Cerrahi Stres Tepkisi 
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DS-05 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Hastalara Akupresür Uygulamanın Bulantı 

Kusma, Ağrı ve Uyku Kalitesine Etkisi 

Tülay KILINÇ1 Zeynep KARAMAN ÖZLÜ1 

1Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Erzurum/Türkiye  

 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma laparoskopik kolesistektomi sonrası hastalara akupresür uygulamanın 

bulantı, kusma, ağrı ve uyku kalitesine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.  

Materyal ve Metot: Araştırma plasebo gruplu, randomize kontrollü deneysel araştırma modeli 

kullanılarak yapıldı. Araştırmanın verileri Atatürk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Kasım 2019-Kasım 2020 tarihleri arasında toplandı. 

Araştırma 188 (64 kontrol, 64 deney ve 60 plasebo) laparoskopik kolesistektomi yapılan hasta 

ile yürütüldü. Veriler hasta tanıtım formu, bulantı sayısal ölçeği, görsel kıyaslama ölçeği 

(GKÖ), sözel kategori ölçeği (SKÖ) ve richard-campbell uyku ölçeği (RCUÖ) kullanılarak 

toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Ki-kare, 

ANOVA testi, Bonferroni ve LSD analizi yapıldı. 

Bulgular: Grupların postoperatif 0-2, 2-6 ve 12-24. saatlerde bulantı şiddeti puan ortalaması 

ve bulantı varlığı arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu ve deney grubunda bulantı 

varlığı ve bulantı şiddetinin daha az görüldüğü belirlendi (p<0.05). Postoperatif 0-2, 2-6 ve 12-

24. saatlerde istatistiksel olarak anlamlılık oluşturmasa da kontrol grubu hastalarına göre deney 

grubu hastalarında daha az kusma görüldüğü saptandı. Postoperatif 2., 6. ve 24. saatte grupların 

GKÖ ve SKÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (p>0.05). 

Hastaların RCUÖ toplam puan ortalamaları deney grubunda 59.01±24.01, kontrol grubunda 

33.18±27.05, plasebo grubunda 38.96±25.75 olup gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak 

ileri derecede anlamlı olduğu, deney grubundaki hastaların RCUÖ puan ortalamalarının daha 

yüksek olduğu saptandı (p<0.001).  

Sonuç: Laparoskopik kolesistektomi sonrası PC6 noktasına uygulanan akupresürün 

postoperatif bulantıyı azalttığı ve uyku kalitesini olumlu etkilediği sonucuna ulaşıldı. Bu sonuç 

doğrultusunda tamamlayıcı ve alternatif yöntemlerden biri olan akupresürün cerrahi girişim 

sonrası hastalarda oluşan bulantı kusmanın azaltılması ve uyku kalitesinin iyileştirilmesinde 

kullanılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, akupresür, bulantı kusma, hemşire, PC6, uyku 
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DS-05 Effect of Acupressure Application on Nausea, Vomiting, Pain and Sleep 

Quality of Patients after the Laparoscopic Cholecystectomy 

Tülay KILINÇ1 Zeynep KARAMAN ÖZLÜ1 

1Ataturk University, Faculty of Nursing, Erzurum/Türkiye 

 

ABSTRACT 

Aim: This study was conducted to determine the effect of acupressure application on nausea, 

vomiting, pain and sleep quality of patients after the laparoscopic cholecystectomy. 

Materials and Methods: The research was conducted using a placebo-group, randomized 

controlled experimental research design. The study data were collected at Atatürk University 

Health Application and Research Hospital General Surgery Clinic between November 2019 

and November 2020. The study was conducted with 188 patients (64 in the control, 64 in the 

experimental, and 60 in the placebo groups) who underwent laparoscopic cholecystectomy. The 

data were collected using patient ınformation form, nausea numeric rating scale, visual analog 

scale (VAS), verbal category scale (VCS) and richards-campbell sleep questionnaire (RCSQ). 

In the evaluations of the data, number, percentage, mean, standard deviation, Chi-square, 

ANOVA, Bonferroni and LSD analysis were used. 

Results: The difference between the average nausea intensity score and the presence of nausea 

in the postoperative 0-2, 2-6, and 12-24th hours was statistically significant, and the presence 

of nausea and the severity of nausea were found to be lower in the experimental group (p<0.05). 

Although it was not statistically significant at postoperative 0-2, 2-6 and 12-24th hours, 

vomiting was less in the experimental group patients than in the control group patients. At the 

2nd, 6th and 24th postoperative hour, there was no significant difference between the VAS and 

VCS score averages of the groups (p>0.05). The total RCSQ score averages of the patients were 

59.01±24.01 in the experimental group, 33.18±27.05 in the control group, 38.96±25.75 in the 

placebo group, and the difference between the groups was statistically significant, and the 

RCSQ score average of the patients in the experimental group was higher (p<0.001).  

Conclusion: It was concluded that acupressure applied to PC6 point after the laparoscopic 

cholecystectomy reduces postoperative nausea and positively affects sleep quality. Thus, 

acupressure, as a complementary alternative method, can be recommended to reduce nausea 

and vomiting and improve sleep quality after surgical intervention. 

Keywords: Acupressure, nausea, nurse, pain, PC6, sleep, vomiting 
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DS-06 Meme Kanserli Kadınlara Ameliyat Öncesi ve Sonrası Verilen E-Mobil 

Bilgilendirmenin Anksiyete, Distres ve Yaşam Kalitesine Etkisi 

Filiz SALMAN1, Sibel ERKAL İLHAN2, Suat KUTUN3, Sevinç KUTLUTÜRKAN1 

 
1 Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

2 Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET 

Giriş: Meme kanseri tanı ve tedavi döneminde kadınlar, psikososyal ve fiziksel olarak birçok 

sorunla karşılaşmaktadır. Hastaların karşılaştığı sorunların yönetiminde hasta bilgilendirmesi 

önem taşımaktadır.  

Amaç: Bu araştırma, meme kanseri ameliyat süreci için geliştirilen e-mobil bilgilendirme 

uygulaması kullanımının, hastaların anksiyete, distres ve yaşam kalitesi üzerine etkisini 

değerlendirmek amacıyla, randomize kontrollü olarak yapılmıştır.  

Yöntem: Araştırma Nisan-Ağustos 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin genel 

cerrahi klinik ve polikliniklerinde müdahale grubunda 42 ve kontrol grubunda 40 olmak üzere 

toplam 82 hasta ile tamamlanmıştır. Araştırmada kontrol grubundaki hastalar rutin bakım almış, 

müdahale grubundaki hastalar ise rutin bakımla birlikte ameliyat döneminde bir ay süreyle 

(ameliyat öncesi 1 hafta ve ameliyat sonrası 3 hafta) e-mobil bilgilendirme uygulamasını 

kullanmıştır. Veriler, Hasta Tanıtım ve İzlem Formu, HAD Anksiyete Alt Ölçeği, NCCN 

Distres Termometresi, FACT-G Yaşam Kalitesi Ölçeği, Hasta Bilgilendirilmesine Yönelik 

Memnuniyet Durumu Soru Formu ve Mobil Uygulama Değerlendirilmesine Yönelik Görüş 

Formu ile toplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul ve kurum izni ile 

bilgilendirilmiş hasta onamı alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, 

ki kare testi, t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: E-mobil bilgilendirme uygulaması kullanımından sonra müdahale grubundaki 

hastaların anksiyete ve distres puan ortalaması, kontrol grubuna göre daha düşük bulunmuştur 

(p<0,05). Kontrol grubundaki hastaların yaşam kalitesi toplam puanı ve faaliyet durumu alt 

boyut puan ortalaması, ön teste göre anlamlı bir düşüş göstermiştir (p<0,05). E-mobil 

bilgilendirme sonrası yaşam kalitesi toplam puanı ve alt boyut puan ortalamaları, gruplar 

arasında anlamlı farklılık göstermemiştir (p>0.05).  

Sonuç: Ameliyat sürecinde e-mobil bilgilendirme uygulaması kullanımının, kadınların 

anksiyete ve distres düzeyini anlamlı şekilde düşürdüğü, yaşam kalitesini ise etkilemediği 

belirlenmiştir. Ameliyat dönemi hasta bilgilendirmesinde, bilgi temelli mobil uygulama 

kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. Meme ameliyatı sürecinde hastaların bakım 

uygulamalarında e-mobil bilgilendirme kullanımının, kanıt temelli çalışmalara yön vereceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Distres, Meme Kanseri, Mobil Uygulama, Yaşam Kalitesi 
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DS-07 Tur-P (Prostatın Transüretral Rezeksiyonu) Sendromunda Hemşirelik Risk 

Değerlendirme Envanterinin Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi 

Büşra ŞAHİN1, Rahşan ÇAM1 

 
1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

ÖZET 

Giriş: Prostatın Transüretral Rezeksiyonu (TUR-P), Benign Prostat Hiperplazi’sine bağlı 

mesane obstrüksiyonunun cerrahi tedavisinde uygulanan bir ameliyat yöntemidir. TUR-P 

sırasında, geniş venöz sinüs pleksusları sıklıkla açılır ve irrigasyon sıvısının emilimi TUR-P 

sendromu adı verilen hastalarda nörolojik ve dolaşım değişikliklerin hemşire tarafından 

incelenmesi önemlidir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, TUR-P sendromunda hemşirelik risk değerlendirme envanterinin 

geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, doktora tez kapsamında kesitsel ve metodolojik olarak Kasım 

2019 – Eylül 2021 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Üroloji Ameliyathane Salonunda 154 hasta ile gerçekleştirildi. Araştırma 

verileri “Hasta Tanılama Formu” ve’ TUR-P Sendromu Hemşirelik Risk Değerlendirme 

Envanteri” ile toplandı. Envanter kapsamında ameliyathanede TURP ameliyatı başlamadan 

önce, 30 ve 60. dakikasında dolaşım belirtileri nabız, solunum, saturasyon, sistolik ve diyastolik 

kan basıncı, vücut sıcaklığı ve nörolojik belirtileri görme bozukluğu, yer, kişi ve zaman 

oryantasyon durumu, bulantı ve kusma durumu bilgileri alındı. Envanterde hastanın TURP 

sendromu açısından nörolojik ve dolaşım boyutu ile ilgili durumlarına göre riskli hastalar 

belirlendi. Hastaların ameliyat öncesi, sırası ve sonrası kan laboratuvar değerleri alındı.  

Bulgular: Çalışma kapsamında madde havuzunda yer alan ifadelerin/gösterge/belirtilerin 

ölçmeye çalıştığımız yapıyı ne derece ölçebildiğini belirlemek amacıyla doktora tez öneri 

komitesinin önerileriyle 10 öğretim üyesinin uzman görüşüne başvuruldu. Kapsam geçerlilik 

ölçütü 0,80 ve Fleiss Kappa katsayısı 0,81 olarak bulundu. Ölçme aracının yapı geçerliğine 

ilişkin delil sunmak amacıyla farklı gruplar tekniğinden yararlanıldı. Bu aşamada hastanın 

laboratuvar sonuçları esas alınarak 5 farklı uzmandan hastaları 0=Risk yok ve 1=Risk var 

şeklinde sınıflamaları istendi. Daha sonrasında TURP sendromu riski olan ve olmayanların 

ölçme aracında yer alan hastanın nörolojik ve dolaşım bulguları arasında karşılaştırmalar 

yapıldı. Mann Whitney u testi ile hastaların kan laboratuvar sonuçları risk durumu ve kalp atım 

hızı arasında anlamlı bir fark bulundu (p=0.013).Turp risk durumu ve solunum, kalp atım hızı, 

diastolik kan basıncı, saturasyon ve sıcaklık değerleriyle arasında anlamlı bir fark 

bulunmadı(p>0.05). Envanterin ayırıcılığını test etmek amacıyla diskriminant analizi 

yapıldığında kanonik korelasyon özdeğeri= 0,475 ve Wilks’ Lambda = 0,774 bulundu. Kanonik 

korelasyon değerini yorumlamak için karesi alındığında (0,225), bağımlı değişkendeki 

varyansın %22,5’inin açıklandığı anlamına gelmektedir. Ayırma puanlarındaki toplam 

varyansın (Wilks’ Lambda) yaklaşık %77,4’ü gruplar arası farklar tarafından 

açıklanmamaktadır.  

Sonuç ve Öneriler: TURP ameliyat sürecinde hastanın izlenmesi ve takibinde aktif 

sorumlulukları olan sirküle hemşirenin TURP ameliyatı olan hastaların TURP sendromu riskini 

değerlendirebileceği bir envanterin olması ameliyat sonrası hastanın hemşirelik bakım süreci 

ve hemşirelerin riskli hastaları belirlemek için ortak dil oluşturması açısından oldukça 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: ''Turp Sendromu'' ''Hemşirelik'' '' Risk Değerlendirme'' 
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DS-08 Cerrahi Kliniklerinde Hemşirelerin Deliryumu Yönetme Yaklaşımlarının 

İncelenmesi: Nitel Çalışma 

Asu Konca ÖNLER UĞURLU1, Fatma ETİ ASLAN2 

 
1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 

2 Bahçeşehir Üniversitesi 

 

 

ÖZET 

Amaç: Ameliyat sonrası dönemde görülen deliryum acil, atlanmaması gereken morbidite ve 

mortalite oranı yüksek bir semptomdur. Buna karşın gerek hekim, gerekse hemşirelerce 

tanılanması geciken bir semptomdur. Çalışma, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin deliryum 

yönetimi konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapıldı.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma fenomenolojik tanımlayıcı tipte yapıldı. İlgili kurumlardan etik 

uygunluk (No: 2018-17/06) ve çalışma izni (No: 97893136-799) alındı. Genel Cerrahi- 

Ortopedi Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Hemşireleri evren olarak seçildi. Evrenden 

Ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen, çalışmaya katılmayı kabul eden 15 hemşire örneklem 

olarak alındı. “Sosyo-Demografik veriler için yapılandırılmış soru form” ve ‘Deliryum 

yönetimine ilişkin yaklaşımları belirlemeye yönelik “Yarı yapılandırılmış Soru Formu” 

kullanıldı. Katılımcılarla yapılan görüşmeler sözlü ve yazılı onamları alınarak ses kayıt cihazı 

ile kaydedildi ve transkripsiyon yöntemi ile Word of Windows dosyasına aktarıldı. Nitel 

verilerin analizinde tümdengelim içerik analizi; betimsel analiz ve tematik analiz kullanıldı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunun; 13/15’inin daha önce deliryumla ilgili 

eğitim almadıkları belirlendi. Hemşirelerin çoğunluğu; 9/15’i deliryumu ameliyat sonrası 

görülen bilinç bulanıklığı olarak tanımladı. Hemşirelerin 12/15’i deliryum yönetimini “hasta ve 

yakınlarını sakinleştirme/ iletişim/ süreç hakkında bilgi verme” olarak belirtti. Hemşirelerin 

deliryuml hastanın bakımında yaşadığı güçlükler arasında 6/15 hemşire “ajite ve saldırgan 

davranışları yönetme güçlüğü”, 3/15’inde “uyumsuzluk/ tedavi reddetme” ifadeleri yer aldı.  

Sonuç: Bu araştırmada çalışma kapsamına alınan hemşirelerin özellikle hiperaktif deliryumu 

tanımladıkları, deliryum yönetiminde ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri, deliryum gelişen 

hastanın bakımında özellikle ajitasyon gibi hiperaktif deliryumun klinik belirtilerini 

yönetmekte zorluk çektikleri belirlendi. Bu sonuçlara dayanarak günümüzde cerrahi ve yoğun 

bakım kliniklerinde sık görülen deliryum konusunda hemşirelere eğitim verilmesi, kanıta 

dayalı, kısa kolay kullanılabilir deliryum algoritmalarının ve deliryum yönetimi ile ilgili rehber 

ve kılavuzların hazırlanması ve kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Deliryum Yönetimi, Ameliyat Sonrası, Hemşirelik 
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DS-09 Sanal Gerçekliğin Çocuklarda Yanık Pansumanı Sırasındaki Ağrı, Kaygı ve 

Korku Düzeyine Etkisi 

Merve KAYA1, Zeynep KARAMAN ÖZLÜ1 

 
1 Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma sanal gerçekliğin yanık pansumanı sırasında hastaların yaşadığı ağrı, kaygı 

ve korku düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.  

Materyal ve Metod: Araştırma, randomize kontrollü deneysel bir çalışma olarak yürütüldü. 

Araştırma Erzurum İl Merkezi’nde bulunan Şehir Hastanesi yanık merkezinde yapıldı. 

Araştırma Nisan 2019- Eylül 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Veriler tanıtıcı bilgi formu, 

Wong-Baker Yüzler Ağrı Değerlendirme Ölçeği, ÇKÖ, ÇDKÖ kullanılarak toplandı. Ayrıca 

çocukların işlem öncesi ve sonrası oksijen satürasyon ve nabız değeri ölçümleri yapıldı. 

Verilerin değerlendirilmesinde; ortalama, sayı, yüzdelik dağılımlar, Ki-kare testi, bağımlı ve 

bağımsız gruplarda t-testi analiz yöntemleri kullanıldı.  

Bulgular: Gruplar arasında nabız değeri son test toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi (p<0.05) Deney ve kontrol grupları arasında Wong-

Baker Yüzler Ağrı Değerlendirme Ölçeği, ÇKÖ, ÇDKÖ son test puan ortalamaları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Grup içi karşılaştırmada deney 

grubunda bulunan hastaların nabız değerleri, Wong-Baker Yüzler Ağrı Değerlendirme Ölçeği, 

ÇDKE “ön test ve son test” toplam puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptandı (p<0.05). Kontrol grubunda bulunan hastaların nabız değerleri, Wong-Baker Yüzler 

Ağrı Değerlendirme Ölçeği, ÇDKE “ön test ve son test” toplam puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.05).  

Sonuç: Yanık pansumanı sırasında sanal gerçekliğin çocuklarda ağrı, kaygı ve korku düzeyini 

azaltmada etkili olduğu belirlendi. Bu nedenle sanal gerçekliğin yanık pansumanı sırasında 

kullanımının yaygınlaştırılması ve tedavi sürecine dahil edilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, sanal gerçeklik, yanık pansumanı, anksiyete, ağrı, korku 
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DS-10 Hemşireliğe Özgü Bakım Kalite Göstergeleri: Çok Merkezli Analiz 

Nuran Ayşen PAMİR AKSOY1, Fatma ETİ ASLAN2 

 
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

2 Bahçeşehir Üniversitesi 

 

ÖZET 

Giriş: Hemşireliğe özgü göstergeler, hemşirelik uygulamalarından etkilenen hasta çıktılarını 

tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Bakım ortamının yapısını ve bakım sürecini tanımlarlar. 

Hemşirelikle sınırlı, hemşireliğe özgüdürler ve bakım kalitesinin diğer tıbbi göstergelerinden 

ayrılırlar. Hemşirelik bakımına özgü kalite göstergelerinin kullanımı, dikkatlerin hasta bakım 

kalitesi ve güvenliğine odaklanmasına ve sunulan bakımın sonuçlarının ölçülmesine; hasta 

güvenliğin iyileşmesi ve karar vermeyi destekleyecek bilginin geliştirilmesi yoluyla işgücü 

planlaması yapılmasına yardım eder.  

Amaç: Bu çalışma, Türkiye’de özel bir sağlık grubunun hastanelerinde izlenmekte olan 

hemşireliğe özgü kalite göstergelerinin belirlenmesi ve bu göstergelerin hemşire profili ile 

ilişkilendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma, 2019-

2020 yılında, bir özel hastane grubunda yürütüldü. Örneklemi 2015-2016-2017 yıllarında 

izlenen hemşireliğe özgü kalite göstergeleri oluşturdu. Veriler dijital ortamda arşivlenmekte 

olan kurum kayıtları taranarak, veri toplama formu aracılığıyla toplandı, MedCalc programında 

analiz edildi.  

Bulgular: Hemşirelerin eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, çoğunluğunun 

sağlık meslek lisesi mezunu olduğu (yüzde 51), yüksek lisans mezunu hemşirelerin oranının 

yüzde 6 olduğu belirlendi. Hemşirelerin işe giriş tarihleri baz alınarak yapılan hesaplamada, 

kurumda çalışma süresi ortalamaları 41,44 ±12,01 ay olarak bulundu. Hasta başına harcanan 

süre ortalaması 357±170 dk olarak hesaplandı. Hemşirelerin lisans/yüksek lisans mezunu 

olması durumda trombofilebit gelişiminin daha az olduğu, hasta düşmesi veya trombofilebit 

gelişiminin olmadığı grupta hastaların bakımdan duyduğu memnuniyet puanlarının, hasta 

düşmesi veya trombofilebit gelişiminin olduğu gruptaki bakımdan duyulan memnuniyet 

puanlarından yüksek olduğu, hastanelerde ortalama yatış günü arttıkça, basınç yarası ve hasta 

düşmesi oranının arttığı ve hasta memnuniyetinin azaldığı, hemşire memnuniyet puanı ile 

hemşirelerin ortalama çalışma süresi arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde, hemşire çalışma 

süresi ile hastaların bakımdan duydukları memnuniyet arasında pozitif yönlü zayıf düzeyde, 

hemşire devir oranı ile hemşire çalışma süresi arasında ise negatif yönlü orta düzeyde 

istatistiksel anlamlı korelasyon olduğu belirlendi.  

Sonuç ve Öneriler: Hasta sayısı ve yatış günü arttıkça, oransal olarak istenmeyen (advers) 

olayların görülme sıklığının artması, özellikle yönetici hemşirelerin kadro planlama ve kliniğin 

yönetimi açısından proaktif davranabilmeleri için, risk altındaki hastaları tanımlamak, hastane 

politikalarına uyumu ölçmek, en iyi uygulama girişimlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 

hemşireliğe duyarlı göstergelerin izlenmesi gerektiğini göstermektedir. Hasta güvenliğinin 

iyileştirilmesi için; çalışma ortamının iyileştirilmesi, hemşire personel düzeylerinin artırılması 

ve hemşirelerin doğrudan hasta bakımına daha fazla zaman ayırabilmeleri için gerekli 

planlamaların yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, bakım kalitesi, kalite göstergesi, hemşireliğe özgü gösterge 
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DS-11 Mobil Tabanlı Bakım Desteği Uygulamasının Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren 

Hastaların Semptom Yönetimine ve Yaşam Kalitesine Etkisi 

Aydanur AYDIN1, Ayla GÜRSOY2 

 
1 Gümüşhane Üniversitesi 

2 Antalya Bilim Üniversitesi 

ÖZET 

Meme kanseri hastalarının tedavi sürecinde yaşanan sorunların yönetiminde bilişim teknolojisi 

kullanımı güncelliğini korumaktadır. Amacı meme kanseri cerrahisi geçiren hastaların 

semptom yönetimine ve yaşam kalitesine etkisini belirlemek olan yarı deneysel türdeki 

araştırma, 45 girişim ve 45 kontrol grubu hasta ile tamamlandı. Mobil tabanlı bakım destek 

sistemi girişim grubu hastalarına ameliyat öncesi tanıtıldı, taburculuk öncesi ve birinci ayda 

izlem ziyaretleri yapıldı. Kontrol grubu ise hastanede var olan bakımdan farklı bir uygulama 

yapılmadı. Veriler; semptom yönetimi, yaşam kalitesi ve uygulamayı değerlendirmeye yönelik 

ölçekler ve soru formları ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U, 

Kruskall Wallis Varyans analizi, bağımlı ve bağımsız gruplarda iki ortalama arasındaki farkın 

önemliliği, tek yönlü varyans analizi ve korelasyon testi kullanıldı. İlk ölçümde kol çevresi, 

omuz fonksiyonu, ağrı, cinsel uyum, beden imajı, anksiyete ve yaşam kalitesi yönünden girişim 

ve kontrol grubu hastaları arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Son ölçümde ise girişim grubu 

hastalarının anksiyete ve ağrı düzeylerinin kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha düşük 

olduğu saptandı. Bunun yanı sıra son ölçümde girişim grubu hastalarının beden imajı, cinsel 

uyum ve omuz hareketliliği ölçek puan ortalamalarının kontrol grubu hastalarından daha 

yüksek olduğu belirlendi. İlk ölçümde kontrol grubu ile benzer düzeyde yaşam kalitesine sahip 

girişim grubu hastalarının son ölçümde yaşam kalitesi toplam ve tüm alt boyut puan 

ortalamalarının anlamlı olarak yükseldiği saptandı. Girişim grubu hastaların mobil tabanlı 

bakım destek sistemi değerlendirme puanlarının yüksek olduğu bulundu. Ayrıca girişim grubu 

hastalarının son ölçümdeki semptom yönetiminde ve yaşam kalitesindeki değişimi tanıtıcı 

özelliklerin etkilemediği belirlendi. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, mobil tabanlı bakım 

destek uygulamasının hastaların cerrahi tedavi sürecindeki semptomlarını azaltmada ve yaşam 

kalitelerini yükseltmede etkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca sonuçlar uygulamanın farklı 

tanıtıcı özelliğe sahip bireyler tarafından “kullanılabilir” olduğunu göstermektedir. NOT: Bu 

doktora tezinin sonuçları başka bir kongrede sözel bildiri olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Semptom yönetimi, e-Sağlık, Meme kanseri cerrahisi, uygulama, meme 

bakım hemşiresi 
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DS-12 Kalp Cerrahisi Hastalarına Uygulanan Ameliyat Öncesi Bakım Paketinin 

İyileşme Üzerine Etkisi 

Pınar ONGÜN1, Seher Deniz ÖZTEKİN2, Onursal BUĞRA3, Ahmet DOLAPOĞLU3 

 
1 Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

2 Doğuş Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 
3 Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

 

 

ÖZET 

Giriş: Hastanın ameliyat sonrası hızla iyileşmesi ve komplikasyonların az ya da olmaması, 

cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin bilimsel bilgi birikimi ve edindikleri deneyim ile paralel 

olduğu kadar, kanıt temelli yaklaşımları izlemesi ve uygulamasıyla da gerçekleşmektedir. 

Yüksek düzey kanıtlardan oluşan ERAS protokolleri ve bakım paketi adımlarının başarılı 

şekilde uygulanmasında ve izleminin gerçekleştirilmesinde hemşirenin önemli rolü olduğu 

bilinmektedir. ERAS Kardiyak Derneği 2019 yılında yayımladığı rehberde kalp damar cerrahisi 

hastalarında kanıta dayalı uygulamaların kullanımı ile ameliyat sonrası hasta sonuçlarının 

iyileştirilmesi, bakım kalitesinin arttırılması ve maliyetin düşürülebileceği ancak araştırmalara 

gerek duyulduğu bildirilmektedir.  

Amaç: Çalışma kalp cerrahisi hastalarına ameliyat öncesi uygulanan bakım paketinin ameliyat 

sonrası iyileşme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.  

Yöntem: Ağustos 2019- Şubat 2021 tarihleri arasında, Balıkesir ili, Balıkesir Üniversitesi 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nde yatmakta olan 

hastaların katılımı ile gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini; Kalp ve Damar Cerrahisi 

Servisi’nde yatan, elektif açık kalp cerrahisi planlanan tüm yetişkin hastalar oluşturdu. Güç 

analizi ile araştırmanın örneklemi, 86 hasta olarak belirlendi. Araştırmacı tarafından kalp ve 

damar cerrahisi kliniğinde çalışan 8 hemşireye bakım paketi ile ilgili eğitim verildi. Hemşireler 

tarafından deney grubu hastalarına %100 uyum ile bakım paketi uygulandı. Ameliyathaneden 

yoğun bakım ünitesine transfer sonrası vücut sıcaklığında deney ve kontrol grupları arasında 

ileri düzeyde anlamlı fark bulundu (p<0,05). Ameliyattan yoğun bakım ünitesine transfer 

sonrası 4-6 saat ara ile 5 kez ağrı düzeyi ölçümü yapıldı.  

Bulgular: Ağrı düzeyi puan ortalamalarının; deney grubunda 1. ölçüm 5,16±3,34, 2. ölçüm 

4,95±3,26, 3. ölçüm 4,07±3,33, 4. ölçüm 3,72±3,22, 5. ölçüm 2,91±2,78; kontrol grubunda 1. 

ölçüm 6,63±2,07, 2. ölçüm 6,98±1,97, 3. ölçüm 6,49±2,43, 4. ölçüm 6,49±2,21, 5. ölçüm 

5,98±2,38 olduğu belirlendi. Grupların ağrı ölçümleri arasında anlamlı fark olup, deney 

grubunun ağrı düzeyi daha düşük bulundu (p<0,05). Anlamlı fark olan verilerin güç analizinin 

sonucu %99’dur.  

Sonuç: Kalp cerrahisi geçiren hastalarda ameliyat öncesi bakım paketi uygulaması, 

ameliyathaneden yoğun bakım ünitesine transfer sonrası dönemde normotermiyi sağladığından 

ve ameliyat sonrası erken dönem ağrı düzeyini azalttığından hemşirelik uygulamalarında 

güvenle kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Ameliyat Öncesi Hasta Bakım Paketi, Ameliyat Sonrası Komplikasyon, 

Kalp Cerrahisi 
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DS-13 Ameliyathane Hemşiresinin Kalp Cerrahisi Öncesi Ziyaretinin Anksiyete ve Ağrı 

Yönetimi Üzerine Etkisi 

Nurgül ARPAG1, Seher Deniz ÖZTEKİN 2 

 
1 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

Ameliyathane Hizmetleri Programı 
2 Doğuş Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü 

 

ÖZET 

Açık kalp cerrahisinde hastaların ameliyat öncesi cerrahi anksiyete düzeyinin yüksek olduğu, 

cerrahi girişime ilişkin sternotomi retraksiyonu, toraks ve mediasten drenleri ile greft 

insizyonlarının hastalarda şiddetli ağrı kaynağı olduğu bilinmektedir. Kardiyak Cerrahi İçin 

Hızlandırılmış İyileşme protokollerinde bildirilen, kalp cerrahisi hastalarında anksiyete düzeyi 

ve opioid kullanımının azaltılmasına yönelik öneriler bakımından, randomize olmayan 

gruplarda ön test son test kontrol gruplu tasarım ile yarı deneysel olarak gerçekleştirilen bu 

araştırmanın amacı, kardiyopulmoner bypass yöntemi ile kalp ameliyatı geçirecek olan 

hastaların, ameliyathane hemşiresi tarafından ameliyat öncesi ziyaretinin, ameliyat sonrası 

anksiyete düzeyi, ağrı şiddeti ve sıklığı, analjezik kullanım türü, dozu ve sıklığı üzerine 

etkilerini belirlemektir. Araştırma bir Vakıf Üniversitesi Hastanesi’nin Kalp ve Damar 

Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda, 20 Ağustos 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında 64 hasta ile 

gerçekleştirildi. Veriler Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği, Tanıtıcı Bilgiler Formu, Ağrı ve 

Analjezik Kayıt Formu ile toplandı. Ameliyat öncesi Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği ve 

sonrası Durumluk Anksiyete Ölçeği ile anksiyete düzeyi değerlendirildi. Deney grubundaki 

hastalar ameliyat öncesi gün, deneyimli ve eğitim verilen ameliyathane hemşiresi tarafından 

ziyaret edilerek bilgilendirme yapıldı. Hastaların ameliyat sonrası sözlü ve/veya sözsüz ilk 

ifadesi ile başlatılan ağrı sıklığına, şiddetine ve ameliyat sonrası kullanılan analjeziklere ilişkin 

kayıtların izlemi ilk 72 saatlik zaman aralığında yapıldı. Gruplar arası karşılaştırmada 

ameliyathane hemşiresi ziyaretinin ameliyat sonrası anksiyete düzeyini azaltmada etkili olduğu 

(p<0,05) bulundu. Kontrol grubunda ameliyat öncesi durumluk anksiyete düzeyindeki her bir 

puan artışının, yoğun bakım ünitesinde kalış süresi üzerinde artma yönünde %9 etkili olduğu 

(p<0,05) belirlendi. Ameliyat öncesi durumluk ve sürekli anksiyete düzeyi ve ameliyat sonrası 

durumluk anksiyete düzeyi arttıkça ağrı şiddetinin de artmakta olduğu (p<0,05) bulundu. 

Belirlenen tüm zaman aralıklarında ağrı şiddetinde anlamlı fark bulunmamasına karşın, 

girişimin ilk 36 saat için ağrı sıklığını azaltmada etkili olduğu (p<0,05), 36-72. saatler arasında 

anlamlı fark yarattığı (p<0,05), ilk 12 saat için opioid ve opioid olmayan analjezik kullanımını 

azalttığı belirlendi (p<0,05). Hastaların ağrı şiddetindeki her bir puanlık artış durumuna karşılık 

opioid analjezik kullanım olasılığının 1,56 kat arttığı (p<0,05) bulundu. Sonuç olarak 

ameliyathane hemşiresinin açık kalp cerrahisi öncesi hasta ziyaretinde bulunmasının, 

farmakolojik olmayan, bağımsız bir hemşirelik girişimi olarak kullanılabilir olduğu, 

disiplinlerarası hasta bakımına ameliyathane hemşirelerinin de katılımı ile Kardiyak Cerrahi 

İçin Hızlandırılmış İyileşme protokollerine katkıda bulunacağı kanaatiyle önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Açık Kalp Cerrahisi, Ağrı, Ameliyathane Hemşiresi, Anksiyete, Ziyaret 

9 Kasım 2021 tarihinde AORN Dergisine yüklendi. 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

538 

 

DS-14 Ameliyathane Hemşirelerinde Fiziksel Ergonomik Risklerin Etkileri ve Riskleri 

Yönetme Becerileri 

Nermin OCAKTAN1, Ükke KARABACAK1 

 
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

 

ÖZET 

Giriş: Ergonomi insanın işe uyumunu ve işin insana uyumunu konu edinir. Hemşireler bakım 

verirken sadece hastalar ile etkileşim içinde olmayıp çevre ve kullanılan araç gereç ile de 

etkileşim içindedirler. Uluslararası Hemşireler Konseyi hemşireliğin çalışma ortamını en 

tehlikeli meslek ortamlarından biri olduğunu ve mesleki yaralanma, hastalık gibi riskler 

içerdiğini belirtir. Hemşirelerin sağlık ve refah düzeyinin korunması; hasta, aile, toplum ve 

sağlık bakım hizmeti veren kuruluşlar için olumlu sonuçlar getirir.  

Amaç: Ameliyat sırası fiziksel ergonomik risklerin ameliyathane hemşireleri üzerindeki 

etkilerini ve hemşirelerin bu risk ve olumsuz sonuçları yönetme becerilerini belirleyerek buna 

yönelik bir eğitim yöntemi geliştirilebilmesini sağlamak.  

Gereç Yöntem: Nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı karma modelde tanımlayıcı bir 

araştırmadır. Araştırma verileri özel bir sağlık kuruluşunun ameliyathanelerinde en az bir yıldır 

çalışan ve kas iskelet sistemi cerrahisi geçirmemiş 120 ameliyathane hemşiresi ile Nisan-

Ağustos 2021 tarihleri arasında toplandı. Nicel veriler için “Tanıtıcı Özellikler Formu”, 

“Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi” ve “Hızlı Vücut Değerlendirme Ölçeği”, 

nitel veriler için yarı yapılandırılmış soru formu kullanıldı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, 

ortalama ve standart sapma, “Mann-Whitney U”, “Kruskal-Wallis H” ve lojistik regresyon 

modeli kullanıldı. Bulgular: Hemşirelerin kas iskelet sistemi sorunu yaşamaya 23.5-25.03 yaş 

aralığında başladıkları, en fazla rahatsızlık görülen ilk üç bölgenin boyun (%72.5), bel (%70.8), 

omuz (%65.8) olduğu görüldü. Hemşirelerde kas iskelet sistemi rahatsızlığı görülmesi ile 

toplam çalışma süresi, çalışma şekli, mezuniyet öncesi ergonomi eğitimi alma ve düzenli spor 

yapma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, ameliyat sırası çalışma 

pozisyonlarının 7.62 risk skoru ile orta/yüksek riske sahip olduğu belirlendi. Hemşirelerin 

fiziksel ergonomik risklere bağlı olumsuz sonuçları yönetmek için profesyonel yardımdan 

ziyade bireysel tercihleri doğrultusunda ve anlık, soruna özel geçici çözümler ürettikleri 

görüldü.  

Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçları ameliyathane hemşirelerinin fiziksel ergonomik 

riskler nedeni ile kas iskelet sistemi rahatsızlıkları açısından orta/yüksek riskli bir iş yaptıklarını 

göstermiştir. Ameliyathane hemşiresinin iş tanımı ve görev içerikleri dikkate alınarak 

hazırlanmış mezuniyet öncesi eğitimlerin bu sonuçları yönetmede etkili olacağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Çalışma pozisyonu, Hemşire, Ergonomi, Ergonomik risk 
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DS-15 Fantom Ekstremite Ağrısı Değerlendirme Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 

H. Banu KATRAN1, Nuray AKYÜZ2 

 
1 Sbü Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, fantom ekstremite ağrısını değerlendirerek ölçmeye yarayan geçerli ve 

güvenilir bir ağrı değerlendirme ölçeği geliştirilmesi amaçlandı. Araştırma, metodolojik bir 

araştırma niteliğinde olup, SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında ampütasyon uygulanan toplam 258 hastayla 

29 Mart 2021 – 10 Mayıs 2021 tarihleri arasında telefon ile görüşülerek gerçekleştirildi. 

Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve araştırmacı tarafından geliştirilen taslak 

ölçek kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve güvenirlik analizleri için 

Cronbach Alfa ve Spearman korelasyon testleri kullanıldı. Fantom ekstremite ağrısı 

değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesinde Keşfedici (açımlayıcı) Faktör Analizi, geçerlik 

güvenirlik değerlendirmelerinde Reliability Analiz ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (AMOS) 

kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık en az p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Tek faktör altında 16 

maddeden oluşan fantom ekstremite ağrısı değerlendirme ölçeğinin faktör ağırlıkları 

incelendiğinde; Faktör 1’de en düşük 0,483 en yüksek 0,815 arasında saptandı. Fantom 

ekstremite ağrısı değerlendirme ölçeği sorularının iç tutarlılığını gösteren Cronbach alfa değeri 

0,921 olarak bulundu. Buna göre ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu belirlendi. Fantom 

ekstremite ağrısı değerlendirme ölçeği toplam puanı 1 ile 16 arasında değişmekte olup, ortalama 

11,19±4,94 puan olarak bulundu. Uyum ölçütlerinden Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü 

(RMSEA-Root Mean Square Error of Approximation) Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI-

Normed Fit Index), Göreceli Uyum İndeksi (RFI -Relative Fit Index), Standartlaştırılmış Hata 

Kareler Ortalamasının Karekökü (SRMR-Standardized Root Mean Square Residual), Uyum 

İyiliği İndeksi (GFI-Goodness of Fit Index), Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI-Adjusted 

Goodness of Fit Index) ve düzeltmeli ki-kare değerinin de kabul edilebilir uyum göstermesi, 

fantom ekstremite ağrısı değerlendirme ölçeğinin kabul edilebilir uyuma sahip olduğu, ölçeğin 

istatistiksel olarak anlamlı ve geçerli olduğu saptandı (p=0,001; p<0,01). Geliştirilmiş olan bu 

ölçeğin, geçerlik ve güvenirliği oldukça yüksek bulundu. Fantom ekstremite ağrısını 

değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Ampütasyon, Ağrı Ölçeği, Fantom, Fantom Ekstremite Ağrısı, Ölçek 

Geliştirme 
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DS-16 Genel Anestezi Sırasında Farklı Aktif Isıtma Yöntemlerinin Vücut Sıcaklığı, 

Titreme, Isı Konforu, Ağrı, Bulantı ve Kusmaya Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma 

Özlem ŞAHİN AKBOĞA1, Aysel GÜRKAN2 

 
1 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü 
2 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi 

 

ÖZET 

Giriş: Perioperatif klavuzlar, intraoperatif hipoterminin önlenmesi için hava üflemeli ısıtma ve 

ısıtılmış intravenöz ve irrigasyon sıvılarının kullanılmasını önermektedir.  

Amaç: Genel anestezi altında ameliyat olan yetişkin hastalarda ameliyat sırası hava üflemeli 

ısıtma ve ısıtılmış intravenöz ve irrigasyon sıvılarının bireysel ve birlikte uygulanmasının 

ameliyat sonrası vücut sıcaklığı, titreme, ısı konforu, ağrı, bulantı ve kusma üzerindeki etkilerini 

araştırmak ve bu ısıtma yöntemlerinin etkilerini karşılaştırmaktır.  

Gereç Yöntem: Randomize kontrollü türdeki çalışma Kasım 2020-Haziran 2021 tarihleri 

arasında bir üniversite hastanesinin ameliyathane ve cerrahi kliniklerinde yürütüldü. 

Örneklemi; ameliyat sırası hava üflemeli ısıtma cihazı ile ısıtılan (n=30), ısıtılmış intravenöz 

ve irrigasyon sıvıları uygulanan (n=30), hava üflemeli ısıtma ile birlikte ısıtılmış intravenöz ve 

irrigasyon sıvıları verilen (n=30) ve hiçbir müdahale uygulanmayan kontrol grubu (n=30) 

hastalar oluşturdu. Veriler, Tanıtıcı Özellikler ve Hasta Takip Formları aracılığıyla ameliyat 

öncesi, sırası ve sonrası toplandı. Veriler tanımlayıcı istatiksel yöntemler, Kruskal Wallis H ve 

Mix Models ile analiz edildi.  

Bulgular: Grupların yaş ortalaması 49,4+12,7 olup %84,2’si kadındı. Ameliyat öncesi bekleme 

ünitesinde ortalama kalış süresi, ortam ısısı ve vücut sıcaklığı ile ameliyat süresi ve ortam ısısı 

açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05), ameliyat sırası 30 dakika 

aralarla yapılan ölçümlerde kontrol grubunun vücut sıcaklığının anlamlı olarak azaldığı 

bulundu (p<0,001). Ayrıca, anestezi sonrası bakım ünitesi ve cerrahi klinikte ilk 2 saatte de 

vücut sıcaklığı ve ısı konforlarının anlamlı olarak daha düşük, titreme düzeylerinin daha yüksek 

olduğu saptandı (p<0,01). Postoperatif ağrı, bulantı ve kusma düzeyleri, analjezik ve antiemetik 

gereksinimleri açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Müdahale gruplarının 

ameliyat sonrası vücut sıcaklığı, ısı konforu ve titreme düzeyleri benzerdi (p>0,05).  

Sonuç ve Öneriler: Çalışma bulguları ameliyat sırası aktif ısıtmanın normotermiyi sağladığını, 

hastaların postoperatif ısı konforlarını arttırdığını ve titreme düzeylerini azalttığı, ancak ağrı, 

bulantı ve kusma düzeylerini etkilemediğini gösterdi. Ayrıca çalışma bulguları ameliyat sırası 

normoterminin sürdürülmesinde birlikte uygulanan aktif ısıtma müdahalelerin daha üstün 

olduğunu gösterdi. 

Anahtar Kelimeler: Istemsiz hipotermi, aktif ısıtma, vücut sıcaklığı, titreme, ısı konforu. 
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DS-17 Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyati Sonrasi Uygulanan Akupresin 

Gastrointestinal Sistem Fonksiyonlari, Ağri ve Anksiyete Üzerine Etkisi: Randomize 

Plesabo Kontrollü Çalişma 

Dı̇lek SOYLU1, Pınar TEKİNSOY KARTIN2 

 
1 Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 

Organ Nakli Koordinatörlüğü 
2 Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET 

Araştırma, laparoskopik kolesistektomi ameliyatı sonrası 0. 4. ve 8. saatlerde ST 25, CV 12, 

TH 6, HT7 akupunktur noktalarına 3’er dakika toplam 12 dakika uygulanan akupresin GİS 

semptomları, ağrı ve anksiyete üzerine etkisini belirlemek amacıyla randomize plesabo 

kontrollü üç kör deneysel araştırma olarak yapılmıştır. Araştırma, laparoskopik kolesistektomi 

ameliyatı olan 26 müdahale ve 27 plesabo grubundan oluşan hastalarla yürütülmüştür. 

Araştırmanın verileri; veri toplama formu, numeric pain ıntensity scale ve durumluk-sürekli 

kaygı ölçeği ile toplanmıştır. Hastaların gaz-gaita çıkarma süresi, bağırsak sesleri, bulantı- 

kusma, ağrı şiddeti ve ameliyattan önce sürekli kaygı durumu, ameliyattan sonra 0. saat ve 8. 

saatte durumluk kaygı durumu değerlendirilmiştir. Ameliyat sonrası akut ağrının, ameliyat 

sonrası gaita çıkarıncaya kadar geçen sürenin azaldığı ve bağırsak sesi sayısının ameliyat 

sonrası 0. saatte arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Laporaskopik kolesistektomi ameliyatı sonrası 

bağırsak motilitesinin artırılması, akut ağrının azaltılması, gaita çıkarma süresinin kısaltılması 

için hemşirelik girişimlerinde akupres yapılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Laporaskopik kolesistektomi, akupres, gastrointestinal sistem 

fonksiyonları, anksiyete, ağrı, hemşirelik. 
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YS-01 Ameliyathane Hemşirelerinin Robotik Cerrahiye İlişkin Bilgi Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Meltem GÜNER1, Tuluha AYOĞLU2 

 
1 İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi/ Ameliyathane 

Hemşiresi 
2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/ Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Giriş: Cerrahinin birçok alanında kullanımı giderek artan robotik cerrahi, ameliyathane 

hemşirelerinin bilgi ve deneyimlerini gerektiren önemli rol ve sorumlulukları içermektedir. 

Amaç: Araştırma, ameliyathane hemşirelerinin robotik cerrahi ile ilgili bilgi düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapıldı.  

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini, robotik cerrahi uygulanan 7 

hastanedeki 295 ameliyathane hemşiresi oluşturdu. Araştırma, Ağustos 2020 ile Ekim 2020 

tarihleri arasında araştırma kriterlerini karşılayan 223 hemşire ile gerçekleştirildi. Etik kurul, 

kurum izinleri ile hemşirelerin sözlü ve yazılı izinleri alındı. Veriler, araştırmacı tarafından 

literatür doğrultusunda geliştirilen “Bilgi Formu” ve “Değerlendirme Formu” kullanılarak yüz 

yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Araştırma verileri, uygun istatistiksel yöntemler 

kullanılarak bilgisayar ortamında değerlendirildi.  

Bulgular: Ameliyathane hemşirelerinin bilgi düzeyi puan ortalamalarının (35,65±29,45) 

ortalamanın altında idi; yaş, cinsiyet, eğitim durumuna göre bilgi düzeyi puanlarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. Evli hemşirelerin bilgi puanları bekarlara göre anlamlı 

olarak daha yüksekti. Özel hastanelerde çalışan hemşireler, eğitim ve araştırma hastanesinde 

çalışan hemşirelere göre anlamlı olarak daha yüksek puana sahipti. Hemşirelerin meslekte 

çalışma süreleri ve ameliyathane deneyimleri arttıkça bilgi puanlarının arttığı; ürolojide 

çalışanların bilgi puanlarının genel cerrahide çalışanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

bulundu. Bölümünde robotik cerrahi uygulanan hemşirelerin uygulanmayanlara göre; robotik 

cerrahi girişimlere katılanların da katılmayanlara göre bilgi puanları anlamlı derecede yüksekti. 

Bilgi kaynağı klinik deneyimler ve eğitim olan hemşirelerin bilgi düzeyleri diğerlerine göre 

anlamlı düzeyde yüksek olarak saptandı.  

Sonuç ve Öneriler: Ameliyathane hemşireleri robotik cerrahi hakkında yeterli bilgiye sahip 

değildir ve çoğu robotik cerrahi konusunda eğitim almak istemektedir. Robotik cerrahiye özel 

eğitimlerin arttırılması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Robotik cerrahi, ameliyathane hemşiresi, bilgi düzeyi 
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YS-02 Türkiye’deki Ameliyathane Hemşirelerinin Robotik Cerrahiye İlişkin Görüşleri, 

Deneyimleri ve Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi 

Emine ÇATAL1, Cindy SİLVEİRA THOMAS PORTO1 

 
1 Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET 

Giriş: Ameliyathane hemşirelerinin robotik cerrahiyle ilgili görüş ve deneyimlerinin, uyum 

sağlamalarını etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bireysel 

yenilikçilik özelliğinin robotik cerrahideki gibi yeni bir role uyum sürecine etkisinin ortaya 

konması da önemlidir.  

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de robotik cerrahi uygulanan kurumlardaki 

ameliyathane hemşirelerinin robotik cerrahiye ilişkin görüşlerini ve bireysel yenilikçilik 

özelliklerini karşılaştırmak; robotik cerrahi salonlarında çalışan ameliyathane hemşirelerinin 

deneyimlerini, uyum süreçlerini ve etkileyen faktörleri belirlemektir.  

Yöntem: Araştırma, karşılaştırmalı tanımlayıcı bir çalışmadır. Türkiye’deki robotik cerrahi 

uygulanan 12 kurumda çalışan 115 ameliyathane hemşiresi örnekleme dahil edilmiştir. Veriler; 

Hemşirelerin Demografik Özellikleri ve Robotik Cerrahi Değerlendirme Formu ile Bireysel 

Yenilikçilik Ölçeği kullanılarak, Ocak 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Nicel 

veriler uygun istatistiksel yaklaşımla incelenmiştir (bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü 

varyans analizi ve Kruskal-Wallis H testi). Robotik Cerrahi Değerlendirme Bölümü’ndeki açık 

uçlu sorulara verilen cevaplardan elde edilen nitel veriler ise içeriklerine göre gruplandırılıp 

kodlanarak analiz edilmiştir.  

Bulgular: Ameliyathane hemşirelerinin robotik cerrahiye ilişkin düşüncelerinin olumlu 

olduğu; %66,1'inin Türkiye'deki uygulanma alanlarına ilişkin görüş bildirdiği, en çok belirtilen 

alanın üroloji olduğu, %36,5'inin robotik cerrahi salonlarındaki hemşirenin rolünü daha 

kolay/konforlu olarak değerlendirdiği bulunmuştur. Robotik ekibe dahil olmadan önce 

hemşirelerin sadece %35,8'i eğitim almış ve %55,2'si bireysel olarak bilgi aramıştır. Robotik 

cerrahi deneyimi olan ameliyathane hemşirelerinin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği puan 

ortalaması (X=66,45), deneyimi olmayanlara göre (X=61,38) anlamlı bir farkla daha yüksektir 

(p<0.001). Eğitim almış hemşirelerin %85'inden fazlası robotik cerrahiye 3 ay veya daha kısa 

sürede uyum sağlamışken, bireysel yenilikçilik puanları yüksek olan hemşireler istatistiksel 

olarak anlamlı farkla (p <0.05) daha kısa sürede uyum sağlamıştır. Ayrıca robotik cerrahi 

salonunda çalışma deneyimine ilişkin en önemli kolaylaştırıcı faktör olarak eğitim alma, ekip 

çalışması, cerrahi prosedürü izleme; engelleyici faktör olarak ise yetersiz eğitim ve teknik 

sorunlar bildirilmiştir.  

Sonuç: Ameliyathane hemşireleri robotik cerrahi hakkında olumlu görüşe sahiptir; robotik 

cerrahi deneyimi olan hemşirelerin bireysel yenilikçilik düzeyleri daha yüksektir ve eğitim 

almış hemşireler önemli ölçüde daha iyi uyum sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Robotik cerrahi, ameliyathane hemşireleri, hemşirelerin deneyimleri, 

uyum süreci, bireysel yenilikçilik özelliği. 
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YS-03 Covid-19 Pandemi Sürecinde Ameliyathane Çalışanlarının Karşılaştıkları 

Güçlüklerin Belirlenmesi 

Mihriye KABACI1 

 
1 Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi 

 

ÖZET 

Giriş: COVID-19 pandemisi hastanelerin diğer alanlarında olduğu gibi ameliyathanelerde de 

olumsuzluklara neden olmuştur. Bu çalışma ameliyathane çalışanlarının pandemi süresince 

fiziksel ve psikolojik açıdan karşılaştıkları güçlükleri belirlemek böylelikle çözüm önerileri 

ortaya koymak amacıyla planlandı.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan çalışma, mayıs-kasım 2021 tarihlerinde 

Zonguldak ilinde ameliyathanesi bulunan hastanelerde gerçekleştirildi. Evrenini ve örneklemini 

ameliyathane biriminde çalışan cerrahlar, cerrahi asistanlar, anestezi uzmanları, anestezi 

asistanları, ameliyathane hemşireleri, ameliyathane teknikerleri ve anestezi 

teknikerleri/teknisyenleri oluşturdu. Çalışmada benzer işi yapan meslekler birleştirilerek 3 grup 

(cerrahlar, anestezistler, hemşireler) halinde gruplandırıldı. Veriler, literatür taraması 

doğrultusunda oluşturulan veri toplama formu ve yüz yüze görüşme tekniği ile gönüllülük 

esasıyla toplandı. Veriler bir istatistik programına kodlanarak sayı-yüzde değerlendirmesi ve 

Ki-kare analizi yapıldı. Etik Kurulu’ndan etik onayı (2021/05) ile çalışmanın yapıldığı 

hastanelerden izin alındı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan ameliyathane çalışanların %56,8’i kadın, %57,9’u evli, %34,2’si 

lisans mezunu olan 24-35 yaş arasındaki anestezistler (%48,0), hemşireler (%27,0) ve cerrahlar 

(%25,0) oluşturdu. Çalışanların %85,5’i kronik hastalığı bulunmadığını, %72,4’ü COVİD-19 

geçirmediğini, %91,4’ü COVİD-19 aşısı olduğunu bildirdi. Pandemi sürecinde ameliyathane 

çalışanlarının çoğunluğunun Kişisel Koruyucu Ekipmanlarının (KKE) yeterli olduğunu, KKE 

giyme- çıkarma alanlarının bulunduğunu ancak KKE ile filtrasyon maskesi takma, 

ameliyathanenin havalandırılması, hasta transferi, vakalar arası bekleme süresi, gece 

ameliyatları ve COVİD-19 geçiren ekip arkadaşlarının yerini doldurma konularında fiziksel 

güçlükler yaşadığı saptandı. Ameliyathane çalışanlarının pandemide yaşadığı fiziksel 

güçlüklere ilaveten çoğunluğunun COVİD- 19 testi yaptırmaktan, hasta olmaktan, ailesine virüs 

taşımaktan korktuğu ve komşularının mesafe koyması, ailesi-arkadaşları ile görüşememesi 

konularında psikolojik güçlükler yaşadığını ancak psikolojik destek almadıklarını bildirdiler. 

Mesleklere göre filtrasyon maskesi kullanımı, ekip arkadaşlarının yerini doldurma, komşuların 

mesafeli durması ve psikolojik destek alma arasında istatiksel olarak fark (p<0,05) olduğu 

saptandı.  

Sonuç ve öneriler: Pandemi süresince ameliyathane çalışanlarının bulgularımızda belirtilen bir 

takım fiziksel ve psikolojik güçlükler yaşadığı saptandı. KKE kullanımında zorlanan çalışanlar 

için içerisinde kendilerini daha rahat hissedebilecekleri inovatif çözümlemeler ile çalışanların 

psiko-sosyal olarak rahatlayacağı aktiviteler ve destekler güçlüklerle bahşedilebilmesi için 

önerildi. 

Anahtar Kelimeler: COVİD-19 Pandemisi, Ameliyathane, Ameliyathane çalışanları, 

Fiziksel güçlükler, Psikolojik güçlükler 
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YS-04 Ameliyat Sırası Basınç Yaralanması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 

Büşra İPEK1, Yazile SAYIN2 

 
1 Maslak Acıbadem Hastanesi İstanbul 

2 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

 

ÖZET  

Bu çalışma, cerrahi alana özgü ameliyat sırası basınç yaralanması (ASBY) riski ve oluşumuna 

katkı sağlayan faktörlerin belirlenmesi amacıyla planlandı. Araştırma tanımlayıcı kesitsel bir 

tasarımdır. Çalışma özel bir Üniversite hastanesinin ameliyathanelerinde cerrahi girişim 

geçiren 200 hasta üzerinde gerçekleştirildi. Çalışma verileri, “Sosyodemografik ve Klinik 

Özellikler Formu” ile “3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği Türkçe Formu 

(3S-RTÖ)” hasta klinik kayıtları aracılığı ile elde edildi. Çalışma için etik kurul, kurum ve 

katılımcılardan gönüllü izni alındı. Katılımcıların %53,5’i kadın, yaş ortalaması 50,26±17,30 

%40’ı kronik hastalık sahibiydi. Hastaların sadece %18’inde evre I ameliyat sırası basınç 

yaralanması görüldü. Basınç yaralanması gelişen 36 (%18,0) hastanın 3S-RTÖ risk puanı 

(17,64±3,081), basınç yaralanması gelişmeyen 164 (%82,0) hastanın 3S-RTÖ risk puanından 

(15,55±2,570) daha yüksek riskli olarak değerlendirildi (p=0,001). Ameliyat sırası basınç 

yaralanması; kadın (p=0,013) hastalarda, 57 yaş ortalaması üzerindekilerde (p=0,004) ve kronik 

hastalığı olanlarda (p=0,035), hipotansiyonu olanlarda daha çok görüldü. Katılımcıların 

kanama miktarının 200 ml’den fazla olması, ameliyat süresinin üç saatten uzun sürmesi ve 

büyük cerrahi girişim geçirmesi ameliyat sırası basınç yaralanması görülmesinde önemliydi 

(p=0,001). Ameliyat sırası basınç yaralanması riskinin belirlenmesinde hastaların ameliyat 

sırasına özgü risklerinin bilinmesi kadar bireysel özelliklerinin de bilinmesi önemlidir. 

Ameliyat sırası basınç yaralanması ameliyathane hemşirelerinin büyük cerrahi girişim geçiren 

hastalarda erken tanılaması gereken ve önlem alması gereken önemli komplikasyondur. 

Anahtar Kelimeler: Basınç yaralanması, ameliyat sırası basınç yaralanması, risk faktörü, 

ameliyathane hemşireliği, cerrahi girişim 
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YS-05 Cerrahi Hastalarının İstenmeyen Perioperatif Hipotermi ve Termal Algılarını 

Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. 

Sema Serpil KILIÇ1, Aynur KOYUNCU2, Ayla YAVA2 

 
1 Gaziantep Medikalpark Hastanesi Gaziantep 

2 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET 

Giriş: İstenmeyen Perioperatif Hipotermi (İPH) cerrahi uygulanan hastalarda yaygın 

görülmesine rağmen insidansı ve etkileyen faktörler ile ilgili bilgiler sınırlıdır.  

Amaç: Bu çalışmada cerrahi uygulanan hastalarda perioperatif süreçte İPH görülme zamanları 

ve hastaların vücut sıcaklığı ve etkileyen faktörler konusunda görüşlerinin belirlenmesi 

amaçlandı. Yöntem: Araştırmaya başlamadan önce etik ve yasal izinler alındı. Araştırma 1 

Ekim 2020-1 Mart 2021 tarihleri arasında özel bir hastanede gerçekleştirilen tanımlayıcı, 

kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 306 gönüllü hasta oluşturdu. 

Araştırmanın verilerini toplamak için T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 olmak üzere dokuz 

farklı zaman aralığı belirlendi. Veriler SPSS 22.0 paket programında uygun istatistiksel 

yöntemler kullanılarak analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değeri kabul edildi.  

Bulgular: Preoperatif dönemde hastaların T0, T1 ve T2 zaman aralıklarında İPH insidansı 

sırasıyla %7,2, %34,6, %41,5 idi. İntraoperatif dönemde hastaların T3, T4, T5 zaman 

aralıklarında İPH insidansı sırasıyla %66, %89,2 ve %80,4 idi. Postoperatif dönemde, hastaların 

T6, T7, T8 zaman aralığında İPH insidansı sırasıyla %85,3, %37 ve %10,8 bulundu. 

Perioperatif süreçte hastaların üşümesine etki eden en önemli faktör hastaların kıyafetlerinin 

olmamasıdır. Hastaların yaş grupları ile T4 vücut ısısı grupları karşılaştırıldığında aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.000), (p<0.05). İPH insidansı ile cerrahi ve anestezi 

süresi arasında negatif korelasyon olduğu saptandı (sırasıyla; p=0.000, p=0.000).  

Sonuç: Cerrahi uygulanan hastalarda intraoperatif dönemde yüksek oranda İPH görülmektedir. 

İPH yönetimi intraoperatif süreçte etkin bir şekilde yapılmalıdır. İPH insidansını etkileyen 

faktörler için önlem alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İstenmeyen Perioperatif Hipotermi, Vücut Sıcaklığı, Termal Algı 
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YS-06 Çocukların Ameliyat Sürecinde Sanal Gerçeklik Uygulamasının Anksiyete, Ağrı 

ve Aile Memnuniyeti Üzerine Etkisi 

Aykut TURGUT1, Arzu İLÇE1, Hülya ÖZTÜRK1 

 
1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 

ÖZET 

Giriş: Çocuklarda ameliyat öncesi anksiyete oldukça yaygındır. Yaşanan bu preoperatif 

anksiyete, postoperatif ağrı, anksiyete, iyileşmede gecikme ve uyku sorunları gibi 

komplikasyonlarla ilişkilendirilmektedir. Ameliyattan önce sanal gerçeklik (SG) ile eğitim, 

preoperatif anksiyeteyi azaltabilir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ilk defa ameliyat olacak çocukların perioperatif sürecinde sanal 

gerçeklik uygulamasının anksiyete, ağrı ve ebeveyn memnuniyeti üzerine etkisinin olup 

olmadığını incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: İlk kez ameliyat olacak çocuklar ve aileleri randomize olarak “Kontrol” ya 

da “Sanal Gerçeklik” grubuna ayrıldı. Kontrol grubuna perioperatif süreç ile ilgili geleneksel 

eğitim verildi ve standart protokoller uygulandı. Sanal gerçeklik grubuna, ameliyat öncesinde 

ameliyathaneyi tanıtan ve süreci açıklayan 1,5 dakikalık bir SG videosu ve ameliyat sonrasında 

ilk hemşirelik uygulamaları sırasında SG ile çizgi film izletildi. Ana bulgu, ameliyat öncesi ve 

sonrası anksiyetenin “Çocuk Anksiyete Skalası-Durumluluk Ölçeği” kullanılarak 

değerlendirilmesiydi. İkincil bulgular, “Wong-Baker Yüz Skalası” ile ameliyat sonrası ağrı ve 

“PedsQL Sağlık Bakımı Ebeveyn Memnuniyet Ölçeği” kullanılarak ebeveyn memnuniyetinin 

değerlendirilmesiydi. Araştırma için hem il sağlık müdürlüğü (sayı: 78410963-604.02) hem de 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Etik Kurulu’ndan (sayı: 2019/78) onay alınmıştır. 

Çalışma ayrıca https://clinicaltrials.gov/’ a (ID: NCT04824690) kaydedilmiştir.  

Bulgular: Yetmiş çocuk ve aileleri analize dahil edilmiştir (kontrol = 35, SG = 35). Çocukların 

ve ailelerinin demografik özellikleri gruplar arasında farklılık göstermedi. Ameliyat öncesi 

anksiyete puanları karşılaştırıldığında, SG grubunun ortalama anksiyete puanının (4,57±1,54), 

kontrol grubuna (6,43±1,58) oranla çok daha düşük olduğu ve aralarındaki bu farkın istatistiksel 

olarak anlamlı (p<0.001) olduğu sonucuna varıldı. Ameliyat sonrası anksiyete puanlarının 

karşılaştırılmasında, SG grubunun puanının 3,23±1,80 ve kontrol grubunun puanının 4,34±1,73 

olduğu tespit edildi ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p=0.010) bulundu. Ağrı 

puanları karşılaştırıldığında, SG grubunun ortalama ağrı puanının 3,20±0,99, kontrol grubunun 

3,46±1,07 olduğu ancak aralarındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit edildi 

(p>0,05). Ebeveyn memnuniyet puanlarının karşılaştırılmasında ise SG grubunun puanlarının 

80,02±5,03, kontrol grubu puanlarından 75,70±5,17 daha yüksek olduğu ve aralarındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı (p≤0,001) olduğu tespit edildi.  

Sonuç ve Öneriler: Çocukların perioperatif süreçlerinde SG kullanımının ameliyat öncesi ve 

sonrası anksiyeteyi azaltmada, ameliyat sonrası ağrıyı azaltmada ve ebeveyn memnuniyetini 

artırmada etkili bir yöntem olduğu saptandı. Çocukların ameliyat süreci ile ilgili eğitimlerinde 

ve ağrı yönetiminde bu invaziv olmayan SG uygulamalarının kullanımlarını önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Sanal gerçeklik, Çocuk, Anksiyete, Ağrı, Ebeveyn memnuniyeti. 
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YS-07 Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda Tele-Hemşireliğin Anksiyete ve 

Komplikasyonlar Üzerine Etkisinin İncelenmesi 

Kadiriye PEHLİVAN1, Ayla YAVA1, Aynur KOYUNCU1 

 
1 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

 

ÖZET 

Giriş: Taburculuk sonrası hastaların sağlık profesyonelleri tarafından izlenmemesi hastalarda 

anksiyete ve komplikasyon gelişimini arttırabilir.  

Amaç: Açık Kalp Cerrahisi (AKC) geçiren hastalara taburculuk sonrası tele-hemşirelik 

yöntemi ile verilen eğitim ve danışmanlığın anksiyete ve bazı komplikasyonlar üzerine etkisinin 

belirlenmesidir.  

Gereç ve Yöntemler: Kasım 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında özel bir hastanede yapılan yarı 

deneysel randomize kontrollü çalışmaya 38'i Çalışma (ÇG),37'si Kontrol Grubu (KG) olmak 

üzere 75 hasta dahil edildi. ÇG ve KG hastalarına rutin tedavi ve bakım verildi. ÇG'ye ek olarak 

taburcu olduktan sonraki birinci hafta ile birinci ayın sonu arasında telefon görüşmeleriyle en 

az dört kez eğitim ve danışmanlık verildi. Tüm hastalara taburculuk öncesi Tanıtıcı Bilgi Formu 

ve Durumluk-Süreklilik Kaygı Envanteri (STAI-S ve T), taburculuk sonrası birinci ayın 

sonunda STAI-S uygulandı. Taburculuk sonrası komplikasyonlar her iki grupta da doktor 

tarafından değerlendirildi. Hastane başvuru sayıları ve tekrar yatış oranları hastane 

kayıtlarından alındı.  

Bulgular: Tele-hemşirelik müdahalesi öncesi her iki grup değerlendirilen tanıtıcı bilgiler 

açısından benzerdi. STAI-T puanları arasında istatiksel olarak fark yokken STAI-S puanları 

arasında KG lehine anlamlı fark vardı (p<0.05). Grupların kendi içinde ön-test ve son-test 

STAI-S puanları açısından ÇG’de anlamlı azalma olduğu belirlendi (p<0.05). Tele-hemşirelik 

müdahalesi sonrası KG’ye göre ÇG'de komplikasyon gelişimi, hastaneye yeniden yatış daha 

azdı ve INR değeri daha fazla hastada terapötik aralıktaydı (p<0.05). KG'de taburcu olduktan 

sonraki bir ay içinde tekrar yatış sayısının ve ÇG'de muayene için hastaneye başvuru sayısının 

daha fazla olduğu belirlendi. Tele-hemşirelik müdahalesi sürecinde KG’de bacak insizyonu 

enfeksiyonu, ÇG’de efüzyon en sık görülen komplikasyonlardı. Sonuç ve Öneriler: AKC 

geçiren hastalara taburculuk sonrası tele-hemşirelik ile verilen eğitim ve danışmanlık anksiyete, 

komplikasyonlar ve hastaneye yeniden yatışı azaltmıştır. AKC geçiren hastaların taburculuk 

sonrası tele-hemşirelik yöntemi ile izlenmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Açık Kalp Cerrahisi, Anksiyete, Tele-hemşirelik, Komplikasyon, 

Yeniden Kabul, Hastaneye Yatış 
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YS-08 Mastektomi Nedeniyle Meme Rekonstrüksiyonu Uygulanan Kadınlarda Benlik 

Saygısı ve Cinsel Yaşam 

Cansu MERT1, İkbal ÇAVDAR2 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                        

Giriş: Meme kanseri tanısıyla yüzleşen kadınların birçoğu depresyon, endişe, kadınlık 

algısında değişiklik, çekicilik algısında düşüş gibi psikososyal zorluklarla karşı karşıya 

gelmektedir. Mastektominin, kadınlığın ve kadının cinselliğinin sembolü olan memenin 

alınmasını içeren bir tedavi yöntemi olduğu düşünüldüğünde, kadının benlik saygısı, beden 

imajı, çekicilik duygusu ve cinsel işlevinin olumsuz etkilendiği travmatik bir yaşam 

deneyimidir. Mastektomi sonrası uygulanan meme rekonstrüksiyonunun ise mastektomiye göre 

kısmen daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.                  

Amaç: Bu çalışma, meme kanseri nedeniyle mastektomi uygulanan kadınların meme 

rekonstrüksiyonu sonrası benlik saygısı ve cinsel yaşam kalitelerini değerlendirmek amacıyla 

tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi.                    

Gereç-Yöntem: Araştırmanın çalışma evrenini; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye 

Etfal Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği’nde Ocak 2014-Ocak 2018 

tarihleri arasında mastektomi nedeniyle meme rekonstrüksiyonu uygulanan kadınlar oluşturdu. 

Araştırmanın örneklemi, örneklem hesaplama yöntemi kullanılarak 71 olarak belirlendi. 

Veriler, araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda geliştirilen; tanıtıcı özellikler 

formu, Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılarak 

toplandı.                     

Bulgular: Katılımcıların %49,3’ünün 46-55 yaş aralığında olduğu, ameliyattan bu yana geçen 

sürenin %50,7’sinde 3-4 yıl arasında olduğu, %73,2’sinin uygulanan cerrahi girişimin 

sonucundan çok memnun ve memnun olduğu, %67,6’sına doku nakli rekonstrüksiyonu 

uygulandığı bulundu.                        

Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak benlik saygısı yüksek olan katılımcıların cinsel yaşam 

kalitelerinin yüksek olduğu, uygulanan cerrahi yöntemin benlik saygısı ve cinsel yaşam kalitesi 

üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görüldü. Doku nakli rekonstrüksiyonu uygulanan 

kadınlarda, meme protezi uygulanan kadınlara göre benlik saygısı ve cinsel yaşam kalitesinin 

daha yüksek olduğu bulundu. Mastektomi sonrası kadınlara sağlanması gereken profesyonel 

boyuttaki psikososyal desteğin meme rekonstrüksiyonu sonrası da sağlanması, meme 

rekonstrüksiyonu uygulanan kadınlarda ortaya çıkan psikososyal sorunların belirlenmesi, 

benlik saygılarında ve cinsel işlevlerinde karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi açısından bu 

alanda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.           

Anahtar Kelimeler: Meme Rekonstrüksiyonu, Cinsel Yaşam, Benlik Saygısı, Mastektomi 
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YS-09 Ortopedi Servisinde Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Hareket Düzeyleri ve 

İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 

Dilek AYGİN1, Esin DANÇ2 

 
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi 

 

ÖZET             

Giriş ve Amaç: Bu çalışma ortopedi servisinde cerrahi girişim geçiren hastaların hareket 

düzeyleri ve ilişkili faktörlerin incelenmesi amacıyla deneysel, prospektif ve ilişki arayıcı tipte 

gerçekleştirilmiştir.             

Gereç ve Yöntem: Araştırma, etik kurul onayı alındıktan sonra Nisan-Haziran 2018 tarihleri 

arasında ortopedi ameliyatı olan 151 hastayla gerçekleştirilmiş ve verilerin toplanmasında 

Hasta Tanıtım Formu, Hasta Hareketlilik Ölçeği (HHÖ), Gözlemci Hareketlilik Ölçeği (GHÖ) 

uygulanmıştır. Veriler değerlendirilirken ortalama, standart sapma, bağımlı bağımsız örneklem 

t testi, tekrarlı ölçümler varyans analizi sonucu Pillai’s Trace incelenmesi ve pearson 

korelasyon katsayısından yararlanılmıştır.                 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 65,70±10,107, %84,8’i kadın, %77,5’i evli beden kitle 

indeksi (BKİ) ortalaması 31,87±4,484 olan hastaların %47,7’si obez, %13,2’si mobid obez 

sınırlarda BKİ’ne sahipti ve %29,1’i düzenli egzersiz yaptığını belirtmiştir. Mevcut tanısına 

göre %98,0’ine açık ameliyat tekniği, %94,7’sine spinal/epidural anestezi uygulandı. Hastaların 

ameliyat sonrası 1. gündeki HHÖ ve GHÖ ortalamaları, ameliyat sonrası 2. güne göre anlamlı 

derecede daha yüksek bulundu (p<0.05). Ortopedi hastalarının hareket sonrası kan basıncı, 

nabız, solunum değerlerinin, hareket öncesi değerlerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu 

belirlendi. Ameliyat sonrası 1. ve 2. günde hem HHÖ’de hem de GHÖ’de hastaların hareket 

sırasında en fazla yatak kenarına otururken zorlandıkları tespit edildi (p<0.05).   

Sonuç: HHÖ ve GHÖ ortalamalarının ameliyat sonrası 1. günde anlamlı derecede daha yüksek 

olması, hastaların birinci günde ikinci güne göre hareket ederken daha fazla ağrı ve zorluk 

yaşadığı ve hareketleri bağımsız yapabilme yeteneklerinin daha az olduğu gözlendi. Hastaların 

mobilizasyonunun sağlanması, hareket öncesi-sırası-sonrasında vital bulgularının takip 

edilmesi, hemodinamisinin sürdürülmesi hasta güvenliği ve komplikasyonların önlenmesi 

bakımından önemlidir.               

Anahtar Kelimeler: Cerrahi girişim, Ortopedi, Hareketlilik, Hemşirelik bakımı 

 

 

 

 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

551 

 

YS-10 Lomber Diskektomi Ameliyatı Sonrası Dönemde Erken Mobilizasyonun Ağrı ve 

Hareketlilik Düzeyine Etkisi 

Merve CEBECİ1Ükke KARABACAK2 

 
1Acıbadem Sağlık Grubu 

2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

 

ÖZET                         

Giriş: Lomber disk hernisi (LDH) vertebral disklerin üzerine aşırı yük binmesi sonucunda 

normal disk yerlerinin değişmesi ile karakterize olup ve genellikle dejenerasyon ile 

sonuçlanmaktadır. Lomber disk hernisinde tedavi, tıbbi ve cerrahi olarak ayrılmaktadır. Hasta 

bakım süreci; ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasındaki dönemi kapsamaktadır. Erken 

ayağa kaldırma, “ameliyat sonrası 6-8 saat aralığında yatak kenarında birkaç adım atma 

şeklinde gerçekleştirilen mobilizasyon” olarak ifade edilmektedir. Cerrahi hemşiresi; ERAS 

protokolü gereği, hastanın ameliyat günü ilk 24 saatin iki saatini ve sonraki günlerde taburcu 

olana kadar günde 6 saatini yatak dışında geçirmesini sağlamalıdır.                

Amaç: Lomber diskektomi ameliyatı sonrası hastaların erken ayağa kaldırılmasının; ağrı 

kontrolüne destek olması, hasta hareketlilik düzeyi ve bağımlılık düzeyini geliştirerek erken 

dönemde günlük yaşam aktivitelerine geri dönmelerini değerlendirilmesi amacıyla 

gerçekleştirildi.              

Gereç Yöntem: Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle; Hasta Bilgi Formu, Hasta Hareketlilik 

Ölçeği, Gözlemci Ölçeği ve Visual Ağrı Skoru (VAS) kullanılarak toplandı. Araştırmanın 

evreni; İstanbul ilinde bulunan özel hastane grubunda Aralık 2019-Kasım 2020 tarihleri 

arasında lomber diskektomi ameliyatı geçiren hastalar, örneklem ise bu hastalardan araştırma 

kriterilerine uyan 45 hasta oluşturdu.               

Bulgular: Hastaların ilk mobilizasyon saati ve taburculuk öncesi, “Hasta Hareketlilik Ölçeği” 

ve “Gözlemci Hareketlilik Ölçeği” puanları karşılaştırıldığında; toplam ölçek puanları 

ortalamalarında erken mobilize edilen hastaların, geç mobilize edilen hastalara göre istatistiksel 

anlamlı fark bulundu (p<0.05). Hastaların taburculuk öncesi mobilizasyon saatinde ağrı 

değerlendirmesi amacıyla “VAS Skoru” karşılaştırıldığında erken mobilize edilen hastaların, 

geç mobilize edilen hastalara göre istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.05). Geç mobilize 

edilen hastalarda taburculuk öncesi “Hasta Hareketlilik Ölçeği “ortalama puanları ve ameliyat 

sonrası analjezik kullanım sayısı arasında negatif yönde, güçlü düzeyde anlamlı ilişki saptandı 

(p<0.05 r:-.500).                  

Sonuç: Erken mobilize edilen hastaların, geç mobilize edilen hastalara göre; Hasta Hareketlilik 

Düzeyi ve hemşireye bağımlı olma durumlarının değerlendirilmesinde anlamlı fark bulunmuş 

olup, elde edilen sonuçlar doğrultusunda hastaya uygun parametrelerin oluşması halinde, erken 

mobilizasyon klinik öneri olarak sunulmaktadır.          

 Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: Ağrı, Erken Mobilizasyon, Hasta Hareketlilik 

Ölçeği, Gözlemci Hareketlilik Ölçeği, Lomber Diskektomi. 
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YS-11 Laparoskopik Cerrahi Girişim Öncesinde Hemşire Ziyaretinin Ameliyat Sonrası 

Dönemde Hastanın Anksiyete ve Ağrı Düzeyine Etkisi 

Pınar AYDAL1, Yasemin USLU2, Bahire ULUS2 

 
1Acıbadem Altunizade Hastanesi 

2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Ameliyat öncesi hasta eğitimi, cerrahi hasta hazırlığının önemli bir parçasıdır. Bu 

çalışmanın amacı laparoskopik cerrahi girişim öncesinde hemşire ziyaretinin, ameliyat sonrası 

dönemde hastanın anksiyete ve ağrı düzeylerine etkisini belirlemektir.            

Yöntem: Randomize kontrollü olarak olarak yapılan araştırmaya Mart 2019- Ekim 2019 

tarihleri arasında özel bir sağlık grubuna ait hastanede laparoskopik cerrahi girişim yapılan 135 

hasta (72 deney, 63 kontrol grup) dahil edildi. Araştırma randomize çalışmalar için SPIRIT 

Kontrol Listesine uygun olarak gerçekleştirildi. Çalışmaya 18 yaş üzeri, iletişim kurabilen, 

laparoskopik genel cerrahi uygulanan hastalar dahil edildi. Ameliyat öncesi dönemde deney 

grubuna ameliyatına girecek ameliyathane hemşiresi tarafından, kontrol grubuna cerrahi servis 

hemşiresi tarafından 20-30 dk süren hasta eğitimi yapıldı. Araştırmada veriler; Görsel Ağrı 

Skalası ve Durumluk- Süreklik Kaygı Ölçeği ile toplandı.         

Bulgular: Araştırmada, her iki grubun eğitim öncesi durumluk kaygı puanları benzer ve orta 

düzeyde saptandı (p>0.05). Ameliyathane hemşireleri tarafından eğitim verilen deney grubunun 

durumluk kaygı puanı eğitim sonrasında kontrol grubuna göre daha fazla düştüğü belirlendi 

(p<0,001). Kontrol ve deney gruplarının ameliyat sonrası durumluk kaygı ve ağrı puanları 

benzer bulundu (p>0.05).                    

Sonuç: Ameliyathane hemşiresinin laparoskopik cerrahi öncesi “hemşire ziyareti” yapmasının 

hastaların kaygı düzeyini azaltmada etkili bir yöntem olduğu söylenebilir. Hemşire ziyaretlerini 

kurumlarda hasta eğitim yöntemi olarak kullanmadan önce, bakım entegrasyonu konusunda 

ameliyathane hemşirelerinin görüşlerinin alınması ve hizmet içi eğitim programlarının 

düzenlenmesi önerilmektedir.              

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane hemşiresi, Anksiyete, Hemşire ziyareti, Laparoskopik 

cerrahi, Hasta eğitimi 
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YS-12 Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Ekstravazasyonun Önlenmesi ve Yönetimine 

Yönelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

Emre KUĞU1, Nuray AKYÜZ2 

 
1İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                 

Araştırma, acil servislerde çalışan hemşirelerin IV tedavinin komplikasyonlarından birisi olan 

ekstravazasyonun önlenmesi ve yönetimine yönelik uygulamalarının değerlendirilmesi 

amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın evrenini 19.11.2020-31.12.2020 tarihleri 

arasında, İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan ve T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı olan 

Bahçelievler Devlet Hastanesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve 

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servis birimlerinde çalışan 150 

hemşire oluşturdu. Ekstravazasyon oluşumunun üzerine elde edilen bilgi düzeylerinin 

araştırılmasında elde edilecek bilgilerin karşılaştırması için yapılan %95 güç için örneklem 

büyüklüğü 76 kişi olarak belirlendi Etik kurul ve kurum izinlerinin alınmasından sonra verilerin 

toplanmasına başlandı. Acil servislerde ekstravazasyon komplikasyonu ile karşılaşan ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hemşire ile araştırma tamamlandı. Verilerin 

toplanmasında literatür doğrultusunda hazırlanan “Veri Toplama Formu” kullanıldı. 

İstatistiksel analizler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) sürüm 25.0 programı 

ile yapıldı. Yapılan çalışmanın sonucunda, acil servis hemşirelerinin ekstravazasyona neden 

olan infüzyona bağlı faktörler arasında kateterin yerleştirildiği bölge (%79), hasta kaynaklı 

faktörler arasında hastanın yaşı (%75), ekstravazasyona neden olan non-sitotoksik ilaçlar 

arasında radyografik kontrast madde (%73), ekstravazasyon belirti bulguları arasında şişlik 

(%99), ekstravazasyon ile baş etme yöntemleri arasında ise infüzyonu hemen durdurmak 

gerektiği (%97) yanıtlarını verdikleri belirlendi. Hemşirelerin acil servis deneyim sürelerine 

göre ekstravazasyona neden olan non-sitotoksik ilaç/ajanlar hakkında bilgi düzeyleri (p=0,035); 

kurumunda ekstravazasyon önleme protokolü olan ve uygulayan hemşirelerin, ekstravazasyona 

neden olan non-sitotoksik ilaçlar hakkında bilgi düzeyleri (p=0,007); lisans ve yüksek lisans 

mezunu hemşirelerin ekstravazasyonu önleme protokolü ile ilgili bilgi sahibi olma 

durumlarının istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık (p=0,033) gösterdiği saptandı. 

Ekstravazasyonun önlenmesi ve yönetimi konusunda acil servis hemşirelerinin eğitimlerinin 

sağlanması ve kurumda bu konuda mutlaka bir protokol oluşturulması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Acil Servis, ekstravazasyon, hemşirelik bakımı, komplikasyon yönetimi 
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YS-13 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Algıladıkları Çevresel 

Stresörler ve Sosyal Destek Durumlarının İncelenmesi 

Mehmet Alper AKYÜZ1, Eda DOLGUN2 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Acil Servis 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                      

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Algıladıkları Çevresel Stresörler ve Sosyal 

Destek Durumlarının İncelenmesi Özet Giriş: Yoğun bakım ünitesinde olma, cerrahi girişimler 

ve sosyal destek yoksunluğu hastaların yoğun stres yaşamasına neden olabilmektedir. Bu 

stresin önlenmesinde hemşirenin hasta bireye yaklaşımı oldukça önemlidir. Amaç: Kesitsel ve 

tanımlayıcı tipte olan araştırma, cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların algıladıkları 

çevresel stresörler ve sosyal destek durumlarının incelenmesi amacıyla yapıldı. Gereç-Yöntem: 

Araştırma; 03 Kasım 2020–29 Ocak 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesi cerrahi 

yoğun bakım ünitesi genel cerrahi servisi’nde yatan 102 hasta ile gerçekleştirildi. Verilerin 

toplanmasında; sosyodemografik, yoğun bakım geçmişi ve yoğun bakım ziyareti verilerinin, 

“Yoğun Bakım Ünitesi Çevresel Stresörler Ölçeği (YBÜÇSÖ)” ve “Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)”nin yer aldığı veri toplama formu kullanıldı. Verilerin 

analizinde SPSS 22.0 programı kullanıldı. Anlamlılık düzeyi 0,05 kabul edildi. Verilerin 

değerlendirilmesinde Kolmogorov- Smirnov testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis 

varyans analizi ve Spearman korelasyon analizi kullanıldı. Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan ve araştırmanın yapıldığı kurumdan gerekli izinler alındı. Bulgular: Hastaların 

YBÜÇSÖ puan ortalaması 101,34±16,99 olarak bulundu. Cerrahi yoğun bakım ünitesinde 

tedavi alan hastaların algıladıkları en önemli stresörler sırasıyla “aile ve arkadaşları günde 

birkaç dakika görmek” (3,20±0,88), “mahremiyetin olmaması” (3,12±1,04) ve “burnunuzda 

veya ağzınızda tüplerin olması” (3,05±1,00), en düşük stresörler; “telefon sesini duymak” 

(1,77±0,88) ve “hemşireler tarafından uyandırılmak” (1,86±0,90) olarak bulundu. ÇBASDÖ 

puan ortalaması 67,99±13,56 olarak saptandı. ÇBASDÖ ile YBÜÇSÖ toplam puanlar arasında 

negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki tespit edildi (r=-0,503, p=0,001). 

Sonuç ve Öneriler: Hastaların yoğun bakımda algıladıkları çevresel stresörlerin orta düzeyde 

olduğu, algılanan sosyal destek puan ortalamalarının ortanın üzerinde olduğu görüldü. 

ÇBASDÖ toplam puanları ile YBÜÇSÖ toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı, 

negatif yönlü ve orta şiddetli bir ilişki bulundu. Yoğun bakımlarda belirlenen stres kaynaklarına 

göre önlemlerin alınması ve hastaların sosyal destek algılarını yükseltmek için yakınları ile 

iletişim sağlanması önerilmektedir.                               

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım, Sosyal Destek, Çevresel Stresör, Ziyaret, Hemşirelik 
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YS-14 Yoğun Bakım Hastalarında Ağrı Değerlendirilmesi ve Yoğun Bakım 

Hemşirelerinin Ağrıyla İlgili Bilgi ve Davranışları 

Havva KARA1, Dilek ÇEÇEN ÇAMLI1 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Araştırma; yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) yatan bilinci açık ve kapalı hastaların ağrı 

düzeylerini belirlemek, yoğun bakım hemşirelerinin ağrıya ilişkin bilgi ve davranışlarını 

incelemek amacıyla planlandı ve uygulandı.                    

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya Mayıs 2018 – Ekim 2018 tarihleri arasında cerrahi ve anestezi 

YBÜ’nde tedavi gören (n=60) hastalar ve YBÜ’nde çalışan (n=72) hemşireler dahil edildi. 

Araştırma verileri, ‘Hasta Bilgi Formu’, ‘Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Ölçeği’ (YBAGÖ) ‘Hasta 

Fizyolojik Ağrı Değerlendirme Formu’’, ‘’Hemşire Bilgi Formu’, ‘Hemşirelerin Ağrı ile İlgili 

Bilgi ve Davranış Anketi’ kullanılarak elde edildi. Verilerin analizinde, SPSS 22.0 programında 

frekans, yüzde dağılımı, Mann-Whitney U Testi, Wilcoxon işaretlenmiş sıra testi ve Spearman 

Korelasyon analiz testleri kullanıldı.        

Bulgular: Araştırmaya katılan bilinci açık hastaların; %63,3’ünün 55 yaş üzeri %67,3’ünün 

erkek, bilinci kapalı hastaların%66,7’sinin erkek, %60’ının 55 yaş üzeri olduğu belirlendi. 

Bilinci açık ve kapalı hastaların YBAGÖ ortalama puanlarının 4 ve üzerinde olduğu saptandı. 

Hastaların subkutan ve intravenöz enjeksiyon, endotrakeal aspirasyon, pozisyon değişikliği, 

yara bakımı ve kateter uygulamaları esnasında ağrı puanlarının uygulama öncesine göre yüksek 

olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. Yine hastaların 

uygulamalar esnasında yaşam bulgu değerlerinde uygulama öncesine göre anlamlı farklar 

olduğu belirlendi (p<0,05). Çalışmamıza katılan yoğun bakım hemşirelerinin %62,5’inin 30 yaş 

ve altı olduğu belirlendi. Hemşirelerin ağrı ile ilgili bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu 

saptandı.                      

Sonuç: Bilinci açık ve yoğun bakım hastalarının yapılan uygulamalar esnasındaki ağrı 

puanlarının uygulama öncesine göre arttığı ve fizyolojik parametrelerinde değişiklik olduğu 

belirlendi. Bununla birlikte YBÜ’inde çalışan hemşirelerin ağrıyla ilgili bilgi düzeylerinin orta 

düzeyde olduğu saptandı.               

 Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, ağrı, hemşirelik 
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YS-15 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hasta Güvenliğine İlişkin Tutumlarının 

Değerlendirilmesi 

Gülşah BAL1, Tuluha AYOĞLU2 

 
1Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi/ Genel Yoğun Bakım Ünitesi,  

2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/ Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                        

Giriş: Kritik hastalara bakım veren yoğun bakım hemşirelerinin, hasta güvenliği konusunda 

tutumlarının belirlenmesi hemşirelerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması ve risklerin 

önlenmesi açısından önem arz etmektedir.                     

Amaç: Araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin hasta güvenliğine yönelik tutumlarını 

değerlendirmek amacıyla yapıldı.                      

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki araştırmanın evrenini, Mart 2018 ve Mayıs 

2018 tarihleri arasında Kocaeli’ndeki kamu ve üniversite hastanelerinin yoğun bakımlarında 

çalışan toplam 273 hemşire; örneklemini ise evreni bilinen örnekleme yöntemine göre 161 

hemşire oluşturdu. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle “Anket Formu” ve “Hasta Güvenliği 

Tutum Ölçeği” kullanılarak toplandı. Veriler, “Number Cruncher Statistical System” programı 

ile tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Etik ve kurum izni ile ölçek 

sahibinden ve hemşirelerden izin alındı.                      

Bulgular: Yoğun bakım hemşirelerinin yaş ortalaması 32,66±6,15; çoğunluğu kadın, lisans 

mezunu, evli hemşireler idi. Yoğun bakım hemşirelerinin Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’nden 

ortalama 155,49±22,15 puan; ölçeğin alt boyutları olan iş doyumundan 32,11±7,40, ekip 

çalışmasından 44,01±7,05, güvenlik ikliminden 17,89±3,38, yönetim anlayışından 24,25±5,09, 

stres tanımlamadan 19,68±4,66 ve çalışma koşullarından 17,54±2,95 puan aldıkları belirlendi. 

Hemşirelerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, kadro türü, meslekte ve yoğun bakım ünitesinde 

çalışma süresi, haftalık çalışma saatleri ve hasta güvenliği eğitimi alma durumlarına göre hasta 

güvenliği tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunmazken; 

medeni durum, hastane türü, yoğun bakım düzeyi, gece vardiya sayısı, yoğun bakım 

sertifikasına sahip olma durumlarına göre ölçek alt boyutları ve/ veya toplam ölçek puanları 

arasında anlamlı fark saptandı. Hasta güvenliği eğitim sertifikasına sahip olan ve hasta 

güvenliği konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olduğunu düşünen hemşirelerde hasta 

güvenliği tutumu anlamlı olarak daha yüksek saptandı.  

Sonuç ve Öneriler: Yoğun bakım hemşirelerinin orta düzeyde ve pozitif bir hasta güvenliği 

tutumu izlediği belirlendi. Hasta güvenliği konusunu içeren yoğun bakım sertifika 

programlarına katılımın artırılması önerilebilir.              

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, yoğun bakım hemşiresi, hasta güvenliği, hasta güvenliği 

tutumu 
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YS-16 Ameliyat Sonrası Hastaların Ağrı Yönetimine İlişkin Hasta Bakım Sonuçları ve 

Konfor Düzeyleri: Tanımlayıcı ve Korelasyonel Çalışma 

Fatma TOKPINAR1, Gülten SUCU DAĞ1 

 
1Doğu Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Ameliyat sonrası etkili ağrı yönetimi, hasta bakım sonuçları ve konfor düzeylerini 

etkiler.                       

Amaç: Bu araştırmanın amacı, cerrahi hastalarında ameliyat sonrası ağrı yönetimi hasta bakım 

sonuçları ve konfor düzeylerinin belirlenmesi, hasta bakım sonuçları ve konfor düzeyleri 

arasındaki ilişkinin incelenmesidir.                     

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve korelasyonel tasarımda olan bu araştırma, Kuzey Kıbrıs'ta 

bir Devlet Hastanesinde cerrahi girişim geçiren 147 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler, “Tanıtıcı 

Özellikler Formu”, “Amerikan Ağrı Derneği Ağrıya Yönelik Revize Hasta Sonuçları Anketi-

Türkçe Formu” (AAD-R-HBSTr) ve Perianestezi Konfor Ölçeği ile toplandı. Veriler, SPSS 

20.00 kullanılarak tanımlayıcı analizler, nonparametrik testler ve korelasyon analizi ile 

değerlendirildi.                   

Bulgular: Hastaların cerrahi girişim sonrası ilk 24 saatte hissedilen en şiddetli ağrı puan 

ortalaması 8.33±0.88’dir. Ameliyat sonrası ağrı yönetimi bakım sonuçlarının ağrı şiddeti ve 

uyku, aktivite alt boyut puan ortalamalarının orta düzeyde, emosyonel etki ve yan etkiler alt 

boyutunun düşük düzeyde, bakım algısı alt boyutunun ortalamanın üstünde olduğu ve cerrahi 

girişim sonrası konfor ölçeği puan ortalamalarının 110.82±10.053 olduğu saptandı. Cerrahi 

girişimin tipi, cinsiyet, ameliyatın aciliyeti, daha önce uygulanmış cerrahi girişim sayısının 

ameliyat sonrası ağrı yönetimi bakım sonuçlarını ve konfor düzeyini etkilediği belirlendi 

(p<0.05). Hastaların konfor düzeyi ile ağrı şiddeti ve uykuya etkisi alt boyutu (r= 0,173; p= 

0,036), emosyonel etki alt boyutu (r=-,510; p= 0,000), yan etkiler alt boyutu (r= 0,280; p= 

0,001) arasında istatistiksel olarak anlamlı, çok zayıf -orta düzeyde negatif yönlü, bakım algısı 

alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı, çok zayıf düzeyde, pozitif yönde (r= 0,226; p= 

0,000) bir ilişki bulundu.                      

Sonuç: Hastaların cerrahi girişim sonrası etkili ağrı yönetiminin hasta sonuçlarını olumlu 

etkilediği ve konfor düzeyini arttırdığı belirlendi.              

Anahtar Kelimeler: ameliyat sonrası ağrı, hasta bakım sonuçları, konfor düzeyi hemşirelik 
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YS-17 Hekim ve Hemşirelerin Derin Ven Trombozunu Önleyen Mekanik Profilaktik 

Yöntem Kullanımları ve Belirleyen Faktörler 

Süleyman ALTUN1, Elif AKYÜZ2 

 
1Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

2Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                 

Bu çalışma hekim ve hemşirelerin derin ven trombozunu önleyen mekanik profilaktik yöntem 

kullanımları ve belirleyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Çalışma, 7 Aralık 2020-1 Şubat 2021 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastaneleri’nin Cerrahi/Dahili Klinikler/Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan 303 hemşire ve 264 

hekim ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatürden 

yararlanılarak geliştirilen “Hemşire/Hekim Veri Toplama Formları” kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde sayı, yüzde dağılımları, Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H testi kullanılmıştır. 

Çalışmamızda kliniklerde en fazla kullanılan mekanik profilaktik yöntemin antiembolik çorap 

olduğu (hekim %78,7, hemşire %79,7), diğer yöntemlerin kullanım oranının oldukça düşük 

olduğu, mekanik profilaktik yönteme hekimin karar verdiği ve mekanik profilaktik yöntem 

kullanımına ilişkin herhangi bir kılavuz/protokol bulunmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin 

büyük çoğunluğunun (%70,6) mekanik profilaktik yöntemlere yönelik eğitim almadığı, 

uygulamada hasta uyumsuzluğu (%38,9), doğru uygulama (%27,9) ve takip (%20,0) yapamama 

ve hastane prosedürü (%13,2) ile ilgili güçlük yaşadıkları ve yaşadıkları güçlüklerin iş 

yoğunluğu (%32,2), personel (%25,9) ve eğitim (%23,6) eksikliğinden kaynaklandığı 

saptanmıştır. Hekimler hastalara kullanılacak mekanik profilaktik yöntemlere klinikte 

kullanılan rutin uygulamaya (%20,2) ve kullanım kolaylığına göre (%19,0) karar verdiklerini, 

hemşirelerin ise hastanın risk değerlendirmesi (%28,8), klinikte kullanılan rutin uygulamaya 

(%21,1) ve hastanın tedavisini üstlenen hekime göre (%20,7) karar verildiğini ifade etmişlerdir. 

Hemşirelerin mekanik profilaktik yöntem kullanımına ilişkin bilgi puan ortalamalarının orta 

düzeyin alt sınırında olduğu (45,80±20,88) belirlenmiştir. Mekanik profilaktik yöntem 

kullanımını belirleyen faktörlerin; klinikteki rutin uygulamalar, uygulama kolaylığı, hastaya 

uygunluğu, risk değerlendirmesi, kliniklerde halihazırda bulunan malzeme, hekimin tercihi ve 

cerrahi prosedür olduğu belirlenmiştir. Hekim ve hemşirelerin mekanik profilaktik yöntem 

kullanımına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaya yönelik uygulamaların yapılması, 

kliniklerde kılavuz/protokollerin kullanılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Derin Ven Trombozu, Mekanik Profilaktik Yöntemler, Hekim, Hemşire, 

Güçlük. 
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YS-18 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinde Psikolojik Dayanıklılık, Algılanan Stres ve 

Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Selin AKAN1, Fatma DEMİR KORKMAZ2 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                        

Giriş: Yoğun bakım üniteleri stresli iş alanlarıdır. Stres düzeyinin artması tükenmişliğe sebep 

olmaktadır. Stres ve tükenmişlikte psikolojik dayanıklılığı etkilemektedir.               

Amaç: Bu araştırma cerrahi yoğun bakım hemşirelerinde psikolojik dayanıklılık, algılanan 

stres ve tükenmişlik arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı.       

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Haziran-Aralık 2020 tarihleri arasında İzmir 

ilinde dört farklı hastanenin üçüncü düzey cerrahi yoğun bakım ünitelerinde yürütüldü. 

Araştırmanın örneklemini araştırmanın yürütüldüğü yoğun bakım ünitelerinde çalışan, 

deneyimi en az 6 ay olan 167 hemşire oluşturdu. Veriler birey tanılama formu, Psikolojik 

Dayanıklılık Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ve Tükenmişlik Ölçeği aracılığı ile toplandı. 

Araştırmaya başlamadan önce etik kurul ve araştırmanın yapılacağı kurumlardan izinler alındı. 

Verilerin analizi için varyans analizi, Student’s t-testi, Mann–Whitney U testi, Kruskal Wallis 

ve korelasyon analizleri kullanıldı.                    

Bulgular: Araştırma sonucunda yoğun bakım hemşirelerinin ortalama 30.14±5.70 yaşında 

olduğu, yoğun bakım ünitesinde ortalama 5,04±4,23 yıl çalıştığı, aylık ortama 8,14±2,04 nöbet 

tuttuğu ve hemşirelerin %28,1’inin gelirlerinin giderlerinden az olduğu bulundu. Yoğun bakım 

hemşirelerinin psikolojik dayanıklılık ölçeği puan ortalamasının 57.20±8.55, algılanan stres 

ölçeği puan ortalamasının 27.67±6.93 ve tükenmişlik ölçeği puan ortalamasının 3.44±1.04 

olduğu bulundu. Bu araştırmada psikolojik dayanıklılık ve algılanan stres (r=-0.526, p:0,000), 

psikolojik dayanıklılık ve tükenmişlik (r=-0.557, p:0,000), algılanan stres ve tükenmişlik 

(r=0.723, p:0,000) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu.          

Sonuç ve Öneriler: Bu araştırmada yoğun bakım hemşirelerinin psikolojik dayanıklılık ve 

algılanan stres seviyelerinin orta düzeyde, tükenmişlik seviyelerinin tehlike sinyalinde olduğu 

bulundu. Araştırmaya göre yoğun bakım hemşirelerinde psikolojik dayanıklılık düzeyi arttıkça 

algılanan stres ve tükenmişlik düzeyinin azaldığı, tükenmişlik düzeyi arttıkça algılanan stres 

düzeyinin arttığı görüldü. Bu sonuçlara göre yoğun bakım hemşirelerinin düşük ücret 

probleminin değerlendirilmesi, çalışma ortamlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapılması ve sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Dayanıklılık, Algılanan Stres, Tükenmişlik, Yoğun Bakım 

Hemşireleri 
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YS-19 Hematolojik Kanserli Hastaların Cerrahi Deneyimleri, Kemoterapiye Bağlı 

Yaşadıkları Semptomlara Yönelik Bireysel Uygulamaları ve Anksiyete Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

Gülcan YİĞİT1, Dilek AYGİN1 

 
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

 

ÖZET               

Giriş ve Amaç: Kanser türlerinden biri olan hematolojik kanserler kemik iliği gibi kan 

oluşturan dokularda veya bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerde başlayan kanserlerdir. 

Çalışmada hematolojik kanserli hastaların cerrahi deneyimleri, anksiyete düzeyleri ve 

yaşadıkları semptomlara yönelik bireysel uygulamalarının belirlenmesi amaçlandı.          

Gereç ve Yöntem: Çalışma bir hematoloji kliniğinde takip edilen 74 hastayla yüz yüze 

görüşme yöntemiyle yapıldı. Kemoterapiden önce hastalara "Hasta bilgi formu" ve "Beck 

Anksiyete Ölçeği", kemoterapi sonrasında da "Hastaların Semptomlarına Yönelik 

Uygulamalarını İçeren Soru Formu" uygulandı. Verilerin analizinde SPSS 25.0 (Statistical 

Package for the Social Sciences) paket programı kullanıldı. Kategorik değişkenler için frekans 

dağılımı, sayısal değişkenler için tanımlayıcı istatistikler kullanıldı. Ayrıca “bağımsız örneklem 

t testi, tek yönlü varyans analizi, Levene testi, Bonferroni, Tamhane’s T2 testi, ki kare testi, 

pearson korelasyon analizi”nden yararlanıldı. Anlamlılık için p<0,05 kabul edildi.  

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 63,76±15,10 iken %47,3’ü kadın, %47,3’ünün tıbbi 

tanısı lenfoma, %67,6’sı ameliyat olmuş ve %32’si eğitim aldığını belirtmiştir. Beck Anksiyete 

Ölçek puanı ortalaması 11,36±7,99 olup hafif düzey anksiyete olarak değerlendirildi. Eğitim 

durumu ve çalışma durumu ile ameliyat sonrası eğitim alma durumu; cinsiyet ile saç dökülmesi, 

çalışma durumu ile iştahsızlık; ölçek puanı ile çalışma durumu ve COVİD-19’un kemoterapiyi 

etkileme durumu arasında anlamlı farklılık olduğu görüldü (p<0,05). COVİD-19 pandemi 

sürecinde kemoterapi alma endişesi puanı ile kemoterapi sürecinde en çok endişelendiren 

durum arasında da anlamlı farklılık bulundu (p<0,05).     

Sonuç: Hematolojik kanserli hastaların cerrahi süreçlerde bilgilendirme düzeylerinin düşük 

olduğu; kemoterapiye bağlı olarak olumsuz bir uygulamalarının olmadığı; anksiyete 

seviyelerinin hafif düzeyde olduğu ve pandemi sürecinin anksiyete üzerinde etkili olduğu 

saptandı.                    

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, bireysel uygulama, cerrahi deneyim, hematolojik kanser, 

kemoterapi. 
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YS-20 Abdominal Bölge Cerrahisi Geçiren Hastalarda Hareketliliğe Etki Eden 

Faktörlerin Değerlendirilmesi 

Ebru KARAASLAN1, Ayla YAVA2 

 
1Sanko Üniversitesi 

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Ameliyat sonrası dönemde komplikasyonlardan kaçınmak cerrahi girişim geçiren 

hastalar için hayati önem taşımaktadır. Hareket etmekle anestezi ile ortaya çıkan solunum 

komplikasyonları azaltılabilir, entübasyon ile yavaşlayan akciğer fonksiyonları sonrasında 

biriken sekresyonların atılması kolaylaşır, akciğerler genişler ve atelaktazi, pnömoni gibi ciddi 

komplikasyonların ortaya çıkması engellenebilir.                 

Amaç: Bu çalışma abdominal bölge cerrahisi geçiren hastalarda hareketliliği etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte yapıldı.                 

Gereç ve Yöntem: Araştırma Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde Eylül 2019-Aralık 

2019 tarihleri arasında Tanıtıcı Özellikler Soru Formu, Hasta ve Gözlemci Hareketlilik Ölçeği, 

Hareketi Etkileyen Faktörler Soru Formu ile toplandı. Araştırmanın örneklemini abdominal 

cerrahi geçiren 152 hasta oluşturdu.             

Bulgular: Hastaların hareket öncesi ve sonrasındaki yaşam bulguları arasındaki farkın 

istatiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p<0.05). Hastaların en çok yatak içinde bir taraftan 

diğer tarafa dönme sırasında ağrı algıladıkları (3.80±0.86), bağımlı hissettikleri (3.93±1.05) ve 

en çok yürürken zorlandıkları (4.00±0.64) belirlendi. Ağrı (3.76±0.52), yara yerinin 

açılmasından/kanamasından korkma (3.62±0.70), hareket etmek için ailesine gereksinim 

duyması (3.47±0.83) ve vücudunun alt bölgesinde bulunan ekipmanlar (foley kateter, dren) 

(3.44±0.84) hastaların hareket etmelerini engelleyen en önemli faktörler oldu.              

Sonuç: bu çalışmada yatak içinde dönmek en fazla oranda ağrı ve zorlanmaya yol açarken; ağrı, 

yara açılması korkusu, vücudunda ekipman bulunması durumları da hastalarda hareket etmeyi 

etkileyen en önemli durumlardan olduğunu gösterdi. Hemşirelerin hastaların ve geçirdikleri 

cerrahinin özelliklerine uygun olarak hastaları bilgilendirmeleri, hareket etmelerini güvenli ve 

kolay hale getiren girişimleri planlamaları ve uygulamalarının yararlı olacağı kanısına varıldı.                

Anahtar Kelimeler: Abdominal Cerrahi, Mobilizasyon, Hareketliliği Etkileyen Faktörler, 

Hemşirelik 
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YS-21 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalara Mekanik Ventilasyon Döneminde 

Dinletilen Doğa Sesi ve Kültürel Müziğin Fizyolojik Yanıtlara Etkisi 

Esra AKKAYA1, Arzu TUNA2 

 
1Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

2İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET                  

Bu araştırma, cerrahi yoğun bakım bölümünde yatan hastaların mekanik ventilasyon 

döneminde uygulanan doğa sesi ve kültürel müzik (türkü) dinletisinin kan basıncı, kalp hızı, 

solunum, saturasyon ve ağrı skoruna etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. Araştırma bir 

vakıf üniversitesinin hastanesinde cerrahi yoğun bakım ünitesinde gerçekleşti. Yoğun bakımda 

yatan 90 hastadan veriler Hasta Tanılama Formu, Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Ölçeği, Doğa 

Sesi, Kültürel Müzik (türkü ezgisi) Dinletilen ve Dinletisi Olmayan Hastaların Fizyolojik 

Durumlarını Değerlendirme Formu ile toplandı. Hastaları Ailelerinden Alınan Onam Formu ile 

hasta onamı ve kurum izinleri ile gerekli yasal izinler alındı. Hastalardan 30’una tedavi 

sürecinde doğa sesi, 30’una kültürel müzik (sözsüz enstrümantal türkü ezgisi) dinletilirken, 30 

hastaya ise herhangi birşey dinletilmeden tedavi altına alındı. Bu bağlamda çalışma üç grupta 

incelendi. Gruplar arasında homojenite vardı. Hastalara uygulanan Yoğun Bakım Ağrı Gözlem 

Ölçeği aracı dört alana dayanmaktadır: hastanın yüz ifadeleri, vücut hareketleri, ventilatöre 

uyum (veya entübe olmayan hastalar için ses kullanımı) ve kas gerginliği. Her alanın 0 ila 2 

arasında muhtemel bir puanı vardır. Toplam puan 0 ile 8 arasında değişebilir. Burada 0 ağrı 

davranışının olmadığını ve 2’nin üzerinde puan alan hastalar ise ağrı davranışının açık 

belirtilerini göstermektedir. Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Ölçeği (CPOT)’ a göre toplam 

puanlara bakıldığında da müzik dinletilmeden önce (başlangıçta), müzik girişimi yapıldıktan 1 

saat sonra anlamlı fark 3 grupta da yokken (p>0,05), müzik girişimi yapıldıktan 2 saat sonra 

istatiksel fark olduğu (p<0,05) farkın kültürel türkü müziği dinleyen hastalardan kaynaklandığı 

belirlendi. Hastaların fizyolojik yanıtlarına bakıldığında müzik dinletisi yapılmadan önce, 

yapıldıktan 2 saat sonra ortalama arter basıncı doğa sesi, kültürel müzik dinletilen grupta 

değişmez iken, kontrol grubunda ise MAP artmış ve normal sınırın en üst seviyesinde 99,60 ± 

8,02 mm/Hg olarak bulunmuştur (MAP ortalama arter basıncı 70-100 mm/Hg). Bu sonuç müzik 

girişimi yapılan gruplarda kan basıncının daha kontrol edilebilir olduğunu, hastaların strese 

verdikleri yanıtın kan basıncı düzeyinde daha iyi olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak; 

müzik dinletisinin YBÜ de yatan hastalara mekanik ventilasyon döneminde dinletilen doğa sesi 

ve kültürel müziğin fizyolojik yanıtlara olumlu etkisi olduğu görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, Doğa Sesi, Kültürel Müzik, Hemşirelik 
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YS-23 Kuşaklar Arasındaki Farklılığın Hemşirelerin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri 

Üzerine Etkisi 

Esma ÖZAYDIN1, Nurdan GEZER2 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET                   

Kuşaklar Arasındaki Farklılığın Hemşirelerin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri Üzerine Etkisi 

Özaydın Esma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Aydın 

Türkiye Gezer Nurdan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Aydın Türkiye Bu araştırma kuşaklar arasındaki farklılığın 

hemşirelerin bilinçli farkındalık düzeyleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla analitik kesitsel 

olarak yapılmıştır. Araştırmaya bir Üniversite Hastanesi’nde var olan 13 cerrahi klinik ile 8 

yoğun bakım ünitesinde çalışan 170 hemşire dâhil edilmiştir. Araştırma verilerinin 

toplanmasında 27 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve 15 sorudan oluşan Bilinçli Farkındalık 

Ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en düşük puan 15 ve en yüksek 90’dır. Bilinçli 

Farkındalık Ölçeğinin bu çalışma için Cronbach’s Alpha kat sayısı α= 0,882 olarak 

hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan grup normal dağılıma uygun olduğu için verilerin 

analizinde parametrik testler kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığı incelemek için student 

t-testi ile birden fazla grup değişkenlerinin incelenmesinde Anova testi yapılmıştır. Araştırmaya 

katılan hemşirelerin %81,8’i kadın, %66,5’i üniversite mezunu, %56,6’ı bekâr, %90’ı 19-39 

yaş aralığında y kuşağı, %10’u 40-54 yaş aralığında x kuşağı olarak bulunmuştur. Yaş 

ortalaması ise 28,50±6,20 ‘dir. Yapılan analizler sonucunda hemşirelerin BİFÖ puan ortalaması 

46,07±12,77 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin bilinçli farkındalık ölçeğinde aldıkları puan 

ortalamasına göre ruh sağlığı durumu, beslenme, uyku, sosyal olma ve hobilerinin olması 

değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Yaş, cinsiyet, medeni durum, 

çalıştıkları kurumda görevli oldukları pozisyon, görev yaptıkları pozisyonda çalışma saatleri, 

görev yaptıkları bölüm, meslek yaşantılarında çalışma yılları, hane yaşantıları, hemşirelerin 

gelir ve aile gelir durumu, mesleği tercih, fiziksel sağlık, sigara içme, alkol tüketme durumları, 

yaşamlarının çoğunluğunun geçtiği yer, aile tipi, yaşamları boyunca yaşadıkları önemli olaylar, 

sosyal destek alma ve destek alınılan kurum /bireylerin bulunma durumuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. X kuşağı ve Y kuşağı hemşirelerinin bilinçli 

farkındalık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı olarak fark bulunmamıştır. Ancak 

hemşirelerin bilinçli farkındalık ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında hemşirelerin bilinçli 

farkındalıkları orta düzeyde bulunmuştur. Bu durum göz önüne alındığında hemşirelerin bilinçli 

farkındalık düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitimler yapılması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Bilinçli Farkındalık, Cerrahi, Hemşire, Kuşak 

Kavramı, Yoğun Bakım 
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YS-25 Cerrahi Hemşirelerinin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Bilgi, Algı ve 

Uygulamaları 

Tuğba ÖZCAN1, Dilek ÇİLİNGİR1, Bahar CANDAŞ ALTINBAŞ1 

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

 

ÖZET                        

Giriş: Cerrahi girişim geçirecek hastaların korku ve anksiyete gibi olumsuz düşüncelerle başa 

çıkabilmeleri için manevi yönden desteklenmeye gereksinimleri vardır. Cerrahi hemşiresi 

bireyi tüm boyutlarıyla ele almalı ve bireyin krizle baş edebilmesinde yardımcı olmalıdır.  

Amaç: Araştırmada, Türkiye’de Trabzon ilindeki cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin 

maneviyat ve manevi bakıma yönelik bilgi, algı ve uygulama düzeylerini değerlendirmek 

amaçlandı.                     

Yöntem: Tanımlayıcı çalışma, Trabzon ilinde bulunan üç devlet hastanesinde çalışan ve 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan 142 cerrahi hemşiresi ile 01.03.2019-01.09.2019 tarihleri 

arasında gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Maneviyat ve 

Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği” kullanıldı. Araştırma verileri SPSS 25.0 paket programı 

kullanılarak değerlendirildi.                

Bulgular: Cerrahi hemşirelerin %70.4’ü lisans-lisansüstü mezunudur. Hemşirelerin 

%77.5’inin maneviyat ve manevi bakım kavramını duyduğu, %17.6’sının eğitim sürecinde ve 

%19.0’ının mezuniyet sonrası dönemde maneviyat ve manevi bakımla ilgili eğitim aldığı 

belirlendi. Hemşirelerin %78.2’si çalıştığı klinikte manevi bakım uygulamaktadır. Hemşirelerin 

maneviyat ve manevi bakım toplam puan ortalaması 57.6±5.6’dır. Manevi bakım kavramını 

duyan hemşirelerin (58.1±5.5) duymayanlara (55.8±5.7) göre, çalıştığı klinikte manevi bakım 

uygulayan hemşirelerin (58.1±5.8) uygulamayanlara (55.6±4.6) göre maneviyat ve manevi 

bakım toplam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulundu (sırasıyla p=0.049, p=0.018).                

 Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada hemşirelerin çoğunluğunun maneviyat ve manevi bakım 

konusunda bilgisinin yeterli olmadığı ve eğitime gereksinimi olduğu belirlendi. Bu kavramları 

daha önce duyan ve manevi bakımı klinikte uygulayanların daha yüksek maneviyat ve manevi 

bakım algılama düzeyine sahip olduğu belirlendi. Hem lisans düzeyinde hem de mezuniyet 

sonrası hizmet içi eğitimlerde manevi bakım konusuna yer verilmesi önerilmektedir.      

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşiresi, hemşirelik bakımı, maneviyat, perioperatif dönem 
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YS-26 Yoğun Bakım Hemşirelerinde Ağız Bakımı Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Delphi 

Tekniği 

Esra PINARKAYA1, Pakize ÖZYÜREK1 

 
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Ağız bakımı yoğun bakım ünitelerindeki (YBÜ) hastalar için hemşirelik bakımının 

önemli bir bileşenidir. Yoğun bakım ünitelerindeki çok yönlü önleyici programlar ile 

hemşirelerin, hastaların ağız bakımına ilişkin tutumları Ventilatörle İlişkili Pnömoni (VİP)’yi 

azaltmada etkili faktörlerdendir.                     

Amaç: Bu araştırmanın amacı, YBÜ’nde çalışan hemşirelerin ağız bakımı uygulamasına 

yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla bir ölçüm aracı geliştirilmesi planlandı.              

 Gereç Yöntem: Araştırma 3 Mayıs 2021 – 3 Temmuz 2021 tarihleri arasında Afyonkarahisar 

ilindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde ve 

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitelerinde çalışan 262 hemşireyle 

yürütüldü. Çalışma için Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan (04.08.2020 tarihli 2020/6 sayılı) 

yazılı izin alındı. Ölçeğin madde havuzu, Delphi Tekniği ile oluşturuldu ve 10 akademisyen 

hemşirenin görüşüne sunuldu. Ölçeğin kapsam geçerliliği Dawis yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirildi. Çalışma verilerinin analizi SPSS 21.0 Windows paket programı ile yapıldı. 

Ölçeğin geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi uygulanmış olup güvenilirlik analizi ise 

Cronbach’s Alpha katsayıları ve madde test korelasyon puanları ile hesaplandı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan 262 hemşirenin %66’sı kadın, %34’ü erkek, 141’i dahili, 121’i 

cerrahi birimler YBÜ çalışmaktadır. Çalışmada uzman görüşüne dayalı kapsam geçerlilik 

indeksi 0,98 olarak hesaplandı. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0.834, Bartlett’s 

testi χ2= 2850,244 istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,001). Faktör 

analizi sonucunda ölçekte 34 madde ve üç alt boyutun (bilişsel, duyuşsal ve davranışsal) toplam 

varyansın %68,75’sını açıkladığı belirlendi. En yüksek açıklama oranı %25,23 ile bilişsel alt 

boyut için hesaplandı. Cronbach’s Alpha iç tutarlık kat sayılarının alt boyutlar için 0,754- 0,812 

arasında değiştiği, tüm ölçek için ise 0,837 olduğu saptandı. Test-tekrar test güvenirliği 0,813 

olarak bulunmuştur.                    

Sonuç ve Öneriler: Çalışma sonucunda ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği gerçekleştirilmiş olup 

ölçekten 5 madde çıkarılmıştır. Bu bağlamda 34 madde ve üç alt boyutu içeren ölçeğin 

Türkiye’deki yoğun bakım hemşirelerinin ağız bakımına yönelik tutumlarının belirlenmesinde 

kullanılmak üzere geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.      

Anahtar Kelimeler: Hemşire, yoğun bakım, ağız bakımı, ölçek, Delphi 
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S-02 Pandemi Döneminde Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Ameliyathanesinde Özellikle 

Hemşireler Açısından Neler Değişti? 

Kadriye ACAR1 

 
1İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane 

 

ÖZET                      

Çin’de ortaya çıkarak 2020 yılında pandemi haline gelen ve tüm Dünya’yı etkisi altına alan 

COVID-19 gerek toplumda gerekse sağlık çalışanlarının çalışma şeklinde birçok değişikliğe 

neden olmuştur. Bu yazı ameliyathanede çalışan bir hemşire tarafından yazılmış olup 

pandeminin ameliyathanede özellikle hemşireler açısından ne gibi değişimlere neden olduğu 

açıklamaya çalışılmıştır. İlk başlarda hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarında panik havası 

mevcuttu. Covid-19 hakkında doğru yanlış bilinen bilgiler ortalıkta dolaşıyordu. Yeni pandemi 

ile ilgili hizmet içi eğitimler planlandı. Covid-19 riskini en aza indirmek için eğitimler guruplara 

ayrılarak verildi. Bazı eğitimler online verildi. Pandeminin ilk başında tüm hastalar Covid 

pozitif veya negatif fark etmeksizin tüm odalarda vakaya alındı bu nedenle tüm hastalara Covid-

19 pozitif gibi davranılmış olup tüm vakalarda özel ekipman giyilerek vakalara girildi. Daha 

sonra hastalar PCR pozitif ve negatif olarak izole edildi. Acil vakalar PCR pozitif kabul edildi 

ve o şekilde davranıldı. Sonra hastalara ameliyat öncesi dönemde PCR bakıldı ve negatif çıkan 

hastalar normal olan odalarda, pozitif olan hastalar izole odalarda ameliyata alındı. PCR pozitif 

çıkanlar için ameliyathanede ayrı bir bölüm hazırlandı, bu bölümde çalışacak hemşireler her 

gün değişti ve özel ekipmanlarla (yüz koruyucu maske, gözlük, tulum, önlük, n95 maske, 

naylon ayak koruyucu çizme) ameliyata girdi. Özel ekipmanlarda özellikle tulum sayılarının 

kısıtlı olması herkesin günde bir tulum giymesini ve muhafaza etmesini, tulumu kirlenmekten 

ve vaka sırasında diğer hasta sıvılarından korumayı gerektiriyordu. Özellikle tulumu giyip 

çıkarırken yere sürmeden giymek çoğu hemşireye zor gelmekteydi. Ve tulumu muhafaza 

edecek alan sıkıntısı vardı. Tulum rahatsız, terletici idi ve tuvalet ihtiyacını karşılayabilmek için 

uygun değildi. Birçok hemşire tuvalete gitmemek için daha az sıvı tüketmeyi tercih etti. 

Yeterince sıvı tüketememenin yanında tulumun da çok terletici olması çalışanların günlük sıvı 

ihtiyacının yeterince karşılanmamasına neden oldu. Zamanla çoğu çalışan tulum giymeyi tercih 

etmedi. Gerekirse iki steril önlüğü üst üste giymek daha kolay geldi. Ayrıca yüz koruyucuların 

vakaya konsantrasyonu azalttığı, alanı görmeyi ve pratik davranmayı zorlaştırdığı düşünüldüğü 

için çoğu hemşire yüz koruyucu siperlik takmayı reddetti. Vakada tulum giymek ile ilgili steril 

hemşire için yeni bir sorun ortaya çıktı. Tulum giymeliydi fakat aynı zamanda dirsekler dahil 

vaka öncesi yıkanmalıydı. Hem tulum giyip hem de nasıl yıkanabilirdi? Tulumu giydikten sonra 

kolları geri sıyırarak yıkanan hemşirelerin yanında, yıkandıktan sonra tulum giyen hemşireler 

oldu. Bu durumda da tulum steril olmadığı için kolları yıkandıktan sonra kaplaması tartışma 

yarattı. Her şekilde üzerine steril önlük giyildi ve genellikle çift eldiven giyilerek vakalara 

girildi. Tüm çalışanlar maskeli dolaştı fakat dinlenme alanlarında sosyal mesafeyi korumak 

çoğu kez mümkün olamadı. Özellikle yemek yenilen alanda yemek yeme süresinin kısıtlı 

olması nedeniyle birikme yaşandı. Yemek yerken sosyal mesafe korumak zor gözüküyordu. 

Herkes bir an önce yemek yemek istiyordu. Genellikle yemek esnasında konuşmadan, hızlı bir 

şekilde yemek, yemek bittiği gibi maskeyi takmak çözüm olarak uygulandı. • Pandeminin ilk 

başında elektif vakalar ertelendi. Sadece acil vakalar ve kanser tanılı hastalar opere edildi. 

Laparoskopik ameliyatlarda kullanılan gazın da aeresol (havada partiküllerin yayılması) 

etkisiyle viral kontaminasyona yol açabileceği düşünüldüğü için laparoskopik vakalar da 

ertelendi. • Daha sonra zamanla tüm hastalar opere edilmeye devam edildi. Sonra vaka sayıları 
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artıp hastanede yoğunbakım ihtiyacı doğunca tekrar elektif vakalar sonlandırıldı ve postoperatif 

derlenme ünitesi yoğun bakıma dönüştürüldü. • Ameliyathanede özellikle kandan bulaş olup 

olmadığı konusu sürekli bir tartışma konusuydu. • Cerrahi dumanda virüs olabilir mi? hastanın 

diğer sıvılarında virüs var mı? • Vaka arası ne kadar olmalı? İlk başta vaka arası hasta odadan 

çıktıktan sonra 1 saat olacak şekilde uygulandı. Vakaların yetişmemesi, birçok kanser 

hastasının ameliyat sırası beklemesi, acil vakaların yığılması üzerine bu süre sonlandırılarak 

oda temizlendikten ve kuruduktan sonra (yaklaşık yarım saat) sonra ikinci vaka odaya alındı. • 

Baş boyun cerrahilerinde özellikle lokal uygulamalarda hastanın yüzüne yakın çalışılması ve 

hastanın direkt ekibin yüzüne yakın solumak zorunda kalması ekibi endişe duymasına neden 

olmaktaydı. • Öyle gözüküyor ki ameliyathanede en çok lokal uygulama yapılan hastalar, spinal 

anestezi uygulanan hastalar, acil ameliyata girmesi gereken hastalar, yüze yakın çalışılmak 

zorunda kalınan vakalar çalışan hemşireler açısından endişe verici gözükmekteydi. • Özellikle 

entübe olmayan hastalar stres nedeniydi. Dış merkezde artan hemşire talebi nedeniyle tüm 

hemşirelerde bir huzursuzluk hâkim oldu. Hemşireler dış merkezlerde aşılamada, filyasyonda 

görevlendirildi. Kendi alanında çalışmaya devam eden hemşirelerin ise yerleri değişti, çok 

tecrübeli olmadıkları vakalara girmek zorunda kaldılar. Hemşireler arasında; • Kim gidecek, ne 

zaman gidecek, nereye gidecek? ne iş yapacak? • Gidilen yerde yapılacak iş ile ilgili tecrübeli 

miyim? • Görevlendirmeye gittiğim yer evime yakın mı? Ulaşımım nasıl olacak? gibi sorular 

sorulmaya başlandı. Normalde sadece genel cerrahi servisinde çalışan ve başka bölümlerde 

deneyimi olmayan hemşireler ameliyathanenin diğer alanlarında çalışmaya başladı. Hastane 

içinde açılan servis ve yoğun bakımlarda görevlendirmeler oldu. Yoğun bakımlar çok ağır 

çalışma koşullarına sahipken bazı servislerin daha rahat olması ve görevlendirmelerin eşit süre 

yapılması hemşireler arasında huzursuzluğa neden oldu. Ayrıca döner sermayenin tavandan 

verilmesi ve dağıtımda Covid pozitif hasta bakmış kişilerin idarenin belirlediği oranda döner 

alması konusu gündeme geldi. Burada da yoğun bakıma giderek ağır iş temposu ile çalışan 

hemşire döner alamazken, günde sadece bir tane korona hastası ile karşılaşmış hemşirenin 

tavandan döner alması, dönerin eğitim durumuna göre ayarlanması çalışanlar arasında 

tartışmaya neden oldu. Korona servislerinde günlük vizit yapan hekimlerin, her daim hastanın 

başında olarak sürekli Covidl-19’lu hastalarla etkileşim halinde olan hemşirelere göre on ile 

yirmi kat döner alması tartışma yarattı.  

Anahtar Kelimeler: pandemi, hemşire, cerrahi, ameliyathane 
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S-03 Steril Paket İçinden Kıl Çıkması Sterilizasyonu Bozar Mı? Kontrollü Deneysel 

Çalışma 

Nurgül ARPAG1, Süheyla YAZICIOĞLU2, Ayşenur CURABEYOĞLU2, Hamdiye Banu 

KATRAN3, Sevgi GÜR4, Anıl DEMİRÖZ5, Fatma ALTINKILIÇ6 

 
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üni, SHMY, Ameliyathane Hizmetleri Programı 

2İstanbul Yeni Yüzyıl Üni, SHMY, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal EAH, Destek ve Kalite Hiz. Müdürü 

4Selçuk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AB,  
5İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve 

Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı 
6İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Hastanesi, Ameliyathane Bölümü 

 

ÖZET                       

Amaç: Cerrahi aseptik tekniklerin standart uygulamalarının yanı sıra, farklı ekiplerin steril 

paketler içinde bir saç teli varlığında farklı yaklaşımlar sergilediği bilinmektedir. Ekiplerin bir 

kısmı alet kullanmamayı ve ameliyatı ertelemeyi tercih ederken, bir kısmı da temas halindeki 

saç ve aletlerin alınmasına ve kalan kısmı kullanmaya devam etmeye karar verebilir. Bu tür 

uygulamalarda olumsuz sonuçlara yol açan standart bir yaklaşım belirlemek için kanıta ihtiyaç 

vardır.                 

Yöntemler: Yüz sekiz cerrahi enstrüman, otoklav (n=36), hidrojen peroksit (n=36) ve etilen 

oksit (n=36) kullanılarak sterilize edildi. Her gruptaki aletlerin üçte biri pakete serbest bir saç 

teli ile, diğer üçte biri cerrahi enstrümanın eklem yerine sıkıştırılmış bir saç teli ile ve son üçte 

biri kontrol grubu olarak tek başına paketlendi. Aletlerin mikrobiyolojik örnekleri swablar ile 

toplandı. Saç örnekleri, tiyoglikolat ortamı üzerine ekildi. Üreme 24. ve 48. Saatlerde 

değerlendirildi.                  

Bulgular: Grupların hiçbirinde 24. ve 48. saatlerde üreme olmadı. Böylece tüm gruplardaki 

aletler steril olarak kabul edildi.                     

Sonuç ve Öneriler: Saçın bakteriyel kontaminasyon riski üzerinde biyolojik bir yük olarak 

önemli bir etkisinin olmadığı belirlendi.               

Anahtar Kelimeler: Asepsi, dezenfeksiyon, enfeksiyon, saç, sterilizasyon  
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S-04 Cerrahi İşlemlerde Steril Bir Ortamın Kurulması ve Sürdürülmesinde Scrup 

Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlükler; Nitel Bir Çalışma 

Fatma CEBECİ1, Melek Serpil TALAS1 

 
1Hacettepe Üniversitesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Scrup hemşireler ameliyat sırasında steril alanın kurulması ve yara alanına 

kontaminasyonun önlenmesi gibi önemli sorumlulukları nedeniyle cerrahi alan 

enfeksiyonlarının kontrolünde anahtar role sahiptirler. Bu nedenle, scrup hemşirelerin steril 

ortamı kurmaya ve sürdürmeye yönelik uygulamalarında deneyimledikleri problemlerin ve 

nedenlerinin incelenmesinin cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir.                       

Amaç: Scrup hemşirelerin steril ortamın kurulmasına ve sürdürülmesine yönelik 

uygulamalarda yaşadıkları güçlükleri ve nedenlerini belirlemektir.                 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım 

kullanılmıştır. Araştırma örneklemini amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 18 scrup 

hemşire oluşturmuştur. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme rehberi ile ilk yazar 

tarafından 3-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden 

elde edilen veriler tematik analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada COREQ kontrol 

listesi kullanılmıştır.               

Bulgular: Araştırma bulgularından elde edilen deneyimler dört ana temada kategorize 

edilmiştir: (1) hasta güvenliği; (2) steril ortamın kurulmasında engeller; (3) steril ortamın 

sürdürülmesinde engeller ve (4) çözüm önerileri. Bulgular hemşirelerin aseptik uygulamalarda 

yaşanan sapmaları hasta güvenliğini tehdit eden vicdanen huzursuz edici bir deneyim olarak 

algıladıklarını göstermiştir. Hemşirelerin steril ortamın kurulması ve sürdürülmesinde zorluk 

yaşadığı alanlar ekip ve malzemeden kaynaklı problemler olmuş ve hemşireler bu problemlerin 

çözümünde güçsüzlük deneyimlemişlerdir. Hemşirelerin problemlere çözüm önerileri ekip içi 

fikir ayrılıklarının ve uygulama farklılıklarının önlenmesi, malzeme kalitesinin artırılması ve 

yedek malzeme temininin sağlanmasıdır.     

Sonuç ve Öneriler: Hemşirelerin steril alanın kurulması ve sürdürülmesi aşamalarında, ekipten 

ve malzemeden kaynaklı karşılaştıkları güçlüklerin çözümünde, cerrahi ekibin aseptik 

uygulamalarla ilgili ortak eğitim programlarına dahil edilmesi, ekip içinde uyumun ve iletişimin 

artırılmasına yönelik eğitimlerin düzenlenmesi, malzeme kalitesinin artırılması ve yedek 

malzeme temini ile ilgili kurumsal prosedürlerin oluşturulmasının katkı sağlayacağı 

öngörülmektedir.                  

Anahtar Kelimeler: cerrahi alan enfeksiyonu, aseptik uygulamalar, steril alan, scrup hemşire 
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S-05 Hemşire Mi, Doktor Mu? En Steril Kim? 

Tanju KETEN1, Emir GENÇ1, Ali Yasin ÖZERCAN1, Ünsal EROĞLU1, Ömer 

Buğrahan ÖZERGİN1, Özer GÜZEL1, Altuğ TUNCEL1 

 
1Ankara Şehir Hastanesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Bu anket çalışmasında ameliyathanede çalışan doktor ve hemşirelerin açık ve 

endoskopik cerrahiler sırasında sterilizasyon kurallarına uyma düzeylerinin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.               

Gereç ve Yöntem: Çalışmada ameliyathanede çalışan 50 doktor (grup 1) ve 50 hemşireden 

(grup 2) oluşan toplam 100 kişilik bir gruptan 11 soruluk bir anketi doldurmaları istenmiştir. 

İlk 9 soruda açık ve endoskopik ameliyatlar sırasında uyulması gereken sterilizasyon 

kurallarına hemşire ve doktorların uyma dereceleri ile ilgili gözlemleri sorulmuş ve bunu 0’dan 

10’ a kadar puanlandırmaları istenmiştir. Onuncu soruda asistan doktorların kıdemlerinin 

artması ile sterilizasyon kurallarına uyma dereceleri arasındaki ilişki sorgulanmış, 11. Soruda 

ise sterilizasyon kurallarına en çok hangi grubun uyduğunu düşündükleri sorgulanmıştır. 

                

Bulgular: Hemşire ve farklı ünvanlardan doktorların açık ve endoskopik cerrahilerde 

sterilizasyon kurallarına uyma dereceleri tablo 1’de özetlenmiştir. Her iki grubun da 

sterilizasyona yüksek oranda uyduğu ve gruplar arasında fark olmadığı saptandı (p>0.05). Her 

iki grubun da asistan doktorların kıdemleri ile sterilizasyona kurallarına uyma derecelerinin 

doğru orantılı olarak arttığını düşündüğü görüldü. (p=0.067). Ameliyathanede sterilizasyon 

kurallarına en çok kim dikkat ediyor sorusuna verilen yanıtlar arasında gruplar arasında anlamlı 

fark saptanmadı (p=0.99). Her iki grupta da hemşirelerin sterilizasyon kurallarına daha çok 

dikkat ettiği görüşü hakimdi (Grup 1; %70 hemşire, Grup 2; %88 hemşire).     

Sonuç: Elde ettiğimiz bulgulara göre hemşireler ve doktorlar hem açık hem de endoskopik 

cerrahiler sırasında uyulması gereken sterilizasyon kurallarına yüksek oranda uymaktadır. 

Asistan doktorların kıdemleri ve ameliyathanede geçirdikleri süre arttıkça sterilizasyon 

kurallarına daha çok dikkat etmektedir. Hem hemşireler hem de doktorlar ameliyathanede 

sterilizasyon kurallarına en çok uyan grubun hemşireler olduğunu düşünmektedir. 

Ameliyathanede uyulması gereken sterilizasyon kuralları ile ilgili periyodik olarak 

düzenlenecek hizmet içi eğitimler ile konunun önemine dair dikkatin ve bilgi birikiminin 

artacağını ve bu sayede postoperatif dönemde önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan 

yara yeri enfeksiyonlarının büyük oranda önlenebileceğini düşünmekteyiz. Tablo-1: Hemşire, 

doktorların açık ve endoskopik vakalarda sterizilasyona uyma ortalamaları (1-10 puan) Açık 

Endoskopik Hemşire 8.36±0.92(7-10) 8.52±0.89(7-10) Asistan Dr 8.09±1.27(4-10) 

8.14±1.31(5-10) Uzman, Doçent, Profesör Dr 8.86±0.78(6-10) 8.62±0.85(7-10).           

Anahtar Kelimeler: Sterilizasyon, hemşire, doktor 
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S-07 Ameliyat Sırasında İstenmeyen Hipoterminin Önlenmesinde Aktif Isıtma 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Aliye OKGÜN ALCAN1, Hakan AYGÜN2, Cengizhan KURT2 
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ÖZET                         

Giriş: Ameliyat sırasında istenmeyen hipoterminin önlenmesi için sıklıkla rezistanslı ürünler 

ve sıcak hava üflemeli sistemler eş zamanlı olarak kullanılmaktadır. Ancak bu uygulamanın 

klinik olarak tek bir aktif ısıtma cihazından daha etkili olup olmadığını gösterecek yeterli kanıt 

bulunmamaktadır.                      

Amaç: Bu çalışmanın amacı ameliyat sırasında istenmeyen hipoterminin önlenmesinde aktif 

ısıtma yöntemlerinin karşılaştırılmasıdır.                     

Gereç Yöntem: Randomize, prospektif, deneysel tipteki bu çalışma Haziran – Ekim 2021 

tarihleri arasında İzmir ilinde bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinin ameliyathanesinde 

yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini planlı olarak ortopedik cerrahi olan, genç (18-64), ASA 

risk skoru I-III olan ve spinal anestezi uygulanan 123 hasta oluşturmuştur. Hastalar ameliyat 

öncesi dönemde tabakalı randomizasyon tekniği ile üç gruba ayrılmıştır. Ameliyat sırasında 

istenmeyen hipoterminin önlenmesi için Grup I’de yer alan hastalarda ısıtma yatağı, Grup II’de 

yer alan hastalarda sıcak hava üflemeli sistem, Grup III’de yer alan hastalarda ise ısıtma yatağı 

ve sıcak hava üflemeli sistem birlikte kullanılmıştır. Hastaların vücut sıcaklıkları ameliyat 

odasına alındıktan sonra ameliyat sonuna kadar 15 dakikada bir ölçülerek kaydedilmiştir. 

Çalışmanın yürütülebilmesi için etik izin, kurum izni ve hastalardan yazılı izin alınmıştır. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Ki-Kare Testi, Kruskal Wallis analizi 

kullanılmıştır.                   

Bulgular: Hastaların ameliyat sırasında vücut sıcaklığı ortalamalarının Grup I için 

36,6±0,15˚C; Grup II için 36,6±0,1˚C, Grup III için 36,6±0,15˚C olduğu ve gruplar arasında 

vücut sıcaklığı açısından fark bulunmadığı saptanmıştır. Ameliyat sırasında istenmeyen 

hipotermi görülme oranı %8,1; grup I’de %9,8, grup II’de %9,8 ve grup III’de ise %4,9 olarak 

belirlenmiştir. Gruplar arasında ameliyat sırasında istenmeyen hipotermi görülme açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p<0,05). Grup III’de yer alan hastalarda 

ameliyat sırasında üşüme (p:0,14) ve titreme (p:0,002) oranlarının diğer gruplardan anlamlı 

olarak yüksek olduğu belirlenmiştir.                   

Sonuç ve Öneriler: Ameliyat sırasında istenmeyen hipoterminin önlenmesinde ısıtma yatağı 

ve sıcak hava üflemeli sistemlerin kullanımının etkin olduğu, her iki yöntemin birlikte 

kullanılmasının hipotermi gelişimi açısından fark oluşturmadığı belirlenmiştir.           

Anahtar Kelimeler: İstenmeyen hipotermi, aktif ısıtma, ameliyat sırası 
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S-08 Sağlık Çalışanlarının İstenmeyen Perioperatif Hipotermi Yönetimine İlişkin Bilgi 

Düzeylerinin İncelenmesi 

Tuğba Nur ÖDEN1, Nihal ÇELİKTÜRK2, Fatma DEMİR KORKMAZ2 

 
1Ege Üniversitesi, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 

2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

 

ÖZET               

Giriş: İstenmeyen perioperatif hipotermi (İPH), cerrahi süreçte ortaya çıkabilen önlenebilir bir 

komplikasyondur. Kılavuzlarda perioperatif süreçte alınacak kolay ve düşük maliyetli önlemler 

ile hipoterminin engellenebileceği ifade edilse de araştırmalar hipoterminin önlenmesine 

yönelik rehberlere uyumun düşük olabildiğini göstermektedir.               

Amaç: Bu araştırmada perioperatif bakıma katılan sağlık çalışanlarının İPH yönetimine ilişkin 

kanıta dayalı uygulamalara yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı.       

Gereç Yöntem: Araştırma tanımlayıcı kesitsel tiptedir. Araştırmanın örneklemini bir üniversite 

hastanesinin cerrahi birimlerinde çalışan ve perioperatif bakıma katılan 223 hemşire ve anestezi 

teknikeri oluşturdu. Veriler Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından soru 

kağıdı aracılığı ile toplandı. Soru kâğıdı, 'Tanıtıcı Özellikler Formu' ve Ulusal Sağlık Bakım ve 

Mükemmellik Enstitüsü (NICE)’nün İPH yönetim kılavuzu doğrultusunda hazırlanan, kapsam 

geçerliliğini yapılan “İPH Yönetimi Bilgi Formu” olmak üzere iki bölümden oluştu. İPH 

Yönetimi Bilgi Formunda yer alan 29 maddenin her birine doğru cevap için ‘1’, yanlış/fikrim 

yok cevap için ‘0’ puan verildi. Buna göre bu formdan alınabilecek en düşük puan ‘0’, en 

yüksek puan ise ‘29’idi. Verileri analizinde tanımlayıcı istatistikler, Shapiro-Wilk normallik 

testi, Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Sperman korelasyon testleri kullanıldı.   

Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 33.49±7.05 bulundu. 

Katılımcıların %45,9’u hipotermi tanısının konulmasında <35°C vücut sıcaklığını eşik değer 

olarak kabul ettiklerini bildirdi. Sağlık çalışanlarının %74’ünün titreme, %60’ının kan kaybında 

artış %61,9’unun kardiyak olay riskinde artış gibi hipotermi nedeniyle oluşan komplikasyonları 

bildiği saptandı. Katılımcıların İPH yönetimine yönelik bilgi puanı ortalamasının 13.78±3.47 

olduğu ve %79,5’unun bilgisinin orta düzey olduğu saptandı. İPH yönetimi bilgi puanı ile 

eğitim durumu (p: 0.008), yapılan görev (p:0.000), görev yapılan birim (p:0.000) ve meslekte 

çalışılan yıl (p:0.04) arasında anlamlı bir ilişki bulundu.         

Sonuç ve Öneriler: Perioperatif süreçte çalışan sağlık çalışanlarının İPH yönetimine ilişkin 

kanıta dayalı uygulamalar hakkındaki bilgileri orta düzeyde bulunmuştur. Sağlık çalışanlarına, 

İPH yönetimine yönelik kılavuzlar hakkında eğitim verilerek bilgi düzeylerinin arttırılması 

önerilmektedir.                  

Anahtar Kelimeler: Hipotermi; Kanıta Dayalı Uygulama; Perioperatif Bakım; Cerrahi 
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S-09 Ameliyat Sürecinde Risk Belirlemede Sık Kullanılan Ölçekler: Kapsamlı Derleme 

Frequently Used Scales for Risk Determination in the Surgical Process: A 

Comprehensive Review 

Aylin CAN1, Ayşe ÇELİK YILMAZ2, Fatma Zehra AKER3 

1 Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
2 Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  

3Antalya Kepez Devlet Hastanesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Bireyleri tedavi etmek amacıyla uygulanan cerrahi işlemler, bazı durumlarda sağlığı 

tehdit eden sonuçlar doğurabilir. Bu olumsuz sonuçlar çoğu zaman anestezi ve cerrahi 

prosedürden kaynaklansa da hastaya ve hastanede yatmaya bağlı faktörler de birtakım 

komplikasyonlara yol açabilir. Ameliyat süreci boyunca hastalara bütüncül bakım vermeyi 

hedefleyen hemşireler, gelişebilecek sorunları öngörerek risk değerlendirmesi yapmakta ve 

komplikasyonların önlenmesi ve erken müdahale edilmesinde önemli rol oynamaktadır.  

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelerin cerrahi hastalarında sık kullandığı ölçeklerin belirlenmesi 

amaçlandı.                    

Bulgular: Ameliyat sürecinde hastanın hastaneye yatışından, taburculuğuna kadar geçen 

sürece birçok ölçeğin kullanıldığı bilinmektedir. Literatür incelendiğinde en sık kullanılan 

ölçekler; ağrı değerlendirme ölçekleri, düşme riski belirleme ölçekleri, bulantı-kusma risk 

ölçekleri, venöz tromboemboli riski belirleme ölçekleri, bilinç durumu değerlendirme 

ölçeklerinin kullanıldığı ve bunlara hemşire gözlem formlarında yer verildiği görüldü.       

Sonuç ve Öneriler: Hastaların cerrahi süreci komplikasyon gelişmeden geçirmeleri ve sağlıklı 

bir iyileşme süreci geçirebilmeleri için sürekli değerlendirme önemlidir. Cerrahi hemşirelerinin 

hastaları bireye özgü bakım kapsamında değerlendirmeleri, oluşabilecek komplikasyonları 

önleyici girişimlerde bulunmaları beklenir. Bu nedenle kurumlarda, geçerliliği ve güvenilirliği 

ortaya konmuş, evrensel olarak kabul gören risk belirleme ölçeklerinin kullanılması, risk 

değerlendirmesinin cerrahi sürecin farklı evrelerinde tekrarlanması ve hastaya özgü bakımın bu 

doğrultuda planlanması gerekir.           

Anahtar Kelimeler: ameliyat süreci, hemşirelik bakımı, komplikasyon, risk yönetimi 

 

ABSTRACT                     

Introduction: Surgical procedures applied to treat individuals may have health-threatening 

consequences in some cases. Although these negative results are caused mainly by anesthesia 

and surgical procedures, patient and hospitalization factors can also lead to some complications. 

Nurses who aim to provide holistic care to patients throughout the operation process make risk 

assessments by predicting the problems that may develop and play an essential role in 

preventing complications and early intervention.          

Objective: This study aimed to determine the scales frequently used by nurses in surgical 

patients.                    

Results: It is known that many scales are used during the operation process from the patient's 

hospitalization to discharge. When the literature is examined, the most frequently used scales 

are; pain assessment scales, fall risk assessment scales, nausea-vomiting risk scales, venous 

thromboembolism risk assessment scales, consciousness status assessment scales were used, 

and these were included in nurse observation forms.           

Conclusion and Recommendations: Continuous evaluation is essential for patients to undergo 
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the surgical procedure without complications and to have a healthy recovery period. Surgical 

nurses are expected to evaluate patients within the scope of individual care and take preventive 

measures for possible complications. For this reason, universally accepted risk assessment 

scales should be used in institutions, the validity, and reliability of which have been 

demonstrated. Risk assessment should be repeated at different stages of the surgical process, 

and patient-specific care should be planned accordingly.       

 Keywords: operative process, nursing care, complication, risk management 

GİRİŞ 

Günümüzde artan nüfus, yaşam süresinin uzaması ve kronik hastalıkların artması 

nedeniyle cerrahi tedaviye olan ihtiyaç artış göstermiştir. Dünya çapında, her yıl 100.000 nüfus 

başına 4511 cerrahi operasyonun gerçekleştiği tahmin edilmektedir (1).  Cerrahi tedavi gelişen 

teknoloji ve bakım imkânlarıyla birlikte güvenli şekilde uygulansa da gerek hastayla ilgili 

gerekse cerrahi prosedürde gerçekleştirilen anatomik ve fizyolojik değişikliklere bağlı olarak 

birtakım riskler ortaya çıkabilmektedir (2,3). Cerrahi süreçte hastanın değerlendirmesi, 

ameliyat kararının alınmasıyla başlamaktadır. Anestezi ekibi ve cerrahi ekip tarafından 

gerçekleştirilen bu değerlendirmede; hastanın fiziksel ve zihinsel durumunu belirlemek, 

ameliyat öncesi durumunu optimize etmek için diğer klinik bilgileri değerlendirmek, anestezi 

ve cerrahi prosedürleri ve ilgili riskler hakkında bilgilendirmek, kaygıyı en aza indirmek 

amaçlanmaktadır (4). Literatür incelendiğinde hasta değerlendirmesinde kullanılan skorlama 

sistemlerinin, durumu tanımlayan (diagnostic) ve risk belirlemeye yönelik (prognostic) olduğu 

görülmektedir. Tanımlayıcı ölçekler hastanın mevcut hastalık ve semptomlarının şiddetini 

ölçmeyi amaçlamaktadır; ağrı skalaları ve bilinç durumunu değerlendiren ölçekler bunlara 

örnek verilebilir. Risk belirlemeye yönelik ölçekler ise tedavinin ilerleyen sürecinde 

görülebilecek semptom ve komplikasyonlara yönelik riskin belirlenmesi ve bunların 

yönetilmesi için kullanılmaktadır. Düşme riski, derin ven trombozu riski, konstipasyon riskini 

değerlendirmek için geliştirilmiş ölçekler prognoza yönelik ölçekler arasında yer almaktadır 

(5). Cerrahi tedavinin başarısında bütüncül ve nitelikli hemşirelik bakımı elzemdir. Ameliyat 

öncesi dönemden taburculuğuna kadar geçen sürede hastaların izlemi ve cerrahiye bağlı 

risklerin yönetiminde cerrahi hemşirelerin rolü büyüktür (6). Bu bağlamda çalışmada, 

hemşirelerin cerrahi hastalarında sık kullandığı ölçeklerin belirlenmesi amaçlandı. 

 

Cerrahi Tedaviye Bağlı Anksiyete  

Bireyin hayatındaki en önemli olaylardan biri hastalığa yakalanma ve hastaneye yatış 

yapılmasıdır. Bu durum bireyleri hem fizyolojik hem de psikolojik olarak etkilemektedir.  

Özellikle cerrahi operasyon gerekliliği bireylerde korku, kaygı ve anksiyete gibi psikolojik 

tepkilerin gelişmesine neden olmaktadır. Cerrahi tedavi uygulanan bireylerin %60-80’inde, 

özellikle ameliyat öncesi dönemde, anksiyete yaşandığı belirlenmiştir (7-10). Anksiyete sadece 

ameliyat öncesini etkilemeyip, ameliyat sırası ve sonrası süreçte de etkili olmaktadır. Ameliyat 

sırasında anksiyete, zor venöz erişim, anestezi indüksiyonu sırasında çene gevşemesinde 

gecikme, öksürük, taşikardi, aritmiler, hipertansiyon, otonomik dalgalanmalar ve artan anestezi 

ihtiyacı gibi problemlerle yol açabilir. Ameliyat sonrasında ise artan ağrı, artan anestezik 

gereksinimler, taşikardi, aritmiler, hipertansiyon bulantı ve kusma, iyileşme süresinin uzaması 

ve enfeksiyon riskinin artmasıyla da ilişkilendirilmiştir (11,12). Ansiyeteyi değerlendirmek 

üzere birçok ameliyat öncesi ve sonrası uygulanabilen ölçek geliştirilmiştir. Özellikle cerrahi 

hastalarda anksiyeteyi değerlendirmek için kullanılan ölçekler; Spielberger Durumluk- Sürekli 

Anksiyete (STAI) ve (STAI-II) ölçekleri, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Hastane 
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Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD- Hospital Anxiety and Depression Scale), Depresyon 

Anksiyete Stres Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği (HAS), Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği, 

DSM-IV Eksen I Tanıları İçin Yapılandırılmış Klinik Görüşme Ölçeği (SCID-I), Amsterdam 

Preoperatif Anksiyete ve Bilgi Ölçeği, Zung Anksiyete Ölçeği,   Symptom Distress Check List-

90-R (SCL 90-R), Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği olarak sıralanmaktadır (7-12). 

Ağrı  

Ağrı, cerrahi işlemlerin gerçekleşmesinde sonra bireyler tarafından yoğun hissedilen 

subjektif bir bulgudur. Ameliyat sonrası dönemde akut olarak ortaya çıkan ağrı, dokunun 

travmatize edilmesi ile başlayıp süreç içerisinde azalarak devam etmekte ve dokunun 

iyileşmesiyle son bulmaktadır (13,14). Ağrı, bireyi sadece fiziksel olarak etkilemekle kalmayıp 

sosyal ve ruhsal yönlerini de etkilediği için kontrol altına alınması önemlidir. Ağrının 

yönetiminde özellikle hastanın kliniğe kabulünden taburcu edildiği süre içerisinde en çok hasta 

ile zaman geçiren cerrahi hemşirelerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Cerrahi hemşiresi, 

ameliyat sonrası dönemde ağrı yönetimine ameliyat öncesi eğitimle başlayarak hastanın önceki 

ağrı deneyimleri, baş etme yöntemleri, ağrı algısı, eğitimi ve kültürü gibi birçok ağrıyı etkileyen 

faktörler tanımlanmalıdır (15-17). Ameliyat sonrası dönemde ağrının tanımlanması ve 

değerlendirilmesinin yapılabilmesi için ameliyat öncesi hastanın yaşı, klinik ve bilinç 

durumunu değerlendirilerek hastanın kullanıma uygun ağrı ölçeklerinin seçilmesi 

gerekmektedir. Ağrı ölçeğinin seçiminde, hastaya uygulaması kolay, maliyeti düşük, geçerlilik 

ve güvenirliği test edilmiş olması önemlidir (18).  Literatürde ağrı ölçekleri incelendiğinde tek 

ve çok boyutlu ölçekler olarak sınıflandırılmakta olup, tek boyutlu ölçekler Sözel Kategori 

Ölçeği, Sayısal Ölçekler, Görsel Kıyaslama Ölçeği, Burford Ağrı Termometresidir. Çok 

boyutlu ağrı ölçekler ise Mc Gill Melzack Ağrı Soru Formu, Darmount Ağrı Soru Formu, West 

Haven-Yale Çok boyutlu Ağrı Çizelgesi, Wisconsin Ağrı Çizelgesi, Anımsatıcı Ağrı 

Değerlendirme Kartı, Ağrı Algılama Profili ve Davranış Modelleri olarak sıralanmaktadır (19). 

Ayrıca bu ölçeklerin dışında ağrı yönetiminde etkin rolü bulunan hemşirenin, iletişim kurmakta 

zorluk yaşanan veya sedasyonlu hastalarda Davranışşal Ağrı Ölçeği ile beraber Richmound 

Ajitasyon Ölçeği veya Ramsey Sedasyon Ölçeği (20), yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 

entübeli, sedasyonlu ve iletişim kurabilen hastalarda Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Formu 

(Critical-Care Pain Observation Tool-CPOT), çoçuk hastalarda FLACC (Face, Legs, Activity, 

Crying, Consolability) Ağrı Ölçeği, Wong Baker Yüzler Ağrı Ölçeği (WongBaker Faces Pain 

Rating Scale) ve Okul Öncesi Çocuklarda Ameliyat Sonrası Ağrı Ölçeği (TPPPS), Doğu 

Ontario Çocuk Hastanesi Ağrı Ölçeği (DOÇHAS), yenidoğanlarda NIPS Yenidoğan Ağrı 

skalası ve Prematüre Bebek Ağrı Profili (PIPP) kullanımı önerilmektedir (21-24). 

Bulantı ve Kusma  

Bulantı ve kusma; anestezik ajanlar, kas gevşeticiler, peristaltik hareketlerin azalması 

gibi nedenlere bağlı olarak görülen ameliyat sonrası komplikasyonlardan biridir. Bulantı ve 

kusma çoğunluk hafif veya geçici seyir gösterse de bazı hastalar üzerindeki ciddi olumsuz 

etkileri vardır. Bunlar ameliyattan sonra harekette azalma, ağızdan alımın kısıtlaması, 

dehidratasyon, cerrahi insizyonun bozulması, yaşam kalitesinin azalması, iyileşme ve 

taburculuğun gecikmesi olarak özetlenebilir (25,26). Bulantı ve kusmanın yaygın olarak 

görülmesi, sübjektif bu semptomun yönetimi açısından bulantı ve kusmanın 

değerlendirilmesini gerektirir. Değerlendirme için sıklıkla kullanılan ölçekler; Morrow Bulantı 

ve Emezis Değerlendirme Skalası, Görsel Analog Skala, Rhodes Bulantı Kusma ve Öğürme 

İndeksi, Emeziste Fonksiyonel Yaşam İndeksidir. Çocuklarda ise The Baxter Retching Faces 

Scale (BARF Bulantı Ölçeği) kullanıldığı görüldü (27). Hemşirenin bulantı ve kusmayı 

sistematik bir şekilde değerlendirmesi ve belirlediği hemşirelik tanılarına uygun girişimleri 
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yapması beklenmektedir (28). Bulantı-kusmanın sıklığı ve şiddeti değerlendirilirken bulantı-

kusmaya özgü ölçekler kullanılmalıdır. 

Derin Ven Trombozu 

Venöz tromboembolizm (VTE); trombosit aktivasyonu ve pıhtı oluşumuna yol açan, 

endotel tabakasında hasar oluşturan, derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboliyle (PE) 

sonuçlanan bir sağlık sorunudur (29).  Derin ven trombozu, özellikle major cerrahi işlem gören 

hastalarda önemli ölçüde risk oluşturmaktadır. Bu risk cerrahi girişimin tipine ve süresine göre 

artmakta olup hastane ölümlerinin en yaygın önlenebilir nedenidir (30). DVT'nin önlenmesi, 

tedavisinden daha etkilidir ve risk faktörlerinin kontrolü büyük önem arz etmektedir (31-33). 

Ameliyat öncesi dönemde hastaların hastaneye kabulü ve klinik durum değiştiğinde DVT 

riskinin değerlendirilmesi önerilmektedir. Cerrahi hemşiresi, operasyon öncesi, sırası ve sonrası 

DVT riski tanımlaması yaparak profilaksinin sağlanmasında yüksek derece öneme sahiptir (29, 

34, 35). DVT risk tanımlanmasının yapılması hastalarda trombüs oluşumunu ve emboli gibi 

komplikasyonları azaltmakta ve ayrıca güvenli, uygulaması kolay, maliyet düşük olduğu için 

kabul edilebilir bir profilaksi yöntemidir (36). Hastaların sağlığın korunması ve sürdürülmesi, 

uluslararası sağlık politikaların sağlanması, sağlık harcamalarında maliyeti ve iş yükünü 

azaltılması etkili olmakta ve hemşireliğin bakım kalitesinin artırılmasına kadar önemli olan 

DVT risk tanılama ölçeklerinin kullanımının artırılması vurgulanmaktadır. Literatürde 

uluslararası kullanılan ölçeklere bakıldığında Wells Skorlama Yöntemi ve Autar Dvt Riski 

Tanılama Ölçeği’nin en sık kullanılan DVT ölçekleri olduğu saptanmıştır (37). Ayrıca 

Modifiye Geneva Pulmoner Embolizm Klinik Olasılık Skorlaması, Wells Pulmoner Emboli 

Risk Tanılaması ve STOP DVTS Klinik Değerlendirme Aracı geliştirilen diğer DVT riski 

tanılama ölçekleridir (38). 

Konstipasyon 

Konstipasyon, ameliyat sonrası iyileşmeyi, hastaların yaşam kalitesini, konforunu, 

solunum ve dolaşım fonksiyonunu hemşirelik bakım kalitesini etkileyen önemli bir 

semptomdur. Cerrahi sonrası sık görülen bu durumun etiyolojisinde; cerrahi işlemin 

uygulandığı bölge, anestezi türü, ameliyat sırasında bağırsak manüplasyonu, ameliyat sonrası 

hareketsizlik süresi, dışkılama hissinin baskılanması, sürgü kullanımı, mahremiyetin 

korunamaması, hastaların rahatsızlıklarını sözlü olarak ifade edememeleri, opioid/nonopioid 

analjezik kullanımı, yetersiz sıvı alımı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler yer alır. 

Cerrahi sonrası konstipasyonun yönetiminde hemşirelik bakımının önemli bir yeri vardır. 

Hemşireler ameliyat öncesi dönemde standart bir risk skalası ile kabızlık riskini belirlemelidir. 

Ameliyat sonrası dönemde hemşirelik uygulamalarının planlanmasında riskin ve mevcut 

durumun değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Hemşireler, cerrahiden sonra hastaların bağırsak 

seslerini, eliminasyon aktivitesini, mobilizasyonunu, oral beslenmesini ve sıvı alımını 

izlemelidir (39, 40). Literatür incelendiğinde konstipasyon riski ve ciddiyetinin 

değerlendirilmesi amacıyla ölçeklerin geliştirildiği görülmüştür. Araştırmalarda en sık 

kullanılan ölçeklerden biri Konstipasyon Risk Değerlendirme Ölçeği (KRDÖ)’dir (41, 42). 

Konstipasyon Ciddiyet Ölçeği (KCÖ) ise konstipasyon gelişen bireylerin eliminasyon sıklığını, 

yoğunluğunu ve dışkılama sırasında zorluğu/güçlüğü belirlemeye kullanılmaktadır (43). 

Konstipasyonu tanımlamada bir standart oluşturmak için Roma Komitesi tarafından, Roma I 

kriterlerini oluşturmuş olup süreç içerisinde geliştirelerek Roma III kriterleri ortaya çıkmıştır. 

Eliminasyonu tanımlamak amacıyla bireye yöneltilen sorulardan oluşan bu kriterler özellikle 

kronik konstipasyonun tanımlanmasında yardımcıdır (44). 
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Cerrahiye Bağlı Komplikasyonlar ve Mortalite 

Cerrahi işlemler tedaviyi amaçlamakla birlikte uygulanan anestezi ve cerrahi 

modifikasyonlar hastaların sağlığı için risk oluşturabilmektedir. Genel perioperatif mortalite 

azalmış olsa da, özellikle yaşlı hastalarda ve kormorbidite varlığında, komplikasyon oranları 

hala yüksektir. Her yıl dünya çapında ameliyattan sonraki 30 gün içinde 4,2 milyon hastanın 

yaşamını kaybettiği bilinmektedir. Cerrahiye bağlı mortalite oranları literatürde farklı oranlarda 

verilmiştir. Bu nedenle, perioperatif mortaliteyi kontrol etmek amacıyla kanıta dayalı en iyi 

uygulamayı kullanmanın, hastaya özgü bakımı planlamada gerekli olduğu bildirilmektedir (45). 

Ameliyatın hasta için oluşturacağı riski belirlemek için Amerikan Anestezi Uzmanları 

Derneği’nin geliştirdiği ASA-PS sınıflaması (American Society of Anesthesiologists Physical 

Status score) yaygın olarak kullanılmaktadır. Anestezi uzmanları tarafından geliştirilen bu 

ölçek cerrahinin türü ve hastaya bağlı değişkenler açısından sınırlı olmakla birlikte, klinik 

kullanımın kolay olması, tüm sağlık profesyonelleri için ortak dil oluşturması ASA 

sınıflamasının avantajlarıdır. Son on yılda cerrahiye bağlı risk, mortalite riski ve kırılganlığı 

belirlemek amacıyla farklı ölçekler geliştirilmiştir. Literatür incelendiğinde, Postoperatif 

Morbidite İndeksi (PMI), POSSUM (Physiologic and Operative Severity Score for the 

Enumeration of Mortality and Morbidity), Kapsamlı Komplikasyon İndeksi (CCI), Modifiye 

Akordeon Şiddet Derecelendirme Ölçeği, ACS-NSQIP (American College of Surgeons 

National Surgical Quality Improvement Program) ölçeklerinin çalışmalarda kullanıldığı 

görülmüştür (46-48). 

Cerrahi operasyon sonrası komplikasyonlar, cerrahi sonuçların ve bakım kalitesinin 

temel bir belirtecidir.  Bu komplikasyonlar, cerrahi operasyon türüne ve hastaya ait risk 

faktörleri bağlı olarak gelişmekte olup, görülme oranı %7-50 arasında değişmektedir (49). 

Operasyon sonrası komplikasyonların net bir standardizasyon olmaksızın özellikle cerrahinin 

türü, hastaların komorbiditeleri ve perioperatif hasta yönetiminin büyük bir öneme sahiptir (50). 

Orta ve yüksek riskli ameliyat geçiren hastalarda ameliyat sonrasında komplikasyonların 

gelişmesi daha sık görülmekle birlikte hastanede kalış sürelerinin uzamasına, sağlık giderlerinin 

ve sağlık kaynaklarının kullanımında artışına neden olmaktadır (51, 52). Cerrahi operasyon 

sonrası komplikasyonların sınıflandırılması ve yönetimi, günümüzde raporlama ölçütleriyle 

birlikte kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır (53). Hemşireliğin temel sorumluluğu olan 

bakımın preoperatif dönemde hastada komplikasyon riskinin belirlenmesi ve postoperatif 

dönemde ise bakımın kalitesi görünür kılmaktadır. Son yıllarda bu amaçla geliştirilen ölçeklere; 

Kapsamlı Komplikasyon İndeksi (The Comprehensive Complication Index), Hasta Merkezli 

Pelvik Taban Cerrahisi Komplikasyon Ölçeği (Patient-Centered Pelvic Floor Surgery 

Complication Scale), Clavien-Dindo Sınıflandırması örnek verilebilir (54, 55). 

 

Cerrahi Sonrası Yaşam Kalitesi 

Yaşam kalitesi, bireylerin ruhsal, sosyal ve fiziksel yönleriyle bir bütün olarak ele 

alındığı, kişisel gereksinimlerine göre hayatında bir sistem oluşturduğu memnun olma 

durumudur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre yaşam kalitesi “Kişinin kendi hedefleri, beklentileri, 

standartları ve çıkarlarına göre kültür ve değer sisteminde “kendi yaşamını algılaması” olarak 

tanımlamıştır (56, 57). Yaşam kalitesi bireyin bağımlılık/bağımsızlık durumunu, günlük yaşam 

aktivelerini ve gereksinimlerini karşılama seviyesinin bir göstergesidir. Ayrıca bireyin sağlık 

durumunu algılaması, hastalık ve tedavi sürecinde yakınmaları, beklenti ve inançlarını da 

içermektedir (58, 59). Bireylerin sağlığını bozulduğu durumlarda, hastalıkla baş etme, tedavi 

sürecine uyumu, sağlığını koruma ve geliştirme davranış biçimleri yaşam kalitesi ile ilişkilidir 
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(60). Cerrahi operasyon, hastaların günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitesini doğrudan 

etkilemektedir. Cerrahi hemşiresinin, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde bireyin yaşam 

kalitesini artırmaya yönelik girişimler uygulaması beklenmektedir (61, 62). Bu bağlamda 

hemşirenin, hastaya uygun olan yaşam kalitesi ölçeğini kullanması değerlendirmenin ilk 

basamağını oluşturmaktadır. Literatüre bakıldığında cerrahi hastalarında en sık Yaşam Kalitesi 

Ölçeği (Short-Form HealthSurveySF-36) ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği 

(World Health Organization Quality of Life Assessment, WHOQOL) kullanılmaktadır. Bu 

ölçeklerin dışında cerrahi operasyona ve hastaya özgü, Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi 

Organizasyonu Yaşam Kalitesi Ölçeği (AKTAO-YK-Ç) cerrahi işlem geçiren kanser 

hastalarında, Kilonun Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği obezite cerrahisi geçiren hastalarda 

(Çömlekçi, 2011), ve ostomi açılmış hasta bireylerde City of Hope Quality of Life-Ostomy 

Questionnaire (COHQOL-OQ) kullanıldığı bulunmuştur (63-66). 

Cerrahi sürecin çok boyutlu olması, birden fazla disiplini ilgilendirilmesi nedeniyle 

durum ve risk belirlemede kullanılmak üzere birçok ölçek geliştirilmiştir. Son yıllarda Ameliyat 

Sonrası İyileşme İndeksinin (ASİİ), Taburculuk Sonrası Cerrahi İyileşme Ölçeği (PSRS) gibi 

cerrahiye özgü ölçekler geliştirilmiştir (2, 3). Bunun yanı sıra düşme riski, basınç yarası riski 

ve bilinç durumunu belirlemeye yönelik ölçekler tüm hasta gruplarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Farklı durumlar için birden fazla skorlama sistemi bulunduğundan, 

kullanılacak ölçeğin seçimine cerrahi prosedür, hasta yaşı ve hastayı ilgilendiren sonucun tipi 

rehberlik etmelidir (4).  

SONUÇ 

Bu çalışmada ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında hastaların komplikasyon riski ve 

semptom değerlendirmesine yönelik geliştirilen ve kullanılan ölçeklerin belirlenmesi 

amaçlandı. Literatür incelendiğinde karşılaşılan farklı durum ve sorunlar için birçok ölçeğin 

araştırmacılar tarafından kullanıldığı görüldü. Cerrahi sürecin iyi şekilde yönetilebilmesi için 

gelişebilecek sorunların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi gereklidir. Bu nedenle 

alanda uzmanlaşmış ve tecrübeli cerrahi hemşirelerinin önemi büyüktür. Ulusal sağlık 

sistemine bakıldığında ağrı sklaları, bilinç durumu değerlendirme ölçekleri, ASA sınıflaması, 

Düşme ve Basınç Yarası Riski ölçeklerinin sıklıkla kullanıldığı, semptomlara özgü ölçeklerin 

kullanımının ise daha çok akademik araştırmalarla sınırlı olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda 

cerrahi süreçte potansiyel sorunlara yönelik risk değerlendirme ölçeklerinin kullanılması, yine 

komplikasyonlara ve semptomlara özgü bakım protokollerinin oluşturularak değerlendirmenin 

sürekli/periyodik olarak yapılması, bu değerlendirmelerin kayıt altına alınması ve sağlık 

sisteminin bu yönde entegre edilmesi önerilebilir. 
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1Özel Sağlık Hastanesi 

 

ÖZET                       

Mikrocerrahide Hemşirelik Yaklaşımı Cerrahi, ilaçla ya da başka tedavi yöntemleriyle 

iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla 

onarılmasına ya da hastalıklı organı kesip çıkararak iyileştirilmesine denir. Mikrocerrahi de 

çıplak gözle yapılamayacak ameliyatların, mikroskop yardımıyla ve özel aletlerle 

uygulanmasıdır. Rekonstrüktif mikrocerrahi özel beceri kazanmayı gerektirir. Beceri yapılan 

ameliyat sayısıyla ve olgunlaşmış koşullarla artar. Hem cerrahın hem de asistans yapan kişinin 

ki bu çoğu hastane de hemşiredir, temel eğitimi almaları ve uygun çevre koşullarına sahip 

olmaları önemlidir. Ameliyat hemşiresi salonda ve cerrahi masasında tüm malzemelerini (set, 

damar askısı, balon, bipolar koter, ilaçlar) hazır bulundurmalıdır. Vereceği aletleri kullanım 

sırasıyla planlamalı, uygun şekilde doğrudan cerrahın eline verilmelidir. Cerrah verilen aleti 

düzeltmek zorunda kalmamalı, görme alanın dışına çıkmamalıdır. Hemşire steril alanı 

oluştururken mikroskopun yerleşeceği yeri planlamalıdır. Ameliyat sırasında salon 

sirkülasyonunu ve alet alışverişleri sırasında oluşacak sarsıntıları gözetmelidir. Mikro aletlere 

hâkimiyet önemlidir. Gerek tasarım gerekse kullanım olarak diğer cerrahi aletlerden farklıdır. 

Küçük alan içinde büyük işler yapabilecek tüm manevralara sahip ince yumuşak ve hassastır. 

Mikrocerrahi de aletlerin bu hassasiyeti kullanım ve bakım yapan biz hemşirelerin de rolünü 

arttırmaktadır. İnce bir işçilik eseri olan ve kolaylıkla zarar görebilen aletlerin bakımı da 

hassasiyet ve dikkat gerektirir. Sonuç olarak mikrocerrahi, ameliyat öncesi hazırlıktan bitimine 

kadar özellikli işlemler gerektirir. Ameliyat hemşiresinin yapilacak cerrahiye, kullanılacak sete, 

ergonomiye, aletlerin çalışma prensibine ve temizliğine hakimiyeti önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Mikrocerrahi, hemşire masası, yaklaşım, yönetim 
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ÖZET                 

Giriş: Başarı ekip çalışması, tecrübe ve konusunda eğitimli olma bileşenlerinin bütünüyle 

sağlanabilir. Ameliyathaneler dikkat, fedakârlık, zor çalışma koşullarını içinde barındıran 

çalışma alanları olup hasta tedavisinde en hızlı sonuç alınabilen, hata kabul etmeyen yerlerdir. 

Ameliyathane hemşireleri ameliyathenenin her alanından sorumlu olan, sistemin düzgün, hızlı 

ve güvenli çalışmasını sağlayan sağlık çalışanıdır.                   

Amaç: Yanık ameliyathaneleri özellikli alanlar olup, merkez içinde yer alan hidrotepi odası, 

pansuman odası ve yoğunbakım ile doğrudan bağlantılı bir bütün halindedir. Ameliyathaneye 

giriş öncesi steril halde başlayabilen nadir alanlardandır. Ameliyathaneye giriş, cerrahi 

müdahale ve cerrahi sonrası işlemlerde, ameliyathane hemşireleri aktif ve tamamlayıcı rol 

almaktadır. Çalışmamızda yanık merkezi ameliyathanesinde ameliyat sürelerini 

değerlendirerek, yanık ameliyathane hemşirelerinin sürece olan katkılarının önemini 

vurgulamayı amaçladık.                        

Gereç-Yöntem: 01.11.2020- 2021 tarihleri arasında yanık ameliyathanesinde yapılan 

ameliayatlar incelendi. Ameliyat öncesi, sırasında ve bitiminde yapılan işlemlerin süreleri 

değerlendirildi. Bulgular: 432 ameliyatın ortalama süresi 66 dakika idi. Ameliyatların 42’sinde 

entübe edilen hastalara operasyon öncesinde hidroterapi odasında debritman uygulandığı, 

debritman süresinin ortalama 16 dakika olduğu saptandı. Tüm ameliyatların postoperatif 

pansuman süresi ortalama 21 dakikaydı ve bu süreçlerin hepsinde ameliyathane hemşirelerinin 

aktif rol aldığı saptandı.                

Tartışma ve Sonuç: Yanık merkezi ameliyathane hemşiresi yanık tedavisi ve ameliyathane 

hemşireliği bilgisi ile yapılan, geniş bir alanda konumlandırılmış yanık yoğun bakım, hasta 

odası, hidroterapi alanı ve ameliyathane içerisinde aktif çalışmayı gerektiren ekibin önemli bir 

unsurudur. Birden fazla alanda ardı sıra çalışılacağı için dikkat ve özen gösterilmesi ile 

enfeksiyon kontrolü ve tedavi başarısında şüphesiz hemşire etkin rol oynamaktadır. Bu açıdan 

nitelikli yanık merkezi ameliyathane hemşiresi yetiştirmek kadar, çalışma koşullarının ve iş 

yükünün düzenlenmesine yönelik çalışmalar oldukça kıymetlidir. Retrospektif olarak yapılan 

gözlemsel nitelikteki bu çalışma göstermiştir ki yanık ameliyathane hemşireleri bir yanık 

merkezindeki ameliyatların operasyon hazırlığından postoperatif süreçteki işlemlere kadar 

hastanın tedavi başarısına pek çok alanda olumlu katkı sağlamaktadır. Bu açıdan çalışma 

koşulları ve iş yüküne yönelik olarak yapılacak düzenlemelerin önemli olduğunu 

düşünmekteyiz.                 

Anahtar Kelimeler: yanık merkezi, ameliyathane hemşireliği, ameliyat süresi 
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ÖZET 

Bu araştırmada farklı cerrahi girişimler uygulanan hastaların ameliyat sonrası iyileşme 

durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Nisan 

2019-Ağustos 2019 tarihleri arasında İzmir ili Bornova ilçesindeki Türkan Özilhan Devlet 

Hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine, Genel Cerrahi Servisinde cerrahi girişim 

uygulanmış 115 hasta dahil edilmiştir. Araştırma verilerinin toplanması amacıyla araştırmacı 

tarafından geliştirilen Hasta Bilgi Formu, Butler ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen 

Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi, Myles ve arkadaşları (2000) tarafından geliştirilen İyileşme 

Kalitesi-40 Anketi (QoR) kullanılmıştır. Araştırmanın amacına göre veri toplama ve 

değerlendirmede nicel yöntem kullanılmıştır. Bu amaçla örneklemde bulunan hastalara yüz 

yüze anket uygulanmış, ameliyat sonrası değerlendirme için hastalara ikinci defa telefonla 

ulaşılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS 25 istatistik 

programı ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan hastaların tanıtıcı özelliklerinin dağılımları 

frekans ve yüzde ile gösterilmiştir. Çalışma bulgularına göre; cerrahi girişim sonrasındaki 15-

30. günler arasındaki rahatlık, duygular, hareket özgürlüğü, ağrı ve genel olarak iyileşme 

kalitesinin, hastaların cerrahi girişim sonrası 0- 3. gündeki rahatlık, duygular, hareket 

özgürlüğü, ağrı ve genel olarak iyileşme kalitesi arasında anlamlı farklılık görülmüştür 

(p<0.05).Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi bulgularına göre; ölçek geneli ve alt boyutların 

tümünde 0-3. gün ile 15-30. gün puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur 

(p<0.05). Pearson korelasyon analizi bulgularına göre; ameliyat sonrası iyileşme indeksinin 

psikolojik semptomlar, fiziksel aktivitede kısıtlanma ve rahatsızlık alt boyutlarının tümünün 

hem 0-3. gün hem de 15-30. günlerde iyileşme kalitesi anketi ile orta düzeyde, pozitif ve anlamlı 

ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın demografik bulgularına göre; hastaların alkol 

kullanma ve kronik rahatsızlıkları olma durumları açısından ameliyat sonrası 0-3. gündeki 

Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi puan ortalamalarının farklılaştığı görülmüştür (p<0.05). 

Alkol kullanmayan ve kronik hastalığı olmayan hastaların iyileşme indeksinin daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışmada cerrahi girişim uygulanan hastaların iyileşme 

durumları ve iyileşme kalitelerinin, cerrahi sonrası erken dönem ve geç dönem arasında 

farklılaştığı görülmüştür. Bu nedenle iyileşme sürecinde fiziksel ve manevi bakım desteği 

sağlayan hemşirelik uygulamalarının, iyileşme sürecini hızlandırmak ve iyileşme kalitesini 

arttırmak bakımından önemli bir rolü olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Hasta, Ameliyat Sonrası Bakım, İyileşme Durumu 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the postoperative recovery status of patients who 

have undergone different surgical interventions. This cross-sectional and descriptive study was 

performed between April 2019 and August 2019 at Bornova Türkan Özilhan State Hospital in 

Bornova district of Izmir province. The population of the study was involved 115 patients who 

underwent surgical intervention at from Surgery Service. Data collection tools were Patient 

Information Form developed by the researcher, the Postoperative Recovery Index developed 

by Butler et al. (2012) and the Quality of Recovery-40 Questionnaire (QoR) developed by 

Myles et al. (2000). According to the purpose of the research, quantitative method was used in 

data collection and evaluation. For this purpose, face-to-face questionnaire was applied to the 

patients among the study sample, and the patients were contacted by phone for the second time 

for postoperative evaluation. IBM SPSS 25 statistics program was used to evaluate the data 

obtained from the research. The distribution of the demographics of the patients participating 

in the study were shown in terms of frequency and percentage. Findings of the study have 

shown that there was a significant difference between physical comfort, emotonal state, 

physical independence, pain, and overall recovery quality within 15-30 days after surgery and 

on the 3rd day after surgery (p <0.05). According to the postoperative recovery index findings; 

the mean scores of general scale and all of the sub-dimensions on the 3rd day and 15-30 have 

shown significant difference (p <0.05). According to Pearson correlation analysis findings; it 

has been determined that there is a moderate, positive and significant relationship with the 

quality of recovery questionnaire between psychological symptoms, physical activity limitation 

and discomfort dimensions of postoperative recovery index for both 3rd day and 15-30. 

According to the findings of demographics, it was observed that the postoperative recovery 

index scores on the third postoperative day was significantly different in terms of alcohol use 

and chronic conditions of patients (p <0.05). Recovery index was found to be higher in patients 

who did not use alcohol and did not have chronic diseases. In conclusion, it was suggested that 

the recovery status and the quality of recovery who underwent surgical intervention showed 

differences between the early postoperative period and the latter period. For this reason, nursing 

practices which provide physical and spiritual care support during the recovery process appear 

to have an important role in quickening the healing process and increasing the quality of 

recovery. 

 

Keywords: Surgery, Patient, Postoperative Care, Recovery 

 

GİRİŞ  

Araştırmanın Konusu 

 Cerrahi müdahale gerektiren hastaları tedavi etmek için çok çeşitli prosedürler mevcuttur. 

Prosedür deneyiminden bağımsız olarak hasta deneyiminin önemli bir bölümünü ameliyat 

sonrası iyileşme meydana getirmektedir. Bu alanda kapsamlı araştırmalar yapılmıştır ve 

ameliyat sonrası çıktıların ölçüsü olarak hastanede yatış süresi, cerrahi teknikler ve spesifik ağrı 

yönetimi tekniklerinin kullanımı ile ilişkili iyileşme faktörleri belirlenmiştir (Allvin vd., 2007). 

 Ameliyat sonrası dönem, cerrahi müdahaleden hemen sonra başlar, ameliyat edilen birey 

normal işlevlerini kazanıncaya kadar ya da uygulanan medikal veya cerrahi bakım 

sonlandırılıncaya kadar sürer. Bu dönemde bakımın amacı; bireyde bozulan homeostatik 

dengenin yeniden oluşturulması, komplikasyonların önlenmesi, önlenemeyen 

komplikasyonların ise erken evrede fark edilip müdahale edilmesi, mümkün olduğunca en kısa 

zamanda bireyin normal yaşantısına geri dönmesinin sağlanması için hastaya yardım edilmesi 

ve desteklenmesidir. Bunun için hastanın iyi bir şekilde gözlenmesi, yaşamsal parametrelerin 

yakından izlenmesi, değerlendirilmesi önemlidir (Pour, 2012; Lidde, 2013; Yolcu ve ark., 2016, 
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Akyolcu, 2017). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada farklı cerrahi girişimler uygulanan hastaların ameliyat sonrası iyileşme 

durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi 

Bu araştırma; cerrahi girişim uygulanan hastalarda ameliyat sonrası iyileşme durumlarının 

incelenmesi amacı ile kesitsel ve tanımlayıcı tipte bir çalışma olarak yapılmıştır.  

Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Yapılan araştırma, 2019 yılı Nisan-Ağustos ayları arasında Bornova Türkan Özilhan Devlet 

Hastanesinin Genel Cerrahi Servisinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, araştırmanın yürütüldüğü tarihler arasında İzmir ili Bornova 

ilçesinde bulunan Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinde cerrahi girişim uygulanmış 

hastalardan meydana gelmiştir. Bu cerrahi uygulamalar arasında Herni ameliyatı, Multi-nodüler 

Guatr ameliyatı, Kolesistektomi ve Apendektomi yer almaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, 

belirtilen kriterleri sağlayan, 20 yaşından büyük ve çalışmaya kendi rızasıyla katılımı kabul 

eden 115 hastadan meydana gelmiştir.  

Veri Toplama Araçları ve Yöntemi 

Bu araştırmada veri toplamak amacıyla nicel yöntemlere ilişkin anket tekniği tercih 

edilmiştir (Padem, Göksu ve Konaklı, 2012: 58).  Araştırma verilerinin toplanması amacıyla 

Hasta Bilgi Formu, Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi ve İyileşme Kalitesi-40 Anketi (QoR-

40) olmak üzere üç adet veri toplama aracı kullanılmıştır. 

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde cerrahi girişim uygulanan ve araştırmaya 

katılmayı kabul eden hastalara yönelik ilk değerlendirmede (0-3 gün) veri toplama araçlarının 

tümü yüz yüze uygulanmıştır. İkinci aşamada görüşmeyi kabul eden ve telefonla ulaşılan 

hastalara ameliyat sonrası 15-30. günler arasında ASİİ ve İyileşme Kalitesi-40 anketi ikinci 

defa uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan ASİİ’nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik araştırmasını yapan Hande 

Cengiz’den bu indeksin kullanılması için yazılı izin alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı 

hastaneden, örneklemi oluşturan gönüllü hastalardan yazılı onam alınmıştır. Araştırmanın 

uygulanabilmesi için Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan 

15/05/2019 tarih 19-5.1T/32 sayılı etik kurul izni alınmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesi araştırmacı tarafından IBM SPSS 

25 istatistik programı ile yapılmıştır. Araştırmaya katılım gösteren hemşirelerin ve bakım 

verilen hastaların tanıtıcı özelliklerinin dağılımları frekans ve yüzde ile 

gösterilmiştir.  Araştırmada hastaların ASİİ ve QoR ölçeklerinden aldıkları puanların 

ortalamaları normallik testi ile sınanmıştır. Çalışmada bağımsız örneklem t-testi, ANOVA ve 

Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bulguların %95 güven 

düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

BULGULAR 

Hastaların Sosyo-demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n=115) Araştırmaya katılan 

hastaların yaş ortalaması 48,35±14,17’dir. Araştırmaya katılanların %47’si (54) kadın, %53’ü 

(61) erkektir. Katılımcıların BKİ’leri incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun hafif şişman 

veya normal oldukları belirlemiştir. Kadınların BKİ ortalamasının ise erkeklerden biraz daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların %46,1’i (53) ilköğretim mezunu, %85,2’si (98) 
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evli, %33,9’u (39) ev hanımı, %74,8’inin (86) geliri giderine denk ve %87,8’inin (101) sosyal 

güvencesi vardır. Katılımcıların %70,4’ü (81) sigara kullanmazken, %13,9’u (16) 16 yıl 

üzerinde günde 1 paket sigara kullanmakta, %86,1’i (99) alkol kullanmazken, %6,1’i (7) 

haftada 2-4 gün arasında alkol kullanmaktadır. 

QoR-40 Alt Boyutlarının Ameliyattan 0-3 Gün Sonra ve 15-30 Gün Sonraki Sonuçlarının 

Karşılaştırılması 

Tablo: 1 QoR-40 Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (0-3. gün ve 15-30. günler ) 

Bağımlı Örneklem t İstatistikleri �̅� SS �̅� Fark t P 

 

Rahatlık A Kısmı (0-3 gün) 3,54 1,07 
-0,77 -6,651 0,000 

Rahatlık A Kısmı (15-30 Gün) 

Duygular A Kısmı (0-3 gün) 

4,31 0,64 

3,66 1,13 
-0,82 -7,041 0,000 

Duygular A Kısmı (15-30 Gün) 4,48 0,57 

Hareket Özgürlüğü A Kısmı (0-3 gün) 3,76 1,00 
-0,79 -8,323 0,000 

Hareket Özgürlüğü A Kısmı (15-30 Gün) 4,55 0,50 

Hasta Desteği A Kısmı (0-3 gün) 4,85 0,44 
-0,01 -0,170 0,865 

Hasta Desteği A Kısmı (15-30 Gün) 4,86 0,31 

Rahatlık B Kısmı (0-3 gün) 4,04 0,90 
-0,62 -7,075 0,000 

Rahatlık B Kısmı (15-30 Gün) 4,66 0,39 

Duygular B Kısmı (0-3 gün) 4,52 0,66 
-0,20 -3,133 0,002 

Duygular B Kısmı (15-30 Gün) 4,72 0,32 

Hasta Desteği B Kısmı (0-3 gün) 4,17 0,87 
-0,17 -1,893 0,061 

Hasta Desteği B Kısmı (15-30 Gün) 4,33 0,65 

Ağrı B Kısmı (0-3 gün) 4,46 0,56 
-0,26 -4,202 0,000 

Ağrı B Kısmı (15-30 Gün) 4,72 0,30 

İyileşme Kalitesi – 40 (0-3 gün) 4,13 0,55 
-0,45 -8,280 0,000 

İyileşme Kalitesi - 40 (15-30 Gün) 4,58 0,28 

 

İyileşme kalitesinin alt boyutlarından sırasıyla 0-3. günde ve 15-30. günlerde Rahatlık, 

Duygular, Hareket Özgürlüğü, Ağrı Alt boyutları ve Genel İyileşme Kalitesi puan ortalamaları 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). 15-30. günler arasındaki Rahatlık, 

Duygular, Hareket Özgürlüğü, Ağrı Alt boyutları ve Genel İyileşme Kalitesi puan 

ortalamalarının tümü, 3. gündeki puan ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Diğer bir 

ifadeyle, cerrahi girişim uygulanan hastaların 15-30. günler arasındaki iyileşme kalitesinin, 3. 

gündeki iyileşme kalitesine göre daha yüksek olduğu söylenebilir.  

Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi (ASİİ) Alt Boyutlarının Ameliyattan 0-3 Gün Sonra ve 

15-30. Gün Sonraki Sonuçlarının Karşılaştırılması 

Tablo: 2. PORI Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması (0-3. Gün ve 15-30. Günler) 

Bağımlı Örneklem t İstatistikleri �̅� SS �̅� farkı T p 

 
Psikolojik Semptomlar (0-3 gün) 2,11 1,15 0,51 4,060 0,000 

Psikolojik Semptomlar (15-30 gün) 1,60 0,87 

 
Fiziksel Aktivitede Kısıtlanma (0-3 gün) 2,87 1,21 1,31 10,459 0,000 

Fiziksel Aktivitede Kısıtlanma (15-30 gün) 1,56 0,57 

 
Rahatsızlık (0-3 gün) 2,10 0,86 0,71 8,678 0,000 

Rahatsızlık (15-30 gün) 1,39 0,38 
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ASİİ (0-3 gün) 2,36 0,92 0,84 9,253 0,000 

ASİİ (15-30 gün) 1,52 0,50 

 

Ameliyat sonrası iyileşme indeksi alt boyutlarından sırasıyla 0-3. günde ve 15-30. 

günlerde Psikolojik Semptomlar, Fiziksel Aktivitede Kısıtlanma, Rahatsızlık alt boyutları ve 

Genel Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0.05). 15-30. günler arasındaki Psikolojik Semptomlar, Fiziksel Aktivitede 

Kısıtlanma, Rahatsızlık puan ortalamalarının tümü, 0-3. gündeki puan ortalamalarından düşük 

bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, cerrahi girişim uygulanan hastaların 15-30. günler arasında 

yaşadıkları psikolojik semptomlar, fiziksel aktivite kısıtlamaları ve rahatsızlık gibi olumsuz 

sağlık durumlarının, 3. gündeki sağlık durumlarına göre daha az (iyi) olduğu söylenebilir. 

QoR-40 ve PORI Arasındaki İlişki 

Cerrahi girişim uygulaması sonrası hastaların 0-3. gündeki iyileşme düzeyleri ile 0-3. 

gündeki iyileşme kalitesi arasında orta düzeyde güçlü, negatif ve 0.01 düzeyinde anlamlı bir 

ilişki olduğu belirlenmiştir (p=-0.618). Cerrahi girişim uygulaması sonrası hastaların 0-3. 

gündeki iyileşme düzeyleri ile 15-30. günler arasındaki iyileşme kalitesi arasında zayıf, negatif 

ve 0.05 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p=-0.216). Cerrahi girişim 

uygulaması sonrası hastaların 15-30 günler arasındaki iyileşme düzeyleri ile 15-30. günler 

arasındaki iyileşme kalitesi arasında güçlü, negatif ve 0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir (p=-0.731). 

PORI Puanlarının Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması  

Tablo:3 PORI Puanlarının Alkol Kullanma Durumlarına Göre Karşılaştırılması  

Alkol Kullanma Durumu 
Evet Hayır Test İstatistiği 

�̅� SS �̅� SS F p 

Psikolojik Semptomlar (0-3 gün) 1,67 1,04 2,18 1,16 2,705 0,103 

Fiziksel Aktivitede Kısıtlanma (0-3 gün) 2,26 0,94 2,97 1,23 4,810 0,030 

Rahatsızlık (0-3 gün) 1,87 0,78 2,14 0,87 1,367 0,245 

Psikolojik Semptomlar (15-30 gün) 1,44 0,51 1,62 0,92 0,615 0,435 

Fiziksel Aktivitede Kısıtlanma (15-30 

gün) 
1,49 0,40 1,57 0,59 0,268 0,606 

Rahatsızlık (15-30 gün) 1,44 0,29 1,38 0,40 0,328 0,568 

 

Cerrahi girişim uygulanan hastalardan alkol kullananların fiziksel aktivitede kısıtlanma 

puan ortalamalarının, alkol kullanmayan hastalara göre daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır 

(p<0.05). Diğer bir ifadeyle, alkol kullanan hastaların fiziksel aktivitede daha fazla güçlük 

çektiği ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde 3. gündeki genel iyileşme indeksi puan ortalamalarının 

alkol kullanmayan hastalarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Dolayısıyla alkol 

kullanmayan hastaların daha kolay iyileşme gösterdiği söylenebilir.   

Tablo:4 PORI Puanlarının Kronik Hastalığı Olup Olmama Durumuna Göre Karşılaştırılması 

Kronik hastalık durumu 
Var Yok Test İstatistiği 

�̅� SS �̅� SS F p 

Psikolojik Semptomlar (0-3 gün) 2,35 1,26 1,96 1,06 3,092 0,081 

Fiziksel Aktivitede Kısıtlanma (0-3 gün) 3,32 1,24 2,60 1,12 10,109 0,002 
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Rahatsızlık (0-3 gün) 2,25 0,88 2,01 0,84 2,146 0,146 

Psikolojik Semptomlar (15-30 gün) 1,84 1,09 1,45 0,68 5,452 0,021 

Fiziksel Aktivitede Kısıtlanma (15-30 gün) 1,61 0,65 1,54 0,52 0,419 0,519 

Rahatsızlık (15-30 gün) 1,36 0,34 1,41 0,41 0,326 0,569 

ASİİ (0-3 gün) 2,64 0,93 2,19 0,88 6,663 0,011 

ASİİ (15-30 gün) 1,60 0,59 1,46 0,43 2,051 0,155 

 

Cerrahi girişim uygulanan hastalardan kronik hastalığa sahip olan hastaların ilk 3 

gündeki fiziksel aktivitede kısıtlanma puan ortalamalarının, kronik hastalığı olmayanlara göre 

daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (p<0.05). Diğer bir ifadeyle, kronik hastalığı olan 

hastaların fiziksel aktivitede daha fazla güçlük çektiği ortaya çıkmıştır. Cerrahi girişim 

uygulanan hastalardan kronik hastalığa sahip olan hastaların 15-30. günlerdeki psikolojik 

semptomlara ilişkin puan ortalamalarının, kronik hastalığı olmayanlara göre daha yüksek 

olduğu ortaya çıkmıştır (p<0.05). Diğer bir ifadeyle, kronik hastalığı olan hastaların psikolojik 

semptomlar açısından daha fazla güçlük çektiği ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde ilk 3 gündeki 

genel iyileşme indeksi puan ortalamasının kronik hastalığı olanlarda daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Dolayısıyla kronik hastalığa sahip kişilerin ilk 3 gündeki iyileşme 

süreçlerinin daha zor geçtiği söylenebilir.  

SONUÇ VE TARTIŞMA  

 İyileşme kalitesi düşük olan hastalarda yaşam kalitesi daha düşüktür. Bu gerçek, 

ameliyattan sonra yaşam kalitesini artırmak için daha erken ve daha etkili müdahalelerin 

gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. 

Cerrahi girişim sonrasında hastaların rahatlık, duygular, hareket özgürlüğü, ağrı ve genel 

iyileşme kalitelerinin, ilk 3 günde ve 15-30. günler arasında farklılıklar gösterdiği belirlemiştir. 

Buradan hareketle hemşirelikte cerrahi girişim sonrasında hastaların tedavi ve bakım sürecinin 

duygusal, psikolojik ve fiziksel yönlerinin etkili olduğu ortaya çıkmıştır. 

Cerrahi girişim sonrasında hastalarda psikolojik semptomlar, fiziksel aktivitede kısıtlanma ve 

rahatsızlık açısından benzer bulguların elde edilmesi, iyileşme durumunun ve iyileşme 

kalitesinin birbiriyle yakından ilişkili değişkenler olduğunu göstermektedir. 

Hastaların iyileşme durumu ve iyileşme kalitesine yönelik gelecekteki araştırmalarda, gözleme 

dayalı çalışmalarla ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası hasta takibi sağlanması önerilmektedir. 
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ÖZET             

Giriş: Ameliyatın büyüklüğü farketmeksizin hastalar, cerrahi süreci olumsuz etkileyebilecek 

düzeyde anksiyete yaşayabilmektedirler. Özellikle ameliyathaneye ilişkin bilinmezlik 

anksiyeteyi artıran başlıca faktörlerdendir. Ameliyathane hemşiresi tarafından bilgilendirilen 

hastaların ameliyat sonrasına ilişkin fizyolojik ve psikolojik yönden daha olumlu deneyimleri 

olduğu bilinmektedir.                      

Amaç: Araştırma, ameliyat öncesi ameliyathane hemşiresi tarafından yapılan telefonla 

bilgilendirmenin, hastaların ameliyata ilişkin anksiyete düzeylerine etkisini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirildi.                  

Yöntem: Yarı deneysel özellikteki araştırmanın örneklemini laparoskopik kolesistektomi 

ameliyatı uygulanan 39 deney ve 39 kontrol grubu olmak üzere toplam 78 hasta oluşturdu. 

Deney grubu hastaları ameliyattan bir gün önce ameliyatına katılacak olan ameliyathane 

hemşiresi tarafından telefon ile aranarak bilgilendirildiler. Kontrol grubu hastalarına standart 

hastane prosedürü uygulandı. Telefon görüşmesinin içeriği, hasta ile tanışma ve ameliyathane 

süreci hakkında bilgilendirmeyi kapsadı. Araştırmanın verileri soru formu, Visüel Analog Skala 

ve Memorial Semptom Tanılama Skalası ile toplandı. Verilerin analizinde Spss 24.0 programı 

kullanıldı.                

Bulgular: Ameliyatta gelişebilecek komplikasyonlar (%60.3) hastalarda anksiyete nedenleri 

arasında ilk sırada yer almaktadır. Ameliyat öncesi gruplar arasında anlamlı bir fark 

bulunmazken (p=0.50); ameliyat sonrası deney grubundaki hastaların anksiyete düzeylerinin 

kontrol grubuna göre daha düşük olduğu (sırasıyla: 2.56±0.68, 3.35±0.90) ve gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (p=0.000). Deney grubundaki hastaların %35.9’u 

ameliyathane hemşiresi tarafından bilgilendirilmeyi çok etkili, %53.8’i etkili ve %10.3’ü 

kısmen etkili şeklinde değerlendirdi. Ameliyat sonrası kontrol grubundaki hastaların %71.8’i 

ameliyat öncesi ameliyathane hemşiresinin kendisini aramasını isteyeceğini ifade etti. Ayrıca 

çalışmada, ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan baş dönmesi (p=0.006) ve bulantı (p=0.039) 

semptomlarının görülme sıklığı yönünden gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğu; bu semptomların deney grubu hastalarında daha az görüldüğü saptandı. Gruplar 

arasında ameliyat sonrası ağrı düzeyi (p=0.807) ve hastanede kalış süreleri arasında (p=0.694) 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi.                

Sonuç ve Öneriler: Ameliyathane hemşiresinin hastaları telefon ile bilgilendirmesi hastaların 

ameliyata bağlı anksiyetesini azaltmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre, uygun örneklem sayıları 

ile çalışmanın tekrar edilmesi önerilmektedir.            

 Anahtar Kelimeler: ameliyathane hemşireliği, anksiyete, telefonla arama 
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S-15 Açık Kalp Ameliyatı Öncesinde Ameliyathane Hemşiresinin Bilgilendirici 

Ziyaretinin Hastaların Ameliyat Sonrası Kaygı Düzeyine Etkisi 

Leyla SİNAN1, Selda RIZALAR2 

 
1İstanbul Özel Hisar Hastanesi 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Bu çalışmanın amacı açık kalp ameliyatı öncesinde ameliyathane hemşiresinin 

bilgilendirici ziyaretinin hastaların ameliyat sonrası kaygı düzeyine etkisini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel olarak gerçekleştirilen çalışma, 01.10.2017 ile 28.10.2018 

tarihleri arasında özel bir hastanenin Kalp-Damar Cerrahisi Servisi ve Kalp Damar Cerrahisi 

Yoğun Bakım Ünitesi’nde yürütülmüştür. Araştırma örneklemine 60 kişi dahil edilmiştir. 

Araştırmanın verileri, “Veri Toplama Formu” ve “Durumluk-Sürekli kaygı Ölçeği” ile 

toplanmıştır.                   

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 58,37±13,07 olup, %85’i erkek, %95'i evli, % 46,7’si 

İlköğretim mezunudur. Hastaların %80’inin tanısı Koroner Arter Hastalığı’dır. Hastaların ifade 

ettikleri kaygı nedenleri; bedeni üzerinde denetimi kaybetme (%48,3), sakat kalma (%30), 

aileden ayrı kalma (%51,7), ölüm korkusu (%75) ve ağrı (%100) olmuştur. Araştırmamızda 

deney grubunda durumluk kaygı puanı ortalaması 30,90±10,40, sürekli kaygı puanı ortalaması 

39,30±8,76 olup, kontrol grubunda durumluk kaygı puanı ortalaması 36,07±8,00, sürekli kaygı 

puanı ortalaması 41,70±5,41 olarak saptandı. Deney ve kontrol grubunun durumluk kaygı puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.035; p<0.05).  

Sonuç: Sonuç olarak cerrahi girişim öncesi hemşire tarafından bilgilendirici ziyaret 

yapılmasının, ameliyat sonrası dönemde hastanın durumluk kaygı düzeyini azalttığı belirlendi. 

Ancak bilgilendirici ziyaretin, ameliyat sonrası dönemde hastanın sürekli kaygı düzeyi üzerinde 

etkisi olmadığı saptandı.                

Anahtar Kelimeler: Açık kalp cerrahisi, eğitim, hemşirelik, kaygı, ziyaret. 
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S-17 Ameliyathane Hemşirelerinin Covid-19, Karantina ve Maske Kavramlarına 

Yönelik Metaforik Algıları: Nitel Bir Çalışma 

Adile SAVSAR1, Hale TURHAN DAMAR2, Filiz ÖĞCE AKTAŞ1 

 
1İzmir Ekonomi Üniversitesi 

2Demokrasi Üniversitesi 

 

ÖZET                         

Giriş: Pandemide ameliyathane hemşireleri devam eden cerrahi işlemlerde hastalara bakım 

vermeyi sürdürmüştür. “Covid 19” ile birlikte “maske kullanımı” ve “karantina süreci” 

pandemi sürecinin 3 önemli kavramı olduğundan ameliyathane hemşireleri perspektifinden bu 

3 kavramın nasıl göründüğü hastaların perioperatif bakımınıetkilemektedir               

Amaç: Bu çalışmanın amacı ameliyathane hemşirelerinin Covid 19, maske kullanımı ve 

karantina sürecine ilişkin algılarını, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Methods: 

Tanımlayıcı kalitatif araştırma deseninde, Eylül 2020-Mart 2021 tarihleri arasında yapılan bu 

çalışmanın evrenini Türkiye’deki ameliyathane hemşireleri oluşturmuştur. Araştıma 

örneklemini 18 yaş üzerinde olup çalışmaya katılmaya gönüllü olan 96 ameliyathane hemşiresi 

oluşturmuştur. Çalışmaya başlamadan etik kurul, T.C Sağlık Bakanlığı ve katılımcılardan izin 

alınmıştır. Veriler sosyodemografik özellikler formu ve yarı yapılandırılmış form ile Türk 

Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği sosyal medya hesaplarından ve mail ile üyelerine 

paylaşım yapılarak toplanmıştır. Ameliyathane hemşirelerinden “Covid 19”, “maske 

kullanımı” ve “karantina süreci” kavramlarını neye benzettiklerini benzetme nedeniyle birlikte 

yazması istenmiştir. Veriler, “içerik analizi” yöntemiyle incelenmiştir.   

Bulgular: Araştırmaya katılan ameliyathane hemşirelerinin yaş ortalaması 35.84±9.04 olup 

%91.7’i kadın, %55.2’i evli, %55.2’i çocuk sahibi, %53.1’i üniversite mezunu ve %54.2’sinin 

meslekte çalışma yılı 15 yıldan azdı. Katılımcıların %68.8’i sigara içmemekteydi, %19.8’i 

kronik hastalığa sahipti, %61.5’i COVID-19 hastasına bakım vermekteydi, %81.3 ailesi ile 

yaşamaktaydı, %54.16’sı kendisi veya ailesinen biri COVID-19 tanısı almıştı. Araştırmadaki 3 

farklı kavrama ilişkin toplam 181 metafor üretilmiştir. “Covid-19” kavramına ilişkin 

benzetmeler 3 kategoride toplanmıştır. Bunlar; “Bulaşma ve mutasyon”, “Zarar verici” ve 

“Başetme ve uyum süreci”. “Karantina süreci” kavramına ilişkin benzetmeler 2 kategoride 

toplanmıştır. “Özgürlüğün Kısıtlaması” ve “Değişim Süreci”. “Maske kullanımı” na ilişkin 

benzetmeler ise 3 kategoride toplanmıştır. Bunlar; “olumlu yönleri”, “olumsuz yönleri” ve 

“hem olumlu hem de olumsuz”.                    

Sonuç: Bu çalışma ameliyathanelerde çalışan hemşirelerin pandemide yaşadıkları zorlukların 

yanı sıra sürecin olumlu yönlerine de odaklandığını göstermiştir. Ancak pandeminin 

ameliyathane hemşirelerine uzun dönem etkilerine yönelik daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Metaphor; Covid-19; Ameliyathane hemşiresi; Maske; Karantina 
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S-18 Ameliyathane Çalışanları Covid-19 Pandemi Döneminde Alınması Gereken 

Önlemlerin Farkında Mı? 

Zehra ÜNAL1, Selçuk KAYIR2, Muaz GÜLŞEN3 

 
1Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Amaç: Bu çalışma ameliyathane çalışanlarının Covid-19 pandemi döneminde alınması gereken 

önlemler hakkındaki farkındalıklarını ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini Türkiye’de bir üniversite hastanesinin ameliyathane çalışanları 

oluşturmuştur. Araştırma örneklemini 18-65 yaş arası olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 

102 kişi oluşturmuştur. Çalışmanın verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Dünya Sağlık Örgütünün 

yayınlamış olduğu Covid-19‘a Yönelik Ameliyathanede Alınması Gereken Önlemler 

Rehberine göre oluşturulan Veri Toplama Formu uygulanarak toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler sayı ve yüzde (%) olarak sunulmuştur. Anket 

soruları arasındaki ilişkilerde Ki-kare testi, sosyo-demografik özelliklere göre yapılan 

değerledirmelerde normal dağılım gösteren verilerede bağımsız iki grup için t-testi ve ANOVA 

testi, normal dağılım gösermeyen verilerde Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi 

kullanılmıştır.                 

Bulgular: Araştırmaya katılanların "Evet" yanıtı verdikleri sorular ve yüzdelik oranları şu 

şekildedir: Cerrahi gerektiren ve COVID-19 olduğu doğrulanan hastalarda ameliyatı yapma 

veya ertelemenin riskleri ve yararlarının tartışılarak duruma göre karar verilmesi (%99), tüm 

ameliyat odalarının ve diğer hastaların kontamine olma riskini azaltmak için küçük bir 

ameliyathanenin olası/kesin COVID-19 tanılı hastaların ameliyatı için belirlenmesi (%97), 

ameliyat odasında cerrahi ekip sayısının minimumda tutulması, ekip üyelerinin oda içi ve 

dışındaki hareketlerinin de mümkün olduğunca en aza indirilmesi (%98), ameliyata katılan tüm 

cerrahi ekip adının temas zinciri takibini kolaylaştırmak için kaydedilmesi, tek kullanımlık 

ekipmanların biyolojik atık torbalarına atılması, tüm aletlerin yeniden sterilizasyona 

gönderilmesi (%96,1).                  

Sonuç: Ameliyathanede bulunan tüm çalışanlara Covid-19‘a yönelik ameliyathanede alınması 

gereken önlemler rehberinin önemi vurgulanmalıdır. Rehbere yönelik bilgilendirme eğitimleri 

yapılarak farkındalık arttırılmalıdır.   

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, ameliyathane çalışanları, Covid-19, Covid-19 ve rehber. 
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S-19 Cerrahi Dumana Maruz Kalan Ameliyathane Hemşirelerin Covid-19 Korkusunun 

Tükenmişlik Düzeyine Etkisi 

Gürkan KAPIKIRAN1 

 
1Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                

Giriş: Koronavirüs (Covid-19) pandemisinde elektif cerrahiler ertelenebilirken, acil cerrahi 

girişimlerin yapılması gerekmektedir. Ameliyathanelerde bu girişimler sırasında ortaya çıkan 

cerrahi dumanın varlığı ameliyathane çalışanları için risk oluşturmaktadır. Cerrahi duman ile 

havaya karsinojen maddeler, çeşitli kimyasal ajanlar, mutojen gazlar, viral patojenler gibi 

zararlı partiküller geçebilir. Ayrıca cerrahi duman ile Human Papilloma Virüs’ü (HPV) 

bulaşının bildirilmesi koronavirüsün de cerrahi dumanla bulaşabileceği endişesini 

doğurmaktadır. Bu endişe ile birlikte Covid-19'a yakalanma korkusu artabilmektedir. Hali 

hazırda fiziksel bitkinlik, kronik yorgunluk ve ümitsizlik duygularını yaşayan hemşirelerin 

Covid-19’a yakalanma korkusunun artmasıyla tükenmişlik seviyeleri de artmaktadır.       

Amaç: Bu çalışma, cerrahi dumana maruz kalan ameliyathane hemşirelerinin koronavirüs-19 

(covid-19) korkusunun tükenmişlik düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.    

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikteki bu araştırma Haziran-Ağustos 2021 

tarihleri arasında Türkiye’nin doğusunda yer alan bir hastanenin ameliyathane ünitesinde görev 

yapan 74 hemşire ile yürütüldü. Veriler covid-19 tedbirleri kapsamında online anket formu 

aracılığıyla hemşire tanıtıcı formu, COVID-19 korkusu ölçeği ve Maslach Tükenmişlik ölçeği 

(MTÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS paket programı kullanıldı. 

Normal dağılım gösteren verilerde, frekans, yüzde ve Pearson korelasyon katsayısı kullanıldı. 

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamalarının 34.87±7.57 olduğu, %64.9’unun kadın olduğu, 

61.7’sinin beş yıl ve üzeri ameliyathanede çalıştığı, %60.8’inin her hafta fazla mesai yaptığı 

saptandı. Covid-19 korkusu ölçeği puan ortalamasının 26.37±4.63 olduğu, MTÖ puan 

ortalamasının ise 67.74±12.26 olduğu belirlendi. MTÖ alt boyutları arasında en yüksek puan 

ortalamasının 29.91±5.87 ile duygusal tükenme alt boyutunda ve en düşük puan ortalamasının 

ise 17.35±2.34 ile duyarsızlaşma alt boyutunun aldığı belirlendi. Covid-19 korkusu toplam 

puanı ile tükenmişlik arasında istatistiksel açıdan anlamı ve pozitif yönde güçlü bir ilişki 

saptandı (r=0.739, p<0.05).                      

Sonuç ve Öneriler: Cerrahi dumana maruz kalan hemşirelerde covid-19 korkusunun yüksek 

düzeyde olduğu ve hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini olumsuz yönde etkilediği belirlendi. 

Pandemi koşullarının devam ettiği günümüzde hemşirelerin fazla mesai yapmaları tükenmişlik 

düzeyini ayrıca arttırdığından yeni personel alımları, azalan mesai saatleri gibi iyileştirmeler 

mutlaka yapılmalıdır.                    

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Ameliyathane hemşiresi, Cerrahi duman, Covid-19, 

Tükenmişlik 
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S-20 Ameliyathane Çalışanlarında Covid-19’a Bağlı Anksiyetenin İş Doyumuna Etkisi 

Çiçek SARUHAN1, Meral ÖZKAN2, Reşit SARUHAN3 

 
1Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu 

2İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
3SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Literatürde Covid-19’da insandan insana bulaşın olması ve bazı sağlık çalışanlarının 

enfekte olması nedeniyle anksiyete davranışlarının arttığı bildirilmektedir. Sağlık çalışanlarının 

Covid-19 nedeniyle yaşadıkları bu anksiyetenin ise mesleki performanslarını olumsuz yönde 

etkilediği belirtilmektedir.                     

Amaç: Araştırma, ameliyathane çalışanlarında Covid-19’a bağlı anksiyetenin iş doyumuna 

etkisini incelemek amacıyla yapıldı.                       

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türde olan bu araştırma, Nisan-Mayıs 2021 

tarihlerinde, Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Ameliyathane Ünitesi’nde yürütüldü. 

Araştırmanın evrenini verilerin toplandığı tarihte ameliyathane ünitesinde görev yapan tüm 

sağlık çalışanları oluşturdu (N=97) Araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmedi, 

evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldı ve kabul edilme kriterlerine uymayan 14 kişi çıkarılarak, 

83 kişi ile tamamlandı. Araştırma Verilerin toplanmasında; Kişisel Bilgi Formu, Koronavirüs 

Anksiyete Ölçeği ve Minnesota İş Doyumu Ölçeği kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme 

yöntemi ile veri toplama formlarının sağlık çalışanları tarafından doldurulması şeklinde 

toplandı. Tanımlayıcı verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Covid-19 

anksiyetesinin iş doyumuna etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi kullanıldı. 

Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %47’sinin kendisinde, %57.8’inin ailesinde 

Covid-19 ile bulaş olduğu, %59’unun ise Covid-19’a bağlı olarak bir yakınını kaybettiği 

belirlendi. Çalışanların %92.8’inin Covid-19 nedeniyle düşük düzeyde anksiyete yaşadığı ve 

%88’inin normal iş doyumuna sahip olduğu saptandı. Bu araştırmaya katılan ameliyathane 

çalışanlarının yaşadığı Covid-19 anksiyetesinin iş doyumu üzerinde istatistiksel olarak önemli 

bir etkisinin olmadığı bulundu (R2=0,45; F=3.80; p=0.54).               

Sonuç ve Öneriler: Bu araştırma sonucunda, ameliyathane çalışanlarında Covid-19 

anksiyetesinin düşük düzeyde olduğu ve bu anksiyetenin iş doyumunu etkilemediği bulundu. 

Covid-19’a bağlı anksiyetenin iş doyumu üzerindeki etkisinin farklı merkezlerde ve birimlerde 

yapılması önerilmektedir.                

Anahtar Kelimeler: Covid-19; Anksiyete, İş Doyumu; Ameliyathane çalışanları 
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S-21 Ameliyathanede Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Motivasyon Düzeylerini 

Etkileyen Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma 

Yasemin VAROL1, Fatma TANRIKULU2, Meryem ÇELİK1, Ali Fuat ERDEM3 

 
1Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
3Sakarya Üniversitesi 

 

 

ÖZET                        

Giriş: Sağlık hizmetlerinin yoğun bir şekilde sunulduğu ameliyathanelerde robotik cerrahi, 

yapay zekâ, simülasyon ve aynı zamanda minimal invaziv tekniklerin kullanımı karmaşık 

süreçlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum ameliyathanede çalışan sağlık 

profesyonellerinin daha hızlı harekete geçmesini gerektirmekte olup, motivasyon düzeylerini 

etkileyebilmektedir. Dolayısıyla ameliyathane çalışanlarının daha iyi bir hizmet sunumu 

verebilmelerinde motivasyon düzeylerinin belirlenmesi kritik bir öneme sahiptir.             

 Amaç: Bu araştırma ameliyathanede çalışan sağlık profesyonellerinin motivasyon düzeylerini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmanın 

örneklemini bir kamu hastanesinin ameliyathane biriminde çalışan ve araştırmaya katılmaya 

gönüllü 58 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Veriler, “Bireysel Özellikler Formu” ve “İş 

Motivasyonu Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t testi, Tek Yönlü 

Varyans (ANOVA) analizi kullanılmıştır. Araştırmanın Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 

0.874 hesaplanmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için üniversite etik kurulundan ve 

uygulamanın yapılacağı kurumdan yazılı izin, araştırmaya katılmayı kabul eden sağlık 

çalışanlarına bilgi verilerek yazılı onamları alınmıştır.            

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan katılımcıların yaş ortalaması 35.5±9.71 olup, %57,1’i 

kadın bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %53.6’sı hemşire, 

%23.2’si hekim olarak görev yapmakta olup, ortalama 9.10±8.19 yıl ameliyathanede çalıştıkları 

belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler sonucunda, katılımcıların İş Motivasyonu 

Ölçeği ’nin alt boyutları olan “içsel ve dışsal motivasyon” toplam puanı 18.19±5.11,“uyarıma 

özgü içsel motivasyon” toplam puanı 12.82±3.65, “sonraya bırakılmış içsel motivasyon” 

toplam puanı 12.82±3.65, “içsel motivasyon-dış düzenleme” toplam puanı 10.92±2.41, “bilgi 

ve gelişime özgü içsel motivasyon” toplam puanı 13.44±3.29 ve “sosyal statü ve özgüvene 

dayalı motivasyon” toplam puanı 9.00±2.66 olarak saptanmıştır. Ayrıca ameliyathanede çalışan 

sağlık profesyonellerinin İş Motivasyonu Ölçeği alt boyutları toplam puanları ile cinsiyet, 

medeni durum, meslek grubu (hekim, hemşire, anestezi ve radyoloji teknikeri), mesleki 

deneyim süresi ve sorun yaşama sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(p>0.05) ancak meslekten memnuniyet puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu 

(p<0.05) belirlenmiştir. Katılımcıların “içsel ve dışsal motivasyon” alt boyut toplam puanı ile 

aylık kazanç yeterlilik durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu 

saptanmıştır.                       

Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak ameliyathanede çalışan sağlık profesyonellerinin motivasyon 

düzeylerini meslekten memnun olma ve aylık kazanç durumunun etkilediği söylenebilir. Ancak 

araştırmamızın sonuçları araştırmanın örneklem grubunu oluşturan bireylerin bildirimleri ile 

sınırlıdır. Bu nedenle ameliyathane çalışanlarının motivasyon düzeylerinin belirlendiği çok 

merkezli çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.        

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, profesyonel, motivasyon 
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S-22 Ameliyathanede Patoloji Örnek Yönetim Sorunları: 21078 Örneğin Yönetim 

Sürecinin İncelenmesi 

Semra BÜLBÜLOĞLU1, Fatma ETİ ASLAN2 
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ÖZET              

Giriş: Ameliyathanede Patoloji Örnek Yönetimi (PÖY), hastalıkların tanılanması ve doğru 

tedavi protokolünün uygulanması amacıyla, cerrahi işlemler sırasında alınan organ ve doku 

örneklerinin tekniğine uygun olarak toplanması, tanımlanması, steril alandan örnek kabına 

geçirilmesi, sabitlenmesi, etiketlenmesi, patoloji laboratuarına taşınması ve tüm bu süreçlerin 

dokümante edilmesi olarak nitelendirilen uygulamaların bütünüdür                

Amaç: Bu araştırmada ameliyathanede patoloji örnek yönetim sürecinde karşılaşılan sorunların 

tanımlanması, cerrahi ekip üyelerinin bilgi ve farkındalık düzeylerinin yanı sıra hemşirelerin 

konuya ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlandı.                 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma hekim, hemşire ve destek personellerinin katılımı ile bir 

eğitim ve araştırma hastanesinin ameliyathane ünitesinde, tanımlayıcı ve retrospektif türde 

gerçekleştirildi. Araştırmanın yapıldığı hastanede; son altı aylık döneme ait patoloji laboratuarı 

tarafından kabul ve reddedilen patoloji örneklerinin sayısı ve reddedilme nedenleri araştırıldı. 

Cerrahi ekip üyelerinin anket yöntemi ile bilgi, farkındalık durumları ve görüşleri incelendi. 

Tanımlayıcı veriler sayı ve yüzdelik olarak analiz edildi.           

Bulgular: Bu araştırmada; katılımcıların %53.13’ü ameliyathane hemşiresi, %37.5’i hekim, 

%9.37’si destek personeli olmak üzere toplam 32 katılımcı ile gerçekleştirildi. Hemşirelerin 

%70’i lisans ve üstü mezunu, %76’sı beş yıldan daha uzun süredir ameliyathanede 

çalışmaktaydı. Hekimlerin %33’ü 20-25 yaş aralığında, %41’i 3-5 yıl aralığında 

ameliyathanede çalışmakta idi. Katılımcıların %34’ünün patoloji örnek yönetim sürecine ilişkin 

hiç eğitim almadığı belirlendi. Hatalı örnek görülme oranının %0.32 olduğu belirlendi.  

Sonuç: Ameliyathanede PÖY süreci önemli ve dikkat çeken bir konu olmasına karşın, istenilen 

sayı ve nitelikte araştırma yapılmadığı açıktır. Bu araştırmanın verileri önemli bir bilgi kaynağı 

olma özelliği taşımaktadır. Ameliyathane çalışanlarının PÖY sürecine ilişkin eğitim, bilgi ve 

farkındalık durumlarının gözden geçirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi önemli avantajlar 

sağlar. Bu araştırmadan elde edilen verilere dayanarak cerrahi ekip üyelerine gerekli eğitimlerin 

verilmesi önerilir.               

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Cerrahi Patoloji Örneği, Sorun, Örnek Yönetimi, Örnek 

hataları 
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S-23 Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyat Sırasında Kullanılan Kablo ve 

Bağlantıların Güvenli Kullanımına Yönelik Deneyimleri; Bir Nitel Çalışma 

Hatice AZİZOĞLU1, Fatma ETİ ASLAN2 
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ÖZET                        

Amaç: Bu araştırma, ameliyathane hemşirelerinin ameliyathanedeki kablo ve bağlantılara 

yönelik deneyimlerinin incelenmesi amacıyla yapıldı.                    

Gereç ve Yöntemler: Çalışma kalitatif çalışmalar için rehber niteliği taşıyan 32 maddelik 

Kalitatif Araştırma Raporlama Konsolide Kriterleri kontrol listesi (COREQ) temel alınarak 

niteliksel araştırma tiplerinden tanımlayıcı olgu bilim deseninde planlandı. Araştırmanın 

örneklemini, kartopu örneklem seçim modeliyle belirlenen Türkiye’nin yedi bölgesinden on 

beş ameliyathane hemşiresi oluşturmaktadır. Araştırmanın yapılabilmesi için Bahçeşehir 

Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan izin alındı. Herhangi bir süre kısıtlaması 

olmadan veriler Microsoft teams uygulaması ile görüntülü olarak toplandı. Araştırmanın 

verileri; demografik özellikler formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplandı.  

Bulgular: Araştırma, yaş aralığı 28-46 yıl, mesleki deneyimi 9-28 yıl, tümü kadın cinsiyet olan 

on beş ameliyathane hemşiresi ile gerçekleştirildi. Çalışmada kablo güvenliğine ilişkin “Kablo 

güvenliği nasıl sağlanır”, “Kablo güvenliği sağlandığında yaşanan sorunlar nelerdir?” ve 

“Çözüm önerileri” şeklinde üç ana tema elde edildi. Ana temalarla birlikte “Personel 

yaralanması ve personel güvenliği”, “Hasta yaralanması ve hasta güvenliği” ve “Enfeksiyon 

riski” şeklinde üç alt tema elde edildi.                   

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen veriler doğrultusunda ameliyathane hemşirelerinin kablo ve 

bağlantılardan kaynaklı sorun yaşadıkları ayrıca bu bağlantıların tespiti için kullanılan çamaşır 

klembinin de kablo ve bağlantılarla birlikte hasta ve çalışan güvenliğini olumsuz etkilediği 

rapor edildi.                

Anahtar Kelimeler: ameliyathane hemşireliği, kablo güvenliği, hasta güvenliği, çalışan 

güvenliği, nitel çalışma. 
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S-24 Ameliyat Sırasında Kullanılan Eldivenlerin Delinme Oranı ve Etkileyen 

Faktörlerin Belirlenmesi 

Esra MAKAL ORĞAN1, Ümmü YILDIZ FINDIK1 

 
1Trakya Üniversitesi 

 

ÖZET                

Giriş ve Amaç: Ameliyat sırasında eldiven kullanımı, hastayı ve cerrahi ekibi bakterilere 

maruz kalmaktan korumakta ve asepsinin sürdürülmesini sağlamaktadır. Bu tanımlayıcı 

araştırma, ameliyat sırasında kullanılan eldivenlerin delinme oranının ve delinmeyi etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapıldı.                      

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Ekim 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi 

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi genel cerrahi masasında gerçekleştirilen ameliyatlarda 

steril cerrahi ekip tarafından kullanılan 627 eldiven ile gerçekleştirildi. Araştırmada veri 

toplama araçları olarak “Veri Toplama ve Kayıt Formu” kullanıldı. Veriler, 24 saat içinde 

Standart TS EN 455-1 su kaçak testi yöntemi kullanılarak elde edildi. Verilerin 

değerlendirilmesinde kategorik değişkenler için sıklıklar, tanımlayıcı istatistikler, Ki-kare testi 

ve Fisher Exact testi kullanıldı. Sonuçlar için p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

Bulgular: Genel cerrahi ameliyatlarında eldiven delinme oranının %11,2 (70/627) olduğu 

belirlendi. Cerrahi ekibin 25-29 yaş grubunda eldiven delinme oranı istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksek belirlendi (p<0,001). Deneyim süresi 0-120 ay arasında olan cerrahi 

ekibin eldiven delinme oranı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek belirlendi 

(p<0,05). Açık ameliyatlarda eldiven delinme oranı kapalı ameliyatlara göre istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde daha yüksek belirlendi (p<0,001). Ameliyat süresinin 90-119 dakika olduğu 

ameliyatlarda eldiven delinme oranı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek belirlendi 

(p<0,001). Pudralı-lateksli ve pudrasız-lateksli eldivenlerde delinme oranı pudrasız-latekssiz 

eldivenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek belirlendi (p<0,05).  

Sonuç ve Öneriler: Delinmelerin en fazla olduğu yerin %62,2 oranında sol elin işaret 

parmağında olduğu belirlendi. Ameliyat sırasında cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltarak 

hasta güvenliğinin korunmasını sağlamak amacıyla 90 dakikadan uzun süren ameliyatlarda, 120 

ayın altında deneyimi olan ve 25-29 yaş grubundaki cerrahi ekipte eldiven delinmesinin yüksek 

olacağı dikkate alınmalıdır. Ameliyat sırasında pudrasız-latekssiz eldivenlerin kullanılmasını 

ve sol işaret parmağının kontrol edilmesini önermekteyiz.           

Anahtar Kelimeler: cerrahi eldiven, delinme, genel cerrahi, ameliyat, cerrahi ekip 
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S-25 Ameliyathane Kaynaklı Basınç Yarası İnsidansının ve Risk Faktörlerinin 

Belirlenmesi 

Ayşegül SAVCI1, Kevser KARACABAY1, Esma AYDIN2 
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2Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET             

Giriş: Ameliyat sonrası ilk 48- 72 saat içinde gelişen basınç yarası ameliyathane kaynaklı 

basınç yarası olarak tanımlanmaktadır.                    

Amaç: Ameliyathane kaynaklı basınç yarası insidansının ve risk faktörlerinin belirlenmesidir. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı kesitsel türde olup, Türkiye’de bir hastanenin 

ameliyathanesi’nde Temmuz-Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

örneklemini 264 hasta oluşturmuştur. Veriler, “Hasta Tanıtım Formu”, “3S Ameliyathane 

Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formu (3S RTÖTR)” ve “Braden Bası Ülseri 

Risk Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, t testi, ANOVA testi, ki kare 

testi, pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p <0.05 

olarak kabul edilmiştir.              

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 56,90±18,55, %53,80’i (n=142) erkek, %38,60’ı (n=102) 

ortopedik cerrahi geçirmiş ve %74,20’sinin (n=196) ameliyat süresi 90 dk. üzerindedir. 

Hastaların %7,60’ı (n=20) basınç yarası açısından yüksek riskli olarak saptanmış olup, 

ameliyathane kaynaklı basınç yarası riski ise %3,00’ünde (n=8) belirlenmiştir. Kadın hastaların 

ve kortikosteroid kullananların basınç yarası riski yüksektir (p<0.05). Hastaların yaşı ile basınç 

yarası riski arasında 3S RTÖTR ölçeğine göre pozitif yönlü orta düzeyde anlamlı bir ilişki 

vardır (r= .341, p=.000). Hastaların %6,80’inde (n=18) basınç yarası gelişmiş olup, %3,10’u 

(n=8) tıbbi cihaz kullanımına bağlıdır. Basınç yarası gelişen hastaların %72,2’si (n=13) 

ortopedik cerrahi geçirmiştir (p<0.05).                  

Sonuç ve Öneriler: Ameliyathane kaynaklı basınç yarası gelişmesinde yaş, cinsiyet, cerrahinin 

türü, kortikosteroid ve tıbbi cihaz kullanımının etkili olduğu bulunmuştur. Cerrahi girişim 

geçiren tüm hastaların basınç yarası riskinin belirlenmesi önerilmektedir.          

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Basınç Yarası, Risk Değerlendirme, Hemşire 
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S-26 “Primum non nocere”: Ameliyathanedeki Sağlık Profesyonellerinin Hasta 

Güvenliğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi 

Ayşegül SAVCI1, Kevser KARACABAY1, Betül ÖZTÜRK1, Emel 

SÜTSÜNBÜLOĞLU1, Burcu YÜKSEL1 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

ÖZET                      

Amaç: Çalışmada ameliyathanedeki sağlık profesyonellerinin hasta güvenliğine ilişkin 

tutumlarının incelenmesi amaçlandı.                    

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışma 15 Ağustos 2020– 15 Mart 2021 tarihleri 

arasında ameliyathanede çalışan 201 sağlık profesyoneli ile gerçekleştirildi.                

Bulgular: Katılımcıların %73.6’sı kadın, %53.2’si lisans mezunu, %65.7’si ameliyathane 

hemşiresiydi. Ameliyathane çalışanlarının Güvenlik Tutumları Ölçeği toplam puan ortalaması 

58.67 ± 13.62’dir. Katılımcılarımız ölçeğin alt boyutlarının çoğunluğunda ortalamanın üzerinde 

puanlar alırken, stres düzeyinin belirlenmesi boyutunda düşük puan aldılar. Ameliyathane 

teknikerlerinin, sağlık meslek lisesi/ön lisans mezunlarının ve kurumunda günlük 0-9 girişim 

yapılan katılımcıların güvenlik tutumlarının daha yüksek olduğu belirlendi. Çalışma saatleri 

dışında yeterince dinlenebildiğini düşünen ve hizmet içi eğitim programlarının belirlenmesinde 

gereksinimleri dikkate alınan katılımcıların güvenlik tutumları puanın daha yüksek olduğu 

belirlendi.                    

Sonuç ve Öneriler: Güvenli cerrahinin temelini oluşturan ve kalite göstergelerinden birisi olan 

hasta güvenliği kavramı ameliyathane çalışanları için oldukça önemlidir. Ameliyathanede 

çalışan sağlık ekibinin güvenlik tutumlarının geliştirilmesi gerektiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, sağlık çalışanları, hasta güvenliği, güvenlik tutumları 
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S-27 Ameliyathane Ortamında Dikkat Dağınıklığı Nasıl Ölçülür? 

How to Measure Distraction in the Operating Room Environment? 

 

Hacire DEVRAN ECER1, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN2 

1Harran Üniversitesi Viranşehir Sağlık Yüksekokulu 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

 

ÖZET 

Sağlık hizmeti ortamlarında meydana gelen dikkat dağınıklığı ve kesintilerle ilgili olarak artan 

bir endişe mevcuttur. Dikkat dağınıklığı; bir faaliyetin gelişimi sırasında bireyin dikkatinin 

başka bir yöne saptırılması olarak kabul edilir. Cerrahi akış kesintileri ise; ‘’ameliyatın 

güvenliğini potansiyel olarak tehlikeye atan, doğal ilerlemeden sapmalar” olarak tanımlanabilir. 

Dikkat dağınıklığı ameliyathanelerde sıklıkla yaşanmaktadır. Dikkat dağınıklıkları ve kesintiler 

tüm ameliyathane ekibi için ciddi bir stres kaynağı olup hem sağlık profesyonellerinin hem de 

hastaların güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda incelendiğinde dikkat 

dağıtıcı unsurların gelişme sıklığının; dakikada 0.29 dikkat dağıtıcı olay, dakikada 0.45 dikkat 

dağıtıcı olay ve dakikada 0,62 dikkat dağıtıcı olay olduğu belirtilmektedir. Literatürde dikkat 

dağıtıcı unsurların sınıflandırılması ve analizi için bazı araçlar ve yöntemler bulunmaktadır. Bu 

araçlar; İsviçre Peyniri Modeline dayalı olarak havacılık kazaları için önerilen ‘’İnsan 

Faktörleri Analizi ve Sınıflandırma Sistemi’’; profesyonellerin çevreye ilişkin algılarını ve 

bunun ameliyathanedeki performansları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla ‘’Dikkat 

Dağıtıcı Unsurlar İndeksi’’; insan faktörleri modellerine dayanan kardiyovasküler cerrahi için 

geliştirilen ‘’Cerrahi Akış Kesintileri Aracı’’; ameliyathanelerdeki cerrahi akışları etkileyen iş 

sistemi faktörlerinin tanımlanmasını otomatikleştirmek için Cerrahi Akış Kesintileri Aracının 

Tablet-PC tabanlı bir versiyonu olan ‘’Bilgisayarlı Cerrahi Akış Kesintileri Aracı’’;  dikkat 

dağıtıcı unsurların gözlemsel bir sınıflandırmasına izin veren ‘’İnsan Merkezli Ameliyathane 

Tasarımı İle İyileştirilmiş Hasta Bakımını Gerçekleştirme’’ adlı bir gözlemsel araç; İnsan 

Merkezli Ameliyathane Tasarımı ile İyileştirilmiş Hasta Bakımını Gerçekleştirme Aracının; 

Tehlike Penceresi Analizi ile entegre edildiği ‘’İnsan Merkezli Ameliyathane Tasarımı ile 

İyileştirilmiş Hasta Bakımını Gerçekleştirme- Tehlike Penceresi Analizi Aracı’’; pilotların 

Mürettebat Kaynak Yönetimi (CRM) becerilerini değerlendirmek için geliştirilen ve daha sonra 

ameliyathaneler için uyarlanan ‘’Teknik Olmayan Beceriler Puanlama Sistemi Aracı’’ dır. Bu 

bildiride hasta güvenliğini etkileyen önemli sorunlardan biri olan dikkat dağıtıcılar konusunda 

kullanılan ölçme araçlarının tanıtılması ve uygulama ve çalışmalarda kullanılmasına ışık 

tutulacaktır.                  

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, Dikkat Dağıtıcı Unsurlar, Kesintiler 
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ABSTRACT 

There is increasing concern about the distractions and interruptions that occur in healthcare 

settings. Distractibility; It is considered as the diversion of an individual's attention to another 

direction during the development of an activity. Surgical flow interruptions are It can be defined 

as “deviations from natural progression that potentially endanger the safety of the surgery”. 

Distraction is common in operating rooms. Distractions and interruptions are a serious source 

of stress for the entire operating room team and negatively affect the safety of both healthcare 

professionals and patients. When examined in the studies, the frequency of development of 

distracting elements; It is stated that there are 0.29 distracting events per minute, 0.45 

distracting events per minute and 0.62 distracting events per minute. There are some tools and 

methods for classification and analysis of distractions in the literature. These tools are; “Human 

Factors Analysis and Classification System” proposed for aviation accidents based on Swiss 

Cheese Model; the “Distractions Index” to assess professionals' perceptions of the environment 

and its impact on their performance in the operating room; the “Surgical Flow Interruption 

Tool” for cardiovascular surgery based on human factors models; “Computerized Surgical 

Interruptions Tool”, a Tablet-PC-based version of the Surgical Interruptions Tool, to automate 

the identification of work system factors that affect surgical flows in ORs; an observational tool 

called “Performing Improved Patient Care with Human-Centered Operating Room Design” that 

allows for an observational classification of distractions; Human-Centered Operating Room 

Design and Improving Patient Care Tool; “Performing Improved Patient Care with Human-

Centered Operating Room Design – Hazard Window Analysis Tool” in which it is integrated 

with the Hazard Window Analysis; It is the “Non-Technical Skills Scoring System Tool” 

developed to assess the Crew Resource Management (CRM) skills of pilots and later adapted 

for operating theatres. In this paper, it will be shed light on the introduction of measurement 

tools used in distractions, which is one of the important problems affecting patient safety, and 

their use in practice and studies.   

Keywords: Surgery, Distractions, Interruptions 

DİKKAT DAĞINIKLIĞI NASIL ÖLÇÜLÜR? 

Sağlık hizmeti ortamlarında meydana gelen dikkat dağınıklığı ve kesintilerle ilgili 

olarak artan bir endişe mevcuttur. dikkat dağınıklığı; bir faaliyetin gelişimi sırasında bireyin 

dikkatinin başka bir yöne saptırılması olarak kabul edilir1. Cerrahi akış kesintileri ise; 

“operasyonun güvenliğini potansiyel olarak tehlikeye atan bir operasyonun doğal 

ilerlemesinden sapmalar” olarak tanımlanabilir2. 

Dikkat dağınıklığı ameliyathanelerde sıklıkla yaşanmaktadır3–6. Ameliyathane 

ortamındaki dikkatin dağılması hem insani hem de teknik olarak çok çeşitli faktörlerden 

kaynaklanmaktadır7. Dikkat dağınıklıkları ve kesintiler tüm ameliyathane ekibi için ciddi bir 

stres kaynağı olup hem sağlık profesyonellerinin8,9 hem de hastaların güvenliğini olumsuz 

etkilemektedir10. Yapılan çalışmalar incelendiğinde dikkat dağıtıcı unsurların gelişme 

sıklığının; dakikada 0.29 dikkat dağıtıcı unsur11, dakikada 0.45 dikkat dağıtıcı unsur12, dakikada 

0,62 dikkat dağıtıcı unsur1 olduğu, cerrahi ekiplerin ortalama olarak yaklaşık 6 dakikada bir 

kesintiye uğradığı13,  vakaların %98' inde ve ortalama olarak her 10 dakikada bir dikkat dağıtıcı 

unsur görüldüğü8, dikkat dağıtıcı unsurların vakaların % 100' ünde kaydedildiği ve ortalama 3 

dakikada bir meydana geldiği14, toplamda saatte ortalama 32.8 olmak üzere 4594 dikkat dağıtıcı 

unsur gözlendiği belirtilmektedir15. Literatürde dikkat dağıtıcı unsurların sınıflandırılması ve 

analizi için bazı araçlar ve yöntemler geliştirilmiştir11,16. 
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“İsviçre Peyniri Modeline” dayalı olarak havacılık kazaları için önerilen İnsan 

Faktörleri Analizi ve Sınıflandırma Sistemi (HFACS: Human Factors Analysis and 

Classification System) geliştirilmiş17  ve daha sonra Dikkat Dağıtıcı Unsurlara uyarlanmıştır18. 

“Örgütsel etkiler”, “güvenli olmayan denetim”, “güvenli olmayan eylemlerin ön koşulları” ve 

“güvenli olmayan eylemler”; HFACS' ın dört ana seviyesi olarak kabul edilir.  

Cerrahi Akış Kesintileri Aracı (SFDT: Surgical Flow Disruption Tool); kardiyovasküler 

cerrahi için, İnsan Faktörleri Analizi ve Sınıflandırma Sistemi (HFACS)’ne dayanarak 

geliştirilmiştir19,20. Dikkat dağıtıcı unsurları Tablo 1'de gösterildiği gibi altı farklı 

kardiyovasküler cerrahi aşamasına ayırmışlardır20. 

Bilgisayarlı Cerrahi Akış Kesintileri Aracı (Computerized SFDT); ameliyathanelerdeki 

cerrahi akışları etkileyen iş sistemi faktörlerinin tanımlanmasını otomatikleştirmek için 

SFDT'nin Tablet-PC tabanlı bir versiyonu olarak uyarlanmıştır21. 

 İnsan Merkezli Ameliyathane Tasarımı ile İyileştirilmiş Hasta Bakımını Gerçekleştirme 

Aracı (RIPCHORD: Realizing Improved Patient Care through Human centered Operating 

Room Design); Tablo 1' de verilen faktörleri dikkate alarak dikkat dağıtıcı unsurların gözlemsel 

olarak sınıflandırılmasına izin veren gözlemsel bir araçtır22. 

İnsan Merkezli Ameliyathane Tasarımı ile İyileştirilmiş Hasta Bakımını 

Gerçekleştirme- Tehlike Penceresi Analizi Aracı (RIPCHORD-TWA) (RIPCHORD: Realizing 

Improved Patient Care through Human centered Operating Room Design- TWA: Threat 

Window Analysis); RIPCHORD' un TWA ile entegre edilmesiyle oluşturulmuştur23. Tehlike 

pencereleri “zaman içinde hatalar veya olumsuz olayların meydana gelme olasılığını artıran 

kesintilerin birikmesi” anlamına gelmektedir. RIPCHORD-TWA, Tablo 1' de gösterildiği gibi 

altı ana kategori içerir. RIPCHORD-TWA aracında, gözlemlenen dikkat dağıtıcı unsurların 

potansiyel etkileri ölçülebilir ve çözme süreleri hesaplanabilir24. 

 Ameliyathanedeki dikkat dağınıklıklarının ve kesintilerin hataya yol açtığı ve yapılan 

işlemin güvenlik akışına engel olduğu düşünülerek; profesyonellerin çevreye ilişkin algılarını 

ve bunun ameliyathanedeki performansları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla Dikkat 

Dağıtıcı Unsurlar İndeksi (DiSI: Disruptions in Surgery Index) anketi geliştirilmiştir16. DiSI 

Tablo 1' de gösterildiği gibi yedi boyutu içermektedir. 

Pilotların Mürettebat Kaynak Yönetimi (CRM) becerilerini değerlendirmek için 

geliştirilen Teknik Olmayan Beceriler Puanlama Sistemi Aracı (NOTECHS: Non-Technical 

Skills scoring system)25; daha sonra ameliyathaneler için uyarlanmıştır (Tablo 1)26. 

 

Tablo 1: Dikkat Dağıtıcı Unsurlar için geliştirilmiş seçilmiş gözlemsel araçlar, 

metodolojiler ve analitik yaklaşımlar27 

 

Gözlem Aracı, Metodoloji, 

Analitik Yaklaşım 

Ana Özellikler Seçilmiş Referanslar 

İnsan Faktörleri Analizi ve 

Sınıflandırma Sistemi 

(HFACS: Human Factors 

Analysis and Classification 

System) 

- Reason'ın "İsviçre Peyniri" kaza 

nedensellik modeline dayalı 

olarak geliştirilmiştir. - Ne tür 

"gizli arızaların" mevcut 

olabileceğini belirleme yöntemi.  

Wiegmann and 

Shappell, 2003;  

Elbardissi et al., 2007;  

D’Addessi et al., 2009;  

Cohen et al., 2017 
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- Dikkate alınan dört ana düzey 

şunlardır:  

* Organizasyonel etkiler  

* Güvenli olmayan denetim  

* Güvenli olmayan eylemlerin ön 

koşulları  

* Güvenli olmayan eylemler 

Cerrahi Akış Kesintileri 

Aracı (SFDT: Surgical Flow 

Disruption Tool) 

Dikkate alınan temel faktörler 

şunlardır:  

* Olay açıklaması  

* Olayın olası / gerçek etkisi 

(olayın ciddiyeti)  

* Olayın türü  

* Etkilenen insanlar  

* Aşama  

* Amaç 

Parker et al., 2009, 

Parker et al., 2010 

Bilgisayarlı Cerrahi Akış 

Kesintileri Aracı 

(Computerized SFDT) 

SFDT'nin tablet-PC tabanlı 

versiyonu 

Blocker et al. (2010) 

İnsan Merkezli 

Ameliyathane Tasarımı ile 

İyileştirilmiş Hasta Bakımını 

Gerçekleştirme- Tehlike 

Penceresi Analizi 

(RIPCHORD-TWA)  

 

(RIPCHORD: Realizing 

Improved Patient Care 

through Human-centered 

Operating Room Design- 

(TWA: Threat Window 

Analysis) 

Dikkate alınan temel faktörler 

şunlardır:  

* İletişim  

* Kullanılabilirlik  

* Fiziksel düzen  

* Çevresel tehlikeler  

* Genel kesintiler  

* Ekipman arızası  

Palmer et al., 2013; 

Cohen et al., 2016; 

Boquet et al., 2017 

Dikkat Dağıtıcı Unsurlar 

İndeksi (DiSI: Disruptions in 

Surgery Index) 

- Dikkate alınan yedi kategori 

şunlardır:  

* Bireylerin becerisi, 

performansı, kişiliği  

* Ameliyathane ortamı  

* İletişim  

* Koordinasyon ve durumsal 

farkındalık  

* Hastayla ilgili aksaklıklar  

* Takım uyumu  

* Organizasyonel aksaklıklar 

Sevdalis et al., 2008 

Teknik Olmayan Beceriler 

puanlama sistemi 

(NOTECHS: Non-Technical 

Skills scoring system) 

–Ameliyathanelere uyarlanmak 

üzere havacılık endüstrisinden 

modifiye edilmiştir  

– Dikkate alınan temel faktörler 

şunlardır:  

* Liderlik ve yönetim  

Flin et al., 2003; 

Catchpole et al., 2007 
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* Takım çalışması ve iş birliği 

* Problem çözme ve karar verme  

* Durum farkındalığı 

 

Yapılan çalışmalarda, ameliyathanede dikkat dağıtıcı unsurların risklerini tanımak ve 

azaltmanın oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır13,28–36. Ameliyathane ekip üyeleri 

üzerindeki farklı dikkat dağıtıcı unsurların kaynağı ve etkisinin daha ayrıntılı bir şekilde 

anlaşılması; ameliyathane sağlık profesyonellerinin performansını iyileştirme potansiyeli 

sağlayacaktır4,29. Bu derlemede hasta güvenliğini etkileyen önemli sorunlardan biri olan 

dikkat dağıtıcılar konusunda kullanılan ölçme araçlarının tanıtılması; uygulama ve 

çalışmalarda kullanılmasına ışık tutulacaktır.    
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S-28 Ameliyathanede Dikkat Dağıtıcı Unsurları Azaltmada Rehber Önerileri: 

Sistematik İnceleme  

 

Guideline Recommendations for Reducing Distractions in The Operating Room: 

Systematic Review  

 

Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN1, Özlem SOYER ER2 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Giriş: Dikkat dağıtıcı unsurlar ameliyathanede hasta sonuçlarını olumsuz etkilemekte ve hasta 

güvenliğini tehdit etmektedir. Dikkat dağıtıcı unsurların sıklığını azaltmak için önleme 

stratejileri uygulanmalıdır.  

Amaç: Ameliyathanelerde görülen dikkat dağıtıcı unsurların önlenmesine yönelik önerilerin 

gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç Yöntem: Scopus, Embase, Pubmed/MEDLINE, Cochrane Library ve Google Akademik 

veri tabanlarında, “dikkat dağıtıcı unsur”, “ameliyathane” “rehber” ve “hemşirelik” anahtar 

kelimeleri kullanıldı. Eylül 2021 tarihinden önce yayınlanmış ve içeriğine ulaşılan uluslararası 

kuruluşlarca yayınlanmış 12 öneri rehberi incelendi.  

Bulgular: Rehberlerin ilk olarak 2012-2018 yılları arasında yayınlandığı ve dört rehberin 2017-

2020 yılları arasında revize edildiği belirlendi. Dikkat dağıtıcı unsurların önlenmesine yönelik 

rehberde (I) dikkat dağınıklığına uğramayan bir bölge (steril kokpit) oluşturulması (ASA,2020; 

AORN, 2020; JCI, 2017; APSF, 2017; AHRQ, 2014; AANA, 2018; CSPS, 2021); (II) rahatsız 

etmeme yaklaşımının sağlanması (ISMP, 2012); (III) sağlık çalışanlarının eğitiminin 

sağlanması (ACS, 2016; JCI, 2017; (ISMP, 2012), farkındalığının arttırılması, sakin kalması ve 

duygularını yönetmesi (AHRQ, 2014); (IV) gerekli kesintiler için en iyi zamanın belirlenmesi 

(ISMP, 2012); kritik zamanlarda gürültü, dikkat dağıtıcı müzik, telefon görüşmelerinin 

sınırlandırılması (APSF, 2017; AANA, 2018); (V) kontrol listelerinin oluşturulması (ISMP, 

2012); (VI) mobil cihazların yönetilmesi (ISMP, 2012) ve kişisel elektronik cihazların 

kullanımına yönelik politikaların oluşturulması (ASA,2020; ACS, 2016; APSF, 2017; AST, 

2017); (VII) işlem için gerekli tüm malzeme ve belgelerin hazır bulundurulması (ISMP, 2012); 

(VIII) uyarılar, alarmlar ve gürültünün yönetilmesi (ISMP, 2012), kurumsal alarm güvenliği ve 

“akıllı alarmların” kullanımı için protokoller geliştirilmesi, (ASA,2020; ACS, 2016; ECRI, 

2012); (IX) ilaç hazırlamadan veya uygulamadan önce malzemelerin toplanması; (X) 

multidisipliner ekip yaklaşımı gerekliliği ve güvenlik kültürünün teşvik edilmesi (AORN, 2020; 

JCI, 2017); (XI) ameliyathanede gürültü seviyelerinin ölçülmesi (JCI, 2017), mümkün 

olduğunda daha az gürültü üreten ekipmanların alınması (JCI, 2017); (XII) internet erişiminin 

ve web tabanlı etkinliklerini sınırlandırılması (APSF, 2017; AANA, 2018) ve (XIII) trafik 

akışının sınırlandırılması (APSF, 2017) önerilmektedir. 

Sonuç ve Öneriler: Rehberlerin çoğunda dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir alan 

oluşturulması önerilmekte olup önerilerin gürültü ve kişisel elektronik cihazlara odaklandığı 

görülmektedir. Dikkat dağıtıcı unsurların etkileri azaltmak için alınacak önlemlere ilişkin sınırlı 

öneriler bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dikkat Dağıtıcı Unsurlar, Hemşirelik, Ameliyathane, Rehber 
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ABSTRACT 

Introduction: Distractions negatively affect patient outcomes in the operating room and 

threaten patient safety. Prevention strategies should be implemented to reduce the frequency of 

distractions.  

Objective: It is aimed to review the recommendations for the prevention of distractions in 

operating rooms. 

Material Methods: The keywords “distraction”, “operating room” “guide” and “nursing” were 

used in Scopus, Embase, Pubmed/MEDLINE, Cochrane Library and Google Scholar databases. 

12 recommendation guidelines published by international organizations that were published 

before September 2021 and whose contents were accessed were examined. 

Results: It was determined that the guides were first published between 2012-2018 and four 

guides were revised between 2017-2020. In the guideline for avoiding distractions, (I) 

establishing a distraction-free zone (sterile cockpit) (ASA,2020; AORN, 2020; JCI, 2017; 

APSF, 2017; AHRQ, 2014; AANA, 2018; CSPS, 2021); (II) providing a no-disturb approach 

(ISMP, 2012); (III) providing training for healthcare workers (ACS, 2016; JCI, 2017; (ISMP, 

2012), raising awareness, staying calm and managing their emotions (AHRQ, 2014); (IV) 

determining the best time for necessary interruptions (ISMP, 2012) ); noise, distracting music, 

limiting phone calls at critical times (APSF, 2017; AANA, 2018); (V) creating checklists 

(ISMP, 2012); (VI) managing mobile devices (ISMP, 2012) and personal electronic devices 

(ASA,2020; ACS, 2016; APSF, 2017; AST, 2017); (VII) making all necessary materials and 

documents ready for the process (ISMP, 2012); (VIII) managing warnings, alarms and noise 

(ISMP, 2012), development of protocols for institutional alarm security and the use of “smart 

alarms” (ASA,2020; ACS, 2016; ECRI, 2012); (IX) collection of materials before drug 

preparation or administration; (X) requirement for a multidisciplinary team approach and safety 

culture encouragement (AORN, 2020; JCI, 2017); (XI) measuring noise levels in the operating 

room (JCI, 2017), purchasing equipment that produces less noise whenever possible (JCI, 

2017); (XII) limit internet access and web-based activities (APSF, 2017; AANA, 2018) and 

(XIII) limit traffic flow (APSF, 2017) were recommended. 

Conclusion and Recommendation: In most of the guides, it is recommended to create a “no-

interruption zones”, and it is seen that the recommendations focus on noise and personal 

electronic devices. There are limited recommendations on measures to mitigate the effects of 

distractions 

Keywords: Distractions, Nursing, Operating Room, Guideline 

 

GİRİŞ  

 Türk Dil Kurumu’na göre dikkat “Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, 

uyanıklık” olarak tanımlanır (TDK, 2016). Dikkat eksikliği ise, dikkatin "farklı bir nesneye 

veya aynı anda farklı yönlere çekilmesi veya yönlendirilmesi" olarak açıklanır (Feil, 2014). 

Diğer bir tanımla ise kişileri durdurmak veya engellemektir. Ameliyathaneler, sağlık ekibi 

üyelerinin durumsal farkındalık, konsantrasyon, bilgi aktarımı ve ekip üyeleri arasında iletişim 

gerektiren yüksek riskli, karmaşık görevleri yerine getirdiği bir ortamdır (JCI, 2017). 

Ameliyathanelerde en sık gözlenen dikkat dağıtıcı unsurlar kapı hareketleri, (van Harten ve 

ark., 2021), ameliyat odasına girilip çıkılması, (Reznick ve ark., 2016; Wheelock, 2015; Weigl 

ve ark., 2015; Pereira ve ark. 2011), ekipman sorunları (Healey ve ark., 2007), ameliyathanede 

bulunan alarmlar (Healey ve ark., 2006) olarak belirlenmiştir. Gürültünün de dikkat dağıtıcı bir 

unsur olduğu vurgulanmıştır (Dholakia et al. 2015; Mentis ve ark., 2016; Pereira ve ark., 2011). 

Vakaya ilişkin olmayan iletişim olayları dikkat dağıtıcı unsurlardan olup (Sevdalis ve ark., 

2007) en yaygın nedeninin ise ekipman güvenliğini sağlamak olduğunu bildirilmiştir (Moss ve 

Xiao, 2021; Persoon ve ark., 2011). Dikkat dağıtıcı unsurlar genellikle sağlık çalışanlarını 
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dikkatini önemli bir görevden uzaklaştırırken (Beyea, 2007) hasta bakımını da etkileyebilir 

(AORN, 2014). Dağılan dikkatin ise, sorunu tanımlama, işbirliği ve iletişimin geliştirilmesi 

yoluyla yeniden uygun bir şekilde düzeltilebileceği ve bakımın gerçekten iyileştirebileceği 

gösterilmiştir (Rivera-Rodriguez, Karsh, 2010).  Bu doğrultuda da uluslararası kuruluşlarca 

dikkat dağıtıcı unsurlara yönelik kılavuzlar yayınlanmıştır (ASA,2020; AORN, 2020; JCI, 

2017; APSF, 2017; AHRQ, 2014; AANA, 2018; CSPS, 2021) 

 

AMAÇ 

 Bu araştırmada, ameliyathanelerde görülen dikkat dağıtıcı unsurların önlenmesine 

yönelik Eylül 2021 tarihinden önce yayınlanmış kanıta dayalı rehber önerilerinin gözden 

geçirilmesi amaçlandı. 

YÖNTEM 

 Araştırma dikkat dağıtıcı unsurların önlenmesine yönelik yayınlanan rehberlerin geriye 

dönük olarak taranması biçiminde gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla üniversite internet erişim ağı 

üzerinden Scopus, Embase, Pubmed/MEDLINE, Cochrane Library ve Google Akademik veri 

tabanlarında, “dikkat dağıtıcı unsur”, “ameliyathane” “ rehber” ve “hemşirelik”  anahtar 

kelimeleri Türkçe ve İngilizce çeşitli kombinasyonlar yapılarak kullanıldı. Eylül 2021 

tarihinden önce yayınlanmış ve içeriğine ulaşılan uluslararası kuruluşlarca yayınlanmış 12 öneri 

rehberi incelendi. 

 

BULGULAR 

 Rehberlerin ilk olarak 2012-2018 yılları arasında yayınlandığı ve dört rehberin 2017-2020 

yılları arasında revize edildiği belirlendi. 

 

(I) Dikkat Dağınıklığına Uğramayan Bir Bölge (Steril Kokpit) Oluşturulması  

 Dikkat dağıtıcı unsurların önlenmesine yönelik rehberde dikkat dağınıklığına uğramayan 

bir bölge (steril kokpit) oluşturulması (ASA,2020; AORN, 2020; JCI, 2017; APSF, 2017; 

AHRQ, 2014; AANA, 2018; CSPS, 2021; ECRI, 2012) önerilmektedir. "Steril kokpit" kavramı 

havacılıktan gelmektedir. Uçuş esnasında uçuş ekibini görevlerini yerine getirmekten 

alıkoyabilecek veya herhangi bir şekilde uçağın uygun şekilde kullanılmasında müdahale 

edebilecek herhangi bir faaliyeti yasaklar (Feil, 2014). "Steril kokpit" kavramı ile oluşturulan 

"kesintisiz bölgeler" tanımlanmalıdır (ASA, 2020). Ameliyat süresince belirlenen kritik 

aşamalarında "steril kokpit" protokolü uygulanır. Cerrahi ekip üyelerinin, bu alanda gereksiz 

konuşma ve faaliyetleri yasaklanmalıdır (AORN, 2020). Bu alanda kişisel gürültü kaynakları 

ortadan kaldırılmalıdır (APSF, 2017). Bu alan içinde konuşma ve kesintilere izin verilmediğini 

belirtmek için görsel işaretler kullanılabilir. Bu alanlar, otomatik ilaç dağıtım dolapları, ilaç 

hazırlama alanları, bilgisayar verilerinin oluşturulduğu ve dağıtıldığı ve kritik görevlerin 

yürütüldüğü diğer alanlar çevresinde oluşturulabilir (ISMP,2012). Doktor veya hemşire, ilaç 

istemlerini veya ilaç dozunu hesaplamak veya istemleri yazmak ve gözden geçirmek gibi diğer 

yüksek riskli işlevleri tamamlamak için de sessiz bir alana gidebilir (AHRQ, 2014).  

 

(II) Rahatsız Etmeme Yaklaşımının Sağlanması 

 Görev esnasında sağlık çalışanları mobil cihaz taşıyorsa, çağrılar ve diğer bildirimler 

geçici olarak başka bir personele aktarılabilir veya mobil cihazlar rahatsız edilmeden kısa 

süreler için duraklama veya sessize alınabilir. Hastanın tedavisindeki önemli bir değişikliğin 

derhal bildirilmesi gerekiyorsa rahatsız edilmelidir. Görevlerin kesintiye uğramaması için 

uygulama sırasında uyarıcı olarak renkli yelekler, kuşaklar veya önlükler gibi görsel bir işaret 

uygulanması önerilir (ISMP, 2012). 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

613 

 

(III) Sağlık Çalışanlarının Eğitiminin Sağlanması, Farkındalığının Arttırılması, Sakin 

Kalması ve Duygularını Yönetmesi 

 Ameliyathanede dikkat dağınıklığını önlemek ve riskleri yönetmek için cerrahi ekip 

eğitim programlarına dahil edilmelidir (ACS, 2016). Cerrahi ekip, gürültü kaynaklarının hasta 

ve personel güvenliği üzerindeki etkisi ve gürültü azaltma stratejileri konusunda (JCI,2017), 

mobil cihazların kullanımından kaynaklanan dikkat dağınıklığıyla ilişkili riskler konusunda 

(ISMP, 2012) ve alarm yönetimi konusunda (AST, 2017) eğitim almalıdır. Dikkat becerilerini 

geliştirmek için simülasyon kullanılabilir. Etkili ekip iletişim stratejileri ile de eğitimin etkinliği 

sağlanmalıdır (JCI,2017). Dikkat dağıtma ve azaltma stratejileri hakkında eğitim, bir kuruluşun 

ve bireyin öz farkındalığını artırabilir (ASA, 2020). Kesintilerin ve dikkat dağınıklığının 

olumsuz etkilerinin farkında olan sağlık çalışanları, çalışma ortamına daha fazla dikkat, 

odaklanma ve konsantrasyon geliştirebilir. Farkındalığın bir başka stratejisi de sakin kalmak ve 

kişisel duygularını düzenlemektir. Çalışanların iş dışındaki endişelerini bir kenara bırakması 

kişinin konsantrasyonunu arttırabilir (AHRQ, 2014).  

 

(IV) Gerekli Kesintiler İçin En İyi Zamanın Belirlenmesi, Kritik Zamanlarda Gürültü, 

Dikkat Dağıtıcı Müzik, Telefon Görüşmelerinin Sınırlandırılması 

 Sağlık çalışanlarına ilaçları reçete ederken, dağıtırken veya uygularken bildirim verilmesi 

gerekliyse görevler arasındaki geçişler sırasında verilmeli ve görevin en karmaşık kısımları 

sırasında kesintilerden kaçınılmalıdır (ISMP, 2012). Kritik alanlarda çalınan müzik gibi isteğe 

bağlı gürültüyle ilgili sınırlar oluşturulmalıdır (ASA, 2020). Cerrahlar, ameliyat sırasında 

çalınan müziği (hacim, tür, şarkı sözü) seçerken ameliyathane ekibinin tüm üyelerine karşı 

duyarlı olmalıdır (ACS, 2016). Yüksek sesli veya dikkat dağıtıcı müzikten kaçınılmalıdır. 

Kişisel telefon görüşmelerini ve mesajlar acil durumlarla sınırlanmalıdır. Cep telefonu 

aramalarını ve iletileri sesli posta veya belleğe yönlendirilmelidir (APSF, 2017; ECRI, 2012). 

Tüm telefon görüşmelerini mümkün olduğunca minimumda ve kısa tutulmalıdır (APSF, 2017). 

Acil telefon görüşmesi gerektirmeyen rutin sorunlar için sağlık çalışanları arasında faks, e-posta 

veya diğer elektronik iletişim araaçları kullanılmalı veya gelen telefon aramaları için bir triyaj 

sistemi oluşturulmalıdır (ISMP, 2012).  

 

(V) Kontrol Listelerinin Oluşturulması 

 Uzun kritik görevler sırasında önemli noktaların bir kontrol listesi, bir görevden ayrılırken 

ve kişinin nerede kaldığını hatırlamaya yardımcı olmak için onu tamamlamak için geri 

dönerken referans olması için çalışma alanlarına yapıştırılabilir (ISPM, 2012). 

 

(VI) Mobil Cihazların Yönetilmesi ve Kişisel Elektronik Cihazların Kullanımına Yönelik 

Politikaların Oluşturulması 

 Kişisel elektronik cihazların kullanımı için kurum politikası oluşturulmalıdır (ASA, 

2020). Ameliyat sırasında yalnızca acil veya acil dış iletişime geçmelidir. Kişisel ve rutin 

aramalar en aza indirilmelidir. Tüm telefon görüşmeleri mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. 

Gelen aramalar ameliyathane masasına veya ameliyathanedeki kablolu telefona 

yönlendirilmelidir. Mümkün olduğunda, acil veya acil aramalar için ayrı bir sinyal 

etkinleştirilmelidir (ACS,2016). Cep telefonları, çağrı cihazları ve tabletler için politikalar 

oluşturulurken sağlık çalışanlarının görüşleri alınmalıdır (JCI, 2017). Mobil cihazlar 

ameliyathaneye veya diğer kritik bakım ünitesine getirilmeden önce uygun şekilde 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Kişisel mobil cihazlar, yalnızca ameliyathane 

çalışanları tarafından belirlenen kritik olmayan bakım alanlarında kullanılmalıdır. Kritik bakım 

veya yaşam destek tıbbi ekipmanının bulunduğu durumlarda mobil cihazları kapatmalıdır. 

Ameliyathane çalışanları hastaların etkin bakımını koordine etmek için e-posta ve akıllı 
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telefonları verimli ve profesyonel bir şekilde kullanmalıdır (AST, 2017). Mobil cihazların 

uygun ve uygunsuz kullanımıyla ilgili olarak tüm sağlık çalışanlarından bilgi alınmalıdır. Mobil 

cihazların uygun kullanımı ve cihazların hangi ağ kaynaklarına erişebileceği konusunda bir 

yönetim stratejisi uygulanmalıdır (ISMP, 2012). Ameliyathane çalışanlarının cep telefonlarını 

ve çağrı cihazlarını mümkün olduğunca ameliyat ortamının dışına çıkarmasını, cevaplanması 

gereken cep telefonlarını ve çağrı cihazlarını doğru bir şekilde tanımlamasını, cerrahi sırasında 

gereksiz iletişim cihazlarını sessiz konumda veya bekleme durumuna sokmasını ve harici 

iletişimin veya sohbetlerin aciliyetle sınırlandırılmasını önerilmektedir (Feil, 2014). 

 

(VII) İşlem için Gerekli Tüm Malzeme ve Belgelerin Hazır Bulundurulması 

 Görev kesintisini en aza indirmek için ilaçları reçetelemeden, hazırlamadan veya 

uygulamadan önce gerekli tüm malzeme ve belgelerin hazır olduğundan emin olunmalıdır. İlaç 

uygulamasından önce gerekli tüm malzemeler bir ilaç arabasında bulundurulabilir (ISMP, 

2012) 

 

(VIII) Uyarılar, Alarmlar ve Gürültünün Yönetilmesi, Kurumsal Alarm Güvenliği ve 

Akıllı Alarmların Kullanımı için Protokoller Geliştirilmesi 

 Alarm güvenliği ve akıllı alarmların kullanımı için kurumsal protokoller geliştirilmelidir 

(ASA, 2020). Alarm güvenlik protokollerinin oluşturulmasına yardımcı olacak araçlar kurum 

genelinde uygulanmalıdır (ACS, 2016). Ameliyathanedeki alarmlara benzer tonlar en aza 

indirilmelidir (JCI, 2017). Gereksiz, önemsiz veya aşırı hassas bilgisayar uyarıları ve cihaz 

alarmlarının sıklığı azaltılmalıdır. Klinik alanlarda gereksiz konuşmaların gürültüsünü en aza 

indirimleidir (ISMP, 2012). Alarm yönetim programının doğru bir şekilde yönetildiği 

doğrulanmalıdır (ECRI, 2012). Cerrahi bölüm, cerrahi ekip, bilgi teknolojisi uzmanları, sağlık 

teknolojisi yönetim teknisyenleri (biyomedikal teknisyenler) alarmların güvenli yönetimine 

yönelik sistematik, koordineli bir yaklaşım geliştirmelidir. Eğer alarmlar nedeniyle istenmeyen 

olay meydana geldiyse alarm(lar)ın uygunsuz yönetimini içeren kapsamlı bir inceleme 

tamamlamalıdır. Politika ve prosedürler yıllık olarak gözden geçirmelidir (AST, 2017). 

 

(IX) İlaç Hazırlamadan veya Uygulamadan Önce Malzemelerin Toplanması 

 Görev kesintisini en aza indirmek için ilaçları reçetelemeden, hazırlamadan veya 

uygulamadan önce gerekli tüm malzeme ve belgelerin hazır olduğundan emin olun. Örneğin, 

gerekli tüm malzemeler kemoterapiye hazırlanmadan önce toplanmalıdır veya ilaç 

uygulamasından önce gerekli tüm malzemeler bir ilaç arabasında bulunmalıdır (ECRI, 2012). 

 

(X) Multidisipliner Ekip Yaklaşımı Gerekliliği ve Güvenlik Kültürünün Teşvik Edilmesi 

 Cerahi ortamlarda dikkat dağınıklığını ve gürültüyü azaltmak ve hastalar ve cerrahi ekip 

üyeleri için daha güvenli bir ortam yaratmak için multidisipliner bir ekip yaklaşımı gereklidir 

(AORN, 2020). Sağlık çalışanlarının kendilerini yetkilendirilmiş ve rahat hissettikleri bir 

güvenlik kültürü teşvik edilmelidir (JCI, 2017). 

 

(XI) Ameliyathanede Gürültü Seviyelerinin Ölçülmesi, Mümkün Olduğunda Daha Az 

Gürültü Üreten Ekipmanların Alınması 

 Cerrahi ekipman, cerrahi alet ve cihaz üreticilerine gürültünün azaltılması önemli bir 

tasarım faktörü olarak iletilmelidir (ACS, 2016). Ameliyathaneye iletilen gürültüyü azaltmak 

için sağlık tesisleri tasarlamanın önemi, tesisler tasarlanırken ve sürdürülürken vurgulanmalıdır. 

Cerrahi ve anestezik cihazlar ve aletler seçilirken gürültü seviyeleri dikkate alınmalıdır (ACS, 

2016). Ameliyathane ekibine önerilen gürültü seviyelerinin seviyeleri ne zaman aştığı 

konusunda gerçek zamanlı bilgi sağlamak için ameliyathane içindeki gürültü seviyeleri 
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ölçülmelidir. Mümkün olduğunda daha az gürültü üreten ekipman alternatiflerini 

düşünülmeldir (JCI, 2017). 

 

(XII) İnternet Erişiminin ve Web Tabanlı Etkinliklerini Sınırlandırılması 

 İnternet erişimi yalnızca hasta bakımıyla ilgili web siteleriyle sınırlandırılmalıdır. İsteğe 

bağlı internet tabanlı etkinliklerden ve taramadan kaçınılmalıdır (APSF, 2017; ECRI, 2012). 

 

(XIII) Trafik Akışının Sınırlandırılması 

 Dışarıdan personel ve diğerlerinden gelen kesintileri sınırlandırılmalıdır (APSF, 2017).  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

 Rehberlerin çoğunda dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir alan oluşturulması 

önerilmekte olup önerilerin gürültü ve kişisel elektronik cihazlara odaklandığı görülmektedir. 

Dikkat dağıtıcı unsurların etkileri azaltmak için alınacak önlemlere ilişkin sınırlı öneriler 

bulunmaktadır. Yapılan girişimlerin öneri anlamında sunulduğu çalışmalara ihtiyaç olup elde 

edilen güçlü veriler doğrultusunda önerilerin kılavuzlara dahil edilmesi önerilmektedir. 
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S-29 Ameliyathane Hemşirelerinin Postürlerini, Bel ve Boyun Ağrılarını Etkileyen 

Faktörlerin İncelenmesi 

Selcan ATASEVEN TUĞRAN1, Ayşegül SAVCI2 

 
1KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Ameliyathane hemşireleri perioperatif süreçte kas-iskelet sistemini zorlayan birçok 

görevi yerine getirirler.                       

Amaç: Bu çalışmanın amacı ameliyathane hemşirelerinin postürlerini, bel ve boyun ağrılarını 

etkileyen faktörleri araştırmaktır.                      

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma Türkiye'de 3 devlet, 1 özel ve 1 

üniversite hastanesinden (N= 92) ameliyathane hemşiresi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 

Tanımlayıcı form, Oswestry Engellilik İndeksi (ODI), Boyun Özürlülük Endeksi (NDI) ve Hızlı 

Tüm Vücut Değerlendirmesi (REBA) ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, t testi, Mann–

Whitney U testi, Kruskal–Wallis testi, Pearson ve Spearman korelasyon analizi ile 

değerlendirilmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p < 0.05 olarak kabul edilmiştir.      

Bulgular: Ameliyathane hemşirelerinin %89,1'inin ameliyat sırasında kas-iskelet sistemi ile 

ilgili zorluklar yaşadığı belirlendi. Hemşirelerin bel (%76.1), sırt (%64.1) ve boyun (%59.8) 

ağrılarının olduğu belirlendi. Hemşirelerin %75.2'sinin postürleri açısından çok yüksek risk 

taşıdığı belirlendi. Hemşirelerin yaşları ile postürleri arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif 

bir ilişki olduğu bulunmuştur. Egzersiz yapmaları ile bel ağrısı engellilik ve boyun özürlülük 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlendi. Haftalık çalışma ve günlük ayakta 

çalışma saatleri ile ortalama boyun özürlülük puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark saptandı.                    

Sonuç ve Öneriler: Ameliyathane hemşirelerinin çalışırken duruşlarının uygun olmadığı ve 

acil önlem alınması gerektiği belirlendi. Düzenli egzersizin sırt ve boyun ağrısından 

kaynaklanan kısıtlılığı azalttığı bulundu.               

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane hemşiresi, Postür, Bel ağrısı, Boyun ağrısı 
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S-31 Ameliyathane Çalışanlarının Floroskopi Cihazı Kullanımı ve Radyasyon Güvenliği 

Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi 

Volkan KIZILAY1, Selma DAĞCI2, Sermin KIZILAY2, Güldan KAHVECİ2 

 
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET                        

Amaç: Bu çalışma; ameliyathane çalışanlarının, floroskopi cihazı kullanımı ve radyasyon 

güvenliği bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.             

Yöntem: Çalışma İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesi 

bünyesinde bulunan ve ameliyathanelerde görevli 71 sağlık çalışanı ile gerçekleştirildi. 

Araştırmada sosyodemografik özellikler soru formu ve araştırmacılar tarafından literatür ve 

uzman görüşü alınarak oluşturulmuş 17 soruluk radyasyon güvenliği bilgi düzeyi formu 

kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların (frekans, oran) 

yanı sıra verilerin karşılaştırılmasında Ki-Kare testi, Yates düzeltmesi ve Fisher’s Exact test 

kullanıldı.                   

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 36± 2 (18-54) yıl olup, %74.6’sı kadın, %60.6’sı hemşire 

ve %39.4’ü ön lisans mezunu idi. Olguların %56.3’ünün radyasyon güvenliği ile ilgili eğitim 

aldığı, 56.3’ünün rutin skopi kullanılan bir salonda çalıştığı, %54.9’u radyasyonun vücut 

üzerindeki biyolojik etkilerini bildiği ve %50.7’sinin radyasyondan korunma önlemlerini aldığı 

belirlendi. Çalışanların %77.5’i ameliyathanelerde yeterli miktarda radyasyondan koruyucu 

ekipmanın olmadığını, %52.1’i skopi önlüklerinin takibinin yapıldığını, %97.1’i radyasyondan 

korunma yollarının yeterli olmadığını ve %50.7’si kişisel dozimetre taşıdığını belirtti. Skopi 

kullanan kadın çalışanların ışın maruziyet hakkını kullanma durumlarının diğer kadın 

çalışanları motivasyonel olarak olumsuz etkilediği saptandı (p<0.01). Radyasyon güvenliği 

bilgi düzeyi puanı yüksek olan çalışanlar ile radyasyon güvenliği konusunda eğitim almaları 

arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.01). Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanları arasında 

yıllık sağlık kontrollerini yaptıran olgular ile radyasyonun vücut üzerindeki biyolojik etkilerinin 

bilinirliği arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05).                

Sonuç: Çalışanların radyasyon güvenliği ve korunma yolları konusunda bilgilerinin yetersiz 

olduğu ve korunma konusunda gereken önemi göstermedikleri belirlenmiştir. Dozimetre 

takiplerinin uygun aralıklarda yapılması ve sonuçların çalışanlara sunulması konusunda 

hassasiyet gösterilmesinin çalışan sağlığını artıracağı düşünülmektedir. Skopiyi kullanan sağlık 

çalışanlarının ışın maruziyet haklarından yararlanıyor olması haktan yararlanamayan ve skopi 

ve floroskopi ile sürekli çalışan diğer ameliyathane çalışanlarını olumsuz etkileyerek 

kendilerini değersiz hissetmelerine neden olmaktadır. Dozimetre değerleri yüksek çıkan 

ameliyathane çalışanlarının da bu haktan yararlanmasının sağlanması ve gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması çalışma barışını artırabilecektir.             

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, ameliyathane güvenliği, skopi 
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S-32 Cerrahi Dumandan Korunuyor Musunuz? 

Elif BİÇER1 

 
1Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Gelişen teknoloji ile birlikte hastanelerde pek çok medikal cihaz kullanılmaktadır. 

Ameliyathaneler, diğer ünitelere kıyasla bu cihazları daha sık kullanan birimlerdir. Bu 

cihazların, hastanın tedavisine sağladığı yararın yanında, kullanan cerrahi ekibe de bazı 

zararları vardır. Bunlardan biri cerrahi dumandır (1-2). Cerrahi duman, hemostazın sağlanması 

ve dokuların diseksiyonu sırasında ısı üreten aletlerin (elektrokoter, laser…) kullanımıyla 

dokularda oluşan termal yıkım ile ortaya çıkan gaz ve partiküllerden oluşmaktadır. Hasta ile 

cerrahi ekibe en az sigara dumanı kadar zarar verebilmektedir (2). CERRAHİ EKİBİ 

BEKLEYEN RİSKLER NELER? Ameliyathanelerde hemostaz için kullanılan pek çok 

elektronik cihaz mevcuttur. Cerrahi dumanın bilinen faydalarına ek olarak bir takım zararları 

da mevcuttur. Elektrokoter ya da laser kullanıldığında; karsinojenler, Human Papilloma Virüs, 

mutajen gazlar gibi atıkların hava yolu ile bulaşının söz konusu olabileceği bildirilmiştir (4). 

Alp ve arkadaşları (5), cerrahi ekibin taşıdığı bazı riskleri tespit etmişlerdir. Bunları sıralayacak 

olursak; - Akut ya da kronik inflamatuar solunum değişiklikleri ( Astım, amfizem… ) - Anemi 

- Kardiyovasküler diskfonksiyon - Gözlerde tahriş - Baş ağrısı - HIV - Nazofarengeal lezyonlar 

- Mide bulantısı ve kusma - Hapşırma… Bu ve benzeri pek çok risk oluşturan cerrahi duman 

gerek hasta gerekse cerrahi ekip için korunma gerektiren zararlı bir kimyasal olarak 

tanımlanabilir. CERRAHİ DUMANDAN NASIL KORUNMALIYIZ? Ameliyathanelerin 

genel havalandırması laminar akım ile sağlanmalıdır. Saatte en az 15 tur değişim 

hedeflenmelidir. Ameliyathane odalarında bulunan hepafiltrelerin rutin temizlik kontrolü 

yapılmalı, olası sorunda ilgili kişiler ile irtibata geçilerek hava akışını bozabilecek etmenler 

ortadan kaldırılmalıdır (5). Cerrahi ekibe etkin bir koruma sağlamak adına biyolojik etmenler 

için N95 maskelerin kullanılması gerekmektedir (6). Cerrahi dumanın sahadan uzaklaştırılması 

hedefine yönelik çeşitli duman tahliye sistemleri vardır. Bunlardan bazıları taşınabilir ya da 

merkezi duman tahliye sistemleridir. Merkezi duman tahliye sistemi ameliyathanelerin inşaat 

ve kurulum aşamasında yapılan yeni bir teknolojidir. Taşınabilir duman tahliye sistemi ise 

portatif bir kullanım alanı sağlar. (7). Cerrahi duman konusunda bir diğer önemli nokta da 

ameliyathane hemşirelerine hizmet içi eğitimlerin verilmesidir. Mevcut riskler kişilere 

anlatılmalı ve korumaya yönelik alınabilecek önlemler tespit edilmelidir (1).   

Sonuç: Cerrahi duman, ameliyathanede çalışan tüm ekibin ortak sorunudur. Hemşire, hekim, 

anestezist, anestezi teknikeri, destek personel ekibi, ameliyathane sekreterini dahil 

etkileyebilmektedir. Bütün ekip cerrahi dumanın zararları konusunda bilgilendirilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Cerrahi duman, çalışan sağlığı, ameliyathane, hemşire 
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S-33 Ameliyathane Hemşirelerinin Mesleki Riskleri ve Güvenlik İklimi Algıları 

Songül GÜNGÖR1, Aynur KOYUNCU2, Ayla YAVA2 

 
1Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

 

ÖZET               

Giriş: Güvensiz/sağlıksız çalışma ortamlarında çalışanların motivasyonu ve dolayısıyla da 

çalışma performansı olumsuz yönde etkilenebileceğinden ameliyathanelerde beklenen/bilinen 

risklerin önlenmesi gerekmektedir.                     

Amaç: Bu çalışma, ameliyathane hemşirelerinin çalışma ortamından kaynaklanan mesleki 

risklerinin ve güvenlik iklimi algılarının belirlenmesi amacıyla yapıldı.             

Yöntem: Araştırma gerekli etik kurul ve kurum izini alındıktan sonra Ekim-Kasım 2021 

tarihinde Osmaniye’de bir devlet hastanesinde gerçekleştirildi. Çalışmanın örneklemini, 

ameliyathanede 6 ay ve daha uzun süre çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 60 hemşire 

oluşturdu. Veriler, katılımcıların tanımlayıcı özelliklerini, kurum ve mesleki özelliklerini, 

ameliyathanede karşılaştıkları mesleki risklerini, sağlık sorunlarını belirlemeye yönelik bir 

form ve Güvenlik İklimi Algısı Ölçeği (GİAÖ) ile toplandı.           

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 36.90 ± 9.82 yıl; % 61.7’si kadın, % 50.0’si lisans 

mezunu ve ameliyathanede deneyim süresi 15.12±10.06’dır. Ameliyathanelerde fiziksel risk 

faktörleri olarak; gürültü (%68.3), yetersiz aydınlanma (%55.0), yetersiz iklimlendirme 

(%71.7), gün ışığının olmaması (%76.6) ve mimari yapının uygunsuzluğu (%63.3) kimyasal 

risk faktörleri; kesici delici alet yaralanmaları (%88.3), bistürü kesileri (%61.7), eldiven 

yırtılmasına bağlı riskler (%70.0), radyasyon (%81.7), dezenfektanlar (%90.0) ve cerrahi 

duman (%68.3) olarak saptandı. Uzun süre ayakta kalma (%76.7), vücudun bazı bölümlerinin 

aşırı zorlanması (%70.0) ergonomik risk faktörleri iken; ameliyathane ortamının çok stresli 

olması (%71.7) ve mobbing (%43.3) psikososyal risk faktörleri olarak belirtildi. Katılımcıların 

%26.7’sinin meslek hastalığından dolayı 15.92±17.20 gün rapor aldığı belirlendi. GİAÖ alt 

boyutlarından Yönetimin Bakış Açısı ve Kurallar boyutu 31.82±8.42 puan, İş Arkadaşları ve 

Güvenlik Eğilimleri boyutu 14.43±3.46 puan olarak hesaplandı. Katılımcıların bireysel 

özellikleri ile GİAÖ puanları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca 

ulaşılamadı (p> 0.05). Katılımcıların çalışma koşullarına bağlı olarak %78.3’ünün çabuk 

sinirlenme ve kas eklem ağrıları; %88.3’ünün uyku problemleri şikayetlerinin olduğu 

belirlendi. Katılımcıların mesleki riskleri önlemeye yönelik görüşleri incelendiğinde; 

ameliyatlar arasında dinlenme sürelerinin biraz daha fazla olması ve bu süreyi kullanabilmek; 

açık alanda dinlenme; iklimlendirme ve fiziki koşulların iyileştirilmesi ile cerrahi dumanın 

tahliyesi ve hasta olduklarında yöneticilerin bu duruma inanmaları yönünde görüş bildirdikleri 

görüldü.                     

Sonuç ve Öneriler: Ameliyathanede çalışma koşulları hemşireleri olumsuz etkilemektedir. 

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi; psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 

verilmesi, çalışanların önerilerinin dikkate alınması önerilmektedir.                               

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane hemşireleri, mesleki riskler, güvenlik iklimi algısı 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

621 

 

S-34 İntramusküler Enjeksiyon Uygulamasında Ventrogluteal Bölge Kullanımı: 

Hemşire Görüşü, Hasta Tercihi 

Hatice ÖNER CENGİZ1, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ2 

 
1Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye 

2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ankara, Türkiye 

 

ÖZET               

Giriş: Hemşirelerin kritik rol ve sorumluluklarından biri güvenli ilaç uygulamasıdır. Ancak 

özellikle dikkat edilmesi gereken ilaç uygulamalarından biri kas içi (intramusküler) ilaç 

uygulamalarıdır. Özellikle büyük kas gruplarına yapılması gereken ilaç uygulamalarında 

ventrogluteal alan, dorsogluteal alana göre daha güvenli bir bölgedir. Ancak hemşirelerin bu 

alanı kullanmadıkları/daha az kullandıkları bilinmektedir.                  

Amaç: Bu çalışmada, hemşirelerin intramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölge 

kullanımına ilişkin görüş ve uygulama durumları ile hasta tercihinin incelenmesi amaçlandı.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma için etik kurul izni alındı. Araştırma, 01 Ocak-31 Mart 2021 

tarihleri arasında Ankara'da bir üniversite hastanesinin intramusküler enjeksiyonun en sık 

uygulandığı Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beyin Cerrahisi ve 

Genel Cerrahi kliniklerinde çeşitli kliniklerinde çalışan 92 hemşire ve tedavi gören 303 hasta 

ile yürütüldü. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle araştırmacılar tarafından, “Hemşire Anket 

Formu”, hemşireler için “Ventrogluteal Alan Enjeksiyon Bilgi Formu” ve “Hasta Anket 

Formu” ile toplandı.                  

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 32.73±7.57 yıl idi. Hemşirelerin %80.4'ünün en sık 

dorsogluteal bölgeye intramusküler enjeksiyon uyguladığı, %77.2'sinin ventrogluteal bölgeyi 

kullanmadığı, %76.1'inin ventrogluteal bölgeyi nasıl belirleyeceğini bilmediği ve %83.7'sine 

hemşirelik eğitimi sırasındaki staj uygulamalarında klinik rehberlerin (öğretim görevlisi vb.) 

intramusküler enjeksiyon için dorsogluteal alanı gösterdiği belirlendi. Hemşirelerin 

ventrogluteal bölge enjeksiyon bilgi formunun puan ortalaması 66.13±16.52'dir. Hastaların yaş 

ortalaması 50.08±14.66 idi. Hastaların %96,4'üne daha önce ventrogluteal bölgeden enjeksiyon 

yapılmadığı, %58,1'inin ventrogluteal bölgeden enjeksiyona izin vermek istemediği belirlendi. 

Sonuç ve Öneriler: Hemşireler ventrogluteal bölgeyi çok az kullanımaktadır. Hastalar da 

ventrogluteal bölgeye enjeksiyon yapılmasını tercih etmemektedir. Ventrogluteal alanın 

kullanımındaki engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması, düzenli aralıklarla uygulamalı 

hizmet için eğitimlerin yapılması ve staj uygulamalarında klinik eğitmenlerinin intramusküler 

enjeksiyon uygulaması için ventrogluteal alanı kullanmaları önerilmektedir.                   

Anahtar Kelimeler: İntramusküler enjeksiyon, hemşirelik, bilgi, hasta tercihi. 
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S-35 Ameliyat Sonrası Dönemde Multimodal Analjezi: Nokta Prevalans Çalışması 

Tuğçe ÇAMLICA1, Serpil UYAR2, Neriman ÖZGE ÇALIŞKAN3, Fatma ETİ ASLAN4, 

Hayat YALIN4 

 
1Süleyman Demirel Üniversitesi 

2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
3Acıbadem Maslak Hastanesi 

4Bahçeşehir Üniversitesi 

 

ÖZET                

Giriş ve Amaç: Ameliyat sonrası dönemde ağrı, hastalarda yaygın olarak görülen önemli bir 

sorundur. Özellikle ağrının subjektif bir olgu olduğu göz önüne alındığında, ağrı yönetiminin 

kanıta dayalı uygulamalar ile bireye özgü planlanması gerekmektedir. Multimodal analjezi; 

farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemleri içermekte ve bireysel ağrı yönetimine izin 

vermektedir. Ayrıca ağrıya yönelik kanıta dayalı uygulamaları kullanmaya, güvenli ve düşük 

dozda analjezik kullanarak ilaçların yan etkilerini azaltmaya, erken iyileşmeye ve sağlık bakım 

maliyetlerini azaltmaya imkân vermektedir. Görüldüğü üzere multimodal analjezi, ameliyat 

sonrası ağrı yönetiminde ulaşmak istediğimiz birçok hedefi gerçekleştirmemiz için bize 

kolaylık sağlamaktadır. Bu amaçla bu çalışma, ameliyat sonrası dönemde multimodal analjezi 

kullanma oranını belirlemeyi amaçlamaktadır.                   

Gereç Yöntem: Nokta prevalans çalışması olarak planlanan bu araştırma; üniversite, devlet ve 

özel hastane olmak üzere üç farklı merkezde yürütülmüştür. Araştırmanın yapıldığı gün içinde, 

ameliyat sonrası dönemde yer alan bütün hastalar (n=177) çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu (22 soru) ile 

toplanmıştır. Verilerin analizinde ‘‘SPSS 25.0’’ istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Verilerinin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemlerine başvurulmuştur.  

Bulgular: Araştırma sonuçlarımıza göre ameliyat sonrası dönemde yer alan hastaların 

%93.6’sına farmakolojik tedavi uygulandığı belirlendi. Bu oran araştırmanın yapıldığı 

hastanelere göre incelendiğinde; üniversite hastanesinde lüzum hali (%94.1), devlet 

hastanesinde rutin (%68.9), özel hastanede ise rutin (%49.2) ve lüzum hali (%44.3) analjezik 

kullanıldığı görüldü. Ayrıca; devlet hastanesinde %71.1 oranında tek tip analjezik uygulanırken 

özel hastanede %63.9, üniversite hastanesinde ise %78 oranında kombine analjezik uygulandığı 

saptandı. Bu hastaların %94.2’sine ise herhangi bir adjuvan analjezik uygulanmadığı tespit 

edildi. Hastalarda en sık uygulanan farmakolojik olmayan ağrı yöntemleri incelendiğinde; 

üniversite hastanesinde hastaya rahat edebileceği bir pozisyon verme (%77.9), uyku ve 

dinlenmeyi sağlanma (%76.5); özel hastanede hastaya eğitim verme (%75.4), uyku ve 

dinlenmeyi sağlama (%70.5) yöntemlerinin kullanıldığı, devlet hastanesinde ise %95.6 

oranında farmakolojik olmayan yöntemlerin kullanılmadığı görüldü.               

Sonuç ve Öneriler: Hastane farkı gözetmeksizin ameliyat sonrası dönemde yer alan hastaların 

neredeyse tamamına analjezik uygulaması yapılmaktadır. Ancak bireysel ağrı yönetimini 

bütüncül bir açıdan ele almamızı sağlayan multimodal analjezi uygulamalarının, yapılan 

araştırmamız sonucunda yeterli düzeyde kullanılmadığı görülmektedir.          

Anahtar Kelimeler: Analjezi, multimodal, postoperatif, ağrı 
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S-36 Lavanta Aromaterapisi ve Soğuk Uygulamanın Dren Çıkarılması Sırasındaki 

Ağrıya Etkisi: Randomize Prospektif Klinik Çalışma 

Cemile ÇELEBİ1, İsmail SİVRİKAYA2, Harun ÖLMEZ3, Sadettin İlker GÜVENÇ4, 

Murat URKAN3 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üni. SBF Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hem. ABD 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi 

4Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

ÖZET               

Giriş: Cerrahi sonrası bir drenin periton boşluğuna yerleştirilmesi yaygın bir uygulamadır. 

Dren uygulamasının önemli bir girişim olmasına karşın, çıkarılırken oluşturduğu ağrının 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Dren çıkarılırken uygulanan analjezikler, akut ağrının 

tedavisinde sık kullanılır. Farmakolojik tedaviye verilen yanıtın değişken olması, ağrının 

tamamen kontrol edilememesi, farmakolojik ajanlara ek nonfarmakolojik yöntemlerin de 

kullanımını gerektirmektedir.                   

Amaç: Lavanta aromaterapisinin ve soğuk uygulamanın dren çıkarma işlemi süresince oluşan 

ağrının kontrolünde etkinliğini belirlemek amacıyla planlandı.            

Yöntem: Randomize kontrollü planlanan çalışmanın örneklemini genel cerrahi kliniğinde 

yatan 121 hasta oluşturdu. Veriler tanıtıcı bilgi formu ve Sayısal Ağrı Ölçeği kullanılarak 

toplandı. Hastalar 3 deney (lavanta yağı, soğuk uygulama, oksijen), 1 kontrol grubuna ayrıldı. 

Birinci grupta 15 dakika boyunca 2 damla lavanta yağı damlatılmış oksijen maskesi ile 2lt/dk 

oksijen verilirken, ikinci grupta aynı işlem lavanta yağı olmaksızın yapıldı. Üçüncü grupta dren 

yerleşim bölgelerine jel ped ile soğuk uygulama yapıldı, cilt sıcaklığı 13,60C olunca işlem 

sonlandırıldı ve dren çekildi. Kontrol grubundaki hastalara girişim uygulanmadı. Bütün 

gruplarda dren çekme işlemi öncesi, çekilir çekilmez ve çekildikten 15 dakika sonra yaşam 

bulguları ve ağrı düzeyleri değerlendirildi.             

Bulgular: Deney gruplarına 30 hasta, kontrol grubuna 31 hasta dahil edildi. Hastaların yaş 

ortalaması 58,41±12,08 yıldır, %54,5’i erkek, %71,9’u ilköğretim ve altı eğitim düzeyinde, 

%42,1’i şişman, %42,1’i gastrointestinal sistem ameliyatı geçirdi. Hastaların yalnızca 

%16,1’ine dren çekilmeden önce analjezik uygulandı, son analjezik ile dren çekilmesi arasında 

geçen süre11,03±4,25 saatti. Hastaların yaşam bulgularına bakıldığında işlem öncesi SPO2 

değerinde fark olduğu farkın oksijen ve kontrol grubundan kaynaklandığı saptandı. Sistolik kan 

basıncında lavanta, oksijen ve soğuk uygulama gruplarında; diastolik kan basıncında kontrol 

grubunda işlem sonrası anlamlı düşüş olduğu saptandı. Solunum sayısında oksijen ve kontrol 

gruplarında işlem öncesi-işlem sırası ile işlem sırası-sonrası anlamlı fark olduğu saptandı. 

Hastaların ağrı düzeyleri karşılaştırıldığında tüm gruplarda kendi içinde anlamlı fark bulundu, 

lavanta ve soğuk uygulama grubunda işlem sırası ağrı skorlarının düşük olduğu, diğer gruplarla 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanırken, oksijen ve kontrol gruplarında 

ağrının arttığı saptandı.                  

Sonuç ve Öneriler: Çalışma bulgularına göre dren çekme işlemi öncesi hastalara lavanta 

koklatma ve soğuk uygulama yapmanın ağrının kontrolünde etkili olduğu saptandı. Bu sonuca 

göre dren çekme işlemi sırasında hastaların ağrı düzeyini azaltmada lavanta aromaterapi veya 

soğuk uygulama yapılması önerilebilir.               

Anahtar Kelimeler: lavanta aromaterapi, soğuk uygulama, ağrı, cerrahi dren 
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S-37 Nevşehir’de İlk Defa Gerçekleştirilen Atriyal Septal Defekt Onarımı Operasyonu 

Ayse DURSUN1, Muhammet Hüseyin ERKAN1 

 
1Nevşehir Devlet Hastanesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Atriyel septal defekt (ASD), konjenital dönemde interatriyal septumun herhangi bir 

bölgesinin açık kalması ile oluşan durumdur. ASD erişkin dönemde en sık görülen konjenital 

kalp hastalıklarından birisidir. Fossa ovalis bölgesinden gelişen sekundum tip defektler ise tüm 

ASD’lerin %80 ini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, koroner arter baypas operasyonları 

gerçekleştirdiğimiz İkinci Basamak Nevşehir Devlet Hastanesi’nde yaptığımız ilk başarılı ASD 

kapatılması olgumuz sunulmuştur.                     

Olgu: Efor ile gelen nefes darlığı şikayeti ile başvuran 26 yaşındaki kadın hasta sekundum tip 

asd tanısı ile operasyon planlanarak Kalp ve Damar Cerrahisi servisine yatışı yapılmıştır. 

Yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucu interatriyal septumda yaklaşık 28mm çapta sekundum 

tip atriyal septal defekt gözlenmiştir. Bu defektin perkutan kapatmaya uygun olmadığı tespit 

edilmiş ve defektin açık kalp operasyonu ile kapatılmasına karar verilmiştir. Operasyonun 

tekniği gereğince, ekibimizin daha önce alışık olduğu kanulasyon tipi, yerleştirilen vent tipi ve 

hava çıkarma teknikleri bir takım farklılıklar göstermiştir. Operasyonda aorta-bikaval 

kanulasyon uygulanmış, sol atriyal vent yerleştirilmiştir. Vena cavalar nylon type ile dönülmüş 

ve snearlenerek total kardiyopulmoner baypasa geçilmiştir. Sağ atriyotomi yapılmış ve defekt 

perikard yama kullanılarak onarılmıştır. Operasyon komplikasyonsuz tamamlanmıştır. 

Postoperatif ekokardiyografi ile değerlendirme de atriyal septumda kaçak tespit edilmemiştir. 

Postoperatif 1.gün mobilize olan hasta postoperatif 6. Gün şifa ile taburcu edilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: Açık kalp operasyonları kendi içerisinde kanulasyon tekniği, yerleştirilen 

kanullerin çeşitliliği ve hava çıkarma prosedürleri gibi birçok konuda farklılıklar 

gösterebilmektedir. Bu farklılıklar operasyonları zorlaştırmasına rağmen hekim-hemşire 

işbirliği çerçevesinde ekip çalışması ile üstesinden gelinebilmektedir. Sağlanan bu ekip 

çalışmasının ikinci basamak hastanelerde yapılan açık kalp cerrahisi operasyon çeşitliliğinin 

artmasına katkısı olacağını düşünüyoruz.              

Anahtar Kelimeler: asd, atriyal septal defekt, kalp ve damar cerrahisi 
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S-38 Santral Venöz Kateter Bakımında Kullanılan Yöntemlerin Enfeksiyonu 

Önlemedeki Etkisi: Sistematik İnceleme ve Meta Analizi 

Gizem SATAN1, Fadime ÇINAR2 

 
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Nişantaşı Üniversitesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Santral Venöz Kateter’in (SVK) günümüzde kullanımı yaygın olup, periferik venlerin 

kullanılamaması gibi durumlarda hastalarda tanı ve tedavi amaçlı girişimler için sıklıkla tercih 

edilen invaziv bir yöntemdir. Bu araştırmada santral kateter enfeksiyonunu önlemeye yönelik 

bakımda kullanılan yöntemlerin ve santral venöz kateterin yerleşim yerinin enfeksiyon gelişimi 

üzerine etkisini inceleyen çalışmaların meta analizinin yapılması amaçlandı.         

Gereç ve Yöntem: Google Scholar, Scopus, Science Direct ve Web of Science, EBSCO, 

EKUAL, Google Akademik/ulakbim veri tabanlarından 2019-2021 arasında yayınlanan 

çalışmalar tarandı. Dâhil edilen çalışmaların kalite değerlendirmesinde Polit ve Beck tarafından 

önerilen kalite değerlendirme ölçütleri kullanıldı. Değerlendiriciler arası uyum Kappa 

istatistiği, etki büyüklüğü “Odds Ratio”, çalışmalar arası heterojenlik Cochran’ın Q istatistiği 

ile hesaplandı. Yayın yanlılığını belirlemede Kendall’ın tau b katsayısı ve huni grafiği 

kullanıldı. Meta analize dahil edilen çalışmaların etki büyüklüğü ve yayın yanlılığı CMA 3 

(Comprehensive Meta Analysis) programı kullanılarak hesaplandı.          

Bulgular: Toplam 41 çalışma araştırmaya dâhil edildi. İncelemeye alınan çalışmalarda; Santral 

Venöz Kateter bakımında kullanılan yöntemlerin SVK ilişkili enfeksiyona etkisine ait verilerin 

analizi yapıldı. Bakımda kullanılan yöntemlerin SVK ilişkili enfeksiyon gelişimini önlemeye 

yönelik etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 2.339 (G.A; 1.677- 3.262; p= 0.000), SVK yerleşim 

yeri olarak femoral ile ınternal-jugular bölge karşılaştırmasında enfeksiyon oranı genel etki 

büyüklüğünün (Odss Oranı) 1.557 (G.A; 1.342- 1.805; p=0.000), ınternal-jugular ile subklavian 

bölge karşılaştırmasında enfeksiyon oranı genel etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 2,370 

(G.A;1.339-4.196;p=0.003) ve femoral ile subklavian bölge karşılaştırmasında enfeksiyon 

oranı genel etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 5.025 (G.A; 1.528- 16.526; p=0.008), değerleri ile 

yüksek düzeyde pozitif yönlü olduğu belirlendi (%95 G.A:Güven Aralığı).   

Sonuç olarak, elde edilen bu bulguların mesleki literatüre katkı sağlayacağı ve hemşirelere 

klinik ortamda rehber olacağı düşünülmektedir.             

Anahtar Kelimeler: Santral Venöz Kateter, Santral Venöz Kateter Enfeksiyonu, Hemşirelik 

Bakımı 
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S-39 Cerrahi Hemşirelerinin Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede 

Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgi Durumları 

Zeynep TEMİZ1 

 
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                       

Giriş: Santral venöz kateterle (SVK) ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları en ciddi sağlık 

hizmetiyle ilişkili enfeksiyonlar arasındadır. Santral venöz kateterle ilişkili kan dolaşımı 

enfeksiyonları, ölüm, hastalık oranlarını ve tıbbi maliyetleri arttırmakta, hastanede yatış 

süresini uzatmaktadır.                      

Amaç: Bu çalışma, cerrahi hemşirelerinin SVK ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarını önlemede 

kanıta dayalı kılavuz bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla, tanımlayıcı tipte planlandı ve 

uygulandı.                      

Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini 15.08.2021-15.09.2021 tarihleri arasında, 

Türkiye’deki tıp fakültesi ve eğitim ve araştırma hastanelerinin cerrahi servislerinde görev 

yapan 485 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Hemşire Kişisel Bilgi Formu” ve 

“Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Bilgilerini 

Değerlendirme Testi” kullanıldı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma 

testleri kullanıldı.                   

Bulgular: Katılımcıların SVK ilişkili enfeksiyonların önlenmesine ilişkin bilgi testi puan 

ortalaması 4.13±2.12 bulundu. En çok doğru yanıt verilen uygulama (n=382) “santral venöz 

kateter yoluyla lipid emülsiyonları verilen infüzyon setlerinin 24 saat içerisinde değiştirilmesi 

önerilmektedir”, en çok yanlış yanıt verilen uygulama ise (n=352) “Basınç transduserlerinin ve 

setlerinin düzenli olarak 4 günde bir değiştirilmesi önerilmektedir” olarak bulundu. 

Hemşirelerin tanımlayıcı ve mesleki özellikleri ile SVK ile ilişkili enfeksiyonları önlemede 

kanıta dayalı kılavuz bilgilerini değerlendirme testi puan ortalamaları karşılaştırıldığında; 

kadın, lisans üstü mezuniyeti olan, SVK ile ilgili eğitim alan ve genel cerrahi servislerinde 

çalışan hemşirelerin bilgi testi puan ortalaması anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.05). 

Hemşirelerin yaş, mesleki ve cerrahi serviste çalışma yılı ile bilgi testi puan ortalaması arasında 

pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptandı (p<0.05).                 

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada hemşirelerin SVK ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde 

kanıta dayalı uygulamalara ilişkin bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı, eğitim ve deneyimin fazla 

olması bilgi düzeyini arttırdığı bulundu. Hastane yönetimi belli aralıklarda hemşirelerin bilgi 

düzeylerini ölçmesi, bilgi ve uygulama ile ilgili boşlukları gidermesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Santral venöz kateter, kateterle ilişkili enfeksiyon, cerrahi hemşiresi 
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S-40 Yaşlı Hastalarda Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolleri: Sistematik 

Derleme ve Meta-Analiz 

Dilay HACIDURSUNOĞLU ERBAŞ1, Fatma ETİ ASLAN1 

 
1Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Bu meta analiz, yaşlı hastalarda cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokollerinin 

kullanımına ilişkin yapılan araştırmaların sonuçlarını toplu olarak ortaya çıkarma ve bu 

protokollerin cerrahi geçiren yaşlı hastaların iyileşme süreci üzerindeki yararlarını belirleme 

amacıyla yapıldı.                        

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada konu ile ilgili Ocak 2016- Eylül 2021 tarihleri arasında 

yayımlanmış ilgili araştırma makaleleri değerlendirme kapsamına alındı. Medline, Ovid, 

Cinahl, Ulakbim ve Cochrane Library veri tabanlarında İngilizce ve Türkçe “yaşlı-elderly or 

geriatrics”, “cerrahi-surgery”, “cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme-enhanced recovery after 

surgery or ERAS” anahtar kelimeleri ile çeşitli kombinasyonlar yapılarak yapılan taramada ilk 

aşamada 3983 yayına ulaşıldı. Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun olan 16 araştırma 

incelemeye alındı. İki yazar tarafından bağımsız olarak, araştırma kalitesi değerlendirme 

ölçütleri kullanarak araştırmalar değerlendirdi.          

Bulgular: Çalışmaya alınan araştırmaların; üçünün randomize kontrollü, üçünün retrospektif, 

yedisinin kohort, ve üçünün prospektif tipte olduğu belirlendi. İnceleme sonucunda 

araştırmalardaki örneklem sayısının 84-706 arasında olduğu ve cerrahi girişim geçiren yaşlı 

hastalarda ERAS protokolleri ile geleneksel bakım standartları kıyaslanarak tedavinin etkinliği, 

yararları, hastanede kalış süresi, komplikasyonlar, yeniden yatış ve yeniden ameliyat 

gereksinimleri gibi değişkenlerin değerlendirildiği belirlendi.                

Sonuç: Cerrahi geçiren yaşlı hastalarda ERAS protokollerinin güvenli bir şekilde 

uygulanabileceği, bu uygulamaların daha hızlı ameliyat sonrası iyileşme, daha kısa ameliyat 

sonrası hastanede kalış ve daha az komplikasyon ile ilişkili olduğu belirlendi. Meta analiz ile 

ilgili sonuçlar kongrede sunulacaktır.              

Anahtar Kelimeler: Yaşlı; Cerrahi; Cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme; Meta-analiz 
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S-41 Cerrahi Dönem Susuzluğa Bağlı Rahatsızlık Ölçeği-(CDSBRÖ) Türkçe Geçerlik ve 

Güvenirliği 

Hatice ÖZSOY1, Zeynep GÜREŞ2, Eda DOLGUN3, Meryem YAVUZ VAN 

GİERSBERGEN3 

 
1Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölhisar Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 
3Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Cerrahi hastaları ameliyat sonrası dönemde çeşitli nedenlerle oldukça rahatsız edici bir 

durum olan susuzluk hissedebilmektedirler.                   

Amaç: Çalışma “Cerrahi Dönem Susuzluğa Bağlı Rahatsızlık Ölçeği-(CDSBRÖ)-Escala de 

Desconforto da Sede Perioperatória- EDESP)” nin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının 

yapılması amacıyla gerçekleştirildi.                     

Gereç Yöntem: Metodolojik tipte planlanan çalışma 01.03.2021-30.08.21 tarihleri arasında bir 

Üniversitenin Genel Cerrahi Kliniğinde yatan hastalar ile yürütüldü. Ölçekte yer alan madde 

sayısının (7 madde) 10 katı olmak üzere toplam 70 hasta örneklemi oluşturdu. Veri toplama 

yönteminde tekrarlı ölçümler olması nedeniyle kayıp yaşanacağı düşünülerek 100 hastaya 

ulaşıldı. Veriler, araştırmacılar tarafından yüz yüze toplandı. Verileri değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde) kullanıldı. Ölçeğe ilişkin güvenirlikler Cronbach 

Alpha ile incelendi. Uyarlanan ölçeğe ilişkin güvenirlik ve yapı geçerliliği için Doğrulayıcı 

Faktör Analizi yapıldı. Ölçeğin dil eşdeğerliği çeviri-geri-çeviri teknikleri kullanılarak 

sağlandı. Kapsam geçerliliği için 10 kişiden alınan uzman görüşleri (9 Hemşire Öğr. Üyesi, 1 

Hemşire) Kapsam Geçerlilik İndeksi (KGI) ile değerlendirildi. Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulundan etik kurul izni ve hastalardan onam alındı.    

                

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 49,19±15,6 yıl, %75’i kadın, %60’nın kronik hastalığı 

olduğu bulundu. Kapsam Geçerlilik İndeksi (KGI) 1.00 olarak bulundu. Doğrulayıcı Faktör 

analizine göre ölçeğin yapısal denklem model sonucu (Structural Equation Modeling Results) 

p=0.000 düzeyinde anlamlı olduğu, ölçeği oluşturan 7 maddeden 1 madde faktör yükü düşük 

olduğu için ölçekten çıkarıldı (Dilim Şiş) ve geriye kalan 6 maddenin tek boyutlu ölçek 

yapısıyla ilişkili olduğu belirlendi. Yapılan analizde χ2= 6,039, df=6, RMSEA=0,008, 

GFI=0,989, AGFI=0,963, CFI=1,000, NFI=0,965, SRMR=0,027 olarak bulundu. Ölçeğin 

geneli için Cronbach Alpha 0,871 olarak bulundu.                   

Sonuç ve Öneriler: Cerrahi Dönem Susuzluğa Bağlı Rahatsızlık Ölçeği Türk toplumuna 

uyarlanması için yapılan analizlerden elde edilen bulgular, ölçeğin Türkçe formunun güvenilir 

ve geçerli olduğunu gösterdi. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini, farklı örneklemlerde test eden 

çalışmalar yapılması önerilmektedir.               

Anahtar Kelimeler: Cerrahi dönem susuzluk, hemşirelik, geçerlik, güvenirlik 
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S-42 Cerrahi Hemşirelerinin Ameliyat Öncesi Açlık Süresine İlişkin Tutumlarının ve 

Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 

Arzu İŞLER1, Zehra AYDIN2 

 
1Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 

2Fenerbahçe Üniversitesi 

 

ÖZET                    

Ameliyat öncesi gece yarısından sonra ağızdan besin alımının kısıtlanması yüzyılı aşkın bir 

süredir rutin olarak uygulanmaktadır. Geleneksel uygulamada hastalar ameliyat öncesi oral 

alım kısıtlamaları ile uzun süre aç kalmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve oluşturulan 

rehberler ameliyat öncesi açlık süresi olarak 2 - 6 saat kuralını önermektedir. Kısa açlık 

sürelerinin hastaların konforunu ve iyilik halini arttırdığı bilinmektedir. Hemşireler açlık 

süresini doğru yönetmeli, bakımlarında bilimsel verileri kullanmalı ve bilgilerini tutumlarına 

yansıtmalıdır. Araştırma, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ameliyat öncesi açlık süresine 

ilişkin tutumlarının ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Ağustos – Ekim 2020’de cerrahi kliniklerde çalışan 214 hemşire 

oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından literatür taraması ve uzman 

görüşü alınarak hazırlanan ameliyat öncesi açlık süresi bilgi ve tutum formu kullanılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde olarak, sürekli ölçümler ortalama ve standart 

sapma, Kolmogorov-Smirnov/Shapiro-Wilk Testleri, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis 

testleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; hemşirelerin ameliyat öncesi 

açlık süresi ile ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz, tutum düzeylerinin de yeterli olduğu 

bulunmuştur. Ameliyat öncesi gıdaların alınma saati ile ilgili yöneltilen sorulara katılımcıların 

çoğu (%70 üzeri) yanlış cevap vermişlerdir. Çalışmaya katılan hemşirelerin %75,2’si hastaların 

gece yarısından sonra aç bırakılmasını belirterek geleneksel uygulamayı devam ettirdikleri 

görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda tüm sağlık çalışanlarına ameliyat öncesi açlık süresine 

yönelik eğitimlerin sunulması, rehberler doğrultusunda ameliyat öncesi açlık süresi ile ilgili 

kurum protokollerinin oluşturulması, oral alım kısıtlaması ile ilgili daha fazla çalışma yapılması 

önerilir.                  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, ameliyat öncesi hazırlık, açlık, cerrahi, besin ve sıvı 

kısıtlaması 
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S-43 Ameliyat Öncesi Açlık Sürelerinin Ameliyat Sonrası Psikolojik ve Metabolik 

Komplikasyonlar Üzerindeki Etkisi: Bir Sistematik ve Meta Analiz Çalışması 

Nurtaç AVCI DEMİREL1, Fadime ÇINAR2 

 
1İ.B.B. Darülaceze Müdürlüğü 

2Nişantaşı Üniversitesi 

 

ÖZET                        

Amaç: Bu araştırmada ameliyat öncesi açlık sürelerinin ameliyat sonrasında görülen psikolojik 

ve metabolik komplikasyonlar üzerindeki etkisini araştıran çalışmaların incelenmesi ve meta 

analizinin yapılması amaçlandı.               

Yöntem: Google Scholar, Scopus, Science Direct ve Web of Science, EBSCO, EKUAL, 

Google Akademik/ulakbim veri tabanlarından 2010-2021 yılları arasında yayınlanan çalışmalar 

tarandı. Dâhil edilen çalışmaların kalite değerlendirmesinde Polit ve Beck tarafından önerilen 

kalite değerlendirme ölçütleri kullanıldı. Değerlendiriciler arası uyum; Kappa istatistiği, etki 

büyüklüğü; “Odds Ratio”, çalışmalar arası heterojenlik; Cochran’ın Q istatistiği ile hesaplandı. 

Yayın yanlılığını belirlemede Kendall’ın tau b katsayısı ve huni grafiği kullanıldı. Meta analize 

dahil edilen çalışmaların etki büyüklüğü ve yayın yanlılığı CMA 3 (Comprehensive Meta 

Analysis) programı kullanılarak hesaplandı.          

Bulgular: Toplam 34 çalışma bu araştırmaya dahil edildi.Ameliyat öncesi kısaltılmış açlık 

süresi uygulamasının uzun açlık süresi uygulanan hastalara göre ameliyat sonrası açlık gelişimi 

üzerindeki etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 3.708 (G.A; 2.905-4.734; p= 0.000) susuzluk 

gelişimi üzerindeki etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 4.408 (G.A; 3.565-5.451; p= 0.000), 

bulantı kusma gelişimi üzerindeki etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 1.624 (G.A;1.231-2.141; 

p= 0.001), ağız kuruluğu gelişimi üzerindeki etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 2.653 

(G.A;1.704-4.132; p= 0.000), ağrı gelişimi üzerindeki etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 3.53 

(G.A; 2.487-3.997; p= 0.000), yorgunluk gelişimi üzerindeki etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 

2.253 (G.A;1.562-3.254; p= 0.000),hastanede kalınan gün sayısı üzerindeki etki büyüklüğünün 

(Odss Oranı) 1.580 (G.A; 1.173-2.129; p= 0.003), enfeksiyon gelişimi üzerindeki etki 

büyüklüğünün (Odss Oranı) 2.461 (G.A;1.58-4.019; p= 0.000), HOMA-IR İndeksi üzerindeki 

etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 1.831 (G.A; 1.334-2.514; p= 0.000), glikoz düzeyi üzerindeki 

etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 3.708 (G.A;2.905-4.734; p= 0.000), hasta memnuniyeti ile 

konforu üzerindeki etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 3.488 (G.A; 2.481-4.905; p= 0.000), 

anksiyete düzeyi üzerindeki etki büyüklüğünün (Odss Oranı) 1.289 (G.A;1.00-1.655; p= 0.046) 

değerleri ile yüksek düzeyde pozitif yönlü olduğu belirlendi. (%95 G.A: Güven Aralığı)  

Sonuç: Ameliyat öncesi açlık sürelerinin ameliyat sonrası dönemde görülen psikolojik ve 

metabolik komplikasyonlar üzerinde etkisi olduğu saptandı.           

Anahtar Kelimeler: Ameliyat Öncesi Açlık, Ameliyat Öncesi Açlık Süresi, Ameliyat Sonrası 

Komplikasyonlar, Meta analiz 
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S-44 Genel Cerrahi Kliniğinde Yatan Hastaların Ameliyat Öncesi Aç Kalma Sürelerinin 

Kaygı Üzerine Etkisi 

Remziye CİCİ1, Esra ANUŞ TOPDEMİR2 

 
1Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

2Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET                

Giriş: Kanıta dayalı uygulamalarda ameliyat öncesi katı kısıtlama süresinin 6, sıvı kısıtlama 

süresinin ise 2 saat olmasının yeterli olduğu bildirilmektedir. Kısıtlama süresinin uzun olması, 

ameliyat öncesi kaygı düzeyini artırarak çeşitli olumsuzluklara neden olabilmektedir. Ancak 

ameliyat öncesi kısıtlama süreleri hala istendik düzeyde değildir.                

Amaç: Bu çalışma güncel durumun belirlenmesi ve hastaların ameliyat öncesi aç kalma 

sürelerinin kaygı üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.                  

Gereç Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak, Mayıs 2018-2019 tarihleri arasında Çorum 

ilindeki bir hastanede yürütüldü. Araştırmanın evrenini, bu tarihler arasında hastanenin genel 

cerrahi kliniklerinde yatan 18 yaş üzeri hastalar oluşturdu. Araştırma; genel anestezi ile elektif 

cerrahi planlanan, araştırmaya gönüllü katılan, iletişim sorunu olmayan, kaygı düzeyini 

etkileyebilecek herhangi bir ilaç kullanmayan hastalar arasından rastgele örnekleme yöntemi 

ile seçilen 129 hasta ile tamamlandı. Verilerin elde edilmesinde Hasta Tanıtım Formu, 

Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği kullanıldı. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma, ki-kare ve Sperman’s korelasyon testlerinden yararlanıldı.          

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların %43,4’ünün 40-59 yaş aralığında, %82,9’unun evli, 

%52,7’sinin erkek olduğu ve kadınların durumluk kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu 

saptandı(p<0.01). Durumluk kaygı puan ortalamasının 41,55+9,41 ve sürekli kaygı puan 

ortalamasının 45,4+6,83 olduğu belirlendi. Ameliyat öncesi hastaların ortalama 10,34±2,05 

saat katı kısıtlamasının ve 9,48±2,38 saat de sıvı kısıtlamasının bulunduğu belirlendi. Ayrıca 

hastaların çoğunluğunun (%68,2) orta/yüksek düzeyde açlık hissettiği yine çoğunluğunun 

(%69,8) orta/yüksek düzeyde susuzluk hissettiği belirlendi. Yapılan korelasyon analizinde açlık 

düzeyi ile durumluk kaygı düzeyi arasında ilişkinin pozitif yönde ve anlamlı olduğu (p<0.01), 

susuzluk düzeyi ile durumluk kaygı düzeyi arasında da yine pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 

olduğu belirlendi (p<0.05).                   

Sonuç ve Öneriler: Hastaların oral kısıtlama sürelerinin çoğunlukla 10 saatin üzerinde olduğu 

ve çoğunlukla kendilerini aç ve susamış hissettikleri saptandı. Ayrıca hastalarda susuzluk ve 

açlık hissi arttıkça durumluk kaygı düzeyinin yükseldiği belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda; 

güncel bilgilerin klinik uygulamalara yansıtılması için hizmet içi eğitim programlarının 

düzenlenmesi ve konuyla ilgili hastane protokollerinin gözden geçirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi, Kaygı, Oral Kısıtlama 
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S-45 Elektif Cerrahi Girişim Planlanan Hastaların Perioperatif Açlık Süreleri ile 

Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması 

Gülten SUCU DAĞ1, Fatma TOKPINAR1 

 
1Doğu Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Preoperatif açlık rejiminin cerrahi girişim öncesi geceden uygulanmasının gereksiz 

olduğuna yönelik kanıtlar olmasına rağmen, genellikle hastaların gece yarısından sonra ağızdan 

katı ve sıvı besin alımı durdurulmaktadır.                   

Amaç: K.K.T.C bir devlet hastanesinde cerrahi girişim planlanan hastaların perioperatif açlık 

süreleri ile anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması ve anksiyete düzeylerinin demografik ile 

klinik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir.     

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı– kesitsel olup, örneklemini cerrahi kliniğinde tedavi 

gören 106 hasta oluşturdu. Veriler 01.02.2019 ile 30.06.2019 tarihleri arasında ilgili kurum ve 

etik kurul izni alındıktan sonra toplandı. Hastaların demografik ve klinik özelliklerini 

tanımlamak amacıyla “Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği” ile 

toplandı. Araştırma verilerinin analizinde tanımlayıcı analizler ve ki-kare testi kullanıldı. 

Bulgular: Hastaların; %28,57’sinin 19-35 yaş arasında, %61.3’ünün erkek ve %53.8’inin ASA 

sınıflaması II ve ameliyattan 12 saat önce %53.8’inin katı gıda ile %54.7’inin sıvı almadığı 

saptandı. Hastaların Sürekli Durum Kaygı Ölçeği (SDKÖ) puan ortalaması preoperatif 40.8 ± 

2.66 ve postoperatif 45.66 ± 2.03’tür. Hastaların preoperatif %67.9’unun Durumluk Kaygı 

Ölçeği (DKÖ) puanın ve postoperatif tamamının (%100) SDKÖ puanının orta düzeyde olduğu 

belirlendi. Hastaların preoperatif açlık sürelerine göre, preoperatif DKÖ puanları ve 

postoperatif SDKÖ açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0.05). 

Preoperatif katı gıda ve sıvı alımı kesilme süreleri (12 saat, 2 saat, acil girişim) ile DKÖ puanları 

sınıflaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı (p=.031; p=.019). 

Ameliyattan 12 saat önce katı gıda alımı kesilen hastaların %42.5’inin ve sıvı alımı kesilen 

hastaların %43.4’ünün DKÖ puanlarının orta düzeyde olduğu belirlendi. Hastaların ameliyat 

ve anestezi tipi, cerrahi girişim süresi, preoperatif beslenme hakkında bilgi alma durumu ile 

DKÖ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı (p <0.05).  

Sonuç: Elektif cerrahi girişim geçiren hastaların çoğunlukla ameliyattan 12 saat önce katı ve 

sıvı alımının kesildiği ve preoperatif aç kalma süresi 12 saat olan hastaların orta düzeyde 

anksiyete yaşadığı saptandı.                

Anahtar Kelimeler: Açlık Süresi, Anksiyete, Hemşirelik, Preoperatif Dönem 
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S-46 Hasta Kimliğinin Doğru Tanımlanmasında Sistematik Yaklaşım: PUKÖ 

Değerlendirme Yöntemi 

İlknur YAYLA1, Saliha KOÇ ASLAN1, Dilek ÖZDEMİR1, Hülya ÖZKOL SAYGI1 

 
1Acıbadem Sağlık Grubu 

ÖZET               

Giriş: Hasta kimliğinin doğrulanması, herhangi bir sağlık bakım ortamında, hasta güvenliğinin 

temelini oluşturur ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası hasta güvenliği örgütlerinin birincil 

hedefidir. Hasta güvenliğinde bir lider olarak kabul edilen Uluslararası Ortak Komisyon (Joint 

Commission International=JCI) güvenli, yüksek kaliteli bakım sağlanması için “Ulusal Hasta 

Güvenliği Hedefleri’ni tanımlamıştır. Tanımlanan hedeflerin ilki hasta kimliğinin 

doğrulanmasıdır.                   

Amaç: Yatan hasta katlarında kimlik doğrulama hatalarını engellemek için 2016-2019 yılları 

arasında yapılmış olan 5 PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) çalışmasının 

incelenmesi sonucunda iyileştirme alanlarının belirlenerek, yapılan uygulamalarla kimlik 

doğrulama ile ilgili tıbbi hataların önlenmesi amaçlanmıştır.             

Yöntem: Bu araştırma retrospektif, tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. PUKÖ 

Döngüsü ile Uygulama Aşamaları: (1) Planlama aşaması: Özel bir sağlık grubunun 2016-2019 

yılları arasında gerçekleşen toplam 2324 kimlik doğrulama hatası bu çalışmanın evrenini, 368 

hata ise örneklemini oluşturmuştur. 368 kimlik doğrulama hatası taksonomi başlıklarına göre 

sınıflandırıldığında; hataların en fazla tıbbi kayıt ve laboratuvar sürecinde yaşandığı 

görülmüştür. Kimlik doğrulama hatalarının nedenleri sistemsel, çalışan ve hasta kaynaklı olarak 

gözden geçirilmiştir. Çalışmanın hasta kaynaklı nedenlerine bakıldığında; Kimlik kartı 

taşımayan hastalardan bilgi alma zorluğu ve uzun süre yatan hastaların soru sorulmasından 

rahatsız oldukları görülmüştür. Çalışan kaynaklı nedenlere bakıldığında; en fazla çalışanların 

kimlik doğrulama talimatına uygun davranmadığı görülmüştür. Sistem kaynaklı neden: 

Elektronik hasta kayıtlarından kaynaklanan hatalı hasta kaydıdır.           

Bulgular: (2) Uygula: Kimlik doğrulama hatalarının azaltılmasında çalışana yönelik Kimlik 

doğrulama eğitimleri güncellenmiştir. Kimlik doğrulama ile ilgili kampanyalar, elektronik 

order sistemi ve sözel istem süreçleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Sisteme yönelik 

girişimler ise; barkod cihaz sayılarının artırılmasıdır. Hastalara yönelik ise; kimlik bilekliğinin 

önemi ve sık sık sorulan sorgulamalardan rahatsız olmamaları için bilgilendirici görseller 

hazırlanmıştır. (3)Kontrol Et: 2016-2019 yılları arasında yapılan çalışmalarla 368 olan kimlik 

doğrulama hatası 193’e düşürülerek %47,5 oranında iyileştirme sağlanmıştır. (4)Önlem Al: 

Kimlik doğrulama hatalarının önlenmesinde gösterilen %47,5 iyileşmenin devamlılığının 

sağlanması amacıyla grup genelinde öneriler geliştirilerek, uygulamaya yansıtılmış ve klinik 

çıktıları takip edilerek ilgili ekiplerle paylaşılmıştır.               

Sonuç: Hastalara sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hasta kimliğinin doğrulanması 

sürecinde yaşanabilecek olası tıbbi hatalı uygulamaların önüne geçilebilmesi bakımından, 

sağlık hizmeti sunumunda kullanılan hasta kimliği doğrulama yaklaşımı sadece yerine 

getirilmesi gereken standart bir uygulama olarak görülmemelidir. Hastanın kliniğe kabulünden, 

taburculuğuna kadar tüm süreçlerde kimliğinin doğru tanımlanması, hastaların uygulama 

hakkında bilgilendirilerek, kimlik doğrulama süreci hakkında bilinçlendirilmesi ve bu sürece 

dahil edilmesi, sağlık profesyonellerinin farkındalığının arttırılması önemli olup konuya 

yönelik daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir.                        

Anahtar Kelimeler: Kimlik doğrulama, hasta güvenliği, PUKÖ çalışması 
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S-47 Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Uyku Durumları: Nokta Prevalans 

Çalışması 

Serpil UYAR1, Tuğçe ÇAMLICA2, Fatma ETİ ASLAN3, Hayat YALIN3 

 

 1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 

Bölümü 
2Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

3Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET               

Giriş ve Amaç: İnsan yaşamının temel gereksinimlerinden olan uyku, hayatımızın yaklaşık 

olarak üçte birlik kısmını oluşturmaktadır. Uyku bireylerin sağlık ve yaşam kalitesi için oldukça 

önemlidir. Yaşanan uyku sorunlarının, özellikle cerrahi sonrası yara iyileşmesi başta olmak 

üzere pek çok zararlı etkisi olduğu bilinmektedir. Bütün bu bilgiler doğrultusunda cerrahi 

hastaları ve uyku arasındaki ilişkinin önemi kaçınılmazdır. Bu nedenle araştırmamızda, cerrahi 

kliniklerinde yatan hastaların uyku durumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.   

                

Yöntem: Araştırma, bir günlük nokta prevalans çalışması olarak planlandı. Araştırma, aynı 

ildeki devlet ve üniversite hastanelerinin cerrahi klinikleri olmak üzere iki merkezde 

gerçekleştirildi. Araştırmaya çalışmanın yapıldığı gün içinde dahil edilme kriterlerine uyan ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden, 127 hasta dahil edildi. Araştırma verileri araştırmacılar 

tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 18 soruluk veri toplama formu ile toplandı. 

Verilerin analizinde ‘‘SPSS 25.0’’ istatistik programı, verilerin değerlendirilmesinde 

tanımlayıcı istatistiksel analiz yöntemleri kullanıldı.            

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 55,24±18,20 olup, hastaların 

%57,5’i kadın (n= 73) ve %42,5’i (n=54) erkektir. Hastaların %29,9 (n=38) hipertansiyon 

ve/veya diyabet tanısı vardı. Cerrahi kliniklerde yatan hastaların %25,2’si ameliyat öncesi, 

%74,8’i ameliyat sonrası dönemdedir. Ameliyat öncesi hastaların %50’si uykusuzluk çekerken, 

ameliyat sonrası hastaların %56,8’i uykusuzluk çekmektedir. Ameliyat öncesi hastaların uyku 

değerlendirme ortalaması 5,15±2,64, ameliyat sonrası hastaların uyku değerlendirme 

ortalaması 4,71±2,79’tür. Uykusuzluğun nedenleri ameliyat öncesi hastalarda; ağrı, takip-

tedavi, oda sıcaklığı ya da havasızlığı, endişe-korku, yatak ve yastığın rahatsızlığı iken ameliyat 

sonrası dönemde ağrı, endişe-korku, takip-tedavi, yatak ve yastığın rahatsızlığı ve odada başka 

insanların olması olarak belirlendi.                   

Sonuç ve Öneriler: Çalışma sonuçlarımıza göre, ameliyat öncesi dönem hastaların ameliyat 

sonrası dönem hastalarına göre uyku değerlendirmelerinin daha iyi olduğu belirlendi. Ayrıca 

hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası dönemde bulunan hastaların en çok ağrı nedeniyle 

uykusuzluk çektiği sonucuna ulaşıldı. Bu sonuçlar dikkate alındığında hastaların uyku 

sorunlarına neden olacak faktörlerin düzenlenmesi ve bu konuda farkındalık çalışmalarının 

yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.            

Anahtar Kelimeler: cerrahi, uyku, yatan hastalar 
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S-48 Ameliyat Sonrası Pulmoner Emboli: Olgu Sunumu 

Süleyman ALTUN1, Atilla ARAL1, Özlem ELHAN1, Birsen AKSOY1, Cansev KILIÇ 

SEVENCAN1, Birgül YURDAKUL1 

 
1Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

 

ÖZET                      

Venöz Tromboembolizm (VTE) dünya çapında ciddi bir morbidite ve mortalite oranına sahip 

olup, çoğunlukla Derin Ven Trombozu (DVT) ve Pulmoner Emboli (PE) ilişkilendirilen ciddi 

bir sağlık sorunudur. Tüm ırk ve etnik köken, tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette 

görülebilmektedir. DVT’nin gelişmesinde birçok risk faktörü etkili olmakla birlikte, cerrahi 

müdahaleleri takiben de oluşma oranı oldukça yüksektir. DVT’nin en ölümcül komplikasyonu 

derin bacak venlerinde gelişen trombüsün dolaşıma katılarak pulmoner arterleri tıkamasıyla 

oluşan PE’dir. Bu olgu sunumunda ameliyat sonrası PE gelişen bir hastanın takip süreci 

hemşirelik bakımı yer almaktadır. Dil kökü kanseri tanısı olan 60 yaşındaki erkek hasta ağız içi 

cerrahi müdahale amacıyla hastanemize yatırılmıştır. Bilinen hipertansiyon ve kronik arter 

hastalığı olan hasta 45 yıldır aktif olarak sigara içmektedir. Hastanın ameliyat öncesinde hareket 

kısıtlılığına neden olabilecek herhangi bir durumu bulunmamaktadır. Ameliyat sonrası 

dönemde mekanik ventilasyon ihtiyacı kalmayan hasta kliniğe transfer edilmiştir. Yaklaşık 3 

saatlik klinik süreçten sonra hastada şiddetli nefes darlığı ve göğüs ağrısı belirtileri başlamıştır. 

Yapılan ileri tetkiklerden sonra hastada PE geliştiği tespit edilmiş olup ileri tedavi ve yakın 

gözlem için yoğun bakım ünitesine transferi sağlanmıştır. Yetersiz ventilasyondan dolayı 

hastaya tekrar mekanik ventilasyon desteği sağlanmış olup, yakın gözlem altında takibi 

sürdürülmüştür. Veriler gerekli yasal izinler alındıktan sonra hasta kayıtlarından elde edilmiştir. 

PE geliştikten sonraki 2. günde değerlendirilen hastaya National Institute for Health and Care 

Excellence kılavuzlarında yer alan öneriler doğrultusunda bakım planlandı, uygulandı ve 

değerlendirildi.                

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, Pulmoner emboli, Mekanik profilaksi, Hemşirelik 

bakımı 
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S-49 Genel Cerrahi Hastalarında Algofobinin Ameliyat Sonrası Ağrı ve Konfor 

Düzeyine Etkisi 

Selma ÇARIK1, Sennur KULA SAHİN2 

 
1Cukurova Universitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi 

2İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET               

Giriş: Cerrahi süreçte hastaların yaşadıkları korku, iyileşme ve hastanede yatış süresini 

uzamasına, konfor düzeyini etkilenmesine ve analjezik ajana gereksinimi daha fazla 

artırmaktadır. Cerrahi hemşirelerinin ameliyat öncesi algofobi (ağrı korkusu) olan hastalarda 

profesyonel bakım vermeleri ile ameliyat sonrası komplikasyon gelişiminde azalma, bakım 

kalitesini artırma ve konfor açısından önemlidir.                    

Amaç: Bu çalışma genel cerrahi hastalarında algofobinin ameliyat sonrası ağrı ve genel konfor 

düzeyine etkisinin belirlenerek ağrı korkusuna yönelik hemşirelik girişimlerinin geliştirilmesi 

amacı ile tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı türde yapıldı.               

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin genel cerrahi kliniğinde 

Aralık 2019 ve Şubat 2020 tarihleri arasında çalışmaya alınma kriterlerini karşılayan, istekli ve 

onamı alınmış 203 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında hastaların “Tanıtıcı Özelliklerini 

İçeren Bilgi Formu”, “Görsel Kıyaslama Skalası”, “Genel Konfor ve Ağrı Korkusu” ölçekleri 

kullanıldı. Verilerin istatiksel değerlendirilmesinde yüzde, ortalama student t-testi ve ANOVA, 

Mann Whitney u-testi ile Kruskall Wallis testleri kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmada hastaların %62.6’sı kadın, %36’sı 50-65 yaş grubunda, %48.3’ü ortaokul 

mezunu, %39.4’üne kolon-rektum cerrahi girişimi uygulanan hastalardan oluştuğu belirlendi. 

Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası dönemde orta düzeyde (80.15±22.69) ağrı korkuları 

bulundu. Ameliyat sonrası orta düzeyde (5.17±2.72) ağrı deneyimledikleri, konfor düzeylerinin 

genel ve alt boyutlarının iyi düzeye yakın (128,73±12,03) saptandı. Çalışmada kadınlarda ve 

analjezik kullanan hastaların ameliyat öncesi ağrı korkuları yüksek, evlilerin ağrıyı daha fazla 

hissettiği, 18-33 yaş grubunda yer alanların konfor düzeyleri düşük (p<0.05) bulundu. Hafif ve 

orta şiddetli ağrısı olan hastaların ağrı korkularında artma olmasına karşın konfor düzeylerinde 

azalma belirlendi. Algofobide cinsiyet (OR:12,60) ve konfor düzeyini yaş (OR:2,03) etkilediği, 

algofobi ile konfor düzeyi arasında negatif yönde zayıf ilişki (r=- 0.193; p=0.006) olduğu 

saptandı.                     

Sonuç ve Öneriler: Genel cerrahi hastalarında algofobinin ameliyat sonrası ağrı ve konfor 

düzeylerini etkilediği bulundu. Ameliyat öncesi hastaların ağrı korkusunun 

azalmasına/önlenmesine yönelik eğitim, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yaklaşımlarından 

kullanılmasının yararlı olacağı önerilmektedir.             

Anahtar Kelimeler: Ağrı korkusu, ameliyat öncesi, konfor, genel cerrahi, ameliyat sonrası 
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S-51 Ameliyat Öncesi Uygulanan Gevşeme Egzersizlerinin Anksiyete Düzeyine Etkisi: 

Randomize Kontrollü Çalışma 

 

The Effect of Preoperative Relaxation Exercises on Anxiety Level: A Randomized 

Controlled Study 

Nigar AK TÜRKİŞ1, Nurten TAŞDEMİR2 

1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim 

Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı  

2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                        

Giriş: Ameliyat; büyüklüğü farketmeksizin, fizyolojik, davranışsal ve psikolojik olarak 

hastaları etkileyen ve endişe yaşatan cerrahi işlemlerdir. Yaşanan bu endişe sonucu oluşan 

anksiyete kontrol altına alınmazsa ameliyatın her aşamasında hastalarda istenmeyen sorunlara 

neden olur.                       

Amaç: Bu araştırma, gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi öncesi gevşeme egzersizlerinin, hastaların 

anksiyete düzeyine ve bazı fizyolojik parametrelere etkisini incelemek amacıyla randomize 

kontrollü olarak yapıldı.                     

Gereç ve Yöntem: Araştırma örneklemini, araştırmaya katılmayı kabul edilen 130 hasta 

oluşturdu. Ameliyat öncesi dönemde rahatlatıcı müzik eşliğinde progresif gevşeme egzersizleri, 

deney grubundaki 65 hastaya kulaklıkla 30 dk dinlettirilerek uygulandı. Kontrol grubundaki 65 

hasta ise gevşeme egzersizi yapmadan 30 dk aynı ortamda dinlenerek bekledi. Her iki uygulama 

öncesi 0.dk ve uygulama sonrası 30.dk sistolik ve diyastolik kan basınçları, kalp atım hızları, 

solunum sayıları, anksiyete düzeyleri ve uygulama sonrası memnuniyet düzeyleri 

değerlendirildi.               

Bulgular: Araştırmada, deney grubundaki hastaların uygulama sonrası durumluk kaygı puan 

ortalamalarının, kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük olduğu (p<0,001), deney ve 

kontrol grubundaki hastaların uygulama sonrası sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp atım hızı 

ve solunum sayısına ait bulgularda istatistiksel anlamlı farklılık olduğu bulundu.       

Sonuç: Ameliyat öncesi uygulanan gevşeme egzersizleri hastaların anksiyete düzeyi, sistolik 

ve diyastolik kan basıncı, kalp atım hızı, solunum sayısından oluşan fizyolojik parametereler 

üzerinde etkili olduğu ve gevşeme egzersizi yapılan deney grubu hastalarda memnuniyetin daha 

yüksek olduğu sonucuna varıldı.              

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, gevşeme egzersizleri, cerrahi hasta, ameliyat öncesi dönem, 

gömülü diş 
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ABSTRACT                      

Introduction: Surgery affects patients regardless of their size, physiologically, behaviorally 

and psychologically and causes anxiety in patients. If anxiety is not taken under control, it 

causes problems in patients at every stage of surgery.             

Purpose: This randomized controlled study aimed to examine the effect of preoperative 

relaxation exercises on anxiety level and some physiological parameters of patients undergoing 

impacted third molar surgery.              

Methods: The study sample consisted of 130 patients who were accepted to participate in the 

study. Progressive relaxation exercises accompanied by relaxing music were applied to 65 

patients in the experimental group, listening for 30 minutes with headphones in the preoperative 

period. 65 patients in the control group rested in the same environment for 30 minutes without 

doing relaxation exercises. The systolic and diastolic blood pressures, heart rates, respiratory 

rates, anxiety levels and satisfaction levels after the application were evaluated at the 0th minute 

and 30th minutes after both applications.            

Results: In the study, it was found that the post-application state anxiety mean scores of the 

patients in the experimental group were significantly lower than those of the control 

group(p<0,001). It was found that there was a statistically significant difference in the findings 

of the systolic and diastolic blood pressure, heart rate and respiratory rate of the patients in the 

experimental and control groups after the application.     

Conclusion: It was concluded that postoperative relaxation exercises were effective on the 

physiological parameters of the patient, including anxiety level, systolic and diastolic blood 

pressure, heart rate, and respiratory rate, and that the satisfaction level was higher in the patients 

in the experimental group who performed relaxation exercises.        

Keywords: anxiety, relaxation exercises, surgical patient, preoperative period, impacted tooth 

GİRİŞ 

Ameliyat, büyüklüğü ve hayati önemi fark etmeksizin fizyolojik, davranışsal ve 

psikolojik olarak hastaları etkileyen ve kaygı yaratan cerrahi işlemlerdir (1,2). Hastalar bu 

dönemde ameliyatın kendileri için gerekli olduğunu bilse de son derece endişeli, heyecanlı ve 

hoş olmayan duygu durumu içindedirler (1). Bu durum, hastanın kendisini savunmasız ve 

çaresiz hissetmesine, anksiyete duygu durumu yaşamasına neden olmaktadır (1, 2, 3). 

Anksiyete, çoğunlukla nedeni belli olmayan insanların bazı zamanlarda yaşadığı, fizyolojik 

belirtilerin de eşlik ettiği, iç sıkıntısı, olumsuz bir şey olacakmış hissi ile yaşamı zorlayan ve 

tehdit şeklinde algılanan bunaltı duygusudur (4-7). Çeşitli nedenlerden dolayı yaşanan 

anksiyete, normal düzeyden şiddetli düzeye devam ettiğinde kişinin duygu durumu, fizyolojik 

belirtileri, davranışları anormalleşir ve kişi günlük yaşam aktivitelerini sürdürmekte zorlanır 

hale gelir. Hastalarda nöroendokrin hormonların salgılanmasını arttırarak stres tepkisi 

oluşturmakta, hemostatik dengenin kurulmasını geciktirmekte, anestezik ilaç kullanımını 

arttırmakta, hastanın ameliyata uyumunu azaltmakta, memnuniyetini ve iyileşmeyi olumsuz 

etkilemekte, ameliyat sonrası bakım gereksinimini de arttırmaktadır (4-11). 

Hastalarda ciddi fiziksel, davranışsal ve psikolojik stres yaratan anksiyete, ameliyatın her 

döneminde farklı nedenlere bağlı görülebilir. Hastanın sevdiklerinden, alışkanlıklarından, 

işinden, aktivitelerinden uzaklaşması, bilgi yetersizliği, belirsizlik, uzun süre bekleme, daha 

önceki ameliyat deneyimleri, ameliyatın zorluk ve risk derecesi, ölüm korkusu, anestezi ile ilgili 

riskler, ağrı, iyileşme aşaması ve çeşitli tıbbi uygulamalar hastanın anksiyete yaşamasına neden 

olmaktadır (12-15). 
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Birçok diş tedavi işlemlerinden önce de hastalar farklı düzeylerde kaygı hissetmekle beraber 

ağız ve diş cerrahisi en yüksek kaygının görüldüğü işlemlerdir(16,17). Ağız ve diş cerrahisi 

girişimlerinde hastaların öncelikle anksiyete seviyelerinin kontrol altına alınması gerekir. 

Yüksek düzeyde anksiyeteye sahip olan hastaların diş tedavi merkezlerine gidişleri 

engellenmekte, tedavileri aksamakta veya tedavi süresi uzamakta, ağız sağlığı ve yaşam kalitesi 

olumsuz etkilenmektedir (17-19). Kaygı seviyesi yüksek olan hastaların dental işlemler 

sırasında ve ameliyat sonrası dönemde şiddetli ve uzun süreli ağrı hissettiği belirtilmiştir (17). 

Etkin hemşirelik yaklaşımlarıyla anksiyete ile başa çıkmak mümkündür. Cerrahi 

hastanın ameliyat öncesi psikolojik hazırlığını içeren, hastayı bilgilendirme, rahatlatma, kaygı 

ile başa çıkma becerisini kazandırma ve bakım kalitesini arttırma profesyonel hemşirelik 

girişimlerindendir (20,21). Hastaların anksiyete düzeyini azaltıp, rahatlamalarının 

sağlanabilmesi için farmakolojik olmayan yöntemler de hemşirelik uygulamalarında yaygın bir 

hal almıştır (21-25). Araştırmalarla etkinliği desteklenen farmakolojik olmayan yöntemlerden 

birisi de progresif gevşeme egzersizleridir (22-25). Progresif gevşeme egzersizleri, anksiyeteyi 

azaltan ve gevşemeyi sağlayan, kolay uygulanabilen, hastalara zarar vermeyen ve invaziv 

girişim gerektirmeyen önemli bilişsel-davranışçı tedavi yöntemlerinden birisidir (21-26). 

Progresif gevşeme egzersizleri; hastaların kas gerginlikleri, kan basınçları, kalp atım hızları, 

solunum sayıları, serum laktik asit seviyeleri ve analjezik tüketimlerinde azalma sağlayan 

sistematik tekniktir. Gevşeme egzersizlerinin hastaların iyileşme sürecinin hızlandıran, 

bedensel ve zihinsel rahatlama sağlayan, yaşam kalitesini yükselten ve hemşirelik bakım 

gereksinimini azaltan bir yöntem olduğu yapılan araştırmalarla bildirilmiştir (23-26). 

Diş hekimliğinde ağız, diş tedavisi ve cerrahisi öncesi hastalara hemşire araştırmacılar 

tarafından uygulanan gevşeme egzersizlerinin etkinliğine yönelik araştırmalara pek 

rastlanılmamıştır. Ağız ve diş cerrahisi girişimlerinin hastalar için en büyük kaygı nedeni 

olduğu, anksiyete düzeyi yüksek olan hastalardaki bu durum hastaların ağız ve diş tedavilerinin 

gerçekleşmesinde güçlük yarattığı ve tedavi süreçlerinin aksamasına ve uzamasına neden 

olduğu belirtilmektedir (17,27).  

 

Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırma, gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi öncesi uygulanan gevşeme egzersizlerinin; 

hastaların anksiyete düzeyi ve fizyolojik parametreler (sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp 

atım hızı, solunum sayısı) üzerine etkisini incelemek amacı ile yapıldı. 

 

Araştırma Hipotezleri 

 

H1: Ameliyat öncesi uygulanan gevşeme egzersizleri hastaların anksiyete düzeyini azaltır. 

H1a: Ameliyat öncesi uygulanan gevşeme egzersizleri hastaların fizyolojik parametrelerini 

(sistolik ve diyastolik kan basıcını, kalp atım hızını ve solunum sayısı) düşürür. 

H1b: Gevşeme egzersizleri hasta memnuniyetini arttırır. 

 

YÖNTEM 

 

Araştırma randomize kontrollü olarak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş 

Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği’nde lokal 

anestezi altında gömülü yirmi yaş dişi ameliyatı olacak hastalar, araştırmanın evrenini 

oluşturdu. Araştırma örneklemi ise gerekli kaynak incelemeleri yapılarak hesaplandı (26,28). 

Örneklem sayısı; güç analizi ile (GPower 3.0.10 programı ile) %80 güç ve %5 Tip I hata 
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değerleri için her bir grupta 64 hasta olmak üzere, toplam 128 hasta olarak 

belirlendi. Örnekleme 65 deney, 65 kontrol grubu olarak toplam 130 hasta alındı. 

Örneklem kapsamına alınan ilk hasta, basit rastgele yöntemi kullanılarak kura ile belirlendi. 

Hastalar deney ve kontrol grubu olmak üzere iki ayrı gruba ayrıldı. Araştırma örneklemine; 

Türkçe iletişim kurabilen, araştırmaya katılmaya gönüllü olan, kendilerinden yazılı ve sözlü 

bilgilendirilmiş onam formu alınan, 18 yaş üstü, 45 yaş altı yaş aralığında olan, anlatılan 

bilgileri anlayabilecek düzeyde olan, görme, işitme ve algılama sorunu olmayan, egzersizleri 

yapmayı engelleyecek fiziksel bir rahatsızlığı olmayan, gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi olacak, 

araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 130 hasta kabul 

edildi. 

 

Veri Toplama Süreci 

 

Veriler, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Kliniği’nde toplandı. Örnekleme alınan 130 hasta, basit 

rastgele yöntem ile randomizasyon yapılarak 65’er hastadan oluşan deney ve kontrol grubu 

olmak üzere iki gruba ayrıldı. İlk hasta deney grubuna, ikinci hasta kontrol grubuna alındı. 

Örneklemi oluşturan diğer hastalar için bu sıra takip edildi. Veriler, hastalardan yüz yüze 

görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından toplandı. 

Öncelikle araştırmaya katılmayı kabul edip, araştırma örnekleme alınma kriterlerine uyum 

gösteren deney grubundaki hastalar, klinikte bulunan hasta odasına alındı. Hastalara 

araştırmanın içeriği ve amacı anlatılarak sözel ve yazılı onamları alındı. Hastaların onamları 

alındıktan sonra sırasıyla kişisel bilgi formu, Corah’ın dental anksiyete ölçeği, durumluk ve 

sürekli kaygı ölçeği uygulandı. Verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Deney grubu 

hastalarına Türk Psikologlar Derneği’nin hazırladığı, gevşeme egzersizleri ve gevşeme 

egzersizlerini nasıl yapılması gerektiği konulu CD hakkında bilgi verildi ve hastalara 

araştırmacı tarafından egzersizler gösterildi. CD’deki 30 dakikalık gevşeme egzersizleri akarsu 

sesi ve sözlü yönerge eşliğindeki kısım uygulandı. Gevşeme egzersizlerini yapacak olan deney 

grubu hastaların klinkteki hasta odasında 15 dk dinlendikten sonra 0.dk’da sistolik ve diyastolik 

kan basıncı, kalp atım hızı, solunum sayısından oluşan bulguları monitör yardımıyla ölçüldü. 

Hasta izlem formuna kaydedildi. Sonra hastaya oturur ya da yatar pozisyonda kendini en rahat 

hissettiği hali alması ve gözlerini kapatması istendi. Hastalara, gevşeme egzersizini yapmaları, 

işlem sonucunun olumlu olacağını hayal etmeleri söylendi ve kulaklık yoluyla akarsu sesi ve 

sözlü yönerge eşliğinde progresif gevşeme egzersizleri CD’si dinletilmeye başlatılıp hastaların 

egzersizleri yapması sağlandı. Bu uygulamalar esnasında hasta odasına başka hasta alınmadı ve 

sessiz bir ortam sağlandı. Araştırmacı, bu süre içinde hasta odasında hastanın yanında bir 

müdahele yapmadan bulundu. Gevşeme egzersizleri 30 dk sürdü. Gevşeme egzersizi sonrası 

deney grubundaki hastalardan 30.dk da sistolik, diyastolik kan basıncı, kalp atım hızı, solunum 

sayısından oluşan yaşam bulguları monitor yardımıyla ölçüldü. Hasta izlem formuna 

kaydedildi. Uygulama sonrası durumluk kaygı ölçeği ve memnuniyet ölçeği yüz yüze görüşme 

yöntemi ile dolduruldu. 

Araştırmaya katılmayı kabul edip, araştırma örnekleme alınma kriterlerine uyum gösteren 

kontrol grubundaki hastalar, klinikte bulunan hasta odasına alındı. Kontrol grubundaki 

hastalara araştırmanın içeriği ve amacı anlatılarak sözel ve yazılı onamları alındı. Hastaların 

onamları alındıktan sonra sırasıyla kişisel bilgi formu, Corah’ın dental anksiyete ölçeği, 

durumluk ve sürekli kaygı ölçeği uygulandı. Ölçeklerin yüz yüze görüşme yöntemi ile hastalar 

tarafından doldurulması sağlandı. Klinkteki hasta odasında 15 dk dinlendikten sonra 0.dk’da 

sistolik, diyastolik kan basıncı, kalp atım hızı ve solunum sayısından oluşan bulguları monitör 

yardımıyla ölçüldü. Hasta izlem formuna kaydedildi. Sonra hastaya oturur ya da yatar 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

641 

 

pozisyonda kendini en rahat hissettiği hali alması söyenerek 30 dk beklemesi sağlandı. Bu 

uygulamalar esnasında hasta odasına başka hasta alınmadı ve sessiz bir ortam sağlandı. 30. 

dk’da sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp atım hızı, solunum hızından oluşan yaşam 

bulguları tekrar ölçüldü. Hasta izlem formuna kaydedildi. Uygulama sonrasında durumluk 

kaygı ölçeği ve memnuniyet ölçeği yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulup değerlendirildi. 

Toplam işlem süresi değişkenlik göstermekle beraber, yaklaşık bir saat sürdü. Deney grubu ve 

kontrol grubundaki hastalar uygulamaları biter bitmez ameliyata alındı. 

 

Araştırmanın Etiği 

 

Araştırmanın yürütülebilmesi için, Karabük Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan çalışma İzni, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan kurum izni ve 

araştırmaya katılacak hastalardan araştırma hakkında bilgi verilerek sözlü ve yazılı onamları 

alındı. 

 

Veri Analizi 

 

Araştırma sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 19.0 (Statistical 

Package for Social Sciences) paket programında analiz edildi. İstatistiksel değerlendirme SPSS 

19.0 programı kullanılarak yapıldı. Sözel değişkenler bakımından gruplar arasındaki farklılıklar 

ve değişkenler arasındaki ilişkiler Ki-kare ya da Fisher Kesin Ki-kare testi ile incelendi. Sayısal 

değişkenler bakımından iki grubun karşılaştırılmasında parametrik test varsayımları 

sağlandığında iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, sağlanmadığında ise Mann-

Whitney U testi kullanılmıştır. Sayısal değişkenler bakımından tekrarlı ölçümlerin 

değerlendirilmesi parametrik test varsayımları sağlanıyor ise iki eş arasındaki farkın önemlilik 

testi, sağlanmadığında Wilcoxon testi ile yapıldı. Spearman Korelasyon Analizi uygulandı. 

Sonuçlar % 95 güven aralığında ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

 

BULGULAR 

 

Tablo 1. Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerine Göre Dağılımı 

  

Deney Kontrol Toplam  

Ortalama±S.s. Ortalama±S.s. Ortalama±S.s.    p 

Yaş 

 

        25.3±7. 9    26.2±6. 6   25.7±7. 3 0.136 

  n % n % n % p 

Medeni Durum             

Evli 18 27.7 17 26.2 35 26.9 1.000 

Bekar 47 72.3 48 73.8 95 73.1   

Cinsiyet             

Kadın  33 50.8 35 53.8 68 52.3 0.725 

Erkek  32 49.2 30 46.2 62 47.7   

Öğrenim Durumu         
İlköğretim 4 6.2 4 06.2 8 06.2  
Lise 22 33.8 19 29.2 41 31.5 0.916 

Yüksekokul/Fakülte 39 60 42 64.6 81 62.3   
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Çalışma Durumu       
Çalışan 23 35.4 27 41.5 50 38.5 0.589 

Çalışmayan 42 64.6 38 58.5 80 61.5   

Lokal Anestezi 

Deneyimi              

Yok  41 63.1 37 56.9 78 60.0 0.474 

Var  24 36.9 28 43.1 52 40.0   

Diş Cerrrahisi  

Deneyimi             

Yok 41 63.1 46 70.8 87 66.9 0.456 

Var  24 36.9 19 29.2 43 33.1   

Sigara Kullanımı        

Yok  34 52.3 31 47.7 65 50.0 

Var  31 47.7 34 52.3 65 50.0 0.599 

Sigara Kullanımı        
Günde 1 Paketten 

Az 25 80.6 22 64.7 47 72.3 0.247 

Günde 1 

Paket/Üstü 6 19.4 12 35.3 18 27.7   

Alkol Kullanımı         
Yok  47 72.3 51 78.5 98 75.4  
Var  18 27.7 14 21.5 32 24.6 0.541 

Alkol Kullanımı        
Günde 1Kadehten 

Az 15 88.2 14 100 29 93.6 0.488 

Günde 

1Kadeh/üstü 3 11.8 0 0.0 3 6.5   

 

Araştırmaya dahil edilen hastaların demografik ve klinik özelliklerine göre incelendiğinde; 

deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel anlamlı farklılık olmadığı (p>0.05), grupların 

homojen olduğu belirlendi (Tablo 1). 

 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubundaki Hastaların Uygulama Öncesi Anksiyete Puan 

Ortalamalarının Karşılaştırılması 

Uygulama Öncesi 

 

    Deney    Kontrol  

   Ort.±S.s    Ort.±S.s     p     

Sürekli Anksiyete   46.91±6.08   45.20±5.26    0.076  

C-DAS*   13.03±3.73   13.46±4.02    0.641    

     C-DAS*: Corah Dental Anksiyete Puanı 

Grupların uygulama öncesi sürekli kaygı puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmadı (p>0.05). Grupların uygulama öncesi C-DAS arasında da istatistiksel anlamlı fark 

bulunmadı (p>0.05). Her iki grupta da hastaların uygulama öncesi dental anksiyete puan 

ortalaması ve sürekli anksiyete puan ortalamaları yüksek olduğu belirlendi (Tablo 2). 

 

 

Tablo 3. Grupların Kendi İçinde Uygulama Öncesi ve Sonrası Durumluk 

Anksiyete Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması 
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STAI-S* 

  Uygulama 

   Öncesi 

       Uygulama 

        Sonrası 
  

  Ort.±S.s        Ort.±S.s                p        

Deney 

Grubu 

   51.06±5.35       40.77±3.70            0.000      

Kontrol 

Grubu 

47.66±4.45       49,91±3.70            0.000     

STAI-S*:Durumluk Anksiyete Ölçeği 

 

Deney ve kontrol grubu hastaların uygulama öncesi ve sonrası durumluk anksiyete puan 

dağılımı gösterildi. Deney ve kontrol grubu hastalarına uygulama öncesi ve sonrası durumluk 

anksiyete ölçeği (STAI-S) uygulandı. Gevşeme egzersizleri CD’si dinletilerek gevşeme 

egzersizlerini uygulayan deney grubundaki hastaların STAI-S puanı, gevşeme egzersizleri 

yapmayan kontrol grubundaki hastalara göre daha az anksiyete skoruna sahip olduğu bulundu 

(Tablo 3). 

 

Tablo 4. Deney ve Kontrol Grubundaki Hastaların Uygulama öncesi ve sonrası 

Fizyolojik Parametrelerinin Karşılaştırılması 

  

       Uygulama öncesi 0.dk Uygulama sonrası 30.dk 

Deney Kontrol Deney Kontrol 

Ort.±S.s     Ort ±S.s Ort.±S.s Ort.±S.s 

Sistolik Kan 

Basıncı  

125.17±11.00 123.69±10.23 
115.48±9.9

1 
129.03±9.56 

           p=0.341      p=0.001  

Diyastolik Kan 

Basıncı  

73.40±8.72 71.06 ±10.27 63.77 ±7.37 74.69±9.43 

            p=0.164      p=0.001  

Kalp Atım Hızı 
85.65±7.81 82.08±7.48 78.35±6.43 85.85±7.03 

           p=0.013      p=0.001  

Solunum Sayısı 
19.69 ±2.18 18.80±1.68  17.69±1.87 19.91±1.74 

          p=0.028      p=0.001  

 

Grupların uygulama öncesi sistolik ve diyastolik kan basıncı ortalamaları açısından anlamlı fark 

bulunmazken (p>0.05), uygulama sonrası sistolik ve diyastolik kan basıncı, kalp atım hızı ve 

solunum sayısı ortalamaları açısından fark anlamlı bulundu (p<0.05) (Tablo4). 

 

TARTIŞMA 

 

Bu araştırmada, gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi öncesi gevşeme egzersizleri uygulanan 

deney grubunun, uygulama sonrası durumluk anksiyete puanında azalma gözlendiği belirlendi. 

Progresif kas gevşeme egzersizleri ve derin nefes uygulamaları ile vücudun genel olarak 

gevşemesi sağlanır. Nefes alındığında kasların iyice sıkışması, nefes verildiğinde ise kasların 

gevşemesi sonucunda hastaların bedensel ve zihinsel olarak rahatladığı ve buna bağlı olarak 

anksiyete düzeylerinin azaldığı düşünülmektedir. XY ve ark. yirmi yaş diş cerrahisi olacak 

hastalarda gevşeme eğitiminin hastaların psikolojisi üzerinde etkilerini inceledikleri randomize 

kontrollü araştırmalarında, gevşeme egzersizleri eğitimine dayanan psikolojik hemşirelik 

müdahalesinin etkili olduğu istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirtilmiştir (32). 

Ertuğ ve ark. ameliyat olacak hastalarda doğa sesleri ve gevşeme egzersizlerinin ameliyat 

öncesi anksiyete üzerinde etkinliğini inceledikleri araştırmalarında, hem doğa seslerinin hem 
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de gevşeme egzersizlerinin hastaların ameliyat öncesi dönemde kaygı düzeyini önemli ölçüde 

azalttığı tespit edilmiştir (6). 

Gevşeme egzersizleri ile ameliyat öncesi ve sonrası dönemde anksiyete ve ağrı düzeyinde 

azalma görüldüğü belirtilmiştir (22,23). Bu bilgiye paralel olarak Ko ve Lin cerrahi kliniğindeki 

hastalarda gevşeme egzersizlerinin anksiyete düzeyine etkisini inceledikleri randomize 

kontrollü araştırmasında, gevşeme egzersizlerinin fiziksel ve zihinsel rahatsızlığı azaltıp 

rahatlama sağladığını, stresi, hastalığın ve ameliyatın olumsuz etkilerini, ameliyat öncesi 

anksiyeteyi azalttığını, ameliyat sonrası ağrı ve fiziksel iyileşme sağladığını belirtmişlerdir. 

Gevşeme egzersizlerinin durumluk kaygı puanları dahil olmak üzere fizyolojik bulgularda 

azalma sağlayan, etkili bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir (33). 

Gevşeme egzersizlerinin cerrahi hastalarında anksiyeteli hastaların psikolojik sağlığı ve yaşam 

kalitesini iyileştirmede etkili bir tedavi yöntemi olabileceği belirtilmiştir (34). ). Denhari ve ark. 

progresif kas gevşeme egzersizlerinin kaygılı hastalarda yaşam kalitesi üzerine etkilerini 

inceledikleri araştırmalarında müdahale sonrası kontrol grubundaki hastalara göre gevşeme 

grubunda anksiyete (p<0.01) ve sürekli kaygı (p <0.01) düzeylerinde anlamlı azalma 

gözlenmiştir (34). 

Lin, gevşeme egzersizlerinin hasta anksiyetesini ve ağrısını azaltma üzerindeki etkisini 

inceledikleri randomize kontrollü araştırmalarında, gevşeme egzersizlerinin klinik 

uygulamalarda, hastaların ağrı ve anksiyetesini hafifletmek için tamamlayıcı tedavi olarak 

uygulanabileceğini belirtmiştir (24). Rakel ve Herr cerrahi hastalarda yaptıkları araştırmada 

farmakolojik olmayan bir yöntem olan gevşeme egzersizinin; dikkati başka yöne çekerek, 

iskelet kas kontraksiyonunu azalttığını belirtmişlerdir (35). Bu araştırma sonuçlarına paralel 

olarak Zhao yaptığı araştırmasında da gevşeme egzersizlerinin anksiyete, depresyon ve yaşam 

kalitesini iyileştirmede etkili olduğunu ve gelecekte psikosomatik müdahale amacıyla 

farmakolojik olmayan yöntem olarak önermişlerdir (36). 

Farmakolojik yöntemlere çok fazla ihtiyaç duymadan gevşeme egzersizleri, rahatlatıcı bir 

müzik eşliğinde kas gerginliğini azaltması ile rahatlama sağlayarak anksiyete düzeyinin 

azalması ve yaşamsal bulguların da düzene girmesine yardımcı olduğu gözlenmiştir (21-26). 

Bu araştırmada, gevşeme egzersizleri yapıldıktan sonra hastaların diyastolik ve sistolik kan 

basıncı, kalp atım hızı ve solunum sayısı uygulama öncesine göre düşme gösterdiği belirlendi. 

Bu araştırma sonucuna paralel olarak Ko ve Lin cerrahi kliniğindeki hastalara rahatlatıcı müzik 

eşliğinde gevşeme egzersizlerini anlatan CD dinleterek anksiyete, kan basıncı, solunum hızı ve 

kalp atım hızı üzerine etkisini inceledikleri araştırmasında, gevşeme egzersizleri sonrası 

solunum sayısı, kalp atım hızı, sistolik kan basıncında düşme olduğunu belirlenmiştir (28). 

Yung ve ark. gevşeme egzersizleri ile ortalama kan basıncı değerinde azalma olduğunu 

saptamışlar ve hemşireler için ağrı ve anksiyete gidermede alternatif bir yöntem olduğunu 

belirtmişlerdir (37). 

Salmore ve ark.’nın araştırmasında ise uygulanan müzikle birlikte gevşeme egzersizlerinin 

anksiyete ve kan basıncındaki değişikliklere etkisini incelediklerinde diyastolik kan basıncında 

düşme olduğunu tespit etmişlerdir (38). 

 

Demir ve Arslantaş’ın müzik eşliğinde progresif kas gevşeme egzersizleri uygulaması 

sonrası hastaların hemodinamik parametreleri değerlendirildiğinde; sistolik ve diyastolik kan 

basıncı, kalp atım hızı ve solunum sayısı gruplar arasında istatistiksel açıdan ileri düzeyde 

anlamlı farklılık olduğu saptanmışlardır (26). 

Yapılan bu araştırmalarda olduğu gibi araştırmamızdan elde edilen bulgu ve sonuçlar paralellik 

göstermektedir. Ameliyat öncesi dönem de rahatlatıcı müzik eşliğinde gevşeme egzersizleri 

uygulaması hastalar da kas gerginliğini azaltıp rahatlama etkisi yaratarak anksiyete düzeyinde 

azalma ve fizyolojik parametrelerde düşme gösterdiği söylenebilmektedir. Farmakolojik 
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yöntemlere çok fazla ihtiyaç duymadan gevşeme egzersizleri, rahatlatıcı bir müzik eşliğinde 

kas gerginliğini azaltması ile rahatlama sağlayarak anksiyete düzeyinin azalması ve yaşamsal 

bulguların da düzene girmesine yardımcı olduğu gözlenmiştir. 

Bu araştırmada, gevşeme egzersizleri yapılan deney grubu hastalarının memnuniyet 

düzeyi kontrol grubundaki hastalara göre daha yüksek saptanmıştır. Araştırma sonucuna benzer 

olarak Taşdemir ve Özbayır araştırmasında progresif gevşeme egzersizleri sonrası hastaların 

memnuniyet düzeyi yüksek bulunmuş olup (23) ve yine Oyur-Çelik ve Dramalı’nın 

araştırmasında da hastaların progresif gevşeme egzersizleri uygulamasından memnuniyet 

düzeyi yüksek bulunmuştur (39). 

 

SONUÇ 

 

Ameliyat öncesi dönemde uygulanan gevşeme egzersizlerinin deney grubundaki 

hastaların anksiyete düzeylerini azalttığı, fizyolojik parametreleri düşürdüğü, gevşeme 

sağlayarak stresi azalttığı, diş hekimliği merkezlerinde cerrahi işlemlerden önce de gevşeme 

egzersizlerinin uygulanabilecek bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 
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S-52 The Effect of Positive Self Affirmations on Anxiety and Perceived Discomfort 

Among Patients Undergoing Open 
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ABSTRACT             

Background: Anxiety is common in patients who undergo cardiac surgery and a significant 

cause of morbidity.                

Objective: This paper investigated the effect of self-affirmations on anxiety in patients 

undergoing open cardiac surgery.               

Methods: This study adopted a randomized controlled pretest-posttest follow-up research 

design. The study was conducted at a public training and research hospital (Istanbul, Turkey) 

specializing in thoracic and cardiovascular surgery. The sample consisted of 61 patients 

randomized into two groups: experimental (n=34) and control (n=27). The experimental group 

participants listened to self-affirmations for three days after surgery. Anxiety levels of all 

participants were measured daily.                  

Result: The control group had significantly higher anxiety than the experimental group three 

days after surgery (p<0.01). Pain, dyspnea, palpitations, nausea, and fatigue were more 

common in the control group than in the experimental group (p<0.01).      

Conclusion: Self-affirmations help reduce anxiety and discomfort in patients who undergo 

open cardiac surgery.                     

Keywords: Anxiety, open-heart surgery, affirmation 
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S-53 Ameliyat Öncesi Korku ile Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Arasındaki İlişki 
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ÖZET               

Giriş ve Amaç: Hasta memnuniyeti hemşirelik bakımının değerlendirilmesinde önemli bir 

gösterge olarak kabul edildiği için, memnuniyetle ilişkili faktörlerin bilinmesi önemli ve 

gereklidir. Bu araştırmanın amacı cerrahi hastalarında ameliyat öncesi korku ile hemşirelik 

bakımından memnuniyet arasındaki ilişkiyi belirlemektir.                  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu araştırma, Türkiye’nin bir üniversite 

hastanesinde, planlı majör cerrahi girişim geçiren 110 hasta ile yürütüldü. Veriler hasta tanıtım 

formu, Cerrahi Korku Ölçeği ve Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği ile 

ameliyattan bir gün önce ve ameliyat sonrası dönemde yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. 

Bulgular: Hastaların korku ve memnuniyet ölçek puanları incelendiğinde, Cerrahi Korku 

Ölçeği toplam puan ortalamasının düşük (27,95±19,97), Newcastle Hemşirelik Bakımı 

Memnuniyet Ölçeği puan ortalamasının yüksek (90,55±12,54) olduğu belirlendi. Hastaların 

Cerrahi Korku Ölçeği ameliyatın kısa dönem etkileri ile ilgili alt boyut puan ortalaması (12,87± 

10,71 ile Newcastle Hemşirelik Bakımı Memnuniyet Ölçeği puan ortalaması arasında negatif 

yönde bir ilişki olduğu belirlendi (p<0,05).                 

 Sonuç ve Öneriler: Hastaların ameliyat öncesi dönemde korku düzeylerinin yüksek olması, 

memnuniyet düzeylerini olumsuz etkilemektedir. Cerrahi hastalarının hemşirelik bakımından 

memnuniyet düzeylerinin arttırılması ve ameliyat öncesi dönemde korku düzeylerini 

azaltılması için hemşirelik girişimleri uygulanmasını önermekteyiz.           

Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi korku, cerrahi, hasta memnuniyeti, hemşirelik, 

hemşirelik bakımı 
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ÖZET             

Giriş: Hemşireliğin temel görevi olan bakım çalışmalarda hastalar tarafından; bilgi verme, 

güven ilişkisi kurma, iyileştirici bir etkileşim, bireyselleştirilmiş, destekleyici, duyarlı, insancıl 

yaklaşım, eylemde bulunma, sahiplenme, fizyolojik ihtiyaçların karşılanması, hemşire 

tarafından tanınma, gülümseme, arkadaşça yaklaşma olarak algılanmaktadır. Hemşirelik 

bakımı sürecinde karşılıklı güven, empati, mahremiyet, etik ve ahlaki değerler önemli yer 

tutmaktadır. Mahremiyet hastanın hastalığı ile ilgili bilgilerin gizli olması gerektiğini içerdiği 

gibi hastanın bedensel ve zihinsel mahremiyetini de içine almaktadır. Hastaların mahremiyet 

konusunda beklentilerinin karşılanması onların sağlık hizmetlerinden memnuniyetini artıran 

önemli bir unsurdur.                                                      

Amaç: Cerrahi hastalarının hemşirelik bakım algısı ve hasta mahremiyetine ilişkin görüş ve 

deneyimlerini belirlemek amacıyla yapıldı.                    

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın Tipi: Araştırma kesitsel-tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın 

Zamanı: 01 Ağustos 2019- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın Evreni: 

Akdeniz bölgesinde bir devlet hastanesi ile Ege bölgesinde bir eğitim araştırma hastanesinin 

cerrahi kliniklerinde yatan hastalar araştırmanın evrenini oluşturdu. Araştırmanın Örneklemi: 

Çalışmaya gönüllü katılan 202 hasta araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veri Toplama 

Yöntemi: Veriler, araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan Hasta Tanıtım 

Formu, Mahremiyet Soru Formu ve Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayış Ölçeği (HHBAÖ) 

kullanılarak yüz yüze toplandı. Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanıldı. Verilerin 

analizinde t testi; Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi kullanıldı Etik: Girişimsel Olmayan 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik kurul izni alındı. Bulgular: Çalışmaya katılan 

hastaların, %54,5’i Akdeniz, %45,5’i Ege bölgesindendir. Hastaların yaş ortalaması 

52.98±15.64’ yaş, %61,4’ü kadın, %42,1’nin ekstremite ameliyatı, %41,6’sının hastaneye 

birinci yatışı olduğu görüldü. Hastaların, %78,2’si “Hasta bilgilerini üçüncü kişilerin duyması 

engellendi”, %91,1’i “Hasta odalarına girişler mahremiyetime özen gösterilerek yapıldı” 

sorularına “evet” olarak yanıt verdi. HHBAÖ toplam puan ortalamasının 71.35±7.81 olarak 

bulundu. Katılımcıların bulundukları hastanelere göre HHBAÖ ve alt boyutlarından aldıkları 

puanların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı bulundu. Ölçeğin 

Cronbach's Alpha güvenirlilik katsayısı 0,947 olarak bulundu. Sonuç ve Öneriler: Hastaların 

hemşirelik bakımını algılama düzeylerinin yüksek ve hasta mahremiyetine ilişkin görüşlerinin 

olumlu yönde olduğu görüldü. Sağlık çalışanlarının, hastaların bakımını kişiselleştirmesine 

özen göstermeleri ve bakım sırasında hasta mahremiyetini koruma ve sürdürmede göz ardı 

edilen konuların belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilmektedir.          

Anahtar Kelimeler: Bakım Algısı, Hemşirelik, Mahremiyet 
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ÖZET              

Giriş: Cerrahi geçirmiş yaşlı hastalar yaşlılığa bağlı engeller, fizyolojik değişiklikler, stres 

yanıtın azalması ve cerrahi girişimler nedenleri ile daha fazla bakıma ve desteğe ihtiyaç duyar. 

Bu doğrultuda bu hastaların bakımlarını üstlenen bakım veren bireyler fiziksel, psikolojik 

bakım yükü ve stres gibi olumsuzluklar yaşayabilir. Bakım verenlerin üstendikleri bakım 

rolünü sürdürmeleri için yaşadıkları olumsuzlukların tespit edilmesi önemlidir.     

Amaç: Bu çalışmanın amacı, cerrahi geçiren yaşlı hastalara bakım veren bireylerin bakım 

verme yükünü ve stres durumlarını incelemekti.                   

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma bir üniversite hastanesinde cerrahi geçirmiş 

yaşlı hastalara bakım veren 90 birey ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından hazırlanan soru kağıdı kullanıldı. Soru kağıdı dört bölümden oluştu. Birinci bölümde 

hasta tanıtım formu, ikinci bölümde hastaya bakım veren tanıtım formu yer alırken üçüncü 

bölümde Bakım Verme Yükü Ölçeği (BVYÖ) ve dördüncü bölümde de Bakım Verenin Stres 

Ölçeği (BVSÖ) yer almakta idi. Araştırma verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri ve 

korelasyon analizleri kullanıldı.               

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bakım veren bireylerin yaş medyanı 50.57±13.43 

(min:20, maks:75)’tür. Bakım veren bireylerin %72.2’si kadın, %78.9’u evli, %37.8’i hastanın 

eşi, %78.9’u çocuk sahibi, %34.4’ü yükseköğretim mezunu, %42.2’si ev hanımıdır. BVYÖ 

puan medyanı 50.00±13.48 iken BVSÖ puan medyanı 5.00±3.61’dir. Bununla birlikte BVYÖ 

puan medyanı ile BVSÖ puan medyanı arasında pozitif yönlü çok güçlü düzeyde istatistiksel 

olarak anlamlı (r:0.750, p:0.000) bir ilişki bulundu.                

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada cerrahi geçiren yaşlı hastalara bakım verenlerin bakım yükü 

ve stresleri orta düzeyde bulundu. Aynı zamanda bakım yükünün artmasının stresi de artırdığı 

bulundu. Bakım yükünün ve stresin azaltılması için bakım verenlerin bakım döneminin 

başlangıç aşamasında hazırlanması ve desteklenmesi önemlidir.          

Anahtar Kelimeler: bakım verme yükü, stres, yaşlı, yaşlı cerrahi hastası 
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S-56 Cerrahi Vakalarla Planlanan Bakım Eğitiminin Bakım Davranışına ve Öz 

Yeterlilik Düzeyine Etkisi 

Aydanur AYDIN1 

 
1Gümüşhane Üniversitesi 

 

ÖZET                      

Amaç: Bu araştırmanın amacı, cerrahi hastalıklar hemşireliği kapsamında hazırlanan vaka 

örnekleri ile yapılandırılmış online bakım eğitiminin öğrencilerin bakım davranışlarına ve öz 

yeterlilik düzeylerine yansımalarını belirlemektir.                

Yöntem: Yarı deneysel türde olan araştırma, Türkiye’de bir üniversitede öğrenim gören 

öğrenim gören 104 (52 girişim ve 52 kontrol) hemşirelik öğrencisi ile tamamlandı. Araştırma 

kapsamında öğrencilerin cerrahi hastalıklar hemşireliği kapsamındaki hastalıklara ilişkin 

vakalar online platformda farklı uygulamalarla (kahoot, vb.) tartışıldı. Girişim grubu 

öğrenimlerini yapılandırılmış vakalar eşliğinde farklı uygulamalarla desteklenmiş eğitim 

verilirken kontrol grubu klasik düzende eğitim aldı. Her iki gruptaki öğrenciler eğitimden önce 

ve eğitimden üç ay sonra araştırmacı tarafından online platformda hazırlanan veri toplama 

formu ile verileri toplandı. Soru formları; tanıtıcı özellikler formu, bakım davranışları ölçeği 

(BDÖ-24) ve hemşirelik öğrencilerinin öz-yeterliliklerini belirleyecek soruları içermektedir. 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde student t testi, ANOVA ve korelasyon testleri ile 

kullanıldı.               

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.6±1.2 ve çoğunluğu kadındır. Gruplar arasında 

eğitim başlamadan önceki ölçümde bakım davranışları, öz yeterlilik açılarından farklılık 

yoktur. Deney grubundaki öğrencilerin eğitim öncesi ve sonrası BDÖ-24 puanları arasında 

anlamlı farklılık oluştuğu tespit edildi. Bu farklılığa yaş, yaşanılan coğrafi bölge ve bakım 

değerlendirme puanlarının etki gösterdiği belirlendi. Erkek öğrencilerin bakım davranışları 

kızlardan daha yüksek olduğu saptandı. Bakım davranışı yüksek olan öğrencinin öz 

yeterliliklerinin daha yüksek olduğu görüldü. Deney grubundaki öğrencilerin bakım 

değerlendirmelerinin kontrol grubundakilere eğitim sonrası anlamlı yükseklik gösterdiği tespit 

edildi. Hemşirelik öğrencilerinin yaş, algılanan bakım değerlendirme puanları ile bakım 

davranışı puanları arasında anlamlı bir ilişki bulundu.                

Sonuç: Erkek öğrencilerin kadınlara göre daha fazla bakım davranışı geliştirebildiği ifade 

edilebilir. Bakım davranışının yüksekliği öz yeterlilik düzeyine katkı sağlayabilecek bir 

değişkendir. Yaşın algılanan bakımı değerlendirmede önemli bir değişken olduğu ve bakım 

davranışları puanının üzerinde pozitif etki oluşturduğu görülmektedir. Online eğitim düzeyinde 

öğrencilerin ilk ölçümlerinde edindikleri bakım davranışlarını geliştirmede verilen planlı 

eğitimin etkili artışı sağlamada doğru bir yol olduğu söylenebilir.          

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, bakım davranışları, e-öğrenme, cerrahi 
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S-57 Cerrahi Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri ve Kaygı 

Düzeylerinin Belirlenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği 

Özge UZUN1, Nurhan BAYRAKTAR2, Mehtap AKTEPE3 

 
1Emekli Öğretim Üyesi, İzmir 

2Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Lefkoşa, KKTC 
3Ereğli, Konya, 

 

ÖZET               

Giriş: Cerrahi hastaların peri-opertif dönemde özel bilgilere gereksinimleri vardır. Etkili 

taburculuk eğitimi için hastaların öğrenim gereksinimlerinin ve kaygı düzeylerinin belirlenmesi 

önemlidir.                      

Amaç: Bu çalışmanın amacı, cerrahi hastaların taburculuk sonrası öğrenim gereksinimlerini, 

kaygı düzeylerini ve öğrenim gereksinimleri ile kaygı düzeyleri arasında bir ilişki olup 

olmadığını belirlemekti.                      

Gereç ve Yöntem: Bu ilişkisel, tanımlayıcı ve kesitsel çalışma, Ocak-Nisan 2018 tarihleri 

arasında, Kuzey Kıbrıs’ta bir Üniversite Hastanesinin cerrahi kliniklerinde yürütüldü. 

Çalışmann örneklemini 50 yetişkin (30 kadın, 20 erkek) cerrahi hasta oluşturdu. Çalışma için 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulu’ndan onay alındı. Taburculuğu planlanan uygun ve 

gönüllü hastalar çalışmaya dahil edildi. Veriler hastalar taburcu edilmeden yaklaşık 24-48 saat 

önce toplandı. Veriler, Hasta Bilgi Formu, Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (HÖGÖ) ve 

Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği’nin Anksiyete Alt Ölçeği (HADÖ-A) ile toplandı, 

tanımlayıcı, karşılaştırmalı istatistiksel testlerle analiz edildi.            

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 50.05 ± 18.30 idi; ortalama hastanede kalış süresi 5.06 ± 

4.20 gündü. HÖGÖ ortalama toplam puan ortalaması 218.10 ± 38.34 idi ve 4.3 önem seviyesi 

ile “çok önemli” olarak belirlendi. HÖGÖ’nin “İlaçlar” alt ölçeği için ortalama puan 36.36 ± 

6.64 olup en yüksek öneme sahipti. Alt ölçeklerin ortalama puanlarına göre, hastalar bu 

alanların genel olarak eğitim için “çok önemli” olduğunu ve en düşük olarak da “durumla ilgili 

duygular” alanını belirttiler. Ortalama anksiyete toplam puanı 5.74 ± 4.43 olup ölçek kesme 

notası 10 üzerinden düzük düzeyde idi. Toplam HÖGÖ puanları ile toplam anksiyete puanları 

arasında istatistiksel olarak orta düzeyde pozitif ilişki olduğu belirlendi (r =, 548, p = 000, P 

<0.01).                       

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmanın sonuçları, cerrahi hastaların taburculuk sonrası bilgi 

gereksinimlerinin yüksek düzeyde olduğunu ve öğrenim gereksinimi yüksek olan hastaların 

kaygı düzeylerinin de yüksek olduğunu gösterdi. Bu nedenle, hemşireler taburculuk eğitimini 

hastaların öğrenim gereksinimi yüksek olan özel alanlara ve kaygı düzeylerine göre 

yapılandırmalıdır.                 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hasta, öğrenim gereksinimleri, kaygı, hemşirelik, Kuzey Kıbrıs 
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S-58 Kendi Kendine Testis Muayenesi Farkındalığını Artırmak İçin Eğitim Materyali 

Tasarımı 

Nilgün AKSOY1, Büşra Nur TEMÜR1, Cafer ÖZDEMİr1, Ebru KARAZEYBEK1 

 
1Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET              

Giriş ve Amaç: Testis kanseri, 15-35 yaş arası erkekler arasında en sık görülen malignitedir. 

Kendi kendine testis muayenesi, geç evre testis kanseri tanılarını önlemek için önemli bir 

araçtır. Bu poster kendi kendine testis muayenesi yapmayı hatırlatmak için geliştirilen eğitim 

materyalini tanıtmak amacıyla yapıldı.                    

Gereç ve Yöntem: Güncel literatür ve ilgili rehberler taranarak kompakt bir eğitim materyali 

hazırlandı. Kişilerin banyoda kullanabilmesi amacıyla hazırlanan materyal, kapı kollarına, 

banyo/duş aparatlarına takılabilecek şekilde su geçirmez materyal kullanılarak hazırlandı.  

Bulgular: Geliştirilen eğitim materyaline takvim eklenip, testis tümörleri ile ilgili kısa bir 

bilgilendirmeye yer verilmiştir. Ayrıca doktora başvurulması gereken durumlar sıralanmıştır. 

Çift taraflı tasarlanan eğitim materyalinin diğer tarafında resimli açıklamalar ile kendi kendine 

testis muayenesi anlatılmıştır. Kanserle ilgili farkındalığın arttırılması için öncelikle toplumla 

ilgili çeşitli projeler yapılmalı, eğitim programları yürütülmeli ve sağlık profesyonelleri için 

uygun bir eğitim sistemi dahil olmak üzere çok yönlü önlemler alınmalıdır.               

Sonuç ve Öneriler: Kendi kendine testis muayenesi yapmayı hatırlatmak için geliştirilen 

materyal erkekler için pratik ve kullanışlı bir araçtır. Kendi kendine testis muayenesi yapma 

oranlarını arttırmak için hatırlatıcı materyallerin kullanılarak etkilerinin belirlendiği çalışmalara 

ihtiyaç duyulmaktadır. Geliştiren materyalin testis kanseri ve kendi kendine testis muayenesi 

farkındalığını artırmak için kullanılmaları önerilir.            

Anahtar Kelimeler: testis tümörü, testis muayenesi, eğitim materyali 
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S-59 Sağlıkla İlişkili Fakülte Öğrencilerinin Kendi Kendine Testis Muayenesine İlişkin 

İnanç ve Davranışlarının Belirlenmesi 

Ebru KARAZEYBEK1, Cafer ÖZDEMİR1, Büşra Nur TEMÜR1, Nilgün AKSOY1 

 
1Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET              

Giriş: Testiküler kanserler 15 ve 35 yaşları arasındaki genç erkeklerde görülen malign tümörler 

arasındadır. Erken dönemde tanı konulamaması ve tedaviye geç başlanması neticesinde sıklıkla 

ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Tanı ve tedavide gecikmelerin nedenleri arasında, genç 

erkeklerin erken tanı için oldukça önemli olan testiküler kanserlerin oluşturduğu riskleri ve 

kendi kendine testis muayenesi ile ilgili bilgi eksikliğinin olması gösterilmektedir.  

                      

Amaç: Bu çalışma, bir üniversitede sağlıkla ilgili fakültelerde öğrenim gören erkek öğrencilerin 

kendi kendine testis muayenesine yönelik yaklaşımlarını belirlemek, kendi kendine testis 

muayenesi konusundaki farkındalık düzeylerini belirlemek ve testis tümörlerinin erken 

teşhisine katkıda bulunmak amacıyla yapılmıştır.                

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışma, Türkiye'nin 

güneyindeki bir devlet üniversitesinin sağlıkla ilgili fakültelerinde Eylül-Kasım 2019 tarihleri 

arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Hemşirelik, Tıp ve Diş Hekimliği fakültesi 

4. sınıfta öğrenim gören toplam 370 erkek öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak 

“Tanımlayıcı Özellikler Formu” ve “Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği” kullanıldı.  

Bulgular: Hemşirelik fakültesi öğrencilerinin %59.6 (n=28)’sı Kendi Kendine Testis 

Muayenesi’ne ilişkin bilgi aldıklarını belirtirken, tıp fakültesi öğrencilerinin %72 (n=67)’si ve 

diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin %67.7 (n=21)’si daha önce bu konuda bilgi almadıklarını 

belirtti. Bilgi aldığını belirten hemşirelik fakültesi öğrencilerinin %75.0'inin (n=28) TSE'yi 

derslerde öğrendiği belirlendi. Ayrıca tıp fakültesi öğrencilerinin %40.0'ı (n=26) ve diş 

hekimliği fakültesi öğrencilerinin %33,3'ü (n=10) sağlık personelinden bilgi almıştır. 

Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği alt boyut puanlarının aritmetik ortalamalarının 

fakültelere göre yararlar (F (2.168) =4.915, p=0.08), engeller (F (2.168) =4.831, p=0.09) ve öz 

etkililik-güven (F (2.168) =5.816, p=0.04) alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlendi.                    

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği'nden alınan puanlar 

orta düzeydeydi. Araştırma, sağlıkla ilgili fakültelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin 

kendi kendine testis muayenesi uygulama oranlarının ve kendi kendine testis muayenesine 

yönelik tutumlarının düşük olduğunu ortaya koydu. Bu öğrencilerin kendi kendine testis 

muayenesi hakkında uygun şekilde bilgilendirilmeleri ve farkındalıklarının arttırılması 

gerekmektedir.                

Anahtar Kelimeler: Davranış, Sağlık İnanç Modeli, Öğrenci, Testis Kanseri 
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S-60 Hasta Düşmelerinin Önlenmesinde Sistematik Yaklaşım: PUKÖ Değerlendirme 

Yöntemi  

  

 A Systematic Approach to the Prevention of Falls: PDCA Evaluation Method  

 

Saliha KOÇ ASLAN1, İlknur YAYLA1, Dilek ÖZDEMİR1, Semra KÜÇÜK1 

 
1Acıbadem Sağlık Grubu,  

 

 

ÖZET 

Giriş: Hastanelerde sık görülen hasta düşmeleri sonuçları ciddi olan tıbbi hatalar arasında yer 

almaktadır. Hastane ortamında meydana gelen tüm istenmeyen ve beklenmeyen olayların %84' 

ünden fazlası düşmelerle ve düşme ile ilgili olaylarla ilişkilendirilmiştir. Bu düşmelerin 

yaklaşık %33 'ü yaralanma ile sonuçlanmış ve %4-6’sı ise hastalarda ciddi yaralanmalara sebep 

olmuş veya ölümle sonuçlanmıştır. Hemşireler, sağlık bakımı verirken hasta düşmelerinin 

önlenmesinde ve yaralanmaların azaltılmasında önemli bir role sahiptirler. 

Amaç: Yatan hasta katlarında; hasta düşmelerinin önlenmesi için 2016-2019 yılları arasında 

yapılmış 10 PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et) çalışmasının incelenmesi sonucunda iyileştirme 

alanlarının belirlenmesi ve bu iyileştirmelerin hasta düşmelerinin önlenmesinde ve hasta 

bakımına katkı sağlamada kullanılması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu araştırma retrospektif, tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. PUKÖ 

Döngüsü ile Uygulama Aşamaları: (1)Planlama aşaması: Çalışmanın evrenini özel bir sağlık 

grubunun yatan hasta katlarında hasta düşmelerini önlemeye yönelik 2016-2019 yılları arasında 

yapılan 10 PUKÖ değerlendirmesi oluşturmuş, verilere PUKÖ değerlendirme formlarının 

incelenmesi ile ulaşılmıştır. Hasta Düşme Nedenleri; Hasta Kaynaklı, çalışan kaynaklı ve 

sistem kaynaklı olarak sınıflandırılmıştır. İncelenen çalışmalarda 107 hasta düşmesi belirlenmiş 

ve mahremiyet nedeniyle hastaların banyo ve tuvalet ihtiyaçlarında hemşireye haber vermemesi 

hasta düşmelerinde öncelikli neden olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: (2)Uygula: Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar; hastaya, 

çalışana ve sisteme yönelik olarak sınıflandırılmıştır. Düşmelerin önlenmesi amacıyla; hasta ve 

yakınlarına eğitim verilmiş, bilgilendirme dokümanları hazırlanmış, hastaların lavabo ihtiyacı 

için hemşireye haber vermemesine yönelik girişimler uygulanmış, mesai saati dışında hasta 

takipleri arttırılmış, çalışan eğitimleri güncellenerek yeniden verilmiştir. (3)Kontrol Et: 2016-

2019 yılları arasında 107 olan düşen hasta sayısı 64’e düşürülerek %40 oranında iyileştirme 

sağlanmıştır. (4)Önlem Al: Hasta düşmelerinin önlenmesinde gösterilen %40’lık performansın 

devamlılığının sağlanması amacıyla grup genelinde öneriler geliştirilmiş ve bu önerilerin 

uygulamalara yansıtılarak ve klinik çıktıları takip edilerek ilgili ekiplerle paylaşılmıştır. 

Sonuç ve Öneriler: Hasta düşmelerinin önlenmesi ve yaralanmaların azaltılmasında 

hemşirelerin rolü önemli olup, hastanede güvenli çevre oluşturulması, düşmelerin önlenmesi 

yasal ve etik sorumlulukları arasında yer almaktadır. Hasta düşmelerinin önlenmesi amacıyla 

hastane takip sistemi/Olay bildirim sistemi üzerinden düzenli takiplerin yapılması 

sağlanmalıdır. Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik kurumların yazılı prosedür ve 

talimatları olmalıdır. Çalışan eğitim ve yetkinlikleri takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta düşmeleri, hasta güvenliği, PUKÖ çalışması 

 

ABSTRACT 

Introduction: Falls of patients, which are common in hospitals, are among the medical errors 

with serious consequences. More than 84% of all adverse and unexpected events occurring in 
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the hospital setting were associated with falls and fall-related events. Approximately 33% of 

these falls resulted in injury, and 4-6% resulted in serious injury or death to patients. Nurses 

have an important role in preventing falls and reducing injuries while providing health care. 

Aim: In inpatient floors; As a result of examining 10 PDCA (Plan-Do-Check-Act) studies 

conducted between 2016-2019 for the prevention of patient falls, it is aimed to determine the 

improvement areas and to use these improvements to prevent falls and contribute to patient 

care. 

Method: This research was planned as retrospective, descriptive and cross-sectional. 

Implementation Stages with the PDCA Cycle: (1)Planning phase: The universe of the study 

consisted of 10 PDCA evaluations made between 2016-2019 to prevent falls in the inpatient 

floors of a private health group, and the data were obtained by examining the PDCA evaluation 

forms. Causes of Falls; It is classified as patient origin, employee origin and system origin. In 

the studies examined, 107 falls were determined, and the fact that patients did not inform the 

nurse about their bathroom and toilet needs due to privacy was determined as the primary reason 

for patient falls. 

Results: (2) Do: Applications for the prevention of patient falls; classified as patient, employee 

and system oriented. In order to prevent falls; training was given to the patients and their 

relatives, information documents were prepared, attempts were made to prevent patients from 

notifying the nurse for the need for a washbasin, patient follow-ups were increased on the shifts 

and employee trainings were updated and re-given. 

(3)Check: The number of patients falling from 107 between 2016-2019 was reduced to 64, 

resulting in an improvement of 40%. (4) Act: In order to ensure the continuity of the 40% 

performance shown in the prevention of patient falls, recommendations were developed 

throughout the group and these recommendations were shared with the relevant teams by 

reflecting them on the practices and following the clinical outputs. 

Conclusion and Recommendations: The role of nurses is important in preventing patient falls 

and reducing injuries, creating a safe environment in the hospital and preventing falls are among 

their legal and ethical responsibilities. In order to prevent patient falls, regular follow-ups 

should be made through the hospital follow-up system / notification system. Institutions should 

have written procedures and instructions for the prevention of patient falls. Employee training 

and competencies should be followed 

Keywords: Patient falls, patient safety, PDCA 

 

 

GİRİŞ  

 

 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) düşmeyi; kişinin istemeden yere veya bulunduğu düzeyin 

altına inmesi ile sonuçlanan olay olarak tanımlamaktadır.1 Hastanelerde sık görülen hasta 

düşmeleri, sonuçları ciddi olan tıbbi hatalar arasında yer almaktadır. Hastane ortamında 

meydana gelen tüm istenmeyen ve beklenmeyen olayların %84' ünden fazlası düşmelerle ve 

düşme ile ilgili olaylarla ilişkilendirilmiştir. Bu düşmelerin yaklaşık %33'ü yaralanma ile 

sonuçlanmış ve %4-6’sı ise hastalarda ciddi yaralanmalara sebep olmuş veya ölümle 

sonuçlanmıştır.2 Hemşireler, sağlık bakımı verirken hasta düşmelerinin önlenmesinde ve 

yaralanmaların azaltılmasında önemli bir role sahiptirler.3  

Uluslararası Birleşik Komisyon (Joint Commission International-JCI) hasta düşmelerini, 

hastada yaralanmaya neden olan ya da olmayan plansızca yere iniş olarak tanımlayarak 

düşmelerin önlenmesini hasta güvenliği hedeflerinden biri olarak belirlemiştir. Düşmelerin 

önlenmesine yönelik hastaneler, düşme sonucu hasta yaralanmalarının önlenmesi için bir süreç 

geliştirmeli ve uygulamalıdır.4 Yaşlı erişkin hastalarda düşmelerin önlenmesine yönelik yapılan 
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kanıta dayalı çalışmalara rağmen, bakım kalitesinin düşük olmasına bağlı olarak yaş ilerledikçe 

düşmeye bağlı ölüm oranı artmaya devam etmektedir.5 

Bu çalışmada, özel bir sağlık grubunda, yatan hasta katlarında hasta düşmelerinin önlenmesi 

için farklı yıllarda yapılmış olan 10 PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et) çalışmasının 

incelenmesi sonucunda iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve bu iyileştirmelerin hasta 

düşmelerinin önlenmesinde ve hasta bakımına katkı sağlamada kullanılması amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

 

 Bu araştırma retrospektif, tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. PUKÖ döngüsü, 

süreçlerin iyileştirilmesi için kullanılan Planla- Uygula- Kontrol Et-Önlem Al aşamalarından 

oluşan bir sorun çözme tekniğidir. Bu teknikle planlama aşamasında mevcut durum kontrol 

edilerek sorunun nedenleri araştırılır. Uygulama aşamasında iyileştirme planları gerçekleştirilir; 

kontrol aşamasında uygulama sonuçları ile hedefler karşılaştırılır; önlem alma aşamasında 

hedeflere ulaşıldı ise standartlaşma yoluna gidilir, ulaşılamadı ise çark sonuç alınana kadar 

dönmeye devam eder.6 

 

PUKÖ Döngüsü ile Uygulama Aşamaları: 

 

Planla: Çalışmanın evrenini özel bir sağlık grubunun yatan hasta katlarında hasta düşmelerini 

önlemeye yönelik 2016-2019 yılları arasında yapılan 10 PUKÖ değerlendirmesi oluşturdu. 

Araştırmanın verileri   araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek hazırlanan veri 

toplama formu ile toplandı. Çalışmada elde edilen verilerin analizi SPSS for Windows 20 (The 

Statistical Package for Social Sciences) paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde sıklık ve yüzdelik hesaplamaları kullanılmıştır. 

 

Hasta Düşme Nedenleri; hasta kaynaklı, hemşire kaynaklı ve sistem kaynaklı olarak 

sınıflandırılmıştır. İncelenen PUKÖ çalışmalarında 107 hasta düşmesi belirlenmiş ve 

mahremiyet nedeniyle hastaların banyo ve tuvalet ihtiyaçlarında hemşireye haber vermemesi 

hasta düşmelerinde öncelikli neden olarak belirlenmiştir. 

 

Hasta Düşmelerinin Gerçekleşme Zamanı, Risk Puanı ve Yerine Göre Dağılımı 

 

 Hasta düşmeleri incelendiğinde hastaların %72 mesai saati dışında, %28 mesai saati içinde 

düştüğü belirlendi. İtaki düşme riski ölçeği ile düşme riskleri değerlendirilen hastaların risk 

puanlarına göre dağılımlarında %51 yüksek riskli, %41 orta riskli ve %8 düşük riskli olduğu 

belirlendi. Düşmelerin gerçekleştiği yer en fazla %45 ile lavabo olarak belirlendi (Tablo 1). 

 

 

      

 

Tablo 1. Düşmelerin Gerçekleşme Zamanına, Risk Puanına ve Yerine Göre Dağılımı (N=107) 

Düşmenin gerçekleşme zamanı Sayı (n) Yüzde (%) 

Mesai içi 26 28% 

Mesai dışı  81 72% 

Risk puan dağılımı     

Yüksek risk  48 51% 

Orta risk 38 41% 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

659 

 

Düşük risk  21 8% 

Düşme gerçekleşme yeri     

Banyo 47 45% 

Mobilizasyon 39 37% 

Yatak/ koltuk 21 18% 

 

 

Hasta Düşme Nedenleri  

 

 Hasta düşme nedenleri; hasta kaynaklı, çalışan kaynaklı ve sistem kaynaklı olmak üzere 3 

başlık altında toplanmıştır. Toplam düşme sayısı (n=107) olup, hemşire kaynaklı nedenlerin 

%45, hasta kaynaklı nedenler %43 ve sistem kaynaklı nedenlerin %12 olduğu belirlendi (Tablo 

2).   

 

    Tablo 2. Hasta Düşme Nedenlerinin Sınıflandırılması (N=107) 

Hasta düşme nedenleri Sayı (n) 

Yüzde 

(%) 

 

Hasta kaynaklı 46 43%  

Çalışan kaynaklı 48 45%  

Sistem kaynaklı 13 12%  

 

 

Hasta Kaynaklı Nedenler  

 

 Ameliyat öncesi duyu, algı kapasitesinde yaşanabilecek problemler, anksiyeteye bağlı 

dikkatsizlik, oryantasyon kaybı, bazı ilaç tedavileri, ilerleyen yaş, fiziksel yetersizlikler (kas 

hastalıkları, alt ekstremitede kas güçsüzlüğü, hareket azalması, denge ve yürüme bozuklukları, 

vertigo, ortostatik hipotansiyon, hipoglisemi, inkontinans, santral sinir sistemi lezyonları, 

demans, parkinson, görmenin azalması gibi) hastaların düşme riskini artırabilir. 

Hasta düşme nedenleri incelendiğinde; hasta kaynaklı nedenlerden (n=46); en fazla mahremiyet 

nedeniyle hastaların banyo ve tuvalet ihtiyaçlarında hemşireye haber vermemesi (%28,20), 

çağrı butonunu etkin kullanmama (%24), hasta eğitimi verildiği halde hastanın kurallara 

uymaması (%19,50) olarak belirlendi. Diğer hasta kaynaklı nedenler; ameliyat sonrası dönemde 

haber vermeden ayağa kalkma, hastaların evden getirmiş oldukları terliklerini kullanmaları ve 

eğitimin psikolojik etmenlere bağlı etkin olmaması saptandı (Tablo 3). 

 

 

 

Tablo 3. Hasta Kaynaklı Nedenlerin Sınıflandırılması (N=46) 

Hasta Kaynaklı Hasta Düşme Nedenleri 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Çağrı butonunu etkin kullanmama 11 24% 

Psikolojik etmenlere bağlı eğitimin anlaşılamaması 5 10,80% 

Kendi getirdikleri terlik kullanımı 2 4,30% 

Ameliyat sonrası haber vermeden ayağa kalkma 6 13% 

Eğitim almasına rağmen uygulamaması 9 19,50% 

Mahremiyeti korumak/tuvalet ihtiyacı 13 28,20% 
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Hemşire Kaynaklı Nedenler 

 

 Düşme riski değerlendirme ve izlemi yapan tüm hemşirelere ölçeklerin kullanımı, risk 

faktörlerinin değerlendirilmesi, hasta bakım ekipmanları, riskli ilaçlar ve düşme ihtimaline 

karşı alınması gereken önlemler hakkında hizmet içi eğitimler verilerek kayıt altına alınmalıdır. 

Hasta düşme nedenleri incelendiğinde çalışan kaynaklı nedenlerin (N=48),  bu grupta; verilen 

hasta düşmeleri eğitiminin yetkin kişiler tarafından verilmemesi ve eğitim içeriğinin standart 

ve etkin olmaması (%29,1),  refakatçi değişimlerinde eğitimlerin tekrarlanmaması (%25), hasta 

düşmelerinin önlenmesi talimatına hemşireler tarafından uyulmaması (%16,6), düşme riskinin 

doğru ve etkin değerlendirilmemesi (%12,5), mobilizasyona eşlik edilmemesi (%10.4), ve 

düşmelerin hasta güvenliği ve maliyete etkisinin farkındalığının olmaması (%12,5) olarak 

belirlendi (Tablo 4 ). 

 

Tablo 4. Hemşire Kaynaklı Nedenlerin Sınıflandırılması (N=48) 

Hemşire Kaynaklı Hasta Düşme Nedenleri 
Sayı(n) Yüzde(%) 

Düşmelerin hasta güvenliği -maliyet farkındalığının 

olmaması 

   

3 6,25% 

 

Düşme riskinin doğru ve etkin değerlendirilmemesi    6 12,5%  

Refakatçi değişimlerinde eğitimlerin 

tekrarlanmaması 

   

12 25% 

 

Hasta düşmelerinin önlenmesi talimatına uyulmaması    8 16,6%  

Eğitim içeriğinin standart olmaması, etkin 

yapılmaması 

   

14 29,1% 

 

Mobilizasyona eşlik edilmemesi    5 10,4%  

 

Sistem Kaynaklı Nedenler  

 

 Düşmeler; ıslak, kaygan zemin, düzensiz hasta odası, hasta odasında ya da koridorda 

bırakılan ekipman, yetersiz aydınlatma, kırık ya da güvensiz koltuk değneği, sedye, tekerlekli 

sandalye, yatak seviyesinin yüksek olması, açık yatak kenarlıkları, ayakkabı giyilmesi, banyo-

tuvalette uygun şartların olmaması gibi çevresel nedenler ya da hastanın yalnız bırakılması gibi 

durumlar nedeniyle de meydana gelebilir. 

Hasta düşme nedenleri incelendiğinde; sistem kaynaklı nedenlerden (N=13) en fazla “Mesai 

saatleri dışında yeterli çalışan organizasyonu olmaması” (%23,10) olarak saptandı (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Sistem Kaynaklı Nedenlerin Sınıflandırılması (N=13) 

Sistem Kaynaklı Hasta Düşme Nedenleri Sayı (n) 

Yüzde 

(%) 

Erken uyarıcı cihazların kullanılmaması 2 15,30% 

Yatakların fiziksel yapısı 2 15,30% 

İlaç-Psikotrop ve Narkotik ilaç kullanımı 2 15,30% 

Hemşire bankolarının fiziksel koşulu 2 15,30% 

Mesai saatleri dışında yeterli çalışan olmaması 3 23,10% 

Yabancı dil problemi 2 15,30% 
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BULGULAR 

 

Uygula: Hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar; hastaya, çalışana ve 

sisteme yönelik olarak sınıflandırılmıştır. 

Düşmelerin önlenmesi amacıyla; hasta ve yakınlarına eğitim verilmiş, bilgilendirme 

dokümanları hazırlanmış, hastaların lavabo ihtiyacı için hemşireye haber vermemesine yönelik 

girişimler uygulanmış, mesai saati dışında hasta takipleri arttırılmış, çalışan eğitimleri 

güncellenerek yeniden verilmiştir.  

 

Hastaya yönelik yapılan uygulamalar 

 

Hastaya yönelik uygulamalar (N=24); hasta eğitimleri ve eğitim dokümanları (%50) bu grupta 

yapılan uygulamalar arasında ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca hastaların mahremiyetlerini 

korumak için lavabo ihtiyaçlarında hemşireye haber vermemesine yönelik uygulamalar da 

gerçekleştirilmiştir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Hastaya Yönelik Yapılan Uygulamaların Sayısı (N=24) 

Hastaya Yönelik Uygulamalar Sayı (n) 

Yüzde 

(%) 

Hasta eğitimleri ve eğitim dokümanları 12 50,00% 

Hastalar için eğitim videosu 4 16,60% 

Hasta mahremiyeti 8 33,30% 

 

 

Sistemi iyileştirmeye yönelik uygulamalar 

 

 Sistemi iyileştirmeye yönelik uygulamalar incelendiğinde (N=52) hasta yatak ve 

ekipmanlarının yeniden düzenlenmesi (%19,23), fiziksel çevrenin düzenlenmesi (%19,23) ve 

yüksek riskli hastaların hemşire bankosuna yakın konumlandırılması (19,23) ilk sırada yer 

almaktadır. 

 

 

Tablo 7. Sistemi İyileştirmeye Yönelik Yapılan Uygulamaların Sayısı (N=52) 

Sisteme Yönelik Yapılan Uygulamalar 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Hasta yatak ve ekipmanlarının yeniden düzenlenmesi 10 19,23% 

Hastalara yönelik erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi 1 1,92% 

Fiziksel çevrenin düzenlenmesi 10 19,23% 

Yabancı hastalar için tercüman desteği 5 9,61% 

Mesai saati dışı takip ve mola saatlerinin etkin yönetimi 4 7,70% 

Hasta banyolarındaki oturaklara kemer uygulaması 6 11,50% 

Hasta oda kapısındaki dijital ekranda düşme riskli hastaların 

belirtilmesi 4 7,70% 

Düşme ile ilgili prosedür, talimat ve formların revize 

edilmesi 2 3,84% 
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Yüksek riskli hastaların hemşire bankosuna yakın 

konumlandırılması 10 19,23% 

 

 

Hemşirelere Yönelik Yapılan Uygulamalar 

 

 Hemşirelere yönelik yapılan uygulamalar (N=61) olup, (%32,78) eğitim verildiği tespit 

edilmiştir. Düşme risk skoruna göre personel desteğinin ve mobilizasyon önlemlerinin 

arttırılması ikinci sırada yer alırken (%29,50), nöbet  teslimleri ve hasta transferlerinde yüksek 

riskli hastaların kayıt edilmesi (%16,39) üçüncü sırada yer almaktadır (Tablo 8). 

 

Tablo 8. Hemşirelere Yönelik Uygulanan Faaliyetlerinin Dağılımı (N=61) 

Hemşirelere Yönelik Uygulamalar Sayı (n) 

Yüzde 

(%) 

Hemşire eğitim ve yetkinlikleri (çalışan eğitimlerinin 

standart hale getirilmesi, afiş ve videolar, hemşire kol 

bandı, uygulama değerlendirme formları vb.) 20 32,78% 

Düşme risk skoruna göre personel desteğinin ve 

mobilizasyon önlemlerinin arttırılması 18 29,50% 

Nöbet teslimleri ve hasta transferlerinde yüksek riskli 

hastaların kayıt edilmesi 10 16,39% 

Yüksek riskli hasta grubunun takibi için kontrol listesi 8 13,11% 

Narkotik ilaç uygulanılan hastaların yakın takibi 5 8,20% 

 

 

Kontrol Et: 2016-2019 yılları arasında 107 olan düşen hasta sayısı yapılan iyileştirme 

çalışmaları ve uygulamalarla 64’e düşürülerek %40 oranında iyileşme sağlanmıştır.  

 

Önlem Al: Hasta düşmelerinin önlenmesinde gösterilen performansın devamlılığının 

sağlanması amacıyla grup genelinde öneriler geliştirilmiş ve bu öneriler uygulamalara 

yansıtılarak klinik  sonuçları ilgili ekiplerle paylaşılmıştır. 

 

Öneri ve Sürdürülebilirlik  

 

• Hasta düşmeleri olay bildirim sisteminden sürekli takip edilmekte, hasta güvenliği üst 

kurulunda görüşülerek çıktıları sistem geliştirme amaçlı kullanılmaktadır. 

• Kalite göstergeleri hemşirelik hizmetleri direktörlüğü tarafından izlenerek, iyileştirme 

alanları belirlenip ve sonuçları takip edilmektedir.  

• Hemşirelerın farkındalığını artırmaya yönelik düşmeleri önleme, hasta güvenliği günü, 

çalışan bilekliği gibi uygulamalar devam ettirilmektedir.  

• Hasta eğitim dokumanları ve afişleri kullanılmaktadır. 

• Sık refakatçi değişiminin bakımın sürekliliğini etkilediği konusunda bilgilendirme 

yapılarak refakatçı değişimlerinde eğitim yeniden verilmektedir. 

• Düşme riskli hastaların raporlarına hastane bilgi yönetim sisteminden ulaşılarak 

yöneticilerin hastane genelindeki düşme riskli hastaların tümünü görmeleri 

sağlanmaktadır. 

• Sorumlu hemşire, hasta bakım sorumlusu ve hemşirelik hizmetleri müdürü vizitlerinde 

düşme riski yüksek olan hastalar için alınan önlemler kontrol edilmektedir. 
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Şekil 1: Düşmelerin önlenmesi hemşire kol bandı 

   

                           
                                

                                     Şekil 2: Düşmelerden korunma hasta eğitim dokümanı 

 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

 

Sağlık bakım kuruluşlarında karşılaşılan hasta düşmelerini en aza indirmek için düşme 

nedenlerinin belirlenmesi ve düşmeleri önleyici hemşirelik girişimlerinin uygulanması son 

derece önemlidir. Hemşireler hasta düşmelerinin önlenmesinde ve hasta güvenliğinin 

sağlanmasında önemli bir role sahiptir.7 

Sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına 

yönelik usul ve esaslar hakkında yayınlanan tebliğde hasta güvenliği hedefleri kapsamında 

düşmelerin önlenmesine yönelik işlemler belirlenmiştir. Düşme riski bulunan hastaların 

hemşirelik hizmetleri hasta değerlendirme formunun doldurulması esnasında değerlendirilmesi, 

risk alanlarının belirlenmesi, düşmelerin takibinin ve belirli aralıklarla analizinin yapılması, 

personellerin hasta transferleri konusunda eğitilmesi, gerekli iyileştirme çalışmalarının 

yapılması önerilmektedir.8 

 

Karahan ve arkadaşlarının hasta düşmelerinin önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada 

hastaların düşme zamanı %46.6 oranında gece, %30.1 akşam, %23.3 oranında sabah olduğunu 

saptamışlardır. Aynı çalışmada hastaların düşme yerleri %52.4 oda içi, %35 banyo ve %9.7 

yatak olduğu saptanmıştır.9 Bununla beraber dahili kliniklerde yatan bireylerde düşme riskinin 

%60 oranında yüksek riskli olduğu,10 başka bir çalışmada ise dahili kliniklerde yatan hastaların 

%74’ünde yüksek düşme riski bulunurken cerrahi kliniklerde yatan hastaların %75,7’sinde 

yüksek düşme riski saptanmıştır.11 

 

Çalışmamızda hasta düşmelerinin düşme zamanı incelendiğinde %72 ile mesai saati 

dışında (18-08), %28 ile mesai saati içinde (08-18) düşmelerin gerçekleştiği belirlendi. Düşme 
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risk puanlarının %51 yüksek risk, %41 orta riskli olduğu belirlendi. Hastaların düşme yerleri 

ise %45 banyo, %37 mobilizasyon sırasında olduğu ve yapılan çalışmalarla benzerlik gösterdiği 

saptandı. Hastaların mesai saati dışında daha sık düşmeleri hasta mobilizasyonuna bu süre 

içinde daha az eşlik edilmesine bağlı olabilir.  

 

 Düşmelere neden olan faktörler, bireysel ve çevresel faktörler olarak ikiye ayrılmıştır. 

Düşmeyi etkileyebilecek bireysel risk faktörleri: yürüme ve denge bozuklukları, hipotansiyon, 

baş dönmesi, önceki düşme hikayesi, psiko-aktif ilaç kullanımı, korku, beceri azalması, 

nörolojik ve kas yetersizlikleri, demans ve görme bozuklukları, çevresel risk faktörleri ise; ıslak 

zemin, kapı eşiği, banyo, tuvalet ve yatak yanında tutunacak destek yerlerin olmaması, yetersiz 

aydınlatma, yerde ve çevrede sabit olmayan objelerin varlığı, uygun olmayan ayakkabı 

kullanımı olduğu belirtilmiştir.12 

Araştırmamızda düşme nedenleri incelendiğinde %43 hasta kaynaklı, %45 çalışan kaynaklı ve 

%12 sistem kaynaklı olduğu belirlendi. Hasta kaynaklı nedenlerde ise;  %28,20 tuvalet ihtiyacı 

ve mahremiyet nedeni ile yalnız kalkma, %24 ile hemşire çağrı butonunu kullanmama ve 

%19,50 ile eğitim aldığı halde uygulamama ilk üç neden arasında olduğu saptandı.  Bu durum 

hasta ve yakınlarına verilen düşmelerine önlenmesi eğitimlerinin yeterli ve etkin 

verilmemesiyle ilişkili olabilir. 

 

Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyonu Birleşik Komisyonu (Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations - JCAHO) düşme riskini azaltmaya yönelik; yatak 

alarmı kullanılması, yatak kenarlarının kaldırılması, hasta ve ailenin eğitimi, çağrı sisteminin 

düzenlenmesi, alçak yatakların kullanılmasını önermektedir.13  

Düşmeleri önlemek için değiştirilebilir risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu sorunların 

çözümlenmesi önem taşımaktadır. Yaşlılara, ailelerine ve ilgili sağlık personeline düşmenin 

yaşlanmanın getirdiği normal bir olay olmadığı ve yol açabileceği mortalite ve morbiditesi 

yüksek yaralanmalar hakkında eğitim verilmelidir.14 

 

Çalışmamızda hemşire kaynaklı nedenlerde hemşireler tarafından verilen eğitimin 

içeriğinin standart olmaması ve eğitimin etkin yapılmaması %29,1 ve refakatçi değişimlerinde 

eğitiminin tekrarlanmaması %25 ve düşme riskinin doğru ve etkin değerlendirilmemesi %12,5 

olarak belirlendi. Hastaların düşme riskinin belirlenmesi ve bununla ilgili koruyucu temel 

güvenlik önlemlerinin alınarak hemşirelik bakım girişimleri geliştirilmesi büyük önem 

taşımaktadır. 

 

 Araştırmada sistem kaynaklı nedenler arasında mesai saatleri dışında yeterli hemşire 

organizasyonu yapılmaması %23,10, yatakların fiziksel yapısı % 15.30, yabancı dil problemi 

%15.30 olduğu tespit edildi.  

Hemşirelerin, düşme riskini belirleme ve düşmeyi önlemeye yönelik girişimleri gerçekleştirme 

sorumluluğu hasta için güvenli çevre oluşturma fonksiyonu kapsamındadır.15 

 

 Çalışmamızda yatan hasta katlarında bulunan hastaların yarıdan fazlasının yüksek riskli 

hastalar olduğu, hasta düşmelerini önlemeye yönelik hastalar, hemşireler ve sistem geliştirmeye 

yönelik önlemlerin alındığı saptandı. Yatan hasta katlarında bulunan hastaların düşmelerinin 

önlenmesi için; hasta eğitimleri, hasta eğitim videosu ve eğitim dokümanlarının kullanımı, 

hasta mahremiyetine yönelik bilgilendirmeler, hasta yatak ve ekipmanlarının yeniden 

düzenlenmesi, fiziksel çevrenin düzenlenmesi, hasta banyolarındaki oturakların kemerli olması, 

hasta odalarının kapısında dijital ekranda düşme riski yüksek hastaların belirtilmesi, yüksek 

riskli hastaların hemşire bankosuna yakın odalara alınması, hemşire eğitim ve yetkinlikleri 
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(hemşire eğitimlerinin standart hale getirilmesi, afiş ve videolar, hemşire kol bandı (şekil 1) 

uygulama değerlendirme formları vb.) ve düşme risk skoruna göre personel desteğinin ve 

mobilizasyon önlemlerinin arttırılması uygulamalarına devam edilerek sonuçlarının 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET 

Giriş: Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine 1999) 

tarafından yayınlanan rapor; tıbbi hatalar konusunda toplum ve sağlık çalışanlarının ilgisini 

arttırarak, dikkatleri hasta güvenliği üzerine çekmiştir. Raporda, tıbbi hatalar arasında en sık 

karşılaşılan hata türünün ilaç hatası olduğu, tıbbi hataya bağlı ölümlerin yıllık 44000 - 98000 

arasında değiştiği, bunların da 7000’ inin ilaç hatası kaynaklı olduğu bildirilmektedir. 

Ülkemizde ise 21 Mart 2016 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma açılan 

Güvenlik Raporlama Sistemi‟ne göre 2016 yılında 74.383 tıbbi hata bildirimi yapılmış olup 

bunların %3,1 ilaç hataları olduğu bildirilmiştir.  

İlaç hataları; ilaç uygulama sürecinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilir. Hemşireler; 

ilaç uygulama sürecinin birçok aşamasında rol almaları, sağlık ekibi içinde en fazla sayıda 

bulunmaları, ilaçların büyük çoğunluğunu uygulamaları ve hatanın hastaya ulaştığı en kritik 

noktada yer almaları nedeniyle ilaç hatalarının azaltılmasında ve önlenmesinde anahtar role 

sahiptirler. İlaç uygulama güvenliğinin geliştirilmesinde sahada çalışan hemşirelerin katkıları 

büyük önem taşımaktadır. 

Amaç: Yatan hasta katlarında 2016-2019 yılları arasında yapılmış olan 5 PUKÖ (Planla-

Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) çalışmasının incelenmesi sonucunda iyileştirme alanlarının 

belirlenmesi ve bu iyileştirmelerin ilaç hatalarının önlenmesinde kullanılması ve hasta 

güvenliğine katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu araştırma retrospektif, tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. PUKÖ 

Döngüsü ile Uygulama Aşamaları: (1) Planlama: Araştırmanın evrenini özel bir sağlık 

grubunun 2016-2019 yılları arasında gerçekleşen 205 ilaç hatası oluşturmuştur. Verilere 

çalışmaya dahil edilen PUKÖ değerlendirme formlarının incelenmesi ile ulaşılmıştır. 

İlaç uygulama hatalarının nedenleri çalışan ve sistem kaynaklı olmak üzere iki başlıkta 

toplanmıştır. Çalışan kaynaklı nedenlere bakıldığında uygulama öncesi yetersiz kontrol ve 

hemşirelerin bilgi eksikliği tespit edilmiştir. Sistem kaynaklı nedenlerde ise en fazla bölümler 

arası ilaç transferi, benzer dozdaki ilaçların aynı çekmecede depolanması, ilaç dolaplarının ve 

bölmelerinin yetersiz olduğu görülmüştür. 

Bulgular: (2) Uygula: İlaç hatalarının önlenmesinde sisteme yönelik girişimler; ilaç dolabı ve 

kutularının temini, ilaç yerleşim düzeninin gözden geçirilmesi, narkotik kontrol çizelgelerin ve 

bilgilendirme kartlarının oluşturulmasıdır. Çalışana yönelik: Çalışan eğitimlerinin 

güncellenmesi, prosedürlerin okunmasının sağlanması, yönetici hemşirelerin alan vizitlerinde 

konu ile ilgili hatırlatmalar yapmasıdır. (3) Kontrol Et: 205 olan ilaç uygulama hata sayısı,  

yapılmış olan bu iyileştirme çalışmaları sonucunda 2019 yılı sonunda 80’e düşürülerek yaklaşık 

%61 oranında iyileştirme sağlanmıştır. (4) Önlem Al: İlaç hatalarının önlenmesinde gösterilen  

%61 oranındaki iyileşmenin devamlılığının sağlanması amacıyla grup genelinde iyileştirmeler 

planlanarak uygulamaya yansıtılmış ve klinik çıktıları takip edilerek ilgili ekiplerle 

paylaşılmıştır. 

Sonuç: İlaç uygulama sürecinin herhangi bir aşamasında meydana gelen ilaç hatalarının 
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önlenmesinde hemşireler tarafından sistemi geliştirmeye yönelik alınan aksiyonlar ve yapılan 

kalite iyileştirme çalışmaları önemlidir. Bu anlamda ilaç hatalarının önlenmesine yönelik daha 

çok çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, İlaç hatası, PUKÖ çalışması 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: The report published by The Institute of Medicine in the United States (USA) 

1999; It has drawn attention to patient safety by increasing the interest of the society and health 

professionals about medical errors. In the report, it is reported that the most common type of 

error among medical errors is medication error, deaths due to medical errors vary between 

44000 and 98000 annually, of which 7000 are due to medication errors (1). 

Medication errors; can occur at any stage of the drug administration process. Nurses; It plays a 

role in many stages of the drug administration process and makes up the majority of the 

healthcare team. They play a key role in reducing and preventing medication errors, as they 

administer the vast majority of drugs and are located at the most critical point where the error 

reaches the patient. The contributions of nurses working in the field are of great importance in 

the development of drug administration safety (2, 3, 4, 5, 6). 

Aim: It was aimed to determine the improvement areas and to use these improvements in the 

prevention of medication errors and to contribute to patient safety as a result of the examination 

of 5 PDCA (Plan-Do-Check-Act) studies conducted on inpatient floors between 2016-2019. 

Method: This research was planned as retrospective, descriptive and cross-sectional. 

Implementation Stages with the PDCA Cycle: (1) Planning: The population of the study 

consisted of 205 medication errors that occurred between 2016 and 2019 in a private health 

group. The data were obtained by examining the PDCA evaluation forms included in the study. 

The causes of drug administration errors are grouped under two headings: employee and system 

related. Considering the reasons originating from the employees, insufficient control before the 

application and lack of knowledge of the nurses were determined. In system-related reasons, it 

was observed that drug transfer between departments, storage of drugs with similar doses in the 

same drawer, and inadequate medicine cabinets and compartments were observed. 

Results: (2) Do: System-oriented interventions in the prevention of medication errors; supply 

of medicine cabinets and boxes, review of medicine layout, creation of narcotic control charts 

and information cards. For the employee: Updating employee trainings, ensuring that the 

procedures are read, and making reminders about the subject during field visits by the manager 

nurses. (3) Check: The number of drug administration errors, which was 205, was reduced to 

80 at the end of 2019 as a result of these improvement studies, and an improvement of 

approximately 61% was achieved. (4) Act: In order to ensure the continuity of the 61% 

improvement shown in the prevention of medication errors, improvements were planned and 

reflected in practice across the group, and the clinical outputs were followed and shared with 

the relevant teams. 

Conclusion: Actions taken by nurses to improve the system and quality improvement studies 

are important in preventing medication errors that occur at any stage of the drug administration 

process. In this sense, more studies are needed to prevent medication errors. Keywords: 

Medication error, Patient safety, PDCA 

 

GİRİŞ  

 

 Hasta güvenliği, sağlık hizmetinin sunulmasına bağlı hataların önlenmesi ve bu hataların 

neden olduğu zararların ortadan kaldırılması için tüm sağlık sisteminin yeniden 
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düzenlenmesidir.1 Hasta güvenliğinin sağlaması için alınan tüm önlemlere rağmen; sağlık 

bakım sürecinin karmaşık yapısı, her bir adımında hata gelişme riskinin olması, kullanılan 

teknoloji, kurumlarda var olan sistem ve insan faktörlerinin etkileri sonucunda sürecin 

basamaklarında hatalar oluşabilmektedir.2  

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Tıp Enstitüsü (The Institute of Medicine 1999) 

tarafından yayınlanan rapor; tıbbi hatalar konusunda toplum ve sağlık çalışanlarının ilgisini 

arttırarak, dikkatleri hasta güvenliği üzerine çekmiştir. Raporda, tıbbi hatalar arasında en sık 

karşılaşılan hata türünün ilaç hatası olduğu, tıbbi hataya bağlı ölümlerin yıllık 44000 - 98000 

arasında değiştiği, bunların da 7000’ inin ilaç hatası kaynaklı olduğu bildirilmektedir.3 Raporun 

sonrasında İngiltere’de 2001 yılında gerçekleşen ilaç uygulama hataları sonucunda yaklaşık 

1200 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir.4 

 

 Ülkemizde ise 21 Mart 2016 tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından kullanıma açılan 

Güvenlik Raporlama Sistemi‟ne (GRS) göre 2016 yılında 74.383 tıbbi hata bildirimi yapılmış 

olup bunların %3,1 ilaç hataları olduğu bildirilmiştir.5 

Sağlık bakım sistemlerinin devam eden sorunlarından biri olan ilaç hataları, hastanede kalış 

süresinin uzamasına ve tedavi giderlerinin artmasına da yol açabilmektedir.6 Her yıl sadece 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) uzun süreli bakım alan hastalarda ilaçlarla ilgili 

yaklaşık 800.000 önlenebilir yaralanma olduğu tahmin edilmektedir.7,8,9 İlaç uygulama 

hatalarının önlenmesine ilişkin raporda hataların, 1.5 milyon insanın yaralanmasına neden 

olduğu bildirilmektedir.10  

 

 Jill Van Den Bos ve arkadaşları (2011) tıbbi hata ve hastada oluşan zararın ölçülebilen 

maliyetinin yıllık 17,1 milyar dolar olduğunu öne sürmüşlerdir.11 2008 yılında ABD’de 

ölçülebilir tıbbi hataların toplam maliyetinin 19,5 milyar dolar olduğu tespit edilmiştir.12,13 İlaç 

hataları ve advers ilaç reaksiyonları (ADR), hem yatan hastalarda hem de ayaktan tedavi için 

gelen hastalarda bakım ve tedavide önemli risk faktörleri olmaya devam etmektedirler.14 

 

 Hemşirelerin mesleki olarak karşılaştıkları hatalar arasında ilaç hataları, %47 oranıyla 

birinci sırada yer almaktadır. Hemşireler, ilaç isteminin alınmasından itibaren; ilaçların temin 

edilmesi, hazırlanması, hastaya uygulanması ve kaydedilmesi, uygulama sonrası ilacın 

hastadaki etkilerinin izlenmesi ve ilaçları hakkında hastanın eğitilmesinden sorumludurlar. Her 

vardiyada hemşireler, çalışma sürelerinin %40’ını ilaç uygulamalarına 

harcamaktadırlar.15,16,17,18,19,20 

İlaç hataları; ilaç uygulama sürecinin herhangi bir aşamasında meydana gelebilir. Hemşirelerin; 

ilaç uygulama sürecinin birçok aşamasında rol almaları, sağlık ekibi içinde en fazla sayıda 

bulunmaları, ilaçların büyük çoğunluğunu uygulamaları ve hatanın hastaya ulaştığı en kritik 

noktada yer almaları nedeniyle ilaç hatalarının azaltılmasında ve önlenmesinde hemşireler, 

anahtar kişi olarak önemli role sahiptirler. İlaç uygulama güvenliğinin geliştirilmesinde, sahada 

çalışan hemşirelerin katılımının sağlanması büyük önem taşımaktadır.21,22,23,20 Zamanlarının 

%40’nı ilaç yönetiminde harcayan hemşirelerin ilaç hatalarının önlenmesine yönelik aldığı 

tedbirler ve yaptığı uygulamalar son derece önemlidir.24,25 

 

 Bu çalışmada, özel bir sağlık grubunun yatan hasta katlarında 2016-2019 yılları arasında 

yapılmış olan 5 PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) çalışmasının incelenmesi 

sonucunda iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve bu iyileştirmelerin ilaç hatalarının 

önlenmesinde kullanılması ve hasta güvenliğine katkı sağlaması amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

 

 Araştırmanın tipi; retrospektif, tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. PUKÖ 

döngüsü, süreçlerin iyileştirilmesi için kullanılan Planla- Uygula- Kontrol Et-Önlem Al 

aşamalarından oluşan bir sorun çözme tekniğidir. Bu teknikle planlama aşamasında mevcut 

durum kontrol edilerek sorunun nedenleri araştırılır. Uygulama aşamasında iyileştirme planları 

gerçekleştirilir; kontrol aşamasında uygulama sonuçları ile hedefler karşılaştırılır; önlem alma 

aşamasında hedeflere ulaşıldı ise standartlaşma yoluna gidilir, ulaşılamadı ise çark sonuç 

alınana kadar döner.26 

 

PUKÖ Döngüsü ile Uygulama Aşamaları: 

 

Planlama aşaması: Çalışmanın evrenini özel bir sağlık grubunda ilaç hatalarını önlemeye 

yönelik 2016-2019 yılları arasında yapılan 5 PUKÖ değerlendirmesi oluşturdu. Araştırmanın 

verileri   araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelenerek hazırlanan veri toplama formu ile 

toplandı. Çalışmada elde edilen verilerin analizi SPSS for Windows 20 (The Statistical Package 

for Social Sciences) paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Verilerin 

değerlendirilmesinde sıklık ve yüzdelik hesaplamaları kullanılmıştır. 

 

İlaç Uygulama Hatası Nedenleri: Hemşire kaynaklı ve sistem kaynaklı olarak 

sınıflandırılmıştır. İncelenen PUKÖ çalışmalarında 205 ilaç hatası belirlenmiş, hemşirelerin 

bilgi eksikliği, bölümler arası ilaç transferi öncelikli neden olarak belirlendi.  

 

İlaç uygulama hata nedenleri incelendiğinde, hemşire kaynaklı (%99) ve sistem kaynaklı ilaç 

uygulama hataları (%95) oranlarının benzer olduğu saptanmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1. İlaç Uygulama Hata Nedenlerinin Dağılımı (N=194)  

İlaç Uygulama Hata Nedenleri 
Sayı 

(n) 
Yüzde (%) 

Hemşire Kaynaklı İlaç Uygulama Hataları 99 51% 

Sistem Kaynaklı İlaç Uygulama Hataları  95 49% 

 

 

Hemşire Kaynaklı Nedenler 

 

Hemşire kaynaklı ilaç uygulama nedenleri incelendiğinde, %32 prosedüre uygun 

davranılmaması birinci sırada, ilaç etiketlerinin doğru kullanılmaması %22 ile ikinci sırada, 

üçüncü sırada ise hemşirelerin ilaç uygulama süreci ile ilgili bilgi ve yetkinliklerinin yeterli 

olmaması %15 belirlendi (Tablo 2). 

Tablo 2. Hemşire Kaynaklı İlaç Uygulama Hata Nedenlerinin Dağılımı (N=99)  

Hemşire Kaynaklı İlaç Uygulama Hata Nedenleri Sayı (n) Yüzde (%) 

Prosedüre uygun davranılmaması 32 32% 

İlaç etiketlerinin doğru kullanılmaması 22 22% 

Hemşirelerin ilaç uygulama süreci ile ilgili bilgi ve 

yetkinliklerinin yeterli olmaması 15 15% 

Sözel istemlerin prosedüre uygun alınmaması 12 12% 
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Kimlik doğrulama uygun yapılmaması 10 10% 

Hemşireler tarafından hasta bilgilendirmelerinin yetersiz olması  8 9% 

 

 

Sistem Kaynaklı Nedenler  

 

Sistem kaynaklı ilaç uygulama nedenleri incelendiğinde (N=95), %26,3 ilaç depolama hataları, 

bölümler arası ilaç transferi %24,2 ve hastanın dışarıdan getirdikleri ilaçların takip eksikliği 

%17,8 olarak saptandı (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Sistem Kaynaklı İlaç Uygulama Hata Nedenlerinin Dağılımı (N=95)  
Sistem Kaynaklı İlaç Uygulama Hataları Sayı (n) Yüzde (%) 

İlaç depolama hataları  25 26,30% 

Bölümler arası ilaç transferi 23 24,20% 

Hastanın dışarıdan getirdikleri ilaçların takip eksikliği  17 17,80% 

İlaç çekmecelerinin yetersiz olması 7 7,30% 

İlaç dolaplarının yetersiz olması 7 7,30% 

Muadil ilaçların aynı kutuda bulundurulması 6 6,30% 

Görünüşü ve sesi benzer ilaçlar listesinin güncel olmaması 5 5,20% 

Benzer dozdaki ilaçların aynı çekmecede depolanması 5 5,20% 

 

BULGULAR 

 

Uygula: İlaç Uygulama hatalarının önlenmesine yönelik yapılan uygulamalar; hemşirelere ve 

sisteme yönelik olarak sınıflandırılmıştır. 

 

Hemşirelere Yönelik Yapılan İyileştirmeler  

 

 Hemşirelere yönelik yapılan iyileştirmeler incelendiğinde (N=100), %24 ileri düzey 

klinik simülasyon merkezinde kişi bazlı eğitimlerin verilmesi, ilaç uygulama eğitimlerinin tüm 

hemşirelere yeniden verilmesi %23, ilaç uygulama talimatına uygunluğunun kontrol listeleri ile 

takip edilmesi %18   olduğu belirlendi (Tablo 4).  

 

Tablo 4. Hemşirelere Yönelik Yapılan İyileştirmelerin Dağılımı (N=100)  

Hemşirelere Yönelik Yapılan İyileştirmeler  
Sayı 

(n) Yüzde (%) 

İleri düzey klinik simülasyon merkezinde kişi bazlı eğitimlerin 

verilmesi  
24 24% 

İlaç uygulama eğitimlerinin tüm hemşirelere yeniden verilmesi  23 23% 

İlaç uygulama talimatına uygunluğunun kontrol listeleri ile takip 

edilmesi  
18 18% 

Hemşirelerin uygulama değerlendirme formu üzerinden 

değerlendirmesi  
15 15% 

Hekimlere SMS order kullanımlarının hatırlatılması  5 5% 
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İlaç uygulamalarına yönelik eğitim videosunun tüm hemşireler 

tarafından izlenmesinin sağlanması  
5 5% 

İlaç uygulama talimatının tüm hemşireler tarafından okunmasının 

sağlanması  
5 5% 

İlaç etiketlerinin doğru kullanımı yönelik farkındalık günü 

yapılması 
5 5% 

 

 

Sisteme Yönelik İyileştirmeler   

 

 Sisteme yönelik yapılan iyileştirmeler incelendiğinde, %32,4 kuruma özel otomatik ilaç 

dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve kullanılması, ilaç stoklarının min ve max düzeylerinin 

gözden geçirilmesi %31,1 ve %14,9 ile İlaç yerleşim düzeninin gözden geçirilmesi öncelikli 

iyileştirmeler olarak belirlendi (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Sisteme Yönelik Yapılan İyileştirmelerinin Dağılımı (N=74)   

Sisteme Yönelik Yapılan İyileştirmeler  Sayı (n) Yüzde (%) 

Kuruma özel otomatik ilaç dağıtım sisteminin geliştirilmesi ve 

kullanılması 24 32,4 (%) 

İlaç stoklarının min. ve max. düzeylerinin gözden geçirilmesi 23 31,1 (%) 

İlaç yerleşim düzeninin gözden geçirilmesi 11 14,9 (%) 

İlaç çekmecelerinin sayısının artırılması  7 9,5(%) 

İlaç dolap sayılarının artırılması  7 9,5 (%) 

Hastaların dışarıdan getirdiği ilaçlar için takip formu oluşturulması  1 1,4 (%) 

Görünüşü ve sesi benzer ilaçlar listesinin güncellenmesi 1 1,4 (%) 

 

 

Öneri ve Sürdürebilirlik 

 

Yapılan iyileştirme çalışmaları sonrasında ulaşılan performansın devamlılığının sağlanması 

amacıyla grup genelinde öneriler geliştirilerek, uygulamaya yansımaları sağlanmakta ve klinik 

çıktıları takip edilerek ilgili ekiplerle paylaşılmaya devam edilmektedir. 

• Hasta güvenliği üst kurulu ve Hemşirelik Konseyinde kalite göstergelerinin ve hatalı 

ilaç uygulamalarının rutin gündem olarak görüşülmesi sonuçların sistem iyileştirme 

amacıyla yaygınlaştırılmasına devam edilmektedir. 

• Bakımın kalitesinin ve hasta güvenliğinin ölçümlenmesi adına hatalı ilaç 

uygulamaları Olay Bildirim Sistemi üzerinden takipleri yapılmaktadır. 

• İlaç uygulama hatalarına yönelik olarak yapılan Kök Neden Analizi çalışmalarının 

çıktıları hataları önleme, sistem geliştirme ve eğitim planlamalarında 

kullanılmaktadır.   

• Kuruma özel geliştirilen otomatik ilaç dağıtım sistemi tüm hastanelerimize 

yaygınlaştırılmıştır. 

• İleri düzey klinik simülasyon merkezinde kişi bazlı ilaç uygulama eğitimleri 

verilmeye devam edilmektedir. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Yöntem ve ark. tarafından ilaç hatalarına yönelik hemşirelerin bilgi ve tutumlarının 

inceledikleri çalışmada %25,9 unun prosedüre her zaman uygun davranmadıkları 

belirlenmiştir.27 Bizim çalışmamız da ilaç hataları nedenleri incelendiğinde, % 32 oranında 

sözel istem alındığında prosedüre uygun davranılmamasının ilk sırada yer aldığı ve literatürle 

benzerlik gösterdiği saptanmıştır. 

 

 Küçükakca ve Özer cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin yüksek riskli ilaç 

uygulamaları konusundaki bilgi durumlarının ve ilaç hatalarıyla ilgili tutum ve davranışlarının 

inceledikleri çalışmada bilgi düzeyi ile ilaç hatası görülme sıklığı arasında anlamlı fark 

belirlenmiş olup, bilgi düzeyi arttıkça ilaç hatalarının azaldığı saptanmıştır.28 Bizim 

çalışmamızda ilaç hataları nedenlerinde hemşirelerin  bilgi eksikliği %15 olup hemşireler için 

verilen ilaç ve ilaç uygulama eğitimleri ve simülasyon eğitimlerinin etkili olduğu 

düşünülmektedir.   

 

Cotney tarafından yapılan otomatik ilaç dağıtım sisteminin hemşire ilaç uygulama 

süresine olan etkisinin değerlendirildiği çalışmada, bir yatan hasta katında kullanılan  otomatik 

ilaç dağıtım sistemi uygulanmasından sonra  ilaç uygulama hata oranında %8,9'dan %7,2'ye bir 

azalmaya yol açtığı bulundu.29 Bizim çalışmamızda da kuruma özel otomatik  ilaç dağıtım 

sisteminin geliştirilmesi ve 24 serviste kullanılması sonucunda ilaç hataları 205 ten  80’e 

düşmüş  ve %39 oranında iyileşme sağlandığı saptandı. 

 

Cousins ve arkadaşlarının Almanya, Fransa Amerikada intravevöz ilaç hazırlama ve 

uygulamada ilaç hatalarını inceledikleri çalışmada, %43 oranda, Almanya da %99 oranda, 

Fransa da ise %20 oranında etiketleme hataları bildirilmiştir.30 Birleşik Krallık hastanelerinde 

ise %20 oranında dozlar hazırlandıktan 10 dakika veya daha sonra uygulandığını ve hiç 

etiketlenmediğini bildirilmiştir. Benzer şekilde, Almanyada eksik etiketli dozların 171'i (%40) 

hazırlandıktan hemen sonra uygulanmadığını bildirilmiştir. Bizim çalışmamızda ilaç hata 

nedenleri arasında %22 oranında ilaç etiketlerinin doğru kullanılmadığı ve literatür ile benzerlik 

göstermekle birlikte ilaç etiketlerinin doğru kullanılmaması hemşirelerin prosedüre uygun 

davranmamaları kaynaklı olabilir.  
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S-62 Klinikten Ameliyathaneye: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Doldurulma 
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YAVUZ van GIERSBERGEN3 
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4Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET              

Giriş: Her yıl dünya çapında 310 milyondan fazla cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir. 

Morbidite ve mortalite tahminleri farklılık gösterse de son veriler, her yıl yaklaşık 75 milyon 

hastanın ameliyat sonrası bir komplikasyon yaşadığı ve iki milyon hastanın ölümüne yol 

açtığını göstermektedir. Önlenebilir komplikasyonların önemli bir nedeni, sağlık hizmeti 

kaynaklı hastalık veya yaralanmadır. Cerrahi işleme bağlı hataları önlemek için 2008 yılında 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi geliştirilmiştir. Bu form Sağlık 

Bakanlığı tarafından ülkemiz için uyarlanmıştır ve cerrahi birimlerde kullanılmaktadır. Amaç: 

Güvenli cerrahi kontrol listesinin klinikten ameliyathane teslim bölümünün doldurulma 

durumunun incelenmesidir. Araştırmanın Tipi: Araştırma, tanımlayıcı retrospektif tipte yapıldı. 

Yöntem: Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Araştırma İzmir’de bir özel hastanenin 

ameliyathanesinde 1 Mayıs -31 Ekim 2021 tarihleri arasında yürütülmektedir. Araştırmanın 

Evren ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini 1 Mayıs -31 Ekim 2021tarihleri arasında İzmir’de 

bir özel hastanede ameliyat olan tüm hastaların dosyaları oluşturdu. Araştırmada örneklem 

seçimine gidilmedi, belirtilen tarihlerdeki tüm hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. 

Veri Toplama Yöntemi: Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan, hasta kayıtları ve Güvenli 

Cerrahi Kontrol Listeleri maddelerinin uygulanma durumlarını içeren bir kontrol listesi ile 

retrospektif olarak incelenerek toplanmaktadır. Verilerin Analiz ve Değerlendirmesi: 

Araştırmanın veri toplama süreci devam etmekte olup, sonuçları kongrede paylaşılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: güvenli cerrahi, hemşire, ameliyat 
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S-63 Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Önlenmesi Amacıyla Yapılan Uygulamalar 
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ÖZET                      

Cerrahi alan enfeksiyonları spinal cerrahi sonrası en sık karşılaşılan üçüncü komplikasyondur. 

Cerrahi alan enfeksiyonları sonuç olarak yara yeri debridmanı , implantasyon çıkarılması ve 

uzun süreli antibiyotik kullanımları gibi komplike süreçlere yol açmaktadır (1) Cerrahi alan 

enfeksiyonları için literatürde tanımlanmış hastaya ve cerrahiye bağlı bir takım risk faktörleri 

mevcuttur ; obezite , idrar yolu enfeksiyonu , hipertansiyon , transfüzyon , uzamış cerrahi süresi, 

yaş , diyabet (2)(3) Bu faktörlerden bağımsız olarak kliniğimizde cerrahi alan enfeksiyonlarının 

önlenmesi amacıyla uygulanan cerrahi öncesi , cerrahi sırasında ve cerrahi sonrasında bir takım 

önlemler mevcuttur. Bunlardan bazıları; cerrahi öncesi traş ve alanın temizlenmesi, antibiyotik 

kullanımı, ameliyathane havalandırma sistemi ve oda sıcaklık koşulları, cerrahi alanın 

operasyon öncesi temizlenmesi, drape kullanımı ve özellikle her scopy işleminde ekstra steril 

örtü kullanımı ve eldivenlerin değişimi, antibiyotikli irrigasyon suyu kullanımı ve cerrahi 

sonrası yapılan steril pansumanlar. Standart olarak uyguladığımız bu prosedürlerle literatürde 

belirtilen cerrahi alan enfeksiyonlarına kıyasla klinik insidansımızın daha düşük olduğunu 

gözlemledik. Yapılan cerrahi işlemin her evresinin bir bütün olarak ele alınması ve uygulanmış 

cerrahi kadar cerrahi alan enfeksiyonunun önlenmesi için alınan önlemlerin önemli bir yeri 

olduğu bilinmelidir.            

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Cerrahi alan enfeksiyonu, Yara yeri enfeksiyonu 
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S-64 Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü ve Etkileyen 

Faktörler 

Sultan ÖZKAN1, Halise ÇİNAR2, Ezgi ARSLAN1 
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ÖZET             

Giriş: Hasta güvenliği kültürü, hata bildirimlerinde şeffaflık, tıbbi hataların önlenmesinde 

sistematik bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Hemşirelerin sayıca yoğun ve hasta ile en 

fazla birlikte olan sağlık personeli grubu olmaları nedeniyle hemşirelik uygulamalarında hasta 

güvenliği kültürünün oluşturulması büyük öneme sahiptir.                

Amaç: Bu çalışma ile cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ve 

etkileyen faktörlerini belirlemek amaçlanmaktadır.                    

Gereç Yöntem: Analitik kesitsel türde olan bu araştırmanın örneklemini Mayıs-Eylül 2021 

tarihleri arasında Aydın ili merkezinde bulunan bir üniversite ve iki kamu hastanesinin cerrahi 

birimlerinde çalışan 180 hemşire oluşturmuştur. Etik kurul ve kurum izni alındıktan sonra 

araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” ve Türkmen ve 

arkadaşları tarafından geliştirilen Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği (puanlaması 1-4 arasında 

puanlar yükseldikçe olumlu hasta güvenliği kültürünü göstermektedir) kullanılarak yüz yüze 

görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analizi için Statistical Package for Social Sciences 

for Windows 25 paket programı kullanılmış ve sonuçlar %95’lik güven aralığında p<0.05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin tanımlayıcı analizlerinde sıklık, 

yüzde, ortalama ve standart sapma; sayısal verilerin analizlerinde t Testi ve One-way ANOVA 

testi kullanılmıştır.               

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 30,43±6,944, %54’ü üniversite 

mezunu idi. Hemşirelerin %52,8’i servis hemşiresi olarak görev yapmaktaydı. Hemşirelerin 

%96,7’si hasta güvenliği eğitimine daha önceden katıldığını ve %70,6’sı eğitimi yeterli 

bulduğunu belirtti. Hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ölçeğinden aldıkları toplam puan 

ortalaması 2,69±0.22 dır. Alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla; yönetim ve liderlik 2.62±0.34, 

çalışan davranışı 2.71±0.27, hata rapor etme 2.71±0.39, çalışan eğitimi 2.79±0.29, bakım 

ortamı 2.72±0.28 olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin cinsiyet, eğitim durumu, mesleki deneyim, 

genel çalışma saati, çalışılan pozisyon ve çalışılan kurumlara göre hasta güvenliği kültürleri 

arasında anlamlı fark tespit edilmiştir.                   

Sonuç ve Öneriler: Araştırmaya katılan hemşirelerde hasta güvenliği kültürünün orta düzeyde 

olduğu bulunmuştur. Hasta güvenliği için hasta güvenlik kültürünün geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla kurum içi eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlanması önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hasta güvenliği kültürü, cerrahi hemşireliği, hemşirelik 
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S-65 Cerrahi Hemşirelerinin Hasta Güvenliği Kültürü ve Etkileyen Faktörler 

Figen DIĞIN1, Zeynep KIZILCIK ÖZKAN2, Çağla ŞİŞMAN3, Miraç KARABİBER4, 

Alev KALKAN5 

 
1Kırklareli Üniversitesi 

2Trakya Üniversitesi 
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

4T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bağcılar Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
5Gebze Fatih Devlet Hastanesi 

 

ÖZET                

Giriş ve Amaç: Hasta güvenliği kültürü, kurumdaki önem arz eden konuları ve hasta güvenliği 

ile ilgili nasıl bir davranış sergileneceğini, değer yargıları ile inançları ve kuralları da içine 

almaktadır. Cerrahi hemşireleri hasta güvenliğine ilişkin gerekli önlemleri alarak sağlık 

bakımında kaliteyi geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Bu araştırmanın amacı cerrahi 

kliniklerde çalışan hemşirelerin hasta güvenliği kültürü ve etkileyen faktörleri belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma iki üniversite hastanesi ve bir 

kamu hastanesinin cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin katılımıyla Haziran-Ekim 2021 

tarihleri arasında gerçekleşti. Araştırma öncesinde üniversite hastanesinden etik kurul onayı 

(2021/187) ve kurum izni alındı. Ayrıca hemşireler araştırma hakkında bilgilendirilerek 

elektronik ortamda yazılı izinleri alındı. Veri toplamada Hemşire Tanıtım Formu ve Hasta 

Güvenliği Kültürü Ölçeği kullanıldı. Örnekleme alınması gereken en az kişi sayısı G power 

(3.1.9.4) programında etki büyüklüğü 0.4195 (Rızalar ve ark. 2016), %95 güven düzeyinde, 

%80 güç öngörerek 386 olarak hesaplandı.             

Bulgular: Cerrahi hemşirelerinin yaş ortalaması 30.8±0.6 yıl, %81.6’sı kadın ve %81.1’i lisans 

mezunu idi. Hemşirelerin %90.4’ünün hasta güvenliğine ilişkin eğitim aldığı ve %33.9’unun 

çalışma koşullarından memnun olduğu belirlendi. Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürü 

Ölçeği toplam puan ortalamaları 2.7±0.4 bulundu. Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği toplam puan 

ortalamalarının hasta güvenliğine ilişkin eğitim alma ve çalışma koşullarından memnun olma 

durumuna göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği belirlendi (p=0.037 ve p<0.001).  

Sonuç: Cerrahi hemşirelerinin hasta güvenliği kültürü algıları orta düzeyde bulundu. Hasta 

güvenliğine ilişkin eğitim alma durumunun ve çalışma koşullarından memnuniyetin 

hemşirelerin hasta güvenliği kültürü algılarının olumlu etkilediği belirlendi.                   

Anahtar Kelimeler: Cerrahi klinik, Hasta güvenliği kültürü, Hemşire 
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S-66 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesi ve Tıbbi Hataya Eğilimleri 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Gülnur ÖZ1, Yelda CANDAN DÖNMEZ2 

 
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Hemşirelik nöbetli çalışılan bir meslek olup hemşirelerin uyku kaliteleri etkilenmektedir. 

Günümüzde tıbbi hatalar birçok nedenden kaynaklanmaktadır. Tıbbi hataların nedenlerinin 

belirlenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.         

Amaç: Bu araştırma cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin uyku kalitesi ve tıbbi hataya 

eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yürütüldü.                 

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini Ekim-Aralık 2020 tarihleri 

arasında bir üniversite hastanesinin cerrahi birimlerinde çalışan 172 hemşire oluşturdu. 

Araştırma örneklemine ise araştırmaya katılmaya gönüllü 99 hemşire dahil edildi. Veriler, 

Hemşire Tanıtım Formu, Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Tıbbi Hataya Eğilim 

Ölçeği (THEÖ) aracılığıyla toplandı. Veriler; IBM SPSS Statistics 25.0 paket programında 

tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri ile değerlendirildi. 

Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kuruldan, çalışmanın yürütüldüğü kurumdan ve 

hemşirelerden yazılı izinler alındı.               

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 32.1±6.86 yıldır. Hemşirelerin 

%59.6’sının kadın, %49.5’inin lisans mezunu, %50.5’inin evli olduğu, %47.5’inin nöbet 

vardiyası ile çalıştığı, %43.4’ünün günde 10-14 hastaya bakım verdiği, %52.5’inin haftada 2 

nöbet tuttuğu, %50.5’inin günlük uyku süresinin 6-8 saat olduğu saptandı. Hemşirelerin PUKİ 

puan ortalaması 16.64±1.4 ve THEÖ puan ortalaması 4.45±0.48 olarak belirlendi. Hemşirelerin 

cinsiyeti ile PUKİ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı. 

Hemşirelerin eğitim durumları ile her iki ölçek arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı. Çalışma şekli, günlük bakım verilen hasta sayısı, haftalık nöbet sayısı ile her iki 

ölçek arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlendi. Yapılan istatistiksel analizlerde 

PUKİ ve THEÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. 

Sonuç ve Öneriler: Hemşirelerin PUKİ puan ortalamasının 16.64±1.4 olduğu ve 

%100’ünün(n=99) uyku kalitesinin kötü olduğu sonucuna ulaşıldı. THEÖ toplam puanı 

218.96±24.06 olarak belirlendi ve tıbbi hataya eğilimin düşük düzeyde olduğuna ulaşıldı. 

Yapılan analizlerle PUKİ ve THEÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 

saptandı. Hemşirelerin çalışma şekli ve saatlerinin düzenlenmesi, uykusuzluğa neden olan 

önlenebilir risk faktörlerin ortadan kaldırılması, çalışma ortamında iş yükünü azaltacak 

planlamaların yapılması önerilebilir.               

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, uyku kalitesi, tıbbi hataya eğilim 
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S-69 Cerrahi Hemşirelerinde Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları ve Yaşam Kalitesi 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

İlknur PEKPAZAR1, Eda DOLGUN2 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Ameliyathane 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  

 

ÖZET             

Giriş: Hemşireler hastane ortamında birçok fiziksel ve psikososyal riskle karşılaşabilmekte ve 

bu da hemşirelerin kas iskelet sistemini (KİS) ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Amaç: Bu araştırma, cerrahi hemşirelerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yaşam kalitesi 

arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı.                   

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, bir üniversite hastanesinin cerrahi 

birimlerinde bir yıldan fazla süredir çalışan araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelerle 

(n=120) Aralık 2020 tarihinde yürütüldü. Veriler “Hemşire Tanıtıcı Özellikler Formu”, “Kısa 

Form 36” ve “İskandinav Kas İskelet Sistemi Sorgusu” kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi 

ile toplandı. Veriler SPSS 25.0 programında sayı, yüzde ve ortalama hesaplamaları, 

Kolmogorov-Simirnov testi, t testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-wallis testi, Ki-kare testi, 

Pearson Korelasyon analizi kullanılarak değerlendirildi. p<0.05 değeri istatiksel anlamlılık 

sınırı olarak kabul edildi. Ölçek izinleri, etik kurul izni ve araştırmanın yürütüldüğü kurumdan 

izin alındı. Hemşireler araştırma hakkında bilgilendirilerek onamları alındı.        

Bulgular: Araştırmada hemşirelerin %40.8’inin 30 yaş altı, %92.5’inin kadın, %51.7’sinin evli 

olduğu; KF-36 alt boyutlarının puan ortalamalarının en yüksek fiziksel fonksiyon 

(73.95±21.96), en düşük enerji (46.08±19.35) boyutunda olduğu; son 12 ayda en çok bel 

(%84.2), sırt (%83.3) ve boyun (%75.8) ağrıları yaşadıkları belirlendi. Kas iskelet Sistemi (KİS) 

ağrı bölgeleri ile yaşam kalitesi alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler bulundu.       

Sonuç ve Öneriler: KİS ağrılarında ve yaşam kalitesi düzeylerinde tanımlayıcı ve mesleki 

özelliklerden bazılarının etkili olduğu ve KİS ağrılarının yaşam kalitesinin bazı alt boyutlarına 

etki ettiği görüldü. KİS’inde son 12 ayda ağrı görülen bölge sayısı ile KF-36 alt boyutları 

arasındaki ilişki incelendiğinde sosyal fonksiyon ve emosyonel rol güçlüğü alt boyutu hariç 

KİS ağrı bölgesi arttıkça yaşam kalitesi puanlarının anlamlı olarak düştüğü görüldü. Sonuçlara 

göre; çalışma ortamında kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olan faktörlerin belirlenmesi, 

ergonomik koşullarla KİS rahatsızları arasındaki ilişkinin incelenmesi, çalışanların sağlıklı 

yaşam biçimi davranışlarına teşvik edilmesi önerilir.           

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; cerrahi hemşireliği; yaşam kalitesi; kas iskelet sistemi 

rahatsızlıkları 
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S-70 CERRAHİDE KANSER NE RENK? 

Aydanur AYDIN1 

1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

ÖZET                 

Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin kanser algılarını ve bu algıları etkileyen faktörleri açığa 

çıkarmak amacıyla yapılan niteliksel bir araştırmadır.  Araştırmada, öğrencilere yöneltilen soru 

formu renk ve kanser çerçevesinde incelendi. Gerçekleştirilen doküman analizinde öğrencilerin 

ifadeleri renk, kanser ve bakımla ilişkili kavramlar bakımından incelmeye alınarak 

değerlendirildi. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş 14 hemşirelik 

öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcılarla yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla veri 

toplandı. Araştırmaya katılan öğrencilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda kansere “beyaz, 

mavi, siyah, gri, turuncu” renkleri ile tanımlamalar tercih edildi. Bu renk tercihlerini renklerin 

soğuk olması ve kanser algısının soğuklukla örtüştüğü ifadeleri kullanıldı. Öğrencilerin kanser 

algılarını etkileyen parametrelerden birinin aile üyelerinden birinin kanser olması birinin de 

kansere ilişkin alınan derslerin sayısının fazla olması ile ilişkili olduğu belirtildi. Öğrencilerin 

ifade ettikleri kanser rengini belirlemede, sevdikleri (6) ya da sevmedikleri (8) renkleri seçtiği 

görüldü. Öğrencilerin kanseri renkle tanımlamanın güçlü bir yön olduğunu, ifade edilmesi 

istenen özelliklerin hepsini barındırdığını belirtirken, ifade edilen renk algısında farklılığa yol 

açabileceğinden bunu bir tehdit olarak algıladıkları da görüldü. Renk ile kanseri tanımlamanın 

öğrencilerde farklı bir bakış açısı kazandırdığı görüldü. Bu bakış açısının hastalarla arasındaki 

iletişimi etkilemesi ve iletişimde farklı teknikler kullanılmasının hemşirelik mesleğine katkısı 

olacağı düşünülmektedir.                

Anahtar Kelimeler: Renk, kanser, cerrahi, hemşirelik, bakım 

GİRİŞ 

Dünyada kanser hızla artan kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olarak 

görülen bir hastalıktır [1]. Farklı kanser türlerinde sıralamalar yıllar içinde değişse de ölüm 

oranları ve kansere ilişkin korku algısı değişmemektedir [2]. Kanser algısı erken tanı yöntemleri 

farkındalığında artış ve yeni tedavi seçenekleri ile değişse de kansere ilişkin korku ve endişe 

hala yerini korumaktadır [3]. Kanser algısına ilişkin tanımlamaların yapılması bakım vericilerin 

algılarının belirlenmesi de en az hastalar kadar önem taşımaktadır.  

Bireylerin kendilerini tanımlamada farklı araçlar kullandığı belirtilmektedir [4]. Bu 

tanımlamalar kişilerin kendi yaratıcılıklarından ortaya çıkacağı gibi bir durum ya da koşulda da 

varlığını sürdürmektedir. Örneğin katılımcıların duygusal bir tepkiyi bir renkle 

ilişkilendirmeleri istendiğinde, genellikle parlak renkleri (örneğin beyaz, pembe) olumlu 

duygularla (örneğin mutlu, rahat) ve koyu renkleri (örneğin siyah, kahverengi) olumsuz 

duygularla ilişkilendirirler [5]. Renk, altı temel duygunun önemli bir algısal özelliği olarak 

tanımlanmaktadır. Bu özellikler öfke, iğrenme, korku, mutluluk, üzüntü ve şaşkınlık olarak 

ifade edilmektedir [6]. Renkler genellikle çevremizdeki bilgileri belirtmek için kullanılır. 

Örneğin, kırmızı renk, özellikle başarıyı sağlamada (örneğin, hataları düzeltmek için 

öğretmenlerin kullandığı kırmızı mürekkep) genellikle tehdit (örneğin alarmlar) ve 

başarısızlıkla ilgili bilgileri iletmede kullanılmaktadır [7]. Farklı renklerle örneklerin 

çoğaltılacağı gibi bireyler üzerinde renklerin önemli detaylar barındırdığı ifade edilebilir.  
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Araştırma, daha önce kanser hastası ile hiç karşılaşmamış hemşirelik öğrencilerinde oluşturulan 

kanser farkındalığının ardından kanseri renk ile tanımlamalarını sağlamak ve bu durumun 

güçlü-zayıf yönleri ile fırsat-tehditlerini tanımlamaktır.  

 

YÖNTEM 

Niteliksel araştırmalar, örneklem büyüklüğü için belirlenmiş bir kuralın olmadığı, 

araştırma sorusu ve amacı doğrultusunda örneklem büyüklüğüne karar verilen, esnek yapıya 

sahip bir araştırma tasarımıdır [8]. Niteliksel tasarım, kanser hastası ile hiç karşılaşmamış olma 

kriterine bağlı olarak seçildi. Araştırmanın örneklemini Gümüşhane Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi’nde kanser cerrahisi konulu derse kaydolan öğrenciler oluşturdu. Örneklem 

büyüklüğünün belirlenmesi için verilerin doyuma ulaşması beklendi.  

Veri Toplama Aracı  

Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu kullanıldı. 

Bu soru formunda renk tabelası yer almakta ve tanım soruları içermektedir. Bu soruların 

akabinde öğrencilere kanser tanımlarını belirmede yaşadıkları güçlü-zayıf yönler ve tehdit-

fırsatları tanımlamaları beklendi.  

Verilerin Toplanması  

Veriler, literatürde önerildiği şekilde, niteliklere göre doküman kategorisine bağlı 

kalarak soru formu ile toplandı [9]. Soru formlarından elde edilen veriler ilgili renk ve SWOT 

tanımlamaları ile raporlandı.  

Etik İzinler  

Katılımcıların bilgilendirilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Gönüllü 

Bilgilendirilmiş İzin Formu” veri toplamadan önce katılımcılar tarafından okunup imzalandı. 

Araştırma için ilgili Üniversitenin etik kurulundan yazılı izin alındı (95674917-108.99-

71601/2022).  

Verilerin Çözümlenmesi  

Araştırma verilerinin analizinde betimleme kullanıldı [10]. Toplanan veri formları ilgili 

tanım için sayı olarak belirtildi. Veriler kodlanmadan katılımcıdan direk tanımlama şeklinde 

alındı ve raporlandı.  

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Kanser ile karşılaşmayan öğrenci grubunun kanser ve renk tanımları için veri oldukça 

sınırlıdır. Az sayıda öğrencinin dahil olduğu bu araştırma genellenemez. Ancak araştırma 

sonuçları kanser gibi anlaşılması ve yönetilmesi güç hemşirelik süreçlerinde farklı 

yaklaşımların belirlenmesinde bir yol gösterici niteliğindedir.  

BULGULAR 

Öğrencilerin 20-23 yaş aralığında olduğu görüldü. Doğu Anadolu’da yaşayan sekiz, 

Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan ikişer, Marmara ve İç Anadolu’da yaşayan birer 

öğrenci olduğu saptandı.   
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Tablo 1. Öğrencilerin Renk Tanımları 

Renk Sayı 

Mavi  4 

Siyah 3 

Gri 2 

Beyaz  1 

Turuncu 1 

Kahverengi 1 

Kırmızı 1 

Yeşil  1 

Öğrencilerle yapılan SWOT uygulamasında Tablo 2’deki sonuçlar elde edildi.  

 

Tablo 2. Kanseri Renk ile Anlatmanın SWOT Sonuçları 

 

SONUÇ 

Genel olarak araştırma bulguları, öğrencilerin “Kanser ne renk?” Sorusuna yanıt olarak 

pozitif duyguyla ilişkili rengi (mavi) seçtiği, ancak olumsuz duygularla ilişkilendirilen renklerin 

de (kırmızı, siyah, gri) tercih edildiği görüldü. Olumsuz kanser rengi seçen öğrencilerin 

ailesinde kanser hastalığı olan bireylerle ilişkili olması dikkat çekmektedir. Bu durumda bakım 

vericilerin kanseri tanımlamada kullandıkları renkler yükledikleri anlamı açıklamaktadır. Kendi 

tanımında pozitif olmayan bir hastalığı hastalara bakım verirken olumluya çevirmek güçtür. 

Dolayısıyla, gelecekte bu tür araştırmalara yer vererek öğrencilerin kanser tanımlarını 

yapmalarını ve bunu olumluya çevirmek için çaba harcanması gerektiği düşünülmektedir. 

Kanserli hastaların psikolojik durumlarını belirlemede renk kullanımı da araştırmalara farklı bir 

bakış açısı sağlayarak psikolojik destek konusunda hizmet sunumunu destekleyebilir. Ayrıca 

kanser hastalarına bakım vericilerin üniforma tercihlerinden hastane ortamının tasarımına kadar 

farklı konularda renk konusunda destek oluşturabilir. 

• Belirlenen rengin gelecekte 
kanser ilişkisini hatılatacağı

• Rengin pozitif çağrışımının 
değişimi

• Görsel algıda değişim

• Bazı renklerin huzurla 
ilişkilendirilmesi (gökyüzü gibi)

• Renk tanımlarının kişiye göre 
değişmesi

• Bir rengin olumsuz hatıralarının 
olması

• Renkle insanlara umut 
verebilme

• Kişiyi düşünmeye sevk 
edebilme

• Hayal kurabilme imkanı

GÜÇLÜ 
YÖNLER

ZAYIF 
YÖNLER

TEHDİTLER
FIRSATLAR



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

684 

 

S-70 WHAT COLOR IS CANCER IN SURGERY? 

Aydanur AYDIN1 

1Gümüşhane University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing 

 

ABSTRACT              

This study is a qualitative research conducted to reveal the cancer perceptions of nursing 

students and the factors affecting these perceptions. In the study, the questionnaire directed to 

the students was examined in the context of color and cancer. In the document analysis carried 

out, the expressions of the students were evaluated in terms of concepts related to color, cancer 

and care. Participants consisted of 14 nursing students selected by purposive sampling method. 

Data were collected through a semi-structured questionnaire with the participants. In line with 

the interviews with the students participating in the research, definitions of cancer with the 

colors "white, blue, black, gray, orange" were preferred. These color preferences were 

expressed by the expression that the colors are cold and the perception of cancer coincides with 

coldness. It was stated that one of the parameters affecting the cancer perceptions of the students 

was related to the fact that one of the family members had cancer, and the other was related to 

the high number of courses taken on cancer. It was observed that the students chose the colors 

they liked (6) or did not like (8) in determining the cancer color they expressed. While the 

students stated that defining cancer with color is a strong aspect and that it contains all the 

features desired to be expressed, it was also observed that they perceived this as a threat since 

it could cause a difference in the perception of expressed color. It was observed that identifying 

cancer with color gave students a different perspective. It is thought that this point of view 

affects the communication between patients and the use of different techniques in 

communication will contribute to the nursing profession.       

Keywords: Color, cancer, surgery, nursing, care 

INTRODUCTION 

Cancer is a disease that is seen as the second cause of death after the rapidly increasing 

heart diseases in the world [1]. Although the rankings in different types of cancer have changed 

over the years, mortality rates and the perception of fear about cancer do not change [2]. 

Although the perception of cancer has changed with the increase in awareness of early diagnosis 

methods and new treatment options, fear and anxiety about cancer still remain [3]. Making 

definitions about the perception of cancer is as important as determining the perceptions of 

caregivers as well as patients. 

It is stated that individuals use different tools to define themselves [4]. These definitions 

continue to exist in a situation or condition as well as arising from the creativity of the people. 

For example, when asked to associate an emotional response with a color, they usually associate 

bright colors (e.g. white, pink) with positive emotions (e.g. happy, relaxed) and dark colors (e.g. 

black, brown) with negative emotions [5]. Color is defined as an important perceptual feature 

of the six basic emotions. These features are expressed as anger, disgust, fear, happiness, 

sadness and surprise [6]. Colors are often used to indicate information around us. For example, 

the color red is often used to convey information about threats (eg alarms) and failure, especially 

in ensuring success (eg, red ink used by teachers to correct mistakes) [7]. It can be stated that 
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the colors contain important details on individuals as well as the examples will be reproduced 

with different colors. 

The research is to enable nursing students who have never met a cancer patient before, to 

identify cancer with color after the awareness of cancer, and to define the strengths-weaknesses 

and opportunities-threats of this situation. 

METHOD 

Qualitative research is a research design with a flexible structure, where there is no set 

rule for sample size, and the sample size is decided in line with the research question and 

purpose [8]. The qualitative design was chosen based on the criteria of never having met a 

cancer patient. The sample of the study consisted of students enrolled in a course on cancer 

surgery at the Faculty of Health Sciences of Gümüşhane University. It was waited for the data 

to reach saturation in order to determine the sample size. 

Data collection tool 

A questionnaire created by the researchers was used as a data collection tool. This 

questionnaire includes a color chart and includes definition questions. After these questions, 

students were expected to describe their strengths and weaknesses and threats-opportunities in 

defining cancer. 

Data Collection 

The data were collected with a questionnaire, adhering to the document category 

according to the qualifications, as recommended in the literature [9]. The data obtained from 

the questionnaires were reported with the relevant color and SWOT definitions. 

Ethical Permissions 

The "Volunteer Informed Consent Form" prepared by the researchers in order to inform 

the participants was read and signed by the participants before data collection. Written 

permission was obtained from the ethics committee of the relevant University for the research 

(95674917-108.99-71601/2022). 

Analysis of Data 

Description was used in the analysis of the research data [10]. The data forms collected 

were specified as numbers for the relevant definition. The data were obtained from the 

participant in the form of direct identification without coding and reported. 

Limitations of the Study 

The data for the cancer and color definitions of the student group who did not encounter 

cancer are quite limited. This study, which included a small number of students, cannot be 

generalized. However, the results of the research are a guide in determining different 

approaches in nursing processes that are difficult to understand and manage such as cancer. 

RESULTS 

It was observed that the students were between the ages of 20-23. It was determined that 

there were eight students living in Eastern Anatolia, two students each living in the 

Mediterranean and Black Sea Regions, and one student living in Marmara and Central Anatolia. 
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Table 1. Color Definitions of Students 

Color Number 

Blue 4 

Black 3 

Grey 2 

White 1 

Orange 1 

Brown 1 

Red 1 

Green 1 

 

The results in Table 2 were obtained in the SWOT application with the students. 

Table 2. SWOT Results of Describing Cancer with Color 

 

 

 

CONCLUSION 

In general, the research findings showed that students were asked “What color is cancer?” It 

was observed that he chose the color associated with positive emotion (blue) in response to his 

question, but also preferred colors associated with negative emotions (red, black, gray). It is 

noteworthy that students who chose a negative cancer color are associated with individuals with 

cancer in their families. In this case, the colors that caregivers use to identify cancer explain the 

meaning they attribute. It is difficult to turn a disease that is not positive in its own definition 

into positive when caring for patients. Therefore, it is thought that by including such studies in 

the future, students should make cancer definitions and efforts should be made to turn this into 

a positive one. The use of color in determining the psychological state of cancer patients can 

•Association of determined 
color with cancer in the future

•Change in positive recollection 
of color

•Change in visual perception

•Associate colors with peace 
(like the sky)

•Color definitions change 
according to the person

•Negative memories of a color

•Giving hope to people with 
colors

•Make someone think

•Opportunity to dream

STRENHGTS WEAKNESSS

THREATSOPPORTUNITIES
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also support the provision of psychological support by providing a different perspective to 

research. In addition, it can support cancer patients in terms of color, from the caregivers' 

uniform preferences to the design of the hospital environment. 
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S-71 Bariatrik Cerrahi Sonrası Gebelik: "Arı Maya" Kraliçe Arı Oluyor 

Defne DİZLEK BAYRAKTAR1, Damla SEÇKİN1, Emine ÇATAL 1 

 
1Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi/cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

 

ÖZET                       

Amaç: Bariatrik cerrahi, obezite tedavisinde en etkili tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. 

Bariatrik cerrahi geçiren kadınların çoğu doğurganlık çağındadır. Hastaların çoğunluğunun 

kadın ve üreme çağında olduğu göz önüne alındığında; hastaların ameliyattan, uzun vadeli 

hedeflerinden ve ameliyatın gelecekteki gebelikler üzerindeki potansiyel etkisinden haberdar 

olmaları önemlidir. Kadının bu süreçteki alışkanlıkları, yaşam tarzı, beslenmesi gebelik ve 

bebek için kritiktir. Bu çalışma, bariatrik cerrahi sonrası gebelik yaşayan bir kadının gebelik 

öncesi ve gebelik sürecindeki yaşadıklarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.               

Olgu: Çalışma, nitel bir olgu sunumu olarak tasarlanmıştır. Katılımcı ile farklı zamanlarda ilki 

yüz yüze, ikincisi online olmak üzere toplamda iki derinlemesine, yarı yapılandırılmış görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Görüşme dökümleri yapıldıktan sonra, içerik ve tema analizi kullanılarak 

analiz edilmiştir. Çalışmada katılımcı rumuz olarak “Arı Maya” kullanılmasını istemiştir. Beş 

yıl önce sleeve gastrektomi olan katılımcı ile ameliyat sonrası ikinci ve beşinci yılında görüşme 

yapılmıştır. Katılımcı, 31 yaşında lisans mezunu evli bir kadındır. Ameliyat öncesi katılımcının 

kronik ürtiker tanısı vardır. Cerrahi öncesi beden kitle indeksi (BKİ) 38.61 kg/m2, cerrahi 

sonrası ikinci yılda 20.9 kg/m2 ve beşinci yılda ise 26.21 kg/m2'dir. Katılımcı ameliyatının 

beşinci yılı içinde gebe kalmıştır. Katılımcı, ikinci görüşme sırasında 17 haftalık gebedir. İlk 

görüşme verileri “iyi yönler”, “kötü yönler”, “ne iyi ne kötü” ve “bariatrik cerrahi yolu” 

şeklinde dört ana tema altında toplanmıştır. İkinci görüşme sonrası ise verilerle oluşturulan 

temalar: “hazırlık”, “çelişki” ve “korku” şeklindedir. İki görüşmede de katılımcının bariatrik 

cerrahi ve sonrası gebelik süreci ile ilgili metaforik yaklaşımla ortaya koyduğu ifadeler dikkat 

çekmiştir.                   

 Sonuç ve Öneriler: Çalışma, katılımcının bariatrik cerrahi ile ilgili görüşlerinin gebelik 

sürecinde nasıl etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bebeğe zarar verme ve tekrar kilo alma 

korkusu katılımcının yaşadığı en yoğun duygudur. Bu süreçte katılımcı ameliyat ve gebelik 

sürecine ilişkin paradoks yaşamaktadır. Bir yandan cerrahi olmasa gebe kalamayacağını 

belirtirken diğer yandan cerrahinin gebelik sonrasına bırakılması gerektiğini belirtmiştir.  

Anahtar Kelimeler: bariatrik cerrahi, gebelik, sleeve gastrektomi 
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S-72 Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Algılarının Değerlendirilmesi: Ege 

Bölgesi Örneği 

Yelda CANDAN DÖNMEZ1, Burçak ŞAHİN KÖZE1, Aylin DURMAZ EDEER2, Yeliz 

CİĞERCİ3, Emel YILMAZ4, Fadime GÖK5, Nurdan GEZER6, Kevser KARACABAY7, 

Bilgen ARIKAN8, Gülay OYUR ÇELİK9, Züleyha SEKİ10, Meryem YAVUZ van 

GIERSBERGEN1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
3Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

4Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
5Denizli Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
6Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

7Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
8Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

9İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
10Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

ÖZET             

Giriş: Hemşirelikte klinik karar verme, profesyonel hemşirelik bilgi ve becerilerinin 

uygulanması, klinik muhakeme yeteneğinin etkili kullanılmasıdır.                

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin klinik karar verme algıları ile karar verme 

sürecini etkileyen etmenlerin incelenmesi amacıyla yapıldı.                 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmaya Ege Bölgesi'ndeki 10 farklı 

üniversitenin 2. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 3633 hemşirelik öğrencisi dahil edildi. Veriler 

yüz yüze görüşme yöntemi ile Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelikte Klinik Karar Verme Ölçeği 

(HKKVÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesi SPSS (Statistical For Package For 

Social Science) 25.0 ile yapıldı. Tanımlayıcı özellikler için sayı ve yüzde, HKKVÖ ve alt boyut 

puan ortalamalarının karşılaştırılmasında OneWay ANOVA testi, HKKVÖ puan 

ortalamalarının ikili karşılaştırılması için bağımsız gruplarda t testi kullanıldı.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.39±1.73 yıl olup %74.3'ü kadındır. Öğrencilerin 

%72.6’sının klinik karar verme ile ilgili bir ders almadığı belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin 

HKKVÖ puan ortalaması 140.24±17.04'tür. Hemşirelik öğrencilerinin sınıflarına göre 

HKKVÖ toplam puanı, “Seçenek ve fikirleri araştırmak”, “Amaçları ve değerleri soruşturmak” 

ve “Sonuçları değerlendirmek” alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulundu. Öğrencilerinin öğrenim gördüğü okullara göre HKKVÖ toplam puanı, 

“Seçenek ve fikirleri araştırmak”, “Amaçları ve değerleri soruşturmak”, “Sonuçları 

değerlendirmek” ve “Bilgiyi araştırmak ve yeni bilgiyi tarafsız olarak benimsemek” alt ölçek 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Öğrencilerin karar 

verme konusunda ders alma durumlarına göre HKKVÖ toplam puan, “Seçenek ve fikirleri 

araştırmak”, “Amaçları ve değerleri soruşturmak” ve “Sonuçları değerlendirmek” alt ölçek 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu. Karar verme konusunda 

ders alan öğrencilerin puan ortalamaları anlamlı şekilde yüksektir.                 

Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencilerinin klinik karar verme durumlarının iyi düzeyde 

olduğu saptandı. Öğrencilerin klinik karar vermelerini geliştirecek farklı eğitimlerin 

düzenlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi önerilmektedir.            

Anahtar Kelimeler: Klinik karar verme, Karar verme, Hemşirelik, Öğrenci. 
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S-73 Hemşirelerin Resüsitasyon Sırasında Aile Varlığına İlişkin Düşünceleri ve 

Etkileyen Faktörler 

Nurdan GEZER1, Esma ÖZAYDIN2, Ezgi ARSLAN1, Halise ÇİNAR3 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

ÖZET             

Giriş: Rehberlerde, resüsitasyon ve invaziv işlemler sırasında aile üyelerinin hastaların yanında 

olması önerilmesine rağmen ülkemiz için tanıklı resüsitasyon konusu yeni bir kavramdır. 

Amaç: Çalışma cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin resüsitasyon sırasında aile varlığına 

ilişkin düşüncelerinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla analitik-kesitsel olarak 

yapılmıştır.                        

Gereç Yöntem: Araştırmanın örneklemini cerrahi birimlerinde çalışan 145 hemşire 

oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında hazırlanan form Hemşirelerin 

sosyodemografik özelliklerini içeren 10, resüsitasyon uygulamasına ve resüsitasyon sırasında 

aile varlığına ilişkin düşüncelerine, deneyimlerine ilişkin 11, “Aile Varlığı Risk-Yarar Ölçeği” 

ile Aile Varlığı Özgüven Ölçeği ise 17’şer sorudan oluşturmaktadır. Çalışma öncesinde etik 

kurul ve ölçek izinleri alınmıştır. Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Çalışmada iki ölçeğin Cronbach’s Alpha kat sayısı α= 0,81 olarak bulunmuştur. Her 

iki ölçekten alınabilecek puanlar 17 ila 85 arasında değişmektedir. Araştırmaya katılan 

hemşirelerin, yaş ortalaması 48,44±5,83, %75,2’si kadın , %43, 4’ü lisans mezunu, büyük 

çoğunluğu mezuniyet sonrası resüsitasyon ile ilgili eğitim aldığı, resüsitasyon ile ilgili güncel 

gelişmeleri takip ettiği ve güncel gelişmeleri takip eden hemşirelerin gelişmeleri internet 

kaynağından takip ettiği sonucu bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda “Aile varlığı risk-

yarar ölçeği” puan ortalamalarına bakıldığında 39,41±11,564, “Aile varlığı özgüven ölçeği” 

puan ortalaması: 49,21±15,217’dir. Araştırmaya katılan hemşirelerin tanıtıcı özellikleriyle ile 

Aile Varlığı Risk-Yarar Ölçeği” ve Aile Varlığı Özgüven Ölçeği” puan ortalamaları arasında 

anlamlı olarak fark bulunmamıştır. Resüsitasyon sırasında hasta yakınlarının oda hazır 

bulunmasıyla ilgili düşünceleriniz sorusunu büyük çoğunluğu ekip iletişimini bozacağını, darp 

riskini arttıracağı, stresi arttıracağı ve gereksiz müdahalelere neden olacağını düşündüklerini 

belirtmişlerdir.“ resüsitasyon işlemleri sırasında aile üyelerinden biri odada hastanın yanında 

olma talebinde bulundu mu?” sorusuna yarısından fazlası hayır olarak yanıtladığı bulunmuştur. 

Sonuç ve Öneriler: Aile Varlığı Risk-Yarar Ölçeği’nden alınan düşük puanlar hemşirelerin 

resüsitasyon sırasında aile varlığını daha riskli ve daha az yararlı algıladıkları, Aile Varlığı 

Özgüven Ölçeği’nden alınan düşük puanlar ise, hemşirelerin aile varlığında resüsitasyon 

uygulamasında kendilerine güvenlerinin düşük olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

Hemşirelerin resüsitasyon uygulamalarına ilişkin bilgilerinin hizmet içi eğitim programları ile 

arttırılarak, özgüvenlerinin artması sağlanabilir.            

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Resüsitasyon, Cerrahi, Hemşire, Aile 
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S-74 Cerrahi Hemşirelerinin Yaşlı Hastalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi 

Seher ÜNVER1, Zeynep KIZILCIK ÖZKAN1, Özge KARACA2 

 
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı 
2Acıbadem Taksim Hastanesi, Genel Yoğun Bakım Ünitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Yaşlı nüfustaki küresel artışa paralel olarak, cerrahi hemşirelerinin yaşlı hastalarla 

karşılaşma olasılığı artmaktadır. Hemşireler, yaşlı hastaların iyileşmelerini hızlandırmak ve 

yaşam kalitelerini korumalarına yardımcı olmak amacıyla, fizyolojik değişikliklerle ilişkili 

cerrahi riskleri tanımaları önem taşımaktadır. Bu nedenle sağlık profesyonellerinin yaşlı 

hastalara yönelik tutumlarının belirlenmesi önemlidir.                 

Amaç: Bu çalışmanın amacı cerrahi hemşirelerinin yaşlı hastalara yönelik tutumlarını 

belirlemektir.                   

Yöntem: Araştırma, üniversitenin etik kurulundan gerekli iznin ve kurumsal iznin alınmasının 

ardından, Türkiye'deki bir üniversite hastanesinin cerrahi birimlerinde çalışan 153 hemşire ile 

yürütüldü. Veriler, 21 Şubat-11 Mart 2020 tarihleri arasında hemşire tanımlama formu ve 

Kogan'ın Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde Whitney-

U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman korelasyon katsayısı kullanıldı.      

Bulgular: Sonuçlara göre ölçek toplam puan ortalaması 126.23 ± 15.52 olarak bulundu. 

Yüksek lisans mezunu ve yaşlı hasta bakımı deneyimi olan hemşirelerin tutum puanları, lise 

mezunu ve deneyimli olmayan hemşirelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti 

(p<0.05). Hemşirelerin yaş ortalaması ve mesleki deneyim süreleri, ortalama tutum ölçeği puanı 

ile pozitif yönde ilişkiliydi (sırasıyla r=0.18 p=0.019; r=0.17 p=0.027).               

Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonuçları, cerrahi hemşirelerinin yaşlı hastalara karşı olumlu bir 

tutuma sahip olduklarını ve yaşlı hastalara bakım verme konusunda eğitimli ve deneyimli 

olmalarının yaşlı hastalara yönelik olumlu tutum geliştirmede önemli olduğunu göstermiştir. 

Bu nedenle cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin yaşlı hastalara yönelik tutumlarının 

araştırılması önerilmektedir.               

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşiresi, Yaşlı hastalar, Cerrahi birim, Tutum 
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S-75 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Psikososyal Bakım Yetkinlik Algıları 

Hatice DEMİRDAĞ1, Meftun AKGÜN1, Nurcan ÇELİK2, Nilüfer CENGİZ3 

 
1Üsküdar Üniversitesi 

2Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET              

Giriş: Cerrahi girişim hasta tarafından beden imajına, yaşamına, benlik kavramına bir tehdit 

olarak algılanabilmektedir. Ayrıca, cerrahi prosedürler morbidite ve mortaliteyi arttırmakla 

birlikte hastanın güvenliğine yönelik tehditler nedeniyle psikiyatrik bozukluk insidansını 

artırabilmektedir. Literatür iyi bir psikososyal bakımın sağlamanın hastanın sağlık sonuçlarını 

geliştirebileceğini, kaygı, stres ve hastanede yatış süresini azaltabileceğini göstermektedir. 

Amaç: Çalışmanın amacı cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin psikososyal bakım 

yetkinliklerini değerlendirmek ve psikososyal bakımın önemi konusunda farkındalık 

yaratmaktır.                        

Gereç ve Yöntem: Araştırma pandemi nedeni ile online anket yöntemi ile kartopu tekniği 

kullanılarak yapılmış, toplam 119 hemşireye ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı 

Özellikler Formu ve Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Formu kullanılmıştır. 

Veriler Spss25 paket programı ile analiz edilmiştir.           

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 30.3±7.12 , %86.6’sı kadın, %62.2 si 

lisans mezunudur. Hemşirelerin meslekte çalışma yılı ortalaması 7,98±7,62, cerrahi birimlerde 

çalışma yılı ortalaması 4,94±5,23 tür. Kendi isteği ile cerrahi birimlerde çalışma oranı %76,5 

tir. Hemşirelerin %26,9 u gündüz mesaisi, %73,1 i hem gece hem gündüz mesaisi şeklinde 

çalışmaktadır. Hemşirelerin %49,6 sı hasta paylaşımı şeklinde çalıştıklarını belirtmiştir. 

Hemşirelerin Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme ölçeği puan ortalaması 

69,98±11,70 olarak bulundu. Semptom tanılama alt boyut puan ortalaması 20.02±3,35, Bilgiyi 

kullanma alt boyut puan ortalaması 20.33±3.29, Müdahale alt boyut puan ortalaması 

14.97±3.34, Tanılama alt boyut puan ortalaması 14.65±3.17 olarak bulundu. Çalışmaya katılan 

hemşirelerin çalışma şekli, çalışma biçimi ve çalıştığı pozisyon ile Psikososyal Bakım 

Yetkinliği Öz Değerlendirme skalası toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu (p<0,05). Bilgiyi kullanma alt boyutu ile cinsiyet ve çalışma şekli arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Müdahale alt boyutu ile eğitim durumu, çalışma şekli ve 

çalıştığı pozisyon arasında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Tanılama alt boyutu ile cinsiyet, 

çalışma şekli, cerrahi birimde kendi isteği ile çalışma durumu ve çalıştığı pozisyon arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05).                

Sonuç ve Öneriler: Çalışmaya katılan hemşirelerin psikososyal bakım yetkinlik puanları orta 

düzey olarak değerlendirilmiştir. Alt boyutlara bakıldığında en düşük puanın müdahale ve 

tanılama alanlarında olduğu görülmüştür. Konunun öneminin ortaya konması için bu alanda 

daha fazla araştırma yapılması ve cerrahi hemşirelerinin konu ile ilgili bilgi ve 

farkındalıklarının arttırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi 

önerilmektedir.                 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Cerrahi, Psikososyal Bakım, Cerrahi Hemşiresi 
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S-77 Cerrahi Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğunun Bakım Davranışlarına Etkisi 

Figen DIĞIN1, Zeynep KIZILCIK ÖZKAN2, Ayşe ŞAHİN3 

 
1Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
3Şehit Profesör Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET              

Giriş ve Amaç: Bakımın kalitesi için cerrahi hemşirelerinin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik 

olarak iyi durumda olması gerekmektedir. Yoğun çalışma temposunun ve acı çeken hastalar ile 

çalışmanın hemşirelerde merhamet yorgunluğuna neden olduğu belirtilmektedir. Bu 

araştırmanın amacı; cerrahi hemşirelerinde merhamet yorgunluğunun bakım davranışlarına 

etkisini belirlemektir.                     

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma bir eğitim araştırma hastanesinin 

cerrahi servislerinde çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 143 hemşirenin katılımıyla 

gerçekleşti. Araştırma öncesinde TÜTF-BAEK 2021/89 protokol no.lu / 12.02.2021 tarihli 

karar ile etik kurul onayı ve kurum izni alındı. Ayrıca hemşireler araştırma hakkında 

bilgilendirilerek çevrim içi olarak yazılı izinleri alındı. Hemşire Tanıtım Formu, Merhamet 

Yorgunluğu Kısa Ölçeği ve Bakım Davranışları Ölçeği-24 veri toplamada kullanıldı. Etki 

büyüklüğü=0.291, %95 güven düzeyinde ve %80 güç oranı öngörerek G* Power 3.1.9.4 

programı ile örnekleme alınması gereken en az kişi sayısı 89 olarak bulundu. Google Forms 

aracılığıyla çevrim içi veri toplama sonucunda toplam 143 hemşireye ulaşıldı. Verilerin 

istatiksel değerlendirmeleri IBM SPSS’de (V.22), Mann Whitney U, Kruskal Wallis, 

Bonferroni Düzeltmeli Mann Whitney U ve Pearson Korelasyon analizleri kullanılarak yapıldı. 

İstatistiksel anlamlılık sınırı p<0.05 olarak kabul edildi.          

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 28.2±4.4 yıl, %80.4’ü kadın ve %76.2’si lisans mezunu 

idi. Hemşirelerin Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği toplam puan ortalamaları 48.7±20.8 ve 

Bakım Davranışları Ölçeği-24 toplam puan ortalamaları 5.5±0.3 olarak bulundu. Merhamet 

Yorgunluğu Kısa Ölçeği toplam puan ortalamaları ile Bakım Davranışları Ölçeği-24 toplam 

puan ortalamaları, bilgi beceri alt boyutu ve saygılı olma alt boyut puan ortalamaları arasında 

negatif yönlü zayıf bir ilişki belirlendi (p=0.048, p=0.000 ve p=0.000).  

Sonuç: Cerrahi hemşirelerinin merhamet yorgunluklarının düşük düzeyde ve bakım kalitesi 

algılarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Merhamet yorgunlukları arttıkça bakım 

kalitesi algıları azalmaktadır.                

Anahtar Kelimeler: Bakım kalitesi algısı, Cerrahi hemşiresi, Merhamet yorgunluğu 
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S-78 Cerrahi Servislerinde Çalışan ve Farklı Kültürden Gelen Hastalara Bakım Veren 

Hemşirelerin Kültürlerarası İletişim Yeterliliği 

Merve DEMİRAL1, Nuray AKYÜZ2 

 
1İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı 

 

ÖZET                 

Araştırma, cerrahi servislerinde çalışan ve farklı kültürden gelen hastalara bakım veren 

hemşirelerin kültürlerarası iletişim yeterliliğini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Araştırmanın evrenini; “İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi” Cerrahi 

servislerinde çalışan 130 hemşire oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmedi, evrenin tamamına 

ulaşılması hedeflendi. Etik kurul ve kurum izinlerinin alınmasından sonra veriler toplanmaya 

başlandı. Araştırmaya katılmayı kabul eden, bağımsız hasta bakabilen ve daha önce farklı 

kültürden hastaya bakım vermiş olan 112 hemşireyle araştırma tamamlandı. Verilerin 

toplanmasında, “Bireysel Özellikler Formu”, “Kültürlerarası Farkındalık Ölçeği”, 

“Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği” ve “Kültürlerarası Etkililik Ölçeği” kullanıldı. Verilerin 

istatistiksel analizleri NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, 

USA) programı ile yapıldı. Çalışmanın sonucunda, cerrahi hemşirelerinin kültürlerarası 

farkındalık, kültürlerarası duyarlılık ve kültürlerarası etkililik becerilerinin iyi düzeyde olduğu, 

hemşirelerin yaşı arttıkça kültürlerarası duyarlılık ve kültürlerarası etkililik becerilerinin 

azaldığı, ikinci bir dil bilen hemşirelerin kültürlerarası etkililik becerilerinin daha yüksek 

olduğu saptandı. Hemşirelerin %50’sinin yabancı uyruklu hastalara hizmet vermenin 

motivasyon ve verimlerine olumsuz etki ettiği, %77,7'sinin yabancı uyruklu hastaların 

sorularını etkin şekilde yanıtlayamadığı, %76,8’inin yabancı uyruklu hastaya bakım verirken 

iletişim sorunlarına bağlı olarak hemşirelik süreçlerinde aksaklık yaşadığı belirlendi. Çalışma 

sonucunda hemşirelere kültürlerarası iletişim konusunda sürekli ve güncel eğitimler verilerek 

iletişim becerilerinin gelişiminin sağlanması, kurumdaki tercüman sayısının arttırılması, 

hemşireler arasında kültürel çeşitliliği sağlamak amacıyla yurtiçi/yurtdışı hemşire değişim 

programlarının yürütülmesi, hemşirelerin dil eğitimi için teşvik edilmesi gerektiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Hemşirelik, Kültürlerarası Farkındalık, Kültürlerarası Duyarlılık, 

Kültürlerarası Hemşirelik, İletişimsel Yeterlilik 
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S-79 Cerrahi Hemşirelerinin Ekip Çalışması Tutumlarının İncelenmesi 

Öykü KARA1, Seher Deniz ÖZTEKİN2, Nilay ŞİMŞEK3, Nil ÖZRA YILDIZ4, Ece TEL5 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Doğuş Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim 

Dalı 
4Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı 

5İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET                

Giriş: Alma-Ata Bildirgesinin 9. maddesinde ve Dünya Sağlık Örgütü rehberlerinde 

vurgulandığı üzere kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunumunda "ekip çalışması" önemli bir 

öğedir. Stresli, tıbbi hatalar açısından yüksek riskli ortamlarda çalışan cerrahi hemşirelerinin 

doğru ekip çalışması tutumu ile sunduğu hemşirelik bakımı; mortaliletinin azalmasını, bakım 

kalitesinin, hasta memnuniyetinin ve hasta güvenliğini sağlama düzeyinin artmasını sağlar. 

Amaç: Bu araştırma, cerrahi hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirildi.                       

Gereç ve Yöntem: Araştırma gerekli izinler alındıktan sonra, bir üniversite hastanesinin tüm 

cerrahi birimlerinde Ocak-Şubat 2020 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın örneklemini, 

araştırmanın yapıldığı tarihlerde izinli/raporlu olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

275 hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Ekip Çalışması 

Tutumları Ölçeği (EÇTÖ)” aracılığıyla toplandı. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programıyla; 

sayı, yüzde, ortalama ile non-parametrik analizler kullanıldı.          

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin; yaş ortalamasının 32 (20-57) yıl, %85.8’inin 

kadın, %64.7’sinin evli, %67.3’ünün lisans mezunu, %86.9’unun 40-44 saat haftalık çalışma 

saatine sahip olduğu bulundu. Hemşirelerin %84.0’ünün mesleğine karşı olumlu bakış açısına 

sahip olduğu, %62.5’inin işinden memnun olduğu, tamamının hizmet içi eğitimlere katıldığı 

ancak %59.3’ünün ekip çalışması tutumuna yönelik eğitim almadığı belirlendi. Hemşirelerin 

EÇTÖ toplam puan ortalamasının 86.66±13.46 (24-112) olduğu ve alt boyut puan 

ortalamalarından; ekip yapısının 18.73±3.71, liderliğin 20.08±3.58, durum izleminin 

19.36±3.21, karşılıklı desteğin 12.45±3.39, iletişimin 16.02±3.02 puan olduğu belirlendi. 

Hemşirelerin sosyodemografik özellikleri, çalışma birimi, meslekte ve cerrahi birimde çalışma 

süresi, günlük bakım verilen hasta sayısı, çalışma saati ve pozisyonu ile EÇTÖ toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). İşinden memnun 

olan (p<0.01), işini değiştirmeyi hiçbir zaman ya da nadiren düşünen (p<0.01), mesleğe bakışı 

olumlu (p<0.05) ve ekip çalışması tutumuna yönelik eğitim alan (p<0.001) hemşirelerin EÇTÖ 

toplam puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulundu. 

Sonuç ve Öneriler: Cerrahi hemşirelerinin ekip çalışması tutumlarının geliştirilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda, eğitim verilmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi, ekip 

çalışması tutumunu geliştirici girişimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekip çalışması, ekip çalışması tutumu, hemşirelik, cerrahi hemşiresi 
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S-80 Cerrahi Hemşirelerinin İş Birliği ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Eda DOLGUN1, Mehmet Alper AKYÜZ2, Yelda CANDAN DÖNMEZ1, Esma 

ÖZŞAKER1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Acil Servis 

 

ÖZET                       

Giriş: Cerrahi kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde hayati rolü olan hemşirelik 

hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için güçlü bir ekip iş birliğinin ve yaptığı işten 

doyum alan çalışanların olması önemlidir.                  

Amaç: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan bu araştırma cerrahi hemşirelerinin iş birliği ile iş 

doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapıldı.              

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında bir üniversite 

hastanesi’nin cerrahi servislerinde çalışan 119 hemşire oluşturdu. Veriler hemşireler ile yüz 

yüze görüşme yöntemi ile “Hemşire Tanıtım Formu”, “Hemşire-Hemşire İş Birliği Ölçeği” ve 

“Minnesota İş Tatmin Ölçeği” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21.0 

programında sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis, Mann Whitney U ve 

Spearman's korelasyon testleri kullanıldı. Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan, araştırmanın 

yapıldığı kurumdan ve hemşirelerden gerekli izinler alındı.          

Bulgular: Hemşirelerin %73,9’unun kadın olduğu, %79’unun beş yıldan uzun süredir çalıştığı, 

%77,3’ü mesleği isteyerek seçtiği ve %83,2’sinin gece gündüz mesai şeklinde çalıştığı bulundu. 

Hastaların “Minnesota İş Doyum Ölçeği” puan ortalaması 74,53 ± 10,79 olarak bulundu. 

Ölçeğin alt boyutları olan İçsel Doyum ölçek puanı 46,65 ± 6,22 ve Dışsal Doyum 27,88 ± 5,46 

olarak bulundu. “Hemşire-Hemşire İş birliği Ölçeği” puanların ortalaması 81,87 ± 8,6 olarak 

saptandı. Minnesota İş Tatmin Ölçeği ile Hemşire-Hemşire İş Birliği Ölçeği toplam puanlar 

arasında pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki tespit edildi (r=-0,503, 

p=0,001).                   

Sonuç ve Öneriler: Cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin iş doyumlarının ve iş birliğinin 

yüksek olduğu görüldü. Hemşirelerin iş birliği düzeylerindeki artışın iş doyumlarını olumlu 

yönde etkilediği saptandı. Sağlık bakım kurumlarında hemşire hemşire iş birliğinin 

desteklenmesi, farkındalığın arttırılması önerilmektedir.              

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşireliği, İş doyumu, İş birliği 
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S-81 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Stres Düzeyleri ve Kaynaklarının 

İncelenmesi 

Semra BÜLBÜLOĞLU1 

 
1İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET              

Giriş: Stresörlere karşı psikolojik, fiziksel ve fizyolojik çatışma ve tepki sürecinin başlaması 

stres olarak tanımlanır. Cerrahi hemşireleri uzun çalışma saatleri, zaman yönetimi gerekliliği, 

karmaşık görevler, yetersiz dinlenme ve iş gücü eksikliği nedeniyle stres yaşarlar. Bu da iş 

performansını ve yaşam kalitesini düşürür ve hemşireleri mutsuz eder.                

Amaç: Bu araştırma, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin stres kaynakları ve stres 

düzeylerini belirlemek amacıyla, tanımlayıcı tipte yapıldı.                   

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız bir eğitim ve araştırma hastanesinin cerrahi kliniklerinde görev 

yapan hemşirelerin (N=148) katılımı ile gerçekleştirildi. Veri toplamada Katılımcı Bilgi Formu, 

Stres Kaynağı Belirleme Formu ve Algılanan Stres Ölçeği kullanıldı. İstatistiksel analizler için 

Statistical Package for Social Sciences for IBM 25 paket programı kullanıldı.  

Bulgular: Cerrahi klinik hemşirelerinin %31’i 25-30 yaş arası, %67’sinin kadın, %92’sinin 

lisans mezunu olduğu belirlendi. Cerrahi klinik hemşirelerinin %28’inin genel cerrahi, 

%12’sinin beyin cerrahi, %14’ünün ortopedi kliniğinde çalıştığı belirlendi. %52’sinin mesleki 

çalışma süresinin 0-5 yıl arasında olduğu, %95’inin hem gece hem de gündüz çalıştığı saptandı. 

Çalışmamızda yüksek düzeyde stres algılayan cerrahi klinik hemşire oranının %57 olduğu, 

%49’unun psikososyal destek gereksinimi duyduğu, stres düzeyi ile sosyal destek gereksinimi 

arasında doğru orantı olduğu saptandı. Cerrahi hemşirelerinin %95'inin COVID-19 pandemisi 

nedeniyle stres yaşadığı belirlendi.                 

Sonuç: Cerrahi klinik hemşirelerine stres yönetimi konusunda eğitim verilmesi gerekir. Sağlık 

çalışanlarının çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve sosyal organizasyonlar yapılarak 

psikolojik destek sağlanmalıdır. Stres yönetimi stratejilerinin öğretilmesi için kurumların finans 

sağlaması ve yönetici desteği hemşirelerin daha az stres yaşamasını sağlayabilir.  

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşireler, Cerrahi klinikler, Stres, Stres kaynakları 
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S-82 Bir Özel Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik 

Gizem Sena BİLBEN1, Yazile SAYIN2 

 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET             

Giriş: Bu çalışma üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini 

belirlemek amacıyla yapılan tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.                

Amaç: Hemşirelerin tükenmişlik düzeylerini ve tükenmişliği etki eden durumları belirlemek  

Yöntem: Araştırmanın verileri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 

görev alan hemşirelerden elde edildi. Örneklem hesaplanmasına gidilmeden kurumda çalışan 

190 hemşirenin tümüne ulaşmak hedeflendi(n=121). Veri toplama araçları olarak, literatür 

incelemeleri sonucunda çalışmaya özel hazırlanan sosyo-demografik ve mesleki özellikleri 

tanımlayıcı Tanıtıcı Form ve Tükenmişlik Ölçeği- Kısa Formu kullanıldı. Etik kurul izni alındı. 

Bulgular: Ankete katılan hemşirelerin %22,3’ünün tükenmişlik düzeylerinin çok düşük 

olduğu, %32,2’sinin tükenmişlik için tehlike sinyallerinin olduğu, %26,5’inin tükenmişlik 

durumu içinde olduğu, %12,4’ünün çok ciddi bir tükenmişlik problemi yaşadıkları 

belirlenmiştir. Sosyo-demografik değişkenlerden olan cinsiyet, medeni durum ve eğitim 

seviyesinin tükenmişliğe etkisi yoktu (p>0.05). Hemşirelerin çalıştıkları pozisyon, çalıştıkları 

bölüm, çalıştıkları bölümde kendi istekleriyle çalışıp çalışmamaları, vardiyalı olup olmamaları, 

kurumdaki ve birimdeki deneyim süreleri gibi değişkenlerin tükenmişliğe etkisi yoktu (p>0.05). 

Hemşirelerin, kurumdan memnun düzeyleri tükenmişlik düzeyleri üzerinde etkiliydi (p<0.05). 

Sonuç: Tükenmişlik sosyodemografik özelliklerden çok meslek çalışma koşullarıyla ilgilidir. 

Yöneticilerin motivasyon sağlayan düzelemeler yapmaları önemlidir.                              

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, hemşirelik, tükenmişlik düzeyi 
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S-84 Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Araştırma Sonuçları Kullanımındaki 

Engeller 

Sevban ARSLAN1, Nursevim AYDINGÜLÜ1, Muaz GÜLŞEN1, Zehra ÇERÇER2, 

Evşen NAZİK1 

 
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

2Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                      

Amaç: Araştırma, cerrahi kliniklerde çalışmakta olan hemşirelerin bilimsel araştırma 

sonuçlarını kullanmalarının önündeki engelleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve  

Yöntem: Araştırma, bir üniversite hastanesinin ameliyathane, cerrahi yoğun bakım üniteleri ve 

cerrahi kliniklerinde çalışmakta olan hemşirelerle yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında 

araştırmacı tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ve “Araştırma Kullanım Engelleri 

Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler, pandemi süreci nedeniyle telefon ya da e-posta aracılığıyla 

toplanmıştır. Araştırmada 126 hemşireden oluşan evrenin tümüne ulaşmak hedeflenmiş ancak 

iletişim bilgilerine ulaşamama ve katılımı kabul etmeme gibi nedenlerle 104 hemşire (%82) ile 

tamamlanmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından SPSS 22.0 paket programında; frekans, 

yüzdelik hesaplama, independent t testi, one way anova testi ile değerlendirilmiştir.     

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 32,15±7,886 olduğu; %78,8’sinin kadınlardan 

oluştuğu, %65,4’ünün lisans mezunu olduğu, %73,1’inin araştırma dersi aldığı, %59,6’sının 

daha önce bilimsel bir toplantıya katıldığı belirlenmiştir. Hemşirelerin ölçek toplam puanı 

94,6538±18,80186 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarından alınan puanlar ise sırasıyla 

sunum, 18,3077±4,46579; hemşire, 25,1923±5,24002; kurum, 25,9231±5,49968; araştırma, 

18,5962±4,19551 olarak bulunmuştur. Değerlendirme sonucunda cinsiyet, daha önce bilimsel 

bir toplantıya katılma durumu, bilimsel yayınlara ulaşmak için internet erişimi varlığı, çalışma 

şekli ve süresi gibi faktörlerin ölçek toplam puanı ve alt boyut puanlarını anlamlı olarak 

etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca ameliyathanede çalışan hemşirelerin, ölçek toplam puanı ve 

sunum alt boyut puanı cerrahi servis ve cerrahi yoğun bakım hemşirelerine göre anlamlı oranda 

daha düşük iken, kurum ve araştırma alt boyut puanları diğer gruplara göre anlamlı oranda 

yüksek bulunmuştur.                     

Sonuç: Elde edilen verilere göre cerrahi hemşirelerinin bilimsel araştırma sonuçlarını klinik 

uygulamalarına yansıtma konusunda yüksek düzeyde engeller algıladığı tespit edilmiştir. 

Algılanan engeller arasında çalışılan kuruma, araştırmaların sunumuna ve kişisel özelliklere 

ilişkin faktörlerin olduğu tespit edilmiştir. Bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi ve gerekli 

düzenlemelerin yapılması, kliniklerde kanıta dayalı ve kaliteli hemşirelik hizmeti sunumunu 

sağlayacaktır.                    

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşireliği, bilimsel araştırma, kanıta dayalı uygulama, klinik 

uygulama engelleri 
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S-85 Türkiye’de E-Sağlık Uygulamalarına Yönelik 2010-2020 Yılları Arasında Yapılan 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Alanındaki Tez Çalışmalarının İncelenmesi 

Sema Nur YAMAN ÇELİK1, Aylin DURMAZ EDEER2 

 
1İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 

2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET              

Giriş: E-Sağlık, elektronik altyapı kullanılarak, özellikle de internet üzerinden sağlık hizmeti 

sunma süreci olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca E sağlık kavramı çatı bir kavram olarak ifade 

edilmektedir. E-sağlık kavramı içinde tele sağlık, sağlık bilişimi gibi kavramlar da 

bulunmaktadır. Son yıllarda e-sağlık kullanımının arttığı bildirilmektedir.               

Amaç: Bu çalışmada; Türkiye de e- sağlık uygulamalarına yönelik 2010- 2020 yılları arasında 

yapılan cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi 

amaçlanmıştır. Gereç Yöntem: Türkiye de e-sağlık uygulamalarına yönelik 2010- 2020 yılları 

arasında yapılan hemşirelik tez çalışmaları YÖKTEZ veri tabanında incelenmiştir. Veri 

tabanında ‘tele- hemşirelik’, ‘e-sağlık’, ‘mobil sağlık’, ‘mobil uygulama’, ‘web tabanlı’, ‘web 

destekli’, ‘internet destekli’, ‘aplikasyon’ ve ‘mobil aplikasyon’ anahtar kelimeleri kullanılarak 

tarama yapılmıştır. Son on yılda yayınlanmış (2010-2020), yayın dili Türkçe olan, yayın 

başlığında aratılan anahtar kelimeleri olan ve tam metin ulaşılabilen cerrahi hastalıkları 

hemşireliği alanındaki çalışmalar incelenmiştir.           

Bulgular: Hemşirelik alanında toplamda 57 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Bu tez çalışmalarının 

sadece %15.7 (n:9)’si cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında yapılmış lisansüstü tez 

çalışmalarıdır. E-sağlık uygulamalarına yönelik cerrahi hastalıkları hemşireliği tez 

çalışmalarının %66.6’sı (n:6) doktora, %33.3’ü (n:3) yüksek lisans tezidir. Tez çalışmalarının 

konu dağılımlarına bakıldığında; %33.3’ü (n:3) meme kanseri cerrahisi, %22.2’si (n:2) stoma 

cerrahisi, %11.1’i (n:1) kalp cerrahisi, %11.1’i (n:1) bariatrik cerrahi, %11.1’i (n:1) omurga 

cerrahisi geçiren hastaların uyum veya yaşam kalitesine yönelik eğitim verme/danışmanlık 

verme şeklinde olduğu ve %11.1’inin cerrahi hastalarının ağrı yönetimine(n:1) yönelik olduğu 

bulunmuştur. Tez çalışmalarının araştırma tasarımları %11.1’i (n:1) tanımlayıcı tipte, %66.6’sı 

(n:6) deneysel çalışma, %22.2’si (n:2) yarı deneysel olarak yapılmıştır. Ulaşılan tüm 

çalışmaların % 100’ü son 5 sene içinde (2016-2020) yapılmıştır.                 

Sonuç ve Öneriler: Yapılan inceleme sonucunda; Türkiye de e- sağlık uygulamalarına yönelik 

2010- 2020 yılları arasında e-sağlık uygulamaları kullanılarak yapılan cerrahi hastalıkları 

hemşireliği alanındaki çalışmaların sınırlı olduğu fakat yapılan çalışmaların çoğunluğunun 

deneysel araştırma tasarımlarına göre yapıldığı görülmüştür. Pandemi süreci ile birlikte uzaktan 

öğrenmenin tercih edilen yöntemlerden biri olması nedeniyle e- sağlık uygulamalarının cerrahi 

hastalıkları hemşireliği alanında kullanımının yaygınlaşmasına gereksinim vardır. Anahtar 

Kelimeler: tele-hemşirelik, e-sağlık, mobil sağlık, web tabanlı 
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S-86 Koroner Anjiyografi Sonrası Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Önerilen 

Hastalarda Hemşirenin Eğitici Hasta Danışmanlığı Rolünün Hastanın Anksiyete ve 

Cerrahi Kararına Etkisi 

Mehmet AHRAZ1, Ayla YAVA2 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Koroner anjiyografi sonrası KABG cerrahisi önerilen hastalarda hemşirenin eğitici 

hasta danışmanlığı rolünün hastanın anksiyetesi ve cerrahi kararına etkisinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır.             

Gereç ve Yöntem: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesinde Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde koroner anjiyografi (KA) olan ve KABG 

önerilen hastalarda yapılan kontrol ve çalışma gruplu yarı deneysel araştırmadır. Araştırmanın 

kontrol grubu (KG) verileri 27.01.2016-25.05.2016, çalışma grubu (ÇG) verileri ise 

09.11.2016-15.04.2017 tarihleri arasında toplanmıştır.            

Bulgular: ÇG hastalarına araştırmacı tarafından KA ve KABG hakkında bilgi ve eğitim 

verilmiş, KG hastaları kliniğin rutin uygulaması sürdürülmüştür. Araştırmaya 40 kontrol ve 40 

çalışma grubunda olmak üzere 80 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler Hasta Tanılama 

Formu ve STAI aracılığıyla toplanmıştır. İstatistiksel analizler SPSS 23 for Windows paket 

programında yapılmış, istatistik anlamlılık için p<0.05 değeri kabul edilmiştir. Yaş değişkeni 

hariç diğer tanıtıcı özellikler açısından hastalar benzerdir (p>0.05). KG’nun %77.5’inin, 

ÇG’nun %100’ünün KA hakkında bilgi sahibi oldukları, ÇG’nun %70’i, KG’nun %3.2’si 

sadece hemşireden bilgi almıştır. KABG cerrahisi hakkında ÇG’nun %100.0’ü, KG’nun 

%30.0’unun bilgi aldığı, ÇG’nun %72.5'inin, KG’nun %8.3'ünün sadece hemşireden bilgi 

aldıkları belirlenmiştir (p<0.05). KG’nun %10.0'u, ÇG’nun %70.0'ı aldıkları bilgiyi yeterli 

bulduğunu belirtmiştir (p<0.05). KA sonrası KABG cerrahisini kabul eden KG’nun oranı 

%47.5, ÇG’nun oranı %62.5 olmuştur. KABG cerrahisini kabul etmelerinde KG’nun %57.9'u, 

ÇG’nun %68.0'i yapılan bilgilendirmenin etkili olduğunu belirtmiştir (p>0.05). STAI I’e göre 

KG ‘nun %57.5’inde, ÇG’nun %62.5'inde orta düzeyde durumsal anksiyete saptanmıştır 

(p<0.05).                   

Sonuç: KA sonrası KABG cerrahisi önerilen ÇG hastalarına KA ve KABG cerrahisi hakkında 

yapılan bilgilendirmenin, ÇG hastalarının KABG cerrahisini kabul etmelerinde ve cerrahiye 

bağlı anksiyetelerinin azalmasında yararlı olduğu kanısına varılmıştır.           

Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass greft, Hemşirelik Rolleri, Anksiyete, Koroner 

Anjiografi, Cerrahi Karar, Danışmanlık 
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S-87 Kardiyak Cerrahi Geçiren Hastalarda Oluşabilecek Flebiti Önlemede Susam 

Yağının Etkisi 

Muaz GÜLŞEN1, Nursevim AYDINGÜLÜ1, Sevban ARSLAN1 

 
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi 

Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                      

Amaç: Kardiyak cerrahi geçiren hastalarda tedaviye bağlı oluşabilecek flebiti önlemede susam 

yağının etkisini belirlemektir.               

Materyal ve Yöntem: Randomize kontrollü girişimsel araştırma, bir üniversite hastanesinin 

koroner yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarla yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini, kardiyak 

cerrahi sonrası yoğun bakım ünitesinde yatan ve parenteral amiodarone infüzyonu uygulanan 

hastalar oluşturmuştur. Bagheri-Nesami ve ark. tarafından yapılan çalışma örnek alınarak güç 

analizi yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü ise 44 hasta olarak belirlenmiştir. Verilerin 

toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Görsel İnfüzyon Flebit Skalası kullanılmıştır. Bigdeli 

Shamloo ve ark. tarafından yapılan çalışma örnek alınarak deney grubundaki hastalara susam 

yağı, kanülün 10cm çevresine, 10 damla olacak şekilde 10 dakika boyunca masaj şeklinde 

uygulanmıştır. Bu uygulama 24 saatlik amiodarone infüzyonu süresince sekiz saatte bir 

tekrarlanmıştır. Kontrol grubundaki hastalara ise araştırmacı tarafından herhangi bir uygulama 

yapılmamıştır. Her 24 saatin sonunda iki grupta bulunan hastalar, araştırmacı tarafından Görsel 

İnfüzyon Flebit Skalasına göre değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ise 

tanımlayıcı istatistikler, chi square, independent t test ve fisher’s exact testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Flebit bulguları deney grubundaki hastaların %68.2’sinde birinci, %13.6’sında 

ikinci, %9.1’inde ise üçüncü gün meydana gelirken, kontrol grubundaki hastalarda ise 

%90.9’unda birinci, %9.1’inde ise ikinci günde meydana gelmiştir. Deney grubunda flebit 

görülme sıklığı %90.9, kontrol grubunda ise %100 olduğu saptanmıştır. Gruplar arasında flebit 

görülme sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Flebit semptomları 

açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında; kızarıklık, sertlik, ele gelen venöz kord ve 

pürülan akıntı gibi semptomlar açısından fark olmadığı, ancak deney grubundaki hastalarda ağrı 

ve şişlik açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Kardiyak 

cerrahi geçiren hastalarda tedaviye bağlı oluşabilecek flebiti önlemede susam yağının, flebit 

görülme sıklığını azalttığı ve flebit belirtilerinin oluşumunu ise geciktirdiği saptanmıştır. Flebit 

görülme sıklığındaki azalma ve oluşumundaki gecikme, susam yağının; antioksidan, anti-

inflamatuar ve antibakteriyel etkilerine bağlanmıştır. Ancak bu bilgiyi doğrulamak için daha 

geniş örneklemle yürütülecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Aromaterapi, amiodarone, flebit, kardiyak cerrahi, susam yağı 
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S-88 Koroner Arter Bypass Cerrahi Sonrası İnsentif Spirometrenin İnspirasyon ve 

Ekspirasyon Teknikleriyle Kullanımının Arteriyel Kan Gazı, Venöz Oksijen 

Satürasyonu ve Yaşam Bulguları Üzerine Etkisi 

Esma GÖKÇE1, Dudu ALPTEKİN2, Derya GEZER2, Refiye AKPOLAT2, Hamide 

ŞİŞMAN2, Güldane KAYHANLI2, Sevban ARSLAN2 

 
1Toros Üniversitesi 

2Çukurova Üniversitesi 

 

ÖZET                      

Amaç: Bu araştırmanın amacı, koroner arter bypass greft cerrahisi öncesi ve sonrası pulmoner 

rehabilitasyon bakımına ek olarak uygulanacak insentif spirometrenin inspirasyon ve 

ekspirasyon teknikleriyle kullanımının, arteriyel kan gazı ile venöz oksijen satürasyonu ve 

yaşam bulguları üzerine etkisini belirlemektir.                    

Gereç ve Yöntem: Araştırma Aralık 2019-Şubat 2020 tarihleri arasında bir üniversite 

hastanesinde randomize kontrollü tipte, koroner arter bypass greft cerrahisi geçiren 32 hasta (16 

deney, 16 kontrol grubu) ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada pulmoner rehabilitasyon 

bakımı olan solunum egzersizi, öksürük egzersizi, erken mobilizasyon ve ağrı kontrolü ile 

birlikte akış odaklı insentif spirometre kullanılmıştır. İnsentif spirometre, tanımlanan 

inspirasyon tekniği ve şimdiye kadar literatürde tanımına rastlamadığımız ekspirasyon 

tekniğiyle kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel 

Bilgi Formu” ve ‘Uygulama Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Uygulama bilgi formuna, hastaların 

preoperatif ve postoperatif 1., 2., 3. günlerinin son arteriyel kan gazı, venöz oksijen saturasyon 

değerleri ve yaşam bulguları kaydedilmiştir. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel 

Olmayan Klinik Araştırmalar Etik kurulundan etik kurul onayı (Tarih: 28.12.2017 Sayı: 72 

Karar No: 8) ve araştırmanın yapıldığı hastaneden gerekli kurum izinleri alınmıştır.  

Bulgular: Araştırmada gruplar arasında PaO2, SaO2 ve venöz oksijen saturasyon, sistolik 

tansiyon, diyastolik tansiyon ve solunum sayıları değerleri arasında istatiksel anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. Ayrıca grupların kendi içerisinde fark tespit edilmiş olup, insentif spirometre 

deney grubunda bu fark daha anlamlı bulunmuştur.               

Sonuç: İnsentif spirometre uygulamasının arteriyel kan gazı, venöz oksijen satürasyonu, yaşam 

bulguları üzerine olumlu etkileri tespit edilmiştir ve kullanımı önerilmektedir.     

Anahtar Kelimeler: İnsentif Spirometre, Pulmoner Fonksiyonlar, Koroner Arter Bypass Greft 

Cerrahisi, Yaşam Bulguları, Cerrahi Hemşirelik 
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S-89 Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Hastaların Ağrı Şiddetinin Değerlendirilmesinde Dört 

Farklı Ağrı Ölçeğinin Karşılaştırılması 

Nilgün SERT1, Hatice AYHAN2 

 
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Ameliyat sonrası ağrının giderilmesi hastanın yaşam kalitesini yükseltir, komplikasyon 

görülme olasılığını, hastanede yatış süresini ve morbiditeyi azaltır. Yetersiz ağrı yönetiminin 

bir nedeni de ağrıyı ölçmek için uygun olmayan bir ölçek kullanılmasıdır. Literatürde ölçek 

seçimi ile ilgili birçok farklı ve tartışmalı sonuç mevcuttur.                

Amaç: Bu araştırma, açık kalp cerrahisi geçiren hastaların ameliyat sonrası ilk üç gündeki ağrı 

düzeyinin dört farklı ağrı ölçeği ile karşılaştırılarak ölçekler arası tutarlılığın incelenmesi ve 

hasta tercihlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.                

Gereç-Yöntem: Bu araştırma analitik tipte bir araştırmadır. Araştırma Mayıs 2020-Mayıs 2021 

tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde açık kalp ameliyatı olan 87 hasta ile 

gerçekleştirilmiştir. Veriler Sözel Kategori Ölçeği (Verbal Descriptor Scale-VDS), Sayısal Ağrı 

Değerlendirme Ölçeği (Numeric Rating Scale-NRS), Görsel Analog Ölçeği (Visual Analog 

Scale-VAS) ve Burford Ağrı Termometresi (Thermometer Pain Scale-VDS) kullanılarak 

toplanmıştır.                

Bulgular: Kardiyak cerrahi geçiren hastalar en çok greft insizyon (%100), sternal insizyon 

(%94,3) ve dren yerinde (%87,4) ağrı yaşamaktadır. En şiddetli ağrı ilk iki gün yaşanmakta ve 

dört farklı ağrı ölçeğinde de günlere göre giderek azalmaktadır(p<0.05). Ancak koksigeal 

bölgede üçüncü günden itibaren ağrı artmaktadır (p<0.05). Kullanılan tüm ağrı ölçeklerinde 

değerlendirilen ağrı şiddeti ve puanları birbiri ile benzer bulunmuştur (p>0.05). Hastaların ölçek 

tercihi sırasıyla NRS, VDS, VAS ve TPS olmuştur. Postoperatif süreçte hastaların yaşa göre 

ağrı ölçeği tercihlerine bakıldığında 60 yaş altı hastaların %69,8'i NRS tercih ederken 60 yaş 

ve üzeri hastaların %85,7'si ise VDS’yi tercih etmişlerdir (p<0.05).              

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları kardiyak cerrahi geçiren hastalar için kullanılan tüm ağrı 

ölçeklerinin benzer etkinlikte olduğunu göstermektedir. Hastalar tarafından en çok tercih edilen 

ölçek NRS olup, ileri yaştaki hastaların tercihi ise VDS’dir. Öneriler: Etkili ağrı 

değerlendirmesi için hastanın bireysel özelliklerine ve tercihlerine uygun ağrı değerlendirme 

aracı kullanılması önerilir. Çalışmanın farklı hasta popülasyonlarında da tekrarlanması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Ağrı, tek boyutlu ağrı ölçeği, ameliyat sonrası, kardiyak cerrahi 
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S-90 Göğüs Ağrısı Nedeniyle Hastaneye Başvuran Koroner Arter Bypass Greft 

Ameliyatı Geçirecek Olan Geriatrik Hastaya Yaklaşım 

Burcu ÖZKAN
1
 

1
İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

ÖZET                     

Giriş: Son yıllarda giderek artan kardiyovasküler sistem hastalıklarına paralel olarak tanı ve 

tedavi süreci hızlanmış olup, iyi bir tedavi ve bakım süreci ile birlikte cerrahi girişim geriatrik 

hastalar için daha güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği haline gelmiştir.             

Amaç: Bu olgu sunumu göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran Koroner Arter Bypass 

Greft (CABG) ameliyatı geçirecek olan geriatrik hastada hemşirelik bakımının önemini 

vurgulamak amacıyla planlandı.                    

Olgu: M.Y., 78 yaşında erkek hasta, göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın 

Koroner Arter Hastalığı (KAH) tanısı ve buna bağlı CABG önerisi ile yatışına karar 

verilmiştir. 2 ay önce Serebrovasküler Olay (SVO) nedeniyle nöroloji yatış öyküsü bulunan 

hastaya kardiyoloji poliklinik kontrolü önerilmiş olup kontrol sonrası CABG önerilen hasta 

ileri tetkik ve operasyon hazırlıkları için servise yatırıldı. Koroner Anjiyografide LMCA kısa 

ve %40 darlık, LAD proximal %60 darlık, LAD mid %70 eksantrik darlık, Cx yaygın plaklı, 

Cx prox %80-90 darlık, RCA prox %100 total tıkanıklık mevcut olup yapılan EKO sonucunda 

Lateral duvar hipokinetik, EF=%50, Hafif mitral ve triküspit yetmezliği gözlenmiş olup kalp 

içinde kitle-trombüs imajı gözlenmemiştir. Hastanın kliniğe kabulünde Ateş: 36,4°C, TA: 

144/76 mmHg, Nabız: 61/dk, SS: 23/dk olan hastaya klinikte yatış süresince az yağlı ve 

kolesterolden fakir diyet uygulanması ve düzenli fiziksel aktivite önerildi. Hipertansiyonu da 

olan hastanın (Soygeçmiş: babada HT) düzenli kullandığı ilaçlar: Delix 2,5 Mg 1x1 PO, 

Vastarel 35 Mg 1x1 PO, Plavix 75 Mg 1x1 PO, Latixa 375 Mg 1x1 PO, Beloc Zok 50Mg 1x1 

PO, Seraquel 25 Mg1x1 PO, Ecopirin 100 Mg 1x1 PO, Colastin-L 40 Mg 1x1 PO, Monoket 

Long 50 Mg1x1 PO                

Sonuç ve Öneriler: Kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde kullanılan cerrahi müdahaleler, 

hastalığın türü ve düzeyine göre belirlenmektedir. Anjiyografi ve CABG ameliyatı 

kardiyovasküler sistem hastalıklarına yönelik en sık uygulanan girişimler arasında sayılabilir. 

Bu hastaların akut ve kronik dönemdeki hemşirelik bakımında, gereksinimleri doğrultusunda 

hastanın üniteye kabulünden rehabilitasyon sürecinin sonuna kadar bakımın her aşamasında 

hasta ve ailesinin eğitimini planlamak, uygulamak, değerlendirmek son derece önemlidir. 

Aynı zamanda kullanılan ilaçların etkilerine, yan etkilerine, ilaç/besin etkileşimine ilişkin bilgi 

vermek koroner arter bypass greft ameliyatı geçirecek olan geriatrik hastada hemşirelik 

bakımının olmazsa olmaz öğelerindendir.           

Anahtar Kelimeler: Geriatrik, cerrahi, CABG, göğüs ağrısı 
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Approach to A Geriatric Patient Who Will Undergo Coronary Artery Bypass Graft 

Surgery Due to Chest Pain 

Burcu OZKAN1 

1Istanbul Kent University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing 

ABSTRACT                      

Introduction: In recent years, the diagnosis and treatment process has accelerated in parallel 

with the increasing cardiovascular system diseases, and surgical intervention has become a 

safer and more effective treatment option for geriatric patients with a good treatment and care 

process.                  

Objective: This case report was planned to emphasize the importance of nursing care in 

geriatric patient who will undergo Coronary Artery Bypass Graft (CABG) surgery, who 

applied to the hospital due to chest pain.                   

Case: M.Y., a 78-year-old male patient who applied to the hospital with chest pain, was 

diagnosed with Coronary Artery Disease (CAD) and was hospitalized with the 

recommendation for CABG. Cardiology outpatient control was recommended to the patient 

who had a history of neurology hospitalization due to Cerebrovascular Event (CVO) 2 months 

ago, and the patient who was recommended CABG after the control was admitted to the service 

for further examination and preparations for the operation. Coronary Angiography showed 

LMCA short and 40% stenosis, LAD proximal 60% stenosis, LAD mid 70% eccentric stenosis, 

Cx diffuse plaque, Cx prox 80-90% stenosis, RCA prox 100% total occlusion, and as a result 

of ECO, Lateral wall hypokinetic, EF =50%, Mild mitral and tricuspid regurgitation was 

observed, and no mass-thrombus image was observed in the heart. On admission to the clinic, 

the patient with fever: 36.4°C, BP: 144/76 mmHg, heart rate: 61/min, SD: 23/min was 

recommended to follow a low-fat and low-cholesterol diet and regular physical activity during 

hospitalization. Drugs used regularly by the patient who also has hypertension (Family 

History: HT in the father): Delix 2.5 Mg 1x1 PO, Vastarel 35 Mg 1x1 PO, Plavix 75 Mg 1x1 

PO, Latixa 375 Mg 1x1 PO, Beloc Zok 50Mg 1x1 PO, Seraquel 25 Mg1x1 PO , Ecopirin 100 

Mg 1x1 PO, Colastin-L 40 Mg 1x1 PO, Monoket Long 50 Mg1x1 PO.    

Conclusion and Recommendations: Surgical interventions used in the treatment of 

cardiovascular diseases are determined according to the type and level of the disease. 

Angiography and CABG surgery are among the most frequently performed interventions for 

cardiovascular system diseases. In the nursing care of these patients in the acute and chronic 

periods, it is extremely important to plan, implement and evaluate the education of the patient 

and his family at every stage of care, from the admission of the patient to the unit to the end of 

the rehabilitation process, in line with their needs. At the same time, providing information on 

the effects, side effects, and drug/food interactions of the drugs used is an indispensable 

element of nursing care in geriatric patients who will undergo coronary artery bypass graft 

surgery.             

Keywords: Geriatric, surgery, CABG, chest pain,  
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S-91 Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastaların Sosyal Destek ve Öz Etkililik Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

Ebru GÜNER1, Dilek ÇİLİNGİR2, Bahar CANDAŞ ALTINBAŞ3 
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ÖZET                        

Giriş: Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda, gelişen yaşam tarzı değişikliği nedeniyle çeşitli 

problemler yaşanmaktadır. Bu nedenle, hastanın taburcu olduktan sonraki yeni yaşam tarzı ile 

günlük yaşam aktiviteleri arasında denge sağlaması gerekmektedir. Sosyal destek, bireylerin 

yakınları tarafından verilen maddi ve manevi destek olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin stresle 

başa çıkmasında, özgüveninin artırılmasında, sağlıklı davranış biçimlerinin ortaya çıkmasında 

önemli bir yere sahiptir. Öz-etkililik, bireyin hastalığına uyumunda davranış değişikliği 

oluşturabilecek bir faktördür. Öz-etkililik özellikle kronik hastalığı bulunan bireylerde uyum 

ve öz bakım davranışları olarak tanımlamıştır. Bu nedenle hemşireler, hastaların ameliyat 

sonrası yeni yaşam tarzına uyumunu sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmalı, hastaların 

sosyal destek sistemlerini değerlendirmeli, hastaya destek vermeli ve destek sistemlerini 

harekete geçirmelidir.                  

Amaç: Çalışma açık kalp ameliyatı olan hastaların sosyal destek ve öz-etkililik düzeylerinin 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.                  

Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı olarak yapıldı. Çalışmanın evrenini Türkiye’de bir 

kalp damar cerrahisi hastanesinde 01.05.2019-01.11.2019 tarihleri arasında açık kalp ameliyatı 

olan hastalar oluşturdu. Örneklem; %90 güç ve 0.2 effect size, 0.05 Tip 1 hata payı ile belirlenen 

242 hasta oluşturdu. Veriler “Kişisel Bilgi Formu”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Düzeyi Ölçeği” ve “Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği Kardiyak Cerrahi Versiyonu” 

kullanılarak toplandı.                

Bulgular: Algılanan sosyal destek puanı ile öz-etkililik puanı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki mevcutken fiziksel fonksiyon, öz bakım 

modifikasyonu, psikososyal fonksiyon, egzersiz aktivite modifikasyonu ve diyet 

modifikasyonu alt boyut puanları ile olan ilişkilerin de istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde 

ve zayıf düzeyde olduğu bulundu.                   

Sonuç ve Öneriler: Çalışmamızda algılanan sosyal desteğin öz-etkililiği olumlu yönde 

etkilediği bulundu. Bu nedenle, hemşireler hastaların destek düzeyini değerlendirmeli, hangi 

desteğin eksik olduğunu, bu desteği etkileyen etmenleri belirlemeli, hastaya danışmanlık 

yapmalıdır. Cerrahi hemşireleri holistik yaklaşım kapsamında kaliteli bir bakım sunabilmek 

için hastanın sosyal destek ve öz-etkililik düzeylerini değerlendirmeli, gerekiyorsa hastaya 

destek olmalı, hastaya yönelik etkili bakım planı ve taburculuk eğitimi vermelidir.         

Anahtar Kelimeler: Öz etkililik, postoperatif hemşirelik, sosyal destek. 
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S-92 Koroner Arter Bypass Greft Cerrahisi Uygulanan Hastaların Konfor Düzeyi 

 

The Comfort Level of Patients Who Underwent Coronary Artery Bypass Graft Surgery 

 

Hülya ÜSTÜNDAĞ1, Fatma ETİ ASLAN2 

1İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Bu çalışma koroner arter bypass greft cerrahisi uygulanan hastaların konfor düzeyini 

belirlemek amacıyla yapıldı.                       

Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini İstanbul’da 

bulunan bir eğitim ve araştırma hastanesinin kardiyovasküler cerrahi servisinde yatan koroner 

arter bypass greft cerrahisi uygulanan 240 hasta oluşturdu. Çalışmaya;35-70 yaş arası, iletişim 

kurulabilen, daha önce benzer ameliyat geçirmemiş olan, çalışmaya katılmayı kabul eden, 

nörolojik ve psikiyatrik sorunu olmayan hastalar dahil edildi. Araştırmada katılmayı kabul eden 

hastalardan yazılı izin alındı. Araştırma verileri, Hasta Bilgi Formu, Perianestezi Konfor 

Ölçeği, Genel Konfor Ölçeği, Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği kullanılarak toplandı. 

Verilerin analizinde, yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskall Wallis Varyans Analizi, 

Mann Whitney-U testleri kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul 

edildi.            

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 58.58±7.71 olup, %71,2 ’si 

erkek, %79.1’i ilköğretim mezunu olduğu, %68.8’ çalışmadığı, %61.2’sinin sigara kullandığı 

saptandı. Hastaların %62,60’ı ikili ve üçlü, koroner arter bypass greft olduğu belirlendi. 

Çalışmada hastaların perioperatif konfor düzeyi 5.06±0.50, genel konfor düzeyi puan 

ortalaması 3.33±0.24 bulundu. Durumluk anksiyete 31.05±6.80, sürekli anksiyete düzeyi puan 

ortalaması 41.78±8.58 olduğu saptandı. Genel konfor düzeyi ile bypass yapılan damar sayısı 

arasında istatistiksel yönden anlamlı fark bulundu(p<0.05).               

Sonuç: Hastaların perianestezi konfor ve genel konfor düzeyleri yüksek, durumluk 

anksiyeteleri hafif, sürekli anksiyeteleri orta düzeydedir. CABG uygulanan bireylere bu süreçte 

verilen hasta konforunu arttırmaya yönelik nitelikli hemşirelik bakımının yararlı olduğu 

söylenebilinir.                  

Anahtar Kelimeler: Konfor, Koroner arter bypass greft cerrahisi, Postoperatif bakım. 
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ABSTRACT                  

Purpose: The aim of this study was to determine comfort level in patients who underwent 

coronary artery bypass surgery.                 

Methods: The study was conducted as a descriptive and crosssectional study. The sample of 

the study consisted of 240 patients who underwent coronary artery bypass graft surgery in the 

cardiovascular surgery service of a training and research hospital in Istanbul. The inclusion 

criteria comprised first time CABG surgery; age of 30-75; who agreed to participate in the 

study; having the ability to communicate, not under treatment for severe psychological and 

norological disorders. Written informed consent was obtained from each participant. Data were 

gathered with a questionnaire composed of questions about sociodemographic features, 

Perianesthesia Comfort Questionnaire, General Comfort Questionnaire, and State-Trait 

Anxiety Scales. For assessment of data; frequency, percentage, mean scores, Kruskal Wallis 

test and Mann Whitney-U test were benefited. The statistical significance was set at p value < 

0.05.                       

Results: The mean age of the patients was 58.58±7.71 years, 71.2% were male, 79.1% were 

primary school graduates, 68.8% were unemployed, 57.5% had sufficient monthly income to 

meet their health expenditures, and 61.2% smoked. It was determined that 62.60% of the 

patients had double and triple vessels coronary artery bypass graft surgery. In the study, total 

score of Perianesthesia Comfort Questionnaire was found as 143.40±22.26; General Comfort 

Questionnaire was found as 3.33 ± 0.24. It was determined that the state anxiety level was 

31.05±6.80±6.80, the mean trait anxiety level score was 41.78±8.58±8.58. A statistically 

significant difference was found between the general comfort level and the number of bypass 

graft vessels(p<0.05).              

Conclusion: The perianesthesia and general comfort levels among the patients were high, their 

state anxiety was low and their trait anxiety was moderate. It can be said that qualified nursing 

care given to individuals undergoing CABG increases patient comfort.       

Keywords: Comfort, Coronary artery bypass graft, Postoperative care 

 

INTRODUCTION 

Today, coronary artery disease (CAD) is an important health problem all over the world 

and is also an important cause of morbidity and mortality. The mortality rate of CAD remains 

high (1,3,15,17). According to the World Health Organization (WHO), it is estimated that there 

were 15.8 million individuals with CAD in 2010, and it is expected to increase to 23 million by 

2030 (24). According to the Turkish Adult Risk Factor Study (TEKHARF) conducted in 

Turkey, it has been determined that among 906 people who registered in 26 years (1990-2016) 

and lost their lives, the reason of 42.0% of the deaths was coronary heart diseases (19,20). The 

number of patients, who have undergone coronary artery bypass graft (CABG) surgery in the 

world and in Turkey, is also increasing gradually. (19,20,22,24) CABG surgery is the most 

effective treatment option when the survival rate, improvement of ventricular function, and 

relief from recurrent chest pain are considered. Coronary artery bypass graft surgery is a 

procedure used to improve blood supply and oxygenation of the myocardium, to which blood 

is not sufficiently supplied due to coronary atherosclerosis, by using artery and vein grafts 

(1,3,17,22). With this surgical intervention, myocardial perfusion of the patient is improved, 

symptoms related to ischemia are relieved, the incidence of myocardial infarction and sudden 

death is reduced, and the daily life of the patient is ensured to continue without pain. However, 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

710 

 

the patients undergoing coronary artery bypass graft surgery may face the possibility of many 

complications in the post-operative period. In such patients, it has been reported that conduction 

defects, dysrhythmias, acute renal insufficiency, neurological complications, bleeding, 

mediastinitis caused by sternotomy incision, low cardiac outflow syndrome, and pain and 

respiratory problems due to sternotomy, thoracotomy, and chest drains have developed in the 

early postoperative period (4,5,15,17). 

In coronary artery bypass graft surgery, which is a major surgical intervention, the 

patient undergoes a process that negatively affects both physical and psycho-social conditions 

due to pain and fear of death. In other words, the comfort of the patient may be affected. 

Provision and maintenance of comfort in the patients undergoing coronary artery bypass graft 

surgery should take place among the goals of care (3,5,13,15,). 

Comfort, which exists as an important concept since Florence Nightingale, is an 

essential requirement for people.  Today, it is considered as a key element of holistic care by 

the nurses (2,7,8). According to Kolcaba, who provided the development of the theory of 

comfort, comfort is “an expected result with a complex structure within the physical, 

psychospiritual, social, and environmental integrity of helping the needs of the individual, 

providing peace, and overcoming the problems” (2,7). As a result of the analytical studies 

conducted regarding the use of the concept of comfort in the discipline of nursing, Kolcaba (7) 

stated that comfort is a positive, holistic, multidimensional, theoretically definable, and a 

practical concept. With a holistic approach, the concept of comfort is relieving, resting, and 

meeting basic human needs to overcome the problems (2,7,12,23).  Comfort is accepted as an 

expected positive result in the patient. The patient, who underwent CABG surgery, may be 

exposed to problems such as pain, respiratory problems, circulatory problems, nausea and 

vomiting, constipation, hypothermia, fluid-electrolyte imbalance, risk of surgical site infection, 

and anxiety in the postoperative period, and thus, the patient comfort may be deteriorated 

(13,23). The aim of the present study is to examine the comfort level and affecting factors in 

the patients undergoing coronary artery bypass graft surgery, to improve the quality of care for 

these patients, and to guide the nursing interventions and the determination of priorities to be 

applied to the patients. 

 

METHODS 

Purpose: The aim of this study was to determine comfort level in patients who underwent 

coronary artery bypass surgery. 

Research Questions 

1-What is the level of comfort among patients who had coronary artery bypass grafting?  

2- What is the level of anxiety among patients who had coronary artery bypass grafting?   

3-Are there significant relationship between the comfort, anxiety levels scores of patients who 

underwent coronary artery bypass graft surgery and their demographic and clinical 

characteristics? 

Desing 

The study was conducted as a descriptive and crosssectional study.  

Setting and sampling 
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The sample of the study consisted of 240 patients who underwent coronary artery bypass 

graft surgery in the cardiovascular surgery service of a training and research hospital in Istanbul. 

The inclusion criteria comprised first time CABG surgery; age of 30-75; who agreed to 

participate in the study; having the ability to communicate, not under treatment for severe 

psychological and norological disorders. We explained the purpose of the study to patients who 

met the inclusion criteria and introduced the scales. Written informed consent was obtained 

from each participant.  

Data collection and instruments 

Data were gathered with a questionnaire composed of questions about 

sociodemographic features, Perianesthesia Comfort Questionnaire, General Comfort 

Questionnaire, and State-Trait Anxiety Scales.  

Demographic data form: On a standardised form, we recorded age, gender, employed status, 

marital status, educational level, smoking status, surgical intervention time, number of bypass 

vessels of the patients.  

Perianesthesia Comfort Questionnaire (PCQ): PCQ identifies comfort needs and assesses 

whether or not the patient have reached the desired level of comfort. The questionnaire consists 

of 24 items about self concept which reflects the patient’s general way of thinking during the 

perianesthesia period. Items are scored on a Likert type scale from 1 (“I totally disagree”) to 6 

(“I totally agree”). The total score ranges from 24 to 144. The mean score is calculated by 

dividing the total score to the number of items and the result varies from 1 to 6. Low scores 

indicate poor comfort levels whereas high scores indicate excellent comfort (21).  

General Comfort Questionnaire (GCQ): GCQ was developed by Kolcaba. GCQ was based 

on the taxonomical structure regarding three levels and four dimensions of the theoretical 

components of comfort. GCQ identifies the comfort needs and nursing interventions providing 

comfort and thus assesses whether or not the patient have reached the desired level of comfort 

and it contains 48 items. The standardization study for the Turkish form of the questionnaire 

was conducted by Kuguoglu and Karabacak in 2004 (9).  

State-Trait Anxiety Scale (STAI): The State-Trait Anxiety Scale was developed by 

Spielberger et al. in order to determine the levels of state and trait anxiety. The reliability and 

validity study for the Turkish form of the scale was conducted by Oner and Le Compte (11). 

The scale was based on the two-factor conceptualization of anxiety and consists of two parts 

and 40 items in total. The first 20 items measure the level of state anxiety and items 21-40 

measure the level of trait anxiety. This scores 20-39 indicate “low” levels of anxiety, 40-59 

“moderate”, 60-79 “severe”, and 80 “panic” (11).  

Data collection procedures 

Data were gathered by face-to-face interviews in the patient room. The researchers interviewed 

each patient in the cardiovascular surgery service. Each session of data gathering took 20 

minutes.  Statements from the survey, which could not be understood by the patients in the data 

collection forms, were explained by the researchers. 

Ethical considerations 

The study was approved by the ethical committee of the university where the researchers 

worked and permission was obtained from the directorate of the hospital where the study was 

conducted. Informed consent was obtained from all the participants included in the study. The 

study conformed to the principles of the Declaration of Helsinki. 
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Data analysis 

The data were analysed by using the SPSS 15 program (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 

Descriptive statistics such as frequency, mean, standard deviation and percentage were used to 

analyse all the variables under study. In the comparisons between binary groups, the Mann–

Whitney U test was used, and in the comparison of groups with three or more variables, the 

Kruskal–Wallis variance analysis was used. Significance was accepted in a 95% confidence 

interval and a level of p <0.05. To determine which group or groups caused the difference, 

Mann–Whitney U was performed. Using Bonferroni correction, the significance level was set 

at p <0.0167 when three groups were compared and at p < 0.0125 when four groups were 

compared.  

 

RESULTS 

The mean age of the patients was 58.58±7.71 years, 71.2% were male, 79.1% were 

primary school graduates, 68.8% were unemployed, 57.5% had sufficient monthly income to 

meet their health expenditures, and 61.2% smoked. All of the participants were married with 

children. When the characteristics of the surgical intervention are considered, it was found that 

62.60% of all the patients underwent double or triple, 18.80% had single, 15.70% quadruple, 

and 2.90% quintuplet coronary artery bypass graft. Surgical intervention period of the patients 

was 3.11±0.70 hours on average (Table 1). 

In the study, total score of Perianesthesia Comfort Questionnaire was found as 

143.40±22.26; General Comfort Questionnaire was found as 3.33 ± 0.24. It was determined 

that the state anxiety level was 31.05±6.80±6.80, the mean trait anxiety level score was 

41.78±8.58±8.58 (Table 2). There was no statistically significant difference between the 

number of bypass vessels and the mean perioperative PCQ scores.  A significant difference 

(p<0.05) was found between the number of bypass vessels and the mean GCQ scores of the 

patients. In the advanced statistical analysis, it was determined that the difference was caused 

by the quadruple coronary artery bypass graft group, and the level of general comfort of the 

patients in this group was higher. No statistically significant difference was found between the 

number of bypass vessels and the state and trait anxiety levels of the patients.   

There was no statistically significant correlation between the individual characteristics 

and perioperative comfort level. A statistically significant correlation was found between the 

gender, education level, monthly income, and the mean general comfort level of the patients. A 

statistically significant correlation was found between the gender, education level, monthly 

income, and the mean trait anxiety level of the patients (Table3). 
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Table 1. Demographic Characteristics of Patients (N=240) 

Variables n % 

Age (years) (Mean±SD)           58.58±7.71  

    35-50 

    51-69 

119 

121 

49.6 

50.4 

Surgical intervention time (h) (Mean±SD)           3.11±0.70 

 

 

Gender            

     Famale 

     Male 

 

69 

171 

 

28.8 

71.2 

Education status 

    Primary 

    High school 

    University     

 

190 

40 

10 

 

79.1 

16.7 

4.2 

Employment status 

   Unemployed 

   Employed 

 

165 

75 

 

68.8 

31.2 

Income   

     Adequate 

     Inadequate 

 

138 

102 

 

57.5 

42.5 

Smoking 

   Yes 

   No 

 

147 

93 

 

61.2 

38.8 

Number of bypass vessels 

1 

2 

3 

4 

5 

 

45 

75 

75 

38 

 7 

 

18.80 

62.60 

62.60 

15.70 

2.90 

 
Table 2. Mean scores of the scales 

Scales Mean±SD Min-Max Range 

PCO 5.06±0.50 2.96-5.92 1-6 

GCO 3.33±0.24 2.31-3.88 1-4 

SAI 31.05±6.80 20-64 20-80 

TAI 41.78±8.58 22-63 20-80 

SD standard deviation, Min minimum, Max maximum 

PCQ: Perianesthesia Comfort Questionnaire, GCQ: General Comfort Questionnaire 

SAI: State Anxiety Scale, TAI: Trait Anxiety Scale 

Table 3. The comparison of PCQ, CCQ and STAI according to sociodemographic characteristics (N=240) 

Variables PCQ 

Mean±SD 

CCQ 

Mean±SD 

SAI 

Mean±SD 

TAI 

Mean±SD 

Age(years) 

    35-59 

    60-69 

 

               U 

               p 

 

5.09±0.47 

5.02±0.52 

 

6779.5 

0.434 

 

3.35±0.24 

3.30±0.26 

 

6454.50 

0.199 

 

30.51±6.59 

31.59±6.99 

 

6522.00 

0.206 

 

41.65±8.18 

41.91±8.99 

 

7155.00 

0.934 

Gender            

     Famale 

     Male 

 

5.02±0.48 

5.07±0.51 

 

3.26±0.27 

3.35±0.23 

 

32.15±7.87 

30.61±6.29 

 

46.95±9.09 

39.70±7.43 
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              U 

              p 

 

-1.03 

0.302 

 

-2.45 

0.014 

 

-1.085 

0.278 

 

-5.606 

0.001 

Education status 

    Primary 

    High school 

    University   

  

           KW 

             p  

 

5.04±0.49 

5.05±0.57 

5.37±039 

 

5.475b 

0.065 

 

3.30±0.24 

3.40±0.22 

3.50±0.18 

 

10.901 

0.004 

 

31.38±6.95 

30.45±6.57 

27.30±2.58 

 

5.408 

0.067 

 

42.68±8.43 

39.95±7.91 

32.10±7.38 

 

14.812 

0.001 

Employed status 

   Unemployed 

   Employed 

 

              U 

              p 

 

5.05±0.53 

5.06±0.43 

 

-0.286 

0.775 

 

3.32±0.26 

3.33±0.20 

 

-0.269 

0.788  

 

31.04±6.99 

31.08±6.42 

 

-0.327 

0.744 

 

41.74±9.01 

41.88±7.60 

 

-0.376 

0.707 

Income   

     Adequate 

     Inadequate 

 

              U 

              p 

 

5.05±0.51 

5.06±0.49 

 

-0.061 

0.951 

 

3.35±0.24 

3.29±0.24 

 

-2.082 

0.037 

 

30.09±5.86 

32.36±7.74 

 

-2.170 

0.030 

 

40.30±8.48 

43.79±8.34 

 

-3.313 

0.001 

Number of bypass 

vessels 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

            KW 

              p 

 

4.95±0.49 

5.03±0.58 

5.09±0.41 

5.11±0.50 

5.35±0.34 

 

6.175 

p=0.186 

 

3.29±0.22 

3.30±0.28 

3.30±0.20 

3.43±0.24 

3.48±0.15 

 

14.386 

p=0.006 

 

30.35±5.71 

32.37±7.72 

30.78±6.47 

30.47±6.77 

27.57±5.31 

 

KW=5.326 

p=0.255 

 

42.97±8.99 

42.41±9.13 

42.45±8.46 

38.68±6.59 

37.14±7.26 

 

KW=7.521 

p=0.111 

p< 0.05. The Mann–Whitney U test was used for binary groups and the Kruskal–Wallis test was used for three for more groups. 

 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

Improvements in surgical sciences and medical technology have brought the 

developments in surgical treatment and care along. Although coronary artery bypass graft 

surgery is a life-saving practice, it affects the individual with all its dimensions and may cause 

deterioration or change in comfort (8,15). In the present study, mean perioperative comfort level 

was found as 5.06±0.50 (Range 1-6) and mean general comfort level as 3.33±0.24 (Range 1-

4). These data show that the comfort level of the patients is high. In the study of Demir Korkmaz 

et al., it was reported that the quality of life of the patients after coronary artery bypass surgery 

was significantly higher (3). Yılmaz et al. found that total mean PCQ scores was 4.26±0.58(25) 

and Seyedfatemi et al. stated that the comfort of the patient was high after the surgical 

intervention(14). It is known that when health care is provided by the health professionals, who 

have adopted a holistic approach, it increases the confidence of the patient and provides relief. 

At the same time, the fact that the structure and equipment of the hospital, where the study was 

conducted, are the factors facilitating the comfort and maintenance of the patients, it is 

considered that they also have an effect on the results obtained from the study. 

No statistically significant difference was found between the age of the patients within 

the scope of the study and PCQ and GCQ levels. In the studies conducted, it was determined 

that the symptoms related to the disease reduced after the coronary artery bypass surgery in the 

majority of the patients (1,5,15,16,18). It is thought to be seen in all the age groups.  When the 

mean scores of comfort levels were observed by gender, while there was no statistical difference 
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between them and PCQ, a statistically significant difference was found between them and GCQ. 

The comfort level of male patients was higher than that of female patients. In the study of Tung, 

Wei, Chang, it was found that physical recovery after CABG was faster in male patients than 

in females (18). The fact that male patients have higher general comfort levels suggests that 

female patients with more responsibilities for their home and children may be effective. 

In the study, it was found that there was a statistically significant difference between the 

education level and the mean score of the GCQ, and the mean score of the questionnaire 

increased as the education level increased. In the study of Seyedfatemi et al., it was reported 

that the comfort level of postgraduate patients was higher (14). Increase in the educational level 

can lead to have more knowledge about health and disease. The information obtained leads to 

the reduction of anxiety and the relief of the patient. The results of the study were found to be 

compatible with the similar studies (14,16,).  

It is assumed that being in good economic standing or having a high purchasing power 

brings self-confidence and comfort together. In the current study, it was determined that there 

was a statistically significant difference between the mean GCQ scores of the patients with low 

income and low comfort levels. The results of the study were found to be compatible with the 

literatüre (16,18). 

Coronary artery disease causes pain, dyspnea, fear of myocardial infarction, and 

functional impairment. These troubles increase in proportion to the number of vessels affected 

(13,15,17,22). It is reported in the literature that the patients feel more comfortable in multiple 

bypass. (15,22). In the present study, a statistically significant difference was found between 

the number of vessels for bypass and their comfort levels when compared to GCQ (p<0.05). 

Comfort scores are higher in the patients with increased number of vessels replaced. In previous 

studies, it was stated that the rate of chest pain decreased after CABG surgery (1,3,5,18).After 

the surgical intervention, the patient calms down due to the thought that the intervention was 

successful, and thus, the individual relieved from the signs and symptoms caused by CAD. It 

can be stated that the increase in the physical capacity of the patients, the relief of chest pain, 

relief of breathing, and relief after the surgical intervention due the elimination of their fear of 

infarction, in other words, to an increase in their comfort. 

It is known that every patient, who learns that the treatment should be conducted via a 

surgery, will be negatively affected and got stressed by this situation (4,16). However, Kolcaba 

expresses that the patients will be positively affected by the comfort-providing care practices 

for the elimination of stress-related problems that emerge in the patient (7). In the present study, 

it was found that the average state anxiety level was 31.05±6.80, and trait anxiety was moderate 

(41.78±8.58) in the patients undergone a major and risky surgical process such as CABG 

surgery. A score of 20-40 is considered as mild anxiety, and score over 40 as moderate anxiety. 

Okan et al. reported that the patients hospitalized for a surgical intervention had higher levels 

of anxiety than other patients, and that they experienced moderate anxiety leading to panic (10). 

It was seen that the occurrence of mild and moderate anxiety in the patients was consistent with 

the literature. The mental and physical reactions of people to existing health problems may vary 

according to their age, events/situations they live, their educational level, and the available 

opportunities. In addition, expectations from the health care professionals may differ in the 

comments of the level of meeting these expectations. 

No statistically significant difference was found between the demographic 

characteristics of the patients and their mean state anxiety scores (p>0.05). A statistically 

significant difference was found between the genders of the patients and their trait anxiety 

scores (p<0.05). It was found that female patients had higher trait anxiety scores. Previous 
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similar studies also show that women have lower mental health recovery scores and coping 

scores, higher fatigue scores, and lower quality of life scores after CABG surgery (6). A 

statistically significant difference was found between the educational levels of the patients and 

their trait anxiety scores (p<0.05). It was found that people, who graduated from primary school, 

had high anxiety scores. Despite there was no statistically significant difference between them, 

it was observed that the state anxiety scores of the primary school graduates were also high. In 

the study of Okan et al., it was determined that the patients with low level of education, who 

underwent surgical treatment, had higher levels of anxiety and depression (10). Accessing and 

interpreting the information obtained is closely related to the level of education. When this 

situation is considered, it can be specified that high anxiety levels is an expected result in the 

patients with low level of education. A statistically significant difference was found between 

the patients, whose monthly level of income is sufficient for health expenditures and whose 

trait anxiety scores are low. (p<0.05). It was observed that the findings of the study were found 

consistent with the previous studies (4,5,10). 

The present study has shown that the patients, who underwent CABG surgery, had high 

perioperative comfort and general comfort levels, mild state anxiety, and moderate trait anxiety 

levels. The findings will be guiding for the determination of the comfort level after the surgical 

intervention and the care plan. Provision of comfort in all aspects of patient care takes place 

among the important duties of the nurse. Nursing approaches affecting the increase in comfort 

are health-promoting behaviors. 
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S-93 Kardiyovasküler Cerrahi ve Hızlandırılmış İyileşme (ERAS) Protokolleri: Bir 

Sistematik Derleme ve Meta-Analiz 

Nurşah BÜYÜKÇAMSARI ŞANLIER1, Fatma ETİ ASLAN2 

 
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi 

2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Hızlandırılmış iyileşme protokolleri (ERAS) ameliyat öncesi başlayan ve ameliyat 

sonrası dönemde hastaların taburcu edilmesine kadar uzanan cerrahi bakıma yönelik çok yönlü 

kanıta dayalı bir yaklaşımdır.                    

Amaç: Bu araştırma, kardiyovasküler cerrahi geçiren hastalarda hızlandırılmış iyileşme 

protokollerinin kullanımı ve bu protokollerin hastaların iyileşme sürecindeki etkilerini 

incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve yöntem: Bu meta-analiz Ocak 2016-Ekim 2021 tarihleri 

arasında Google Scolar, Cınahl, Pubmed, Medline, Cochrane Library, Ulakbim veri 

tabanlarında İngilizce ve Türkçe “kalp cerrahisi-cardiac surgery”, “hızlandırılmış iyileşme 

protokolleri-enhanced recovery protocols or ERAS” anahtar kelimeleri kullanılarak 

araştırmalar tarandı. Tarama sonucunda 115 çalışmaya ulaşıldı. Çalışmaya dahil edilme 

kriterlerine uygun olan 7 çalışma incelemeye alındı ve iki yazar tarafından bağımsız olarak, 

araştırma kalitesini değerlendirme ölçütleri kullanılarak değerlendirildi.            

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan çalışmaların; biri kohort, ikisi randomize kontrollü, ikisi 

retrospektif, biri yapılandırılmış protokol, biri prospektif türde olduğu belirlendi. 

Araştırmaların örneklem sayısının 50-1739 arasında olduğu ve yoğun bakım ünitesinde kalış 

süresi, hastanede kalış süresi, entübasyon süresi, 30 ve 90 günlük mortalite, erken taburculuk 

gibi değişkenlerin değerlendirildiği belirlendi.                 

Sonuç: Kardiyovasküler cerrahi geçiren hastalarda, hızlandırılmış iyileşme protokollerinin 

kullanımının; hastaların entübasyon, hastanede ve yoğun bakım ünitesinde kalma sürelerinde 

azalma, iyileşme oranlarında artma, erken ekstübasyon, mortalite gibi faktörlerin yüksek 

düzeyde ve pozitif yönlü olduğu ve istatiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. Bu araştırmaya 

ait sonuçlar kongrede sunulacaktır.                

Öneriler: Kardiyovasküler cerrahi geçiren hastada oluşabilecek komplikasyonları azaltmaya 

ve iyileşme sürecini hızlandırmaya yönelik Eras protokollerinin kullanımının 

yaygınlaştırılması, kanıt düzeyi yüksek çalışmaların yapılması önerilmektedir.                 

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler cerrahi; Hızlandırılmış iyileşme protokolleri; ERAS. 
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S-94 Kalp Cerrahisi Hemşirelerinin Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme 

Protokolüne (ERAS) İlişkin Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi 

Nihal ÇELİKTÜRK DORUKER1, Tuğba Nur ÖDEN1, Fatma DEMİR KORKMAZ1 

 
1Ege Üniversitesi 

 

ÖZET               

Giriş: Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü (Enhanced Recovery After Surgery-

ERAS), hızlı cerrahi süreci ve iyileşme kalitesini vurgulayan kanıta dayalı uygulamaları içeren 

bir protokoldür. ERAS protokolü cerrah, anestezist, hemşire, fizyoterapist ve diyetisyeni içeren 

multidisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Protokolünün başarısı bu multidisipliner ekibin 

başarısına ve uyumuna bağlıdır. Bakım kalitesinin artırılması için kilit bir unsur olan cerrahi 

hemşiresi ERAS protokolü içinde aktif bir rol almaktadır. Bu doğrultuda ERAS protokolüne 

uyum sağlanmasında ve protokolün başarısında önemli bir yeri olan hemşirelerin bilgilerinin 

ve tutumlarının belirlenmesi önemlidir.                 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kalp cerrahisi hemşirelerinin ERAS protokolüne ilişkin bilgi ve 

tutumlarını incelemekti.                      

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma bir üniversite hastanesinin kalp ve damar 

cerrahisinde çalışan 50 hemşire ile yürütüldü. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından 

hazırlanan soru kağıdı kullanıldı. Soru kağıdı üç bölümden oluştu. Birinci bölümde hemşire 

tanılama ve bilgi formu, ikinci bölümde kalp cerrahisi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü 

bilgi formu yer alırken üçüncü bölümde cerrahi sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü tutum 

formu yer almakta idi. Araştırma verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler ve korelasyon analizleri kullanıldı.  

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması 31.26±6.73 (Min: 23, 

Max:47)’tür. Hemşirelerin %78’i kadın, %76’sı lisans mezunu olup %48’i yoğun bakım 

ünitesinde çalışmaktadır. Hemşirelerinin kalp cerrahisi sonrası hızlandırılmış iyileşme 

protokolü bilgi düzeyi puan ortalaması 18.70±5.28 (Min: 0.00, Maks: 28.00) iken cerrahi 

sonrası hızlandırılmış iyileşme protokolü tutum puan ortalaması 61.46±7.24 (Min: 24.00, 

Maks: 77.00)’dür. Bununla birlikte bilgi düzeyi puan ortalaması ile tutum puan ortalaması 

arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı (r: 0.318, p: 0.025) bir ilişki bulundu.     

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma hemşirelerin bilgi düzeyinin orta düzeyde ve tutumlarının ise 

olumlu yönde olduğunu gösterdi. Aynı zamanda olumlu tutumlarının artmasının bilgi düzeyini 

arttırdığını gösterdi. Protokol başarısının ve uyumun sağlanması için protokolü içeren bilgilerin 

yaygınlaştırılması, bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve olumlu tutumlarının artırılması 

önerilmektedir.                 

Anahtar Kelimeler: ERAS, hızlandırılmış iyileşme protokolü, kalp cerrahisi, kalp cerrahisi 

hemşireliği 
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S-95 Kardiyovasküler Cerrahi Hastalarının Cep Telefonu ve İnternet Kullanımları 

Nurdan GEZER1, Dilara ŞAHAN 1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET              

Giriş: Yaşın ilerlemesiyle bireylerin teknolojiyle olan ilişkilerinde her zaman bir adım geride 

kaldıkları görülmektedir. Dolayısıyla modern toplumlarda ileri yaştaki bireylerin de bu 

teknolojiye ayak uydurmakta zorluk yaşaması söz konusudur. Çalışmaların daha çok genç nesil 

üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Kardiyovasküler cerrahi hastalarının cep telefonu ile 

internet kullanım oranlarını tespit etmek amacıyla yapılmış olan çalışmalara ülkemizde 

rastlanmamıştır.                        

Amaç: Kalp ve damar cerrahisi hastalarının cep telefonu ve internet kullanım durumlarını 

belirlemektir.                         

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Türkiye’nin batısında bir üniversite hastanesinin kalp damar 

cerrahisi servisinde 02.03.2019-28.04.2019 tarihleri arasında toplam 66 hasta ile 

gerçekleştirildi. Veriler, 26 soruluk veri toplama formu ile toplandı. Veriler, SPSS for Windows 

19 programı kullanılarak, ortalama ve yüzdelik dağılımlar ile analiz edildi.  

Bulgular: Değerlendirmeye alınan hastaların %43.9’unun kadın, %84.8’inin evli, %59.1’inin 

ilköğretim mezunu ve yaş ortalamalarının 62.8 olduğu bulundu. Hastaların %36.4’ünün tıbbi 

tanısı koroner arter hastalığı, %87.9’unun yatış nedeni ameliyat olmaktı. Hastaların %81.8’inin 

cep telefonu olduğu, sadece %42.4’ünün akıllı telefonu olduğu, %31.8’inin telefonunda 

internetin olduğu, %60.6’sının cep telefonunu kısmen kullabildiği, %63.6’sının internet 

kullanmayı bilmediği, sadece %22.7’sinin interneti hergün kullandığı belirlendi. Hastaların 

%22.7’si interneti eğlenme, %18.2’si haberleri izleme ve bilgi edinme ve %15.2’si sağlık 

bilgilerini tarama amaçlı kullandığı saptandı. Hastaların %77.3’ünün yüzyüze teknik ile sözel 

eğitimi, %3’ünün internet ortamında yapılan eğitimi tercih ettiği belirlendi. Buna rağmen 

hastaların %57.6’sının taburculuk sonrası cep telefonu aracılığıyla takip edilmeyi istediği 

saptandı.                       

Sonuç ve Öneriler: Kalp ve damar hastalığı sebebi ile hastanede yatan hastaların cep telefonu, 

diğer teknolojik cihaz ve internet kullanımlarının oldukça sınırlı olduğu, ancak bu sınırlılığa 

rağmen hastaların çoğunun cep telefonu aracılığı ile taburculuk sonrası takip edilmeyi 

istedikleri belirlendi. İnternet kullanımının ise sık olmadığı düşünüldüğünde internet tabanlı 

sağlık uygulamalarının şimdilik çok etkili olmadığını, ancak bu teknolojinin günden güne 

yaygınlaştığının da unutulmaması gerektiğini ve bu sebeple hasta profillerinin belirli aralıklarla 

taranmasını önerebiliriz.                

Anahtar Kelimeler: cep telefonu, internet, hasta, cerrahi, kalp ve damar hastalıkları 
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S-96 Kalp Damar Cerrahisi Hastalarına Bakım Veren Hemşirelerin Öz Yeterliliği, Öz 

Güveni ve Hastalarla Etkileşiminin Belirlenmesi 

Yasemin CULHA1, Seher Deniz ÖZTEKİN2 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği  
2Doğuş Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu  

 

ÖZET                        

Amaç: Bu araştırma, kalp damar cerrahisi hastalarına bakım veren hemşirelerin öz yeterliliği, 

öz güveni ve hastalarla etkileşiminin belirlenmesi amacı ile planlandı.               

Gereç-Yöntem: Araştırma 01 Haziran- 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında İstanbul’da bir 

kamu hastanesinde gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini kardiyovasküler cerrahi servisleri ve 

yoğun bakımlarında çalışan 127 hemşire oluştururken araştırmanın örneklemi 84 hemşire 

olarak belirlendi. Araştırmaya katılmayı kabul eden 89 hemşireye ulaşıldı. Veri toplama 

araçları; Hemşire Bilgi Formu, Öz Etkililik-Yeterlik Ölçeği (ÖEYÖ), Öz Güven Ölçeği (ÖGÖ), 

Bakım Odaklı Hemşire-Hasta Etkileşim Ölçeği-Hemşire Versiyonu Kısa Formu (BOHHEÖ) 

kullanıldı. Araştırmanın yapılacağı kurumdan yazılı kurum izni ve etik kurul izni alındı. 

Araştırmanın tipi kesitsel ve tanımlayıcı istatistiksel çalışma olarak belirlendi. Verilerin 

analizinde SPSS 22.0 programında; t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon, regresyon ve 

post hoc (Tukey,LSD) hesaplamaları kullanılarak yapıldı. Tüm karşılaştırmalarda 0.05 

önemlilik düzeyi olarak kabul edildi.              

Bulgular: Araştırmanın istatistiksel analizi sonucunda araştırmayı kabul eden hemşirelerin yaş 

ortalamaları 27,290±3,156 olup; %82’si kadın, %73’ünün eğitim düzeyi lisans, %89,9’unun 

hizmet içi eğitim aldığı, %49,9’unun çalışılan bölümden kısmen memnun olduğu belirlendi. 

Hemşirelerin ÖEYÖ toplam puan ortalaması 60,214±10,567, ÖGÖ toplam puan ortalaması 

130,112±20,385, BOHHEÖ’nün boyutları; önem, yeterlilik ve uygulanabilirlik toplam puan 

ortalamaları sırasıyla 105,045±12,417, 102,056±11,360, 100,281±14,003 bulundu. Öz Etkililik 

Yeterlik Ölçeği ile Öz Güven Ölçeği ve Bakım Odaklı Hemşire Hasta Etkileşim Ölçeği; önem, 

uygulanabilirlik ve yeterlik boyutları arasındaki neden sonuç ilişkisini belirlemek üzere yapılan 

regresyon analizi anlamlı bulundu (p<0.05). Öz Etkililik Yeterlik Ölçeği ile Bakım Odaklı 

Hemşire Hasta Etkileşim Ölçeği; önem, yeterlilik, uygulanabilirlik boyutları düzeyini 

etkilemediği görüldü (p>0.05). Öz Güven Ölçeği toplam puan düzeyinin artışı, Bakım Odaklı 

Hemşire Hasta Etkileşim Ölçeği’nin boyutları toplam puan düzeyini arttırdığı belirlendi ve 

aralarında anlamlı ilişki bulundu (p<0.05).             

Sonuç: Araştırmanın sonucunda hemşirelerin öz güven düzeylerinin hemşire hasta bakım 

etkileşimini artırdığı belirlendi.                          

Anahtar Kelimeler: Öz yeterlik, Öz güven, Hasta etkileşimi, Hemşirelik 
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S-97 Covid-19 Tedavisi Uygulanan Hastalarda Triflo ile Yapılan Derin Solunum 

Egzersizinin Dispne, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü 

Çalışma 

Hatice ÖNER CENGİZ1, Müge AYHAN2, Rahmet GÜNER2 

 
1Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

2Ankara Şehir Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 

 

ÖZET             

Giriş: COVID-19, ciddi akciğer hastalığına neden olabilen viral bir enfeksiyondur. COVID-19 

hastalarının çoğu dispne ve anksiyete yaşamaktadır. COVID-19 hastalarında triflo ile derin 

nefes egzersizi nefes darlığı ve anksiyetenin azalmasına/ortadan kaldırılmasına, solunum ve 

yaşam kalitesinin iyileşmesine katkı sağlayabilir.                  

Amaç: COVID-19 nedeniyle hastanede yatarak tedavi gören ve dispnesi olan hastalarda, triflo 

ile uygulanan derin nefes egzersizinin dispne, anksiyete ve yaşam kalitesi üzerine etkisinin 

belirlenmesidir.                      

Gereç ve Yöntem: Çalışma için Etik Kurul ve Sağlık Bakanlığı’ndan izin alındı. Araştırma, 01 

Ocak 2021-30 Nisan 2021 tarihleri arasında Ankara’da üçüncü basamak tedavi hizmeti veren 

bir hastanenin COVID-19 kliniklerinde, 44 hasta (22 derin solunum grubu, 22 rutin bakım 

grubu) ile randomize kontrollü olarak yapıldı. Veriler, Hasta Sosyodemografik ve Tıbbi Veri 

Formu, Dispne-12 Anketi, Beck Anksiyete Envanteri ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi 

Ölçeği Kısa Formu (WHOQOL-Bref) kullanılarak araştırmacılar tarafından yüz yüze ve telefon 

görüşmesi yoluyla toplandı. Ölçeklerin uygulanması sırasında virüsün yayılmasını önlemek 

için tüm önlemler alındı. Çalışmanın birincil sonuçları; hastanın kandaki oksijen doygunluğu, 

solunum değerlendirmesi, dispne düzeyi ve hastanede yatış süresi; ikincil sonuçları ise 

anksiyete ve yaşam kalitesi düzeylerini içermektedir.           

Bulgular: Derin Solunum Grubundaki hastaların SpO2 düzeyi (97.05±1.46) ve yaşam 

kalitesinin (77.82±6.77) Rutin Bakım Grubu’na göre daha yüksek olduğu, hastanede yatış 

süresinin (3.04±0.65) ise anlamlı oranda daha kısa olduğu belirlendi (p<0.05). Dispne-12 

Anketi'nin Fiziksel ve Duygusal alt boyut ve Toplam puan ortalamalarının ilk ve son ölçümde 

her iki grupta da anlamlı düzeyde geliştiği ancak gruplar arasında puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0.05). Derin Solunum Grubunda ortalama Beck 

Anksiyete Envanteri toplam ortalama puanının (14.50 ± 7.41), Rutin Bakım Grubu ortalama 

puanına göre (19.95 ± 13.02) daha düşük olmasına rağmen, ortalama puanlar arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05).                   

Sonuç ve Öneriler: Triflo ile uygulanan derin nefes egzersizi ile COVID-19 pnömonisi olan 

hastalarda solunum hızı kısa sürede normal değerlerine ulaşmakta, SpO2 seviyeleri önemli 

ölçüde yükselmekte, hastanede yatış süresi kısalmakta ve yaşam kalitesi önemli ölçüde 

iyileşmektedir. Bu nedenlerle, hafif ya da orta düzeyde dispnesi olan COVID-19 hastalarında, 

triflo ile derin solunum egzersizi yaptırılması önerilebilir.             

Anahtar Kelimeler: COVID-19, solunum egzersizi, dispne, anksiyete, yaşam kalitesi. 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

723 

 

S-98 Özofagus Perforasyonu: Olgu Sunumu 

Birgül ÖDÜL ÖZKAYA1, Dilek BAYKAL2 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

2T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

ÖZET             

Giriş: İlk özofagus perforasyonu İ.Ö. 2500’de Edwin Smith papiruslarında servikal 

özofagokutaneal fistül gelişimi ile tanımlanmıştır. Özofageal perforasyon yüksek morbidite ve 

mortalitesi olan bir komplikasyondur. Zor entübasyona bağlı özofagus yaralanmalarının çoğu 

özofagus üst kısmında meydana gelmektedir. Genelde tek bir perforasyon yeri vardır. Tedavide 

erken tanı en önemli faktördür. Yaralanmanın yeri ve boyutu, tanı için geçen sürenin uzunluğu, 

hastanın hemodinamik durumu ve yeterli drenajın sağlanması tedavi planında önemli 

faktörlerdir.                       

Amaç: Bu çalışmada özofagus perforasyonu olan bir hastada hemşirelik bakımının öneminine 

değinilmiştir.                         

Olgu: 60 yaşındaki kadın hasta dış merkezden zor entübasyona bağlı boğazda ağrı, yutkunma 

zorluğu şikâyeti ile özofagus yaralanması teşhisiyle genel cerrahi kliniğine yatırıldı. Acil olarak 

endoskopi ünitesine alındı ve klip takıldı. Hastanın genel durumunun bozulması üzerine hasta 

anestezi yoğun bakım ünitesine alındı. Oral beslenme kesildi. Perkütan endoskopik gastrostomi 

(PEG) uygulandı. Yoğun bakım ünitesinde beş gün kaldıktan sonra tekrar cerrahi servisine 

yatışı yapıldı. Total parenteral nutrisyon günlük 1400 cc ve PEG’den saatte 80 cc olacak şekilde 

beslenmeye devam edildi. Akciğerlere gıda kaçışı olması ve pnömomediastinum gelişmesi 

nedeniyle toraksa iki adet dren yerleştirildi. Antibiyotik tedavisine başlandı. Drenlerin günlük 

takibi yapıldı. Solunum egzersizi için spirometre eğitimi verildi. Hastanın mobilizasyonu kısıtlı 

olduğu için Braden basınç yaralanması risk ölçeği ile günlük olarak değerlendirildi. Nutrisyonel 

Risk Skoru (NRS 2002) Değerlendirme Formu ile beslenmesi izlendi. Kilo takibi yapıldı. Oral 

alımı olmadığından hastanın ağız mukozası ve dudakları kuruduğu için günde iki kere ağız 

bakımı yapıldı. Hasta ve ailesinin anksiyetesi vardı ve bu konuda destek olundu. Hastanın genel 

durumunda düzelme görülmesi üzerine hasta taburcu edildi.     

Sonuç: Özofagus yaralanması akut gelişen ve kapsamlı hemşirelik bakımının verildiği bir 

durumdur. Gelişebilecek komplikasyonlar yönünden dikkatli olunmalıdır.           

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, bakım, özofagus yaralanması 
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S-99 Abdominal Cerrahi Geçiren Hastaların Susuzluk Semptomunu Değerlendirme: 

Ölçek Geliştirme Çalışması 

Bediye ÖZTAŞ1, Muharrem ÖZTAŞ2, Sibel YILMAZ ŞAHİN3, Emine İYİGÜN3, Ümit 

ALKUŞ2 

 
1Ankara Medipol Üniversitesi 

2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Susuzluk; su içme isteği olarak tanımlanan bir semptomdur. Susuzluk, subjektif bir 

semptom olarak perioperatif dönem boyunca hastayı fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ruhsal 

yönden etkileyen bir problemdir. Postoperatif susuzluk hastalarda %43,8 ile %75 oranında 

değişen yüksek oranlarda görülmektedir.                   

Amaç: Bu çalışmanın amacı, majör abdominal cerrahi geçiren hastalar için ameliyat sonrası 

susuzluk değerlendirme ölçeği geliştirilmesidir.                 

Gereç-Yöntem: Çalışma metodolojik olarak yürütülmüştür. Çalışmaya genel cerrahi 

kliniğinde majör abdominal cerrahi geçiren 54 hasta dahil edilmiştir. Çalışmanın verileri 

Haziran 2019-Aralık 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu çalışmada sırasıyla, ölçek 

maddeleri oluşturulmuş, uzman görüşüne sunulmuş, veriler toplanmış, ölçeğin geçerlik ve 

güvenirliği değerlendirilmiş ve sonuçlar analiz edilmiştir.             

Bulgular: Ölçeğin cronbach alfa değeri 0.957’dur. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için yapılan 

test ve tekrar test sonuçları p<0.001, r=0.976’dür. Ölçeğin geçerliğini test etmek için yapılan 

kapsam ve yapı geçerliliği sonuçları ölçeğin geçerli olduğunu göstermiştir. Sonuçta ölçek altı 

maddeden oluşmuştur. Bu çalışmada susuzluk puan ortalaması 13.03±2.92’dir.  

Sonuç ve Öneriler: Abdominal cerrahi geçiren hastaların susuzluk durumlarını 

değerlendirmek için geliştirilen ölçek geçerli ve güvenilir bir ölçektir ve ölçeğin kullanımı 

önerilmektedir.                 

Anahtar Kelimeler: abdominal cerrahi, postoperatif, susuzluk, ölçek 

 

  



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

725 

 

S-101 Omentoplasti Sonrası Yaşam Aktiviteleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: 

Olgu Sunumu 

Belma AY1, Kamile AKARSU1, Hülya BULUT2 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

2Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Bronkoplevral fistül, akciğer rezeksiyon cerrahisinin en ciddi komplikasyonlarından 

biridir. İnsidansı pnömonektomiden sonra %4-20 ve lobektomiden sonra <%1 olarak 

bildirilmektedir. Tedavide sabit yöntem olmamakla birlikte dikişle kapatılması mümkün 

olmayan fistüllerin flep ile örtülmesi önerilmektedir. Omentumun flep olarak kullanılması ile 

yapılan omentoplasti, sıklıkla pnömonektomi sonrası gelişen fistül onarımı tedavisinde yaygın 

olarak kullanılmakta ve standart bir prosedür haline gelmektedir. Hemşirelik bakımında 

modellerin kullanımı, verilerin toplanması ve uygulanmasında geniş bakış açısı sunmakta 

ayrıca bakımın etkin sonuçlarını ortaya koymaktadır.                  

Amaç: Bu çalışmada omentoplasti cerrahisi sonrası Yaşam Aktiviteleri Modeline göre bir 

olgunun hemşirelik bakımı tartışılması amaçlanmıştır.                   

Olgu: Bir yıl önce sağ pnömonektomi ameliyatı olan, genel durum bozukluğu (nefes darlığı, 

halsizlik ve bulantı) şikayetleri nedeniyle hastaneye başvuran, 58 yaşındaki erkek hastaya 

ampiyem tanısı ile tüp torakostomi uygulanmıştır. Antibiyotik tedavisi devam eden hastada 

ilerleyen süreçlerde bronkoplevral fistül saptanarak genel cerrahi ve göğüs cerrahi ekipleri 

tarafından omentoplasti ameliyatı uygulanmıştır. Ameliyat öncesi alt ekstremite embolisi, 

serebrovasküler olay nedeniyle ve omentoplasti ameliyatı sonrası günlük yaşam aktivitelerinde 

yarı bağımlı olan birey bakım gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Yapılan değerlendirmede 

bireye, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede yetersizlik, etkisiz solunum örüntüsü, akut 

ağrı, sıvı-volüm dengesizliği, beden gereksiniminden az beslenme, enfeksiyon, fiziksel 

mobilitede bozulma, sosyal izolasyon, kanama, aspirasyon, basınç yaralanması ve düşme riski 

hemşirelik tanıları konulmuş ve bu tanılara yönelik hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. Hasta 

ameliyat sonrası 1 gün yoğun bakımda 6 gün serviste izlendikten sonra taburcu edilmiştir. 

Sonuç ve Öneriler: Olgudan elde edilen veriler doğrultusunda Roper, Logan, Tierney Yaşam 

Aktiviteleri Modeli’nin günlük yaşam aktivitelerinde zorlanan yarı bağımlı bireyin ameliyat 

sonrası bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanmasında yararlı bir model olduğu 

belirlenmiştir.                  

Anahtar Kelimeler: Omentoplasti, Yaşam Aktiviteleri Modeli, Hemşirelik 
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S-102 Hepatopankreatobilier Cerrahi Hastalarında Preoperatif Bilier Drenaj ve/veya 

Endoskopik Bilier Stent Yerleştirilmesinin Postoperatif Kültür Sonuçlarına Etkisi 

Kerem TÜRKOĞLU1, Şenol ÇOMOĞLU1, Aylin ACAR1, Osman Sinan ÖZSEZEN1, 

Hüseyin Kerem TOLAN1, Ali KILIÇ1, Tolga CANBAK1 

 
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

 

ÖZET                

Giriş: Hepatopankreatobilier (hpb) cerrahi yüksek enfeksiyon oranları sebebiyle artmış 

morbiditeye sahiptir.                     

Amaç: Hpb cerrahi servisinde yatan, nontransplant major hpb cerrahi yapılan, hastalarda 

preoperatif bilier drenajın ve/veya endoskopik stent yerleştirilmesinin per-postoperatif kültür 

sonuçlarına etkisi araştırıldı.                      

Gereç ve Yöntem: Ocak 2018 - Ağustos 2021 tarihleri arasında majör hpb cerrahi uygulanan 

(pankreatoduodenektomi-subtotalpankreatektomi-enükleasyon > hepatikojejunostomi-T tüp 

drenaj-koledok eksplorasyonu > hepatektomi-metastazektomi) 199 hasta çalışmaya dahil 

edildi. Transplantasyon ve kolesistektomi yapılan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların 

tanıları, demografik verileri, intraoperatif safra kültür sonuçları, postoperatif kültür sonuçları 

(yara yeri, safra, dren), preoperatif endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) ve 

perkütan transhepatik biliyer drenaj (PTBD) uygulamaları hastane kayıt sisteminden 

retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar 4 gruba ayrıldı. Grup 1, sadece cerrahi uygulanan, 

grup 2 preoperatif ERCP stent uygulanan, grup 3 preoperatif PTBD uygulanan ve grup 4 

preoperatif PTBD ve ERCP stent uygulanan hastalardan oluşmakta idi. İstatistiksel analizlerde, 

Statistical PackagefortheSocialSciences (SPSS) 22 programı kullanıldı. Grupların 

karşılaştırılmasında ki kare, Fisherexact ve Student T testleri kullanıldı. P değeri <0.05 anlamlı 

kabul edildi.                 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 199 hastanın %53’ü erkek ve medyan yaş 63 (aralık27-90) 

idi. Grup 1’de124 hasta, grup 2’de 30 hasta, grup 3’de 37 hasta ve grup 4’de 8 hasta mevcuttu. 

Grup 1 ile diğer gruplar karşılaştırıldığında istatistiksel anlamlı farklılık saptandı (p<0.0001). 

Grup 2 ile grup 3 karşılaştırıldığında sayısal anlamlı farklılık görülse de istatiksel anlamlı 

farklılık saptanmadı (p꞊0,1659). Kültür sonuçlarında en yüksek oranda saptanan 

mikroorganizma EscheriaColi (%24.2) idi.                     

Sonuç ve Öneriler: Pankreatobilier cerrahinin baskın olduğu hasta grubunda preoperatif bilier 

drenaj ve endoskopik stentleme, postoperatif enfeksiyon gelişimini artırmaktadır. Bu sebeple 

preoperatif bilier enstrumantasyon uygulanacak hastalar titizlikle seçilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Hpb cerrahi, bilier drenaj, enfeksiyon 
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S-103 İleri Pankreas Cerrahisinde Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşiresinin Rolü 

Sevgi ÖZTÜRK1, Merve Tuğçe CANBAY1, Osman Sinan ÖZSEZEN1, Aylin ACAR1, 

Hüseyin Kerem TOLAN1, Ali Kılıç1, Tolga CANBAK1 

 
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET             

Giriş: Genellikle komplike vakaların ameliyat edildiği hepatopankreatobilier (hpb) cerrahide 

hastanın ve cerrahın peroperatif konforu büyük oranda hpb ameliyat hemşiresine bağlıdır. 

Sıklıkla vasküler cerrahinin gerektiği, mikrocerrahinin kullanıldığı, uzun ameliyat sürelerinin 

ölçüldüğü bu vakalarda titiz, dikkatli ve sorumluluk sahibi hpb hemşireleri gerekli hazırlıkları 

yaptıkları takdirde cerrahların işlerini oldukça kolaylaştırmaktadırlar.               

Amaç: Nadir karşılaşılan çölyak arteri saran pankreas gövde tümörlü bir hastada ameliyat 

öncesinde ve sırasında dikkat edilmesi gereken hususları ve teknik detayları sunmayı 

amaçladık.                         

Olgu: Karın ağrısı, kilo kaybı şikayetleriyle doktora başvuran 53 yaşında erkek hastada yapılan 

görüntüleme tetkiklerinde pankreas gövdesinde çölyak arter ve dallarını saran kitle tespit 

edilmesi üzerine, hasta medikal onkoloji ile görüşülerek 3 kür folfirinox tedavisi almış. Tedavi 

sonrası hpb polikliniğimize başvuran hastanın CA 19-9 değerinin 200 pg/ml’den 120 pg/ml’ye 

gerilediği ve güncel görüntülemesinde progresyonun olmadığı aksine minimal regresyonun 

olduğu görüldü. Çölyak arteri çevrelemiş pankreas gövde tümörleri, gastroduodenal arter 

(GDA) yoluyla karaciğere retro akım korunarak distal pankreatektomi, splenektomi ve çölyak 

arter rezeksiyonu (DP-ÇAR) uygulanarak çıkarılabilir. Midenin dolaşımının bozulmaması için 

gastroepiploik damarlar özenle korunmalıdır.                

Sonuç ve Öneriler: Hasta planlanan DP-ÇAR operasyonunun ardından postoperatif 8. günde 

komplikasyonsuz olarak taburcu edildi. Vaka öncesinde ve sırasında sorunsuz bir cerrahi için 

dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğümüz durumlar şunlardır: Gerektiğinde safen ven grefti 

hazırlanabilmesi için hasta dize kadar boyanarak uygun şekilde örtülmelidir. Otomatik üst batın 

ekartörlerinin yerleştirilmesi ve hastanın ekartör ayaklarına uygun örtülmesi, vaka sırasında 

konfor ve sterilizasyon açısından önemlidir. İçerisinde vasküler ekipmanların olduğu uygun 

setin yanında mikrocerrahi setinin bulundurulması ihtiyaç halinde zaman kazandıracaktır. Vaka 

öncesi her ihtimale karşı uygun damar greftlerinin hazır tutulması cerrahın elini kolaylaştıracak 

acil durumda hızlı müdahale imkanı sağlayacaktır. Doppler özelliği bulunan ultrason cihazı hpb 

cerrahisinde olmazsa olmaz ekipmandır. Probun katajellenip kamera kılıfıyla giydirilerek steril 

alanda kullanılacak pozisyona getirilmesi istenildiği anda cihaza ulaşım sağlayacaktır. Tüm bu 

hazırlık ekibin güvenli cerrahiye ulaşmak için önemsediği noktalardır.   

Anahtar Kelimeler: İleri pankreas cerrahisi, hepatopankreatobilier cerrahi hemşiresi 
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S-104 Kolorektal Kanser Hastalarının Yaşam Kalitesi ve Bunu Etkileyen Etmenlerin 

İncelenmesi 

Deniz ŞANLI1, Gülay OYUR ÇELİK1, K. Erdinç KAMER2, Sinem ESKİDEMİR1, 

Fazilet ADIGÜZEL3 

 
1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel 

Cerrahi Kliniği 
3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi 

Kliniği 

 

ÖZET             

Giriş: Kolorektal kanser tanılı hastalar, hastalığın getirdiği semptomlar, tedavi yöntemleri ve 

komplikasyonlara bağlı çeşitli fiziksel veya psikososyal sorunlarla baş etmek zorunda 

kalmaktadırlar. Tüm bu sorunlar hastaların yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kolorektal kanser tanılı hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini 

belirlemek ve yaşam kaliteleri üzerine sosyodemografik ve klinik özelliklerinin etkisini 

incelemektir.                     

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma, bir üniversite hastanesinin genel 

cerrahi kliniklerinde, Mayıs 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örnekleme 

alınma ölçütleri; kolorektal kanser tanısını almanın üzerinden en az 3 ay geçmiş, 18 yaşından 

büyük ve koopere olma olarak belirlenmiştir. Örneklem büyüklüğü 216 olarak hesaplanmış 

olup çalışma 218 hasta ile tamamlanmıştır. Çalışmanın verileri, Hasta Kişisel Bilgi Formu, 

Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Organizasyonu Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği 

(EORTC QLQ-C30) ve yine EORTC tarafından geliştirilen Kolorektal Kanserli Hastalarda 

Yaşam Kalitesi Ölçeği (EORTC QLQ-CR29) kullanılarak toplanmıştır.  

Bulgular: Hastaların EORTC QLQ-C30 ölçeğinin genel sağlık durumu/yaşam kalitesi boyutu 

puan medyanı 50 (minimum-maksimum=0-100) olarak bulunmuştur. Tanı koyulduktan sonra 

geçen süre ile bu puan medyanı arasında negatif, zayıf ve istatistiksel olarak çok ileri düzeyde 

anlamlı ilişki olduğu (r=-0.23, p<0.001), buna karşılık yaş ile bu puan medyanı arasında ilişki 

olmadığı (r=0.01, p=0.78) belirlenmiştir. Stoma varlığına göre EORTC QLQ-CR29 ölçeğinin 

beden imajı boyutu puan medyanlarında (U=5460, p=0.63) ve tümör bölgesine göre EORTC 

QLQ-CR29 ölçeğinin gaitada kan ve mukus boyutu puan medyanlarında (U=3961, p=0.09) 

anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır.                    

Sonuç ve Öneriler: Hemşirelere bu konuda hizmet içi eğitim verilerek bakım planlarında 

hastaların yaşam kalitelerini değerlendirmelerinin sağlanması önerilir. Bu ve benzeri 

çalışmalardan elde edilen verilerle hastaların yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik 

girişimler planlanabilir.                  

Anahtar Kelimeler: Kanser, kolon kanseri, kolorektal kanser, rektum kanseri, yaşam kalitesi 
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S-105 Gastrointestinal Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve 

Güvenirlik Çalışması 

Sibel YILMAZ ŞAHİN1, Bediye ÖZTAŞ2, Eda KURAL3, Emine İYİGÜN3 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Ankara Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 

ÖZET             

Giriş: Gastrointestinal hastalıklar, tüm dünyada yaygın olarak görülmekte olup, bireylerin 

yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlığın ölçülmesi ve sağlık hizmetlerinin 

etkinliğinin değerlendirilmesi, sadece hastalıkların sıklığındaki ve ciddiyetindeki 

değişikliklerin ölçülmesi ile değil, aynı zamanda bireyin iyilik halinin de değerlendirilmesi ile 

mümkündür. Hastaların iyilik hali yaşam kalitesi ile değerlendirilmektedir.               

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Türk toplumunda gastrointestinal hastalığı olan hastaların yaşam 

kalitelerini ölçmek için GİYKÖ’nün yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe dilinde geçerli ve 

güvenirliğinin test edilmesidir.                     

Gereç Yöntem: Metodolojik tipte olan bu çalışma Ankara ilinde bir eğitim araştırma 

hastanesinde yatan, gastrointestinal cerrahi planlanan 214 hasta ile yürütülmüştür. 

Gastrointestinal yaşam kalitesinin Türkçe formunun geçerliğinin test edilmesinde; Yorumsal 

Geçerliği (Cross-Cultural Validity), Kapsam Geçerliği, Ölçüt Geçerliği ve Yapı geçerliği 

yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirliğini belirlemek üzere iç tutarlılık ve kararlılık değerlendirmeleri 

yapılmıştır.               

Bulgular: Gastrointestinal yaşam kalitesi ölçeğinin Türkçe diline uyarlanmasında çeviri, 

uzman görüşü tekrar çeviri ve ön uygulama yapılmıştır. Yapılan Faktör analizinde 

Gastrointestinal yaşam kalitesi ölçeği yedi faktörlü bir yapı göstermiştir. Bu yapı ile toplam 

varyansın %62,545’lik kısmının açıklandığı tespit edilmiştir. Ölçeğin Ölçüt geçerliğinin test 

edilmesinde SF-36 yaşam kalitesi Ölçeği Kullanılmıştır. Gastrointestinal yaşam kalitesi ölçeği 

ile SF 36 Ölçeği alt grup puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmuştur (p<0,001). GİYKÖ’nün Türkçe formunun güvenirliğini değerlendirmede 

kullanılan Cronbach’s Alfa değeri 0.895 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin güvenirliğinin 

güçlü olduğunu göstermektedir. Ölçeğin kararlılığının değerlendirilmesinde test tekrar test 

yöntemi kullanılmış olup, ilk görüşmeden iki hafta sonra 37 hastadan gastrointestinal yaşam 

kalitesi ölçeğini yeniden cevaplamaları istenmiştir. İki farklı zamandaki ölçümler arasında 

ölçek alt boyutları ve ölçek toplam puanları arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı 

ilişki bulunmuştur (r=0,775; p<0,001).                   

Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda GIYKÖ Türkçe formunun yüksek geçerlik ve güvenirliğe 

sahip olduğu tespit edilmiştir.              

Öneriler: Gastrointestinal Yaşam Kalitesi Ölçeği Türkçe formunun; gastrointestinal 

hastalıkları olan bireylerin, almış oldukları tedavi ve bakımın yaşam kaliteleri üzerindeki 

etkilerini değerlendirilmede ve iyileştirilmesine yönelik yapılacak uygulamaların etkisini 

değerlendirmede kullanılması önerilir.             

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal hastalıklar; güvenilirlilik ve geçerlilik; yaşam kalitesi 
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S-106 Covid-19 Pandemisinde Stomalı Bireylerin Stomaya Yönelik Algıları: Bir Metafor 

Analizi Çalışması 

Fatma VURAL1, Nazife Gamze ÖZER ÖZLÜ1 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Yaşam kalitesini arttırmak amacıyla açılan stoma, bireylerin fizyolojik, sosyal ve 

psikolojik açıdan çeşitli sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. COVID-19 pandemisi 

bireylerin sağlık ve hastalık ile ilgili algılarını değiştirmiş olabilir. Bu durum stomalı bireylerin 

stomaya yönelik algılarını da etkilediğini düşündürmektedir.               

Amaç: Bu araştırma, COVID-19 pandemisinde stoması olan bireylerin stomaya yönelik 

metaforik algılarını anlamak ve açıklamak amacıyla yapıldı.                

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden metafor araştırması olarak 

yapıldı. Örnekleme, en az iki ay stoması ile evde yaşayan 27 birey dahil edildi. Araştırmada 

veriler hasta tanıtıcı özellikler formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplandı. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formunda stomalı bireylerden “Stoma ... gibidir, çünkü ...” cümlesini 

yazarak tamamlaması istendi. Veriler içerik analizine uygun şekilde analiz edildi.         

Bulgular: Bireylerin yazılı ifadelerinin analizi sonucunda “Stoma” kavramına yönelik toplam 

17 farklı metafor oluşturuldu. Bu metaforlar daha sonra ortak özellikleri bakımından 

incelenerek üç farklı kavramsal kategori altında toplandı. Birinci kategoride stomalı bireylere 

ait dört olumlu metafor, ikinci kategoride stomayla yaşama yönelik yedi olumsuz metafor ve 

üçüncü kategoride ise stomaya yönelik ne olumlu ne olumsuz dört metafor dahil edildi. En çok 

kullanılan metaforlar hayat, kurtarıcı, konfor, zorluk, korku, ceza ve mecburiyet olarak 

bulundu. Bireyler, COVID-19 pandemisinde stomaya ilişkin özel metaforik algı ifade 

etmediler.                        

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada, pandemiden bağımsız olarak stomalı bireylerin stomaya 

yönelik metaforik algılarının olumsuz olduğu görüldü. Bu nedenle stomalı bireylerin stomaya 

uyumunun her koşulda sağlanması için desteklenmesi önemlidir. Stomaya uyumun arttırılması 

için hem stomalı bireyler hem de bakım verenleri için destek grup girişimleri yapılması 

önerilmektedir.                  

Anahtar Kelimeler: Stoma, COVID-19, Metafor 
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S-107 Ostomili Hastalarda Ostomi Uyumu ve Etkileyen Faktörler 

Hatice ÇAKIR1, Gülden KÜÇÜKAKÇA KÜÇÜK2, Olcay ÇINAR3 

 
1Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
3Bayburt Devlet Hastanesi 

 

ÖZET                      

Amaç: Hastaların psikososyal açıdan desteklenip stomaya uyumlarının sağlanması ve yaşam 

kalitelerinin arttırılması için ostomi uyumu ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi, 

destekleyici hemşirelik girişimlerinin planlanmasında önemlidir. Bu araştırma; ostomi 

uygulanan hastalarda, ostomi uyumu ve ostomi uyumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla yapıldı.                   

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini; Ekim 2019- Ağustos 2021 tarihleri 

arasında bir şehir hastanesinin genel cerrahi kliniğine başvuran ve ostomi uygulanan 64 hasta 

oluşturdu. Çalışma örneklemi, ostomi açılmasının üzerinden en az 10 hafta geçmiş toplam 40 

hasta ile tamamlandı. Veriler, “Hasta Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Ostomili Bireylere 

Yönelik Uyum Ölçeği” ile araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 

toplandı. Çalışma verileri; tanımlayıcı istatistiksel metotlar, Shapiro Wilk ve Mann Whitney U 

analizleri kullanılarak değerlendirildi.               

Bulgular: Araştırma bulgularında; hastaların ostomi uyum ölçeği toplam puan ortalamaları 

43.87±14.07 olarak belirlendi. Elektif cerrahi uygulanan, komplikasyon gelişmeyen ve ostomi 

bakımını kendi yapan hastaların ostomiyi kabul etme puanları daha yüksek olarak saptandı. 

Komplikasyon gelişmeyen hastaların sosyal uyumları da daha iyi düzeydeydi. Aileden destek 

almayan, acil girişim uygulanan, komplikasyon gelişen ve ostomi bakımı yakınları tarafından 

yapılan hastaların kaygı ve endişeleri daha yüksekti. Evli hastaların, elektif cerrahi girişim 

uygulanan ve ostomi bakımını kendi yapan hastaların öfke puan ortalamaları daha düşük olarak 

belirlendi (p<0.05).                    

Sonuç ve Öneriler: Çalışma sonuçları doğrultusunda; hastaların ameliyat öncesi sosyal destek 

kaynaklarının belirlenmesi önemlidir. Ameliyat sonrası dönemde ise hasta uyumunu etkileyen 

komplikasyonların önlenmesi ve hastalara ostomi bakımının öğretilmesi ile birlikte kendi 

ostomi bakımlarını sürdürmeye yönelik eğitici ve destekleyici hemşirelik girişimlerinin 

planlanması önerilir.                   

Anahtar Kelimeler: kolostomi, ileostomi, ostomi uyumu 
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S-108 İntestinal Stomanın Namaz İbadeti Üzerindeki Etkisi 

Serpil YÜKSEL1, Maide YEŞİLYURT1, Murat ÇAKIR2 
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ÖZET             

Giriş: Stoma kaynaklı fekal inkontinans, stomalı Müslüman hastaların namaz ibadeti ile ilgili 

kaygı yaşamasına neden olabilmektedir.                   

Amaç: Bu araştırmada, Müslüman hastaların namaz ibadetine intestinal stomanın etkisini 

belirlemek amaçlandı.                    

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Ocak 2019-Ekim 2021 tarihleri arasında bir 

üniversite hastanesinin Stomaterapi Ünitesi’nde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini en 

az 1 yıldır intestinal stoma ile yaşayan 120 hasta oluşturdu. Araştırmanın uygulanabilmesi için 

ilgili kurumdan, etik kuruldan ve hastalardan izin alındı. Araştırma verileri, araştırmacılar 

tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan veri toplama formu ile toplandı.         

Bulgular: Çoğunluğunu (%59.2) erkek hastaların oluşturduğu katılımcıların yaş ortalaması 

60.58 yıldır ve %82.5’ine kolon kanseri nedeniyle stoma açıldı. Hastaların %66.7’sinin stoma 

türü ileostomi, %33.3’ününki kolostomidir ve %75’inin stoması geçicidir. Hastaların 

çoğunluğu stoma hemşiresinin stomadan gaz ve gaita çıkışı olmasının abdesti (%86.7) ve 

namazı (%89.2) bozmadığı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini belirtti. Stoma açılmadan 

önce namaz ibadetini düzenli olarak yapabildiğini (%88.3) bildiren hastaların %59.4’ünün 

stoma açıldıktan sonra ibadet düzeninde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik olduğu saptandı 

(p<0.05). Yaş, cinsiyet, stoma açılma nedeni, stoma türü ve stoma özelliğinin namaz ibadetini 

anlamlı olarak etkilemediği saptandı. Ancak, erkek hastaların çoğunluğunun (%77.5) stoma 

açıldıktan sonra camide toplulukla namaz kılmaktan çekindiği belirlendi. İki yıl ve daha uzun 

süredir stoma ile yaşayanlar ile kıyaslandığında bir yıldır stoma ile yaşayan hastaların ibadet 

düzeninde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik olduğu belirlendi (p<0.05).               

Sonuç ve Öneriler: Araştırma bulguları, intestinal stomanın Müslüman hastaların namaz 

ibadetini etkilediğini, stoma hemşiresi tarafından yapılan bilgilendirmenin hastaların 

çoğunluğunun abdest ve namaz ile ilgili yanlış algılamalarını düzelttiğini ortaya koydu. 

Taburculuk sonrası telefonla veya yüz yüze yapılan izlemlerde de ibadetle ilgili kaygıların 

değerlendirilmesi, yanlış uygulamaların ve algıların düzeltilmesine olanak sağlayacağından 

önemlidir.                   

Anahtar Kelimeler: İbadet, intestinal stoma, Müslüman, namaz, stoma hemşiresi 
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S-109 Türkiye’de Stoma Hemşirelerinin Covid 19 Deneyimleri 

Evin KORKMAZ1, Fatma ETİ ASLAN1 

 
1Bahçeşehir Üniversitesi 

 

ÖZET             

Amaç: Bu çalışma, COVİD-19 pandemisinde stoma hemşirelerinin deneyimlerini belirlemeyi 

amaçlamaktadır.                  

Yöntem: Çalışma kalitatif çalışmalar için rehber niteliği taşıyan 32 maddelik Kalitatif 

Araştırma Raporlama Konsolide Kriterleri kontrol listesi (COREQ) temel alınarak niteliksel 

araştırma tiplerinden tanımlayıcı olgubilim deseninde planlandı. Araştırmanın örneklemini, 

Kartopu örneklem seçim modeliyle belirlenen 12 stoma bakım hemşiresi oluşturdu. Herhangi 

bir süre kısıtlaması olmadan veriler internet üzerinden görüntülü görüşme yapılarak toplandı. 

Çalışmada, katılımcıların özellikleri 5 soruluk çalışan tanılama formu kullanılarak belirlendi. 

Literatür taraması ile elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulmuş 5 soruluk yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile veriler toplandı.             

Bulgular: Görüşme, 3-20 yıl arasında stoma bakım hemşiresi deneyimine sahip, çoğunluğu 

İstanbul’da çalışan, 27-51 yaş aralığında 11’i kadın 1’i erkek katılımcılardan oluştu. Görüşmede 

elde edilen çıktılar niteliksel olarak analiz edildi. Bu analiz neticesinde çalışma, 3 ana kategori 

5 tema ve 23 alt temadan oluşan görüşlerden oluştu.               

Sonuç: Pandemi sürecinde stoması olan bireyler ile; iletişim problemi, bulaş korkusu nedeniyle 

hastaneye gelmek istememesi, erken taburculuğa bağlı eğitim eksikliği gibi sorunlar sonucunda 

stoma hemşirelerinin zorluk yaşadığı belirlendi. Stomalı bireylerin uzaktan yönetimi için 

uzaktan erişim platformlarına ihtiyaç olduğu ve kullanılması gerektiği önerilir.  

Anahtar Kelimeler: stoma; stoma hemşiresi; deneyim; covid-19 pandemisi 
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S-110 Ameliyathane Hemşirelerinin Psikolojik Güçlendirme Algılarının İncelenmesi 

Askeri ÇANKAYA1, Hatice ÖZSOY2, Eda DOLGUN3, Meryem YAVUZ van 

GIERSBERGEN3 
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ÖZET             

Giriş: Hemşirelerin güvenli ve kaliteli bir bakım sunabilmeleri için çalışma ortamındaki 

güçlendirici yapısal faktörlerin yanında içsel bir güçlendirme duygusu hissetmeleri 

gerekmektedir.                     

Amaç: Ameliyathane hemşirelerinin psikolojik güçlendirme algılarının incelenmesi amaçlandı. 

Gereç Yöntem: Araştırmanın Tipi: Araştırma kesitsel, tanımlayıcı tipte yapıldı. Araştırmanın 

Zamanı: 01 Mart 2021- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın Evreni: 

Türkiye’de çalışan ameliyathane hemşireleri araştırmanın evrenini oluşturdu. Araştırmanın 

Örneklemi: Sosyal medya araçları (Whatsapp, facebook vb) kullanılarak çalışmaya gönüllü 

katılan 313 ameliyathane hemşiresi araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veri Toplama 

Yöntemi: Google Formlar üzerinden oluşturulan, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Psikolojik 

Güçlendirme Ölçeği’nin (PGÖ) sorularının yer aldığı link sosyal medya aracılığı ile 

ameliyathane hemşireleri ile paylaşıldı. Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler değerlendirilirken 

tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma), t testi ve Mann 

Whitney U testi kullanıldı. Etik: Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan etik 

kurul izni alındı.                         

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %45,7’si 35 yaşın altında, %78,0’i kadın, %91,4’ü 

merkezi ameliyathanede çalıştığı ve çalışma süreleri ortalama 14,5 yıl (174,38±110,94 ay) 

olarak bulundu. Hemşirelerin %36,4’ünün ameliyathane hemşireliği sertifikası olduğu, 

%54,3’ünün psikolojik güçlendirmeye ihtiyaç duyduğunu belirttiği görüldü. Hemşirelerin PGÖ 

toplam puan ortalamasının 5,67±0,84 puan, anlam alt boyut puan ortalamasının 6,60±0,68, 

yetkinlik alt boyut puan ortalamasının 6,48±0,76, özerklik alt boyut puan ortalamasının 

5,21±1,39, etki alt boyut puan ortalamasının 4,40±1,65 puan olarak bulundu. PGÖ’nin 

Cronbach’s Alpha 0,873 olarak bulundu. Ameliyathane hemşiresi olarak psikolojik 

güçlendirmeye ihtiyacı olanların olmayanlara göre Psikolojik Güçlendirme Ölçeğinden aldığı 

puanlar daha yüksektir.                      

Sonuç ve Öneriler: Çalışmada ameliyathane hemşirelerinin psikolojik güçlendirme algılarının 

yüksek olduğu görüldü. PGÖ alt boyutlarına bakıldığında; anlam alt boyutunda en yüksek puan 

ortalamasını, etki alt boyutunda ise en düşük puan ortalamasını aldıkları görüldü. Ameliyathane 

hemşirelerinin psikolojik güçlendirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik 

hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir.                          

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Güçlendirme, Ameliyathane, Hemşire 
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S-111 Meme Kanserinde Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Bulantı-

Kusmayı Öngörücü Modellerin Karşılaştırılması 

Gülseren MARAŞ1, Halil KALAYCI1, Özlem CEYHAN1 

 
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Bu araştırma meme kanserinde ameliyat sonrası bulantı-kusma (ASBK) prevelansı ile 

Apfel ve Koivuranta bulantı kusma risk skorunun karşılaştırılması amacıyla tanımlayıcı olarak 

yapılmıştır.   

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma bir üniversite hastanesinin 31 Ağustos 2019-31 Mayıs 

2021 tarihleri arasında genel cerrahi servisinde meme kanseri olup cerrahi yapılması için kabul 

edilen 100 hasta ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen 

27 maddeden oluşan anket formu, Apfel Bulantı Kusma Risk Skoru ve Koivuranta Bulantı 

Kusma Risk Skoru kullanılmıştır.              

Bulgular: Çalışmamızda hastaların bulantı kusma risk faktörleri incelendiğinde %69’unda 

cerrahi sonrası bulantı kusma öyküsü olduğu, %69’unun sigara kullanmadığı, %17’sinin taşıt 

tutması yaşadığı, %79’unda ameliyat sonrası opioid kullanıldığı ve % 87’sinde cerrahi süresinin 

60 dakikanın üstünde olduğu tespit edilmiştir. Hastaların ameliyat sonrası ilk 24 saat içerisinde 

%61’inde bulantı-kusma olduğu, bulantı şiddet ortalamalarının 3,49±3,41 hafif düzeyde ve ağrı 

şiddeti ortalamalarının 5,35±2,26 orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Apfel risk skoruna göre 

4 risk faktörüne sahip hastaların %87.5’inde, Kovurianta risk skoruna göre 5 risk skoruna sahip 

hastaların %.80’inde bulantı kusma olduğu saptanmıştır. Elde edilen Apfel puanının sensivitesi 

%80 ve spesifitesi %46, Kovurianta puanının sensivitesi %80 ve spesifitesi %35 olarak 

belirlenmiştir (p<0,05).                  

Sonuç: Hastaların çoğunluğunun ASBK sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Erişkin hastalarda 

ameliyat sonrası bulantı-kusmayı ön görmek için Apfel Bulantı Kusma Risk Skoru ve 

Koivuranta Bulantı Kusma Risk Skorlarının aynı düzeyde seçici ve doğru bilgi sağladığı 

görülmüştür. Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda; bulantı ve kusma ile ilgili 

hastaların rahatsızlık duygusunu azaltmak ve konforunu sağlamak için risk puanlamasının 

yapılması, hastalara farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerin uygulanması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Cerrahisi, Bulantı-Kusma, Risk Faktörleri, Apfel skoru, 

Koivuranta skoru 
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Protokolleri: Sistematik Derleme ve Meta-Analiz 
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ÖZET                      

Amaç: Yapılan çalışmalar, mastektomi sonrası rekonstrüksiyonda, ERAS protokollerini 

güvenilir ve faydalı bir uygulama olduğunu göstermektedir. ERAS protokolleri özellikle meme 

rekonstrüksiyonu sonrası uygulanan serbest fleplerde giderek daha fazla desteklenmektedir. Bu 

meta-analiz, meme rekonstrüksiyonun da ERAS protokollerine ilişkin kanıtları değerlendirmek 

amacıyla yapıldı.                    

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada konu ile ilgili Ocak 2019- Eylül 2021 tarihleri arasında 

yayımlanmış ilgili araştırma makaleleri değerlendirme kapsamına alındı. Ovid, Ulakbim ve 

Medline, CINAHL, Clinical Key, Science Direct, Web Of Science veri tabanlarında, İngilizce 

ve Türkçe “meme rekonstrüksiyonu- breast reconstruction”, “Enhanced recovery after 

surgery”, “ERAS”, “hızlandırılmış iyileşme protokolleri - fast-track surgery” anahtar kelimeleri 

ile çeşitli kombinasyonlar yapılarak yapılan taramada ilk aşamada 2141 yayına ulaşıldı. 

Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun olan on iki araştırma incelemeye alındı. Üç yazar 

tarafından bağımsız olarak, araştırma kalitesi değerlendirme ölçütleri kullanarak araştırmalar 

değerlendirdi.                

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan çalışmaların; biri randomize kontrollü çalışma, yedisi 

retrospektif, ikisi kohort, ikisi deneysel tipte olduğu saptandı. Sistematik inceleme sonucunda 

ele alınan çalışmaların örneklem sayısı 30 - 622 arasında olup geleneksel bakım standartları ile 

ERAS protokolleri kıyaslanarak komplikasyonlar, hastanede kalış süresi ve yeniden hastaneye 

başvuruların etkisi değerlendirildi.                 

Sonuç: ERAS protokolleri, meme rekonstrüksiyonunu takiben komplikasyon, hastanede kalış 

süresi ve yeniden başvuru oranlarını önemli ölçüde azalttığı belirlendi. Meta analiz ile ilgili 

sonuçlar kongrede sunulacaktır.               

Anahtar Kelimeler: Meme rekonstrüksiyonu, ERAS, Hızlandırılmış iyileşme protokolleri. 
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S-113 Meme Cerrahisi Uygulanan Kadınların Meme Kanseri Korkusu, Risk Faktörleri 

ve Erken Tanı Davranışları Arasındaki İlişki 

Derya GEZER1, Dudu ALPTEKİN1, Esma GÖKÇE2, Burcu ÜGÜ1, SEVBAN 

ARSLAN1 

 
1Çukurova Üniversitesi 

2Toros Üniversitesi 

 

ÖZET              

Giriş: Meme kanserin kontrol altına alınmasının en iyi yolu bilinen risk faktörlerinin farkında 

olmak, kontrol altına almak ve kanserin gelişmesini önlemektir. Bilinen ve değiştirilemeyen 

risk faktörleri arasında ilerleyen yaş, kadın cinsiyet ve ailesel öykü yer almaktadır. Bu risk 

faktörlerinden ailesel öyküye sahip kadınların sağlıklı yaşam davranışları geliştirmeleri ve 

düzenli tarama davranışları edinmeleriyle, kanser gelişmesinin önlenmesi ya da erken tanı 

konulması sağlanabilir ve böylece tedavi mümkün hale gelebilir. Meme kanserine yönelik 

koruyucu sağlık davranışlarının kazanılmasında algılanan risk faktörü ve bu konuya yönelik 

endişe düzeyi de önemli etkenlerdir. Meme kanserinin sık görülmesi, sıklığının giderek artması, 

erken evrelerde tedavi edilebilir olması ve erken tanılamanın mümkün olması meme kanserinin 

önemini daha da arttırmaktadır.                   

Amaç: Çalışma; Meme cerrahisi uygulanan kadınlarda, risk faktörlerine göre meme kanseri 

korkusu ve erken tanı davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.  

Yöntem: Tanımlayıcı- nedensel karşılaştırmalı nitelikte yapılan çalışma; Mart 2021-Aralık 

2021 tarihleri arasında, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde 

yatan; 18 yaş ve üzeri, malign ya da benign sebeple meme cerrahisi uygulanmış, iletişime engel 

sorunu olmayan, Türkçe okuyabilen ve konuşabilen, psikiyatrik hastalık tanısı olmayan, 

çalışmaya katılmayı gönüllü olan hastalar örneklemimizi oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı 

tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan meme kanseri için risk faktörlerini sorgulayan 

kişisel bilgi formu ve Meme Kanseri Korku Ölçeği kullanılarak toplanmaktadır.          

Bulgular: Veri toplama aşaması devam etmektedir.                  

Sonuç: Veri toplama aşaması devam etmektedir.                   

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Risk Faktörü, Erken Tanı 

 

 

 

 

 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

738 

 

S-114 Meme Kanserine Bağlı Lenfödem Gelişen Kadınlarda Covid-19 Korkusu ile 

Lenfödem Öz Bakım İlişkisinin İncelenmesi 

Özlem BİLİK1, Zeynep DEVECİ KOÇBİLEK2, Özgül KARAYURT3, Sibel EYİGÖR4 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi 
2Pamukkale Üniversitesi 

3İzmir Ekonomi Üniversitesi 
4Ege Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Koronavirüs tüm dünyada yaşamları olumsuz etkilediği gibi, kronik hastalıkların 

yönetimini de etkilemiştir.                       

Amaç: Meme kanserine bağlı lenfödem (MKBL) gelişen kadınlarda Covid-19 korkusu ile 

lenfödem öz bakım ilişkisinin incelenmesidir.                   

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup Eylül-Ekim 2021 tarihleri 

arasında yürütülmüştür. Evrendeki 235 kadından MKBL gelişen, 18 yaş üzeri, okuryazar 103 

kadın örneklemi oluşturmuştur. Veriler sosyodemografik-klinik özellikler formu, Covid-19 

Korkusu Ölçeği (CKÖ) ve Meme Kanserine Bağlı Lenfödem Özbakım Ölçeği (MKBLÖÖ) 

kullanılarak telefonla toplanmıştır. Yanıt verme oranı %43.83’tür. Çalışma için etik kurul, 

kurum, Sağlık Bakanlığı izinleriyle katılımcıların onamı alınmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortanca, 

Mann Withney U, Kruskal Wallis, spearman korelasyon testleriyle değerlendirilmiştir.  

                

Bulgular: Katılımcıların yaş medyanı 54 (min:35-max:76), %47.60’ı üniversite mezunu, 

%63.10’u çekirdek ailesiyle yaşamaktadır. Kadınların %7.80’i Covid-19 geçirmişti, 

%55.30’unun yakınlarında Covid-19 tanısı/şüphesi vardı, %10.70’i yakınını Covid-19 

nedeniyle kaybetmişti, %51.50’si pandemi sonrası kontrollerini sürdürmemişti. Yaşanılan yere, 

birlikte yaşadığı kişilere, pandemi sonrası kontrollere gitme sıklığına, yakınlarında Covid-19 

tanısına/şüphesine ve pandemide hastalığı yönetme algısına göre CKÖ ortalamalarında; 

algılanan maddi duruma, lenfödemin bölgesine, kontrolleri sürdürme şekline ve sıklığına, 

pandemide hastalığı yönetme algısına göre MKBLÖÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel 

anlamlı farklılık vardı (p<.05). CKÖ ile MKBLÖÖ ortalamaları arasında anlamlı ilişki 

saptanmamıştır. Katılımcılardan 43 kişi pandemi süresince kendini iyi hissettiğini, diğerleri 

kötü, endişeli, korkmuş, yorgun ve yalnız hissettiğini; 51 kişi lenfödem özbakımının olumsuz 

etkilendiğini; 22 kişi zorluk yaşamadığını belirtmiştir.               

Sonuç: Koronavirus korkusu ile MKBL’li kadınlarda özbakım arasında anlamlı ilişki olmadığı, 

ancak kadınların pandemi süresince lenfödem takibi ile ilgili çeşitli zorluklarla karşılaştıkları 

bulunmuştur. Özbakımın güçlendirilmesi için aralıklı eğitimlerin sürdürülmesi önerilir. 

                  

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Lenfödem, Özbakım, Covid-19 korkusu 
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S-115 Obezite ve Bariyatrik Cerrahi Hakkında Verilen Eğitimin Hemşirelik 

Öğrencilerinin Bilgi ve Tutumuna Etkisinin İncelenmesi 

Belgin ŞEN ATASAYAR1, Özge İŞERİ1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Bariyatrik cerrahi kilo vermedeki tatmin edici sonuçları nedeniyle son yıllarda dünyada 

ve Türkiye’de sık kullanılmaktadır. Bariyatrik cerrahinin uygulanabilmesi için multidisipliner 

hasta değerlendirme yaklaşımı gerekmektedir. Hemşireler ve hemşirelik öğrencileri bu açıdan 

kilit noktada yer almaktadırlar.                     

Amaç: Bu araştırma obezite ve bariyatrik cerrahi hakkında verilen eğitimin hemşirelik 

öğrencilerinin bilgi ve tutumuna etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.               

Gereç ve Yöntem: Araştırma ön test- son test tek gruplu yarı deneysel tasarıma uygun olarak 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 130 ikinci sınıf 

hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeyip araştırmaya katılmaya 

gönüllü 89 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan, 27 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Science) 21.0 paket programı, 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare analizi kullanılmıştır.          

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %84.3’ü kadın, yaş ortalamaları 20.539±2.440 ve 

BKİ ortalamaları 23.490±2.318’dir. Obez bireylerin agresif olduğunu düşünen öğrencilerin 

oranı eğitim öncesi %28.1 iken eğitim sonrası oran %19.1’dir. Obez bireylerin ailesel sorun 

yaşadığını düşünen öğrencilerin oranı eğitim öncesi %28.1 iken eğitim sonrası %15.7’ye 

düşmüştür. Obeziteyi önlemeye yönelik bilgilerini yeterli bulan öğrencilerin oranı eğitim öncesi 

%11.2 iken eğitim sonrası oran %40.4 olmuştur. Obez bireylerin yaşadığı sağlık sorunlarını 

bildiğini ifade eden öğrencilerin oranı eğitim öncesi %44.5 iken eğitim sonrası oran %75.3’ye 

yükselmiştir. Bariyatrik cerrahi sonrası konulması gereken hemşirelik girişimlerini bildiğini 

belirten öğrencilerin oranı eğitim öncesi %38.0’dir. Bu oran eğitim sonrası %64.0’e 

yükselmiştir. Bariyatrik cerrahi geçiren bireyin bakımını yapabileceğini belirten öğrencilerin 

oranı ise eğitim öncesi %5.6 iken eğitim sonrası %30.3’a yükselmiştir. Fakat öğrenciler 

edindikleri bilgileri ancak klinik uygulama ve ders tekrarı ile uygulamaya entegre 

edebileceklerini bildirmişlerdir.                  

Sonuç: Araştırma sonucunda öğrencilerin eğitim sonrası kendilerini obezite ve bariyatrik 

cerrahi konusunda daha bilgili gördükleri ve obez bireylere karşı olumlu tutumlarının arttığı 

saptanmıştır. Toplumda sayısı artmakta olan obezite ve bariyatrik cerrahi oranları göz önüne 

alındığında hemşirelik öğrencilerine bu konuda farkındalık kazandıracak eğitimlere ağırlık 

verilmesi gerektiği söylenebilir.                

Anahtar Kelimeler: Bariyatrik cerrahi; Obezite; Obezite cerrahisi; Öğrenci 
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S-116 Elektif Kraniyal Cerrahi Geçiren Hastaların İntraoperatif Basınç Yaralanması 

Riskinin Belirlenmesi 

Fatma BALCI1, Ezgi SEYHAN AK2, Cemile ÇELEBİ3, Selda İĞCİ ŞANLI4, Ayfer 

ÖZBAŞ2 

 
1S.B.Ü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 
4Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Hemşirelik 

ÖZET             

Giriş: Basınç yaralanması, Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli (EPUAP) ve Ulusal Basınç 

Yarası Danışma Paneli (NPUAP) tarafından 2009 yılında “tek başına, basınç ya da yırtılma ile 

basıncın bir arada sebep olduğu, genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri 

ve/veya deri altı doku hasarıdır’’ şeklinde tanımlanmıştır. Literatürde perioperatif basınç 

yarasının çeşitli insidans oranları olduğu belirtilmektedir Nöroşirürjik girişimler, uzun süreli ve 

karmaşık olması nedeniyle ameliyathanede pozisyon verilmesi ile ilgili ek zorluklarla 

karşılaşılmaktadır. Nöroşirürji hemşireleri perioperatif dönemde hastaların güvenliğinden 

sorumludur ve hastalara güvenli pozisyon verilmesinde önemli sorumluluklara sahiptir.  

Amaç: Çalışmanın amacı, elektif kraniyal cerrahi geçiren hastaların intraoperatif dönemde 

basınç yaralanması gelişme riskini belirlemektir.              

Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte olan araştırma Eylül-Ekim 2021 tarihleri arasında bir şehir 

hastanesinin nöroşirürji ameliyathanesinde elektif kraniyal cerrahi uygulanan ve araştırmaya 

alınma kriterlerine uyan 127 hasta ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında tanıtıcı özellikler 

formu ile 3S Ameliyathane Basınç Yaralanması Risk Tanılama Ölçeği kullanıldı. Araştırmaya 

başlamadan önce kurum ve etik kurul izinleri ile ölçeğin Türkçe formunun kullanılması için 

gereken yazılı izinler alındı. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programı ile analiz edildi. 

Bulgular: Hastaların %55.1’nin kadın, yaş ortalamalarının 53.22±13.47 yıl olduğu, 

%61,4’ünün en az bir tane kronik hastalığı olduğu belirlendi. Hastaların %71.7’sinin serebellar 

tümör tanısı ile ameliyat edildiği saptandı. Hastaların %37’sinde Evre 1 basınç yarası geliştiği 

gözlendi. Ölçekten alınan toplam puanın 14.87±2.83 olduğu ve hastaların basınç yaralanması 

için düşük risk düzeyinde olduğu belirlendi. Yaş, beden kitle indeksi ve cerrahi işlem süresinin 

hastaların ameliyathane basınç yarası risk değerlendirme ölçeği puanına etki eden bağımsız 

faktörler olduğu saptandı.                  

Sonuç ve Öneriler: Çalışma sonucunda elektif kraniyal cerrahi geçiren hastaların basınç 

yaralanması riskinin düşük düzeyde olduğu saptandı. Ameliyathanede hastaların basınç 

yaralanması riskinin belirlenmesinde 3S ameliyathane basınç yaralanması risk tanılama 

ölçeğinin kullanılması ve daha geniş örneklem grupları ile çalışmaların yapılması 

önerilmektedir.                

Anahtar Kelimeler: Basınç yaralanması, intraoperatif dönem, nöroşirürji, hemşirelik bakımı 
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S-117 Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde Yatan Hastaların Ameliyat Öncesi Ağrı 

Korkularının Belirlenmesi 

Handan TOPAN1, Yeliz SÜRME1, Özlem CEYHAN1 

 
1Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET              

Giriş: Bu araştırma beyin ve sinir cerrahisi kliniğinde yatan hastaların ameliyat öncesi dönemde 

ağrı korkularını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.             

Gereç Yöntem: Araştırma bir ilde bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Beyin 

ve sinir cerrahisi kliniğinde yatan, ameliyat geçiren hastalarda yapılmıştır. Çalışmaya toplam 

2019-2021 tarihleri arasında ulaşılan 151 hasta ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmada veri 

toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan hasta tanıtım formu ve ağrı korkusu 

ölçeği-III uygulanmıştır. Ölçekler ameliyat öncesi dönemde uygulanmıştır. Veriler etik kurul 

izni, kurum izni ve hemşirelerden yazılı-sözlü olurları alınarak toplanmıştır. Verilerin 

dağılımına shapirowilk ve skewness, kurtosis ile bakılmıştır. Bağımsız tek örneklem t testi, one 

way anova ve doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde p<0.05 anlamlılık 

düzeyi kullanılmıştır.             

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 50.37±15.7 olduğu, %51’inin kadın, 

%74.2’sinin evli, %54,3’ünün herhangi bir işte çalışmadığı, %66.2’sinin ilkokul mezunu 

olduğu, %65.6’sının intrakranial kitle, %34.4’ünün lumbal disk hernisi tanısı ile cerrahi 

geçireceği belirlenmiştir. Hastaların %60,9’unun kronik hastalığının olmadığı, olanların 

%19.2’sinin hipertansiyonu olduğu, %70.9’unun daha önce ameliyat geçirdiği saptanmıştır. 

Hastaların %58.3’ü ameliyata bağlı gelişebilecek ağrıdan korkmadığını belirtmişlerdir. Ağrı 

korkusu ölçeği toplam puan ortalaması 64.5±18.43 olarak saptanmıştır. Hastaların ölçek alt 

boyutlarına göre ağrı korkusu puan ortalamalarına bakıldığında şiddetli ağrı korkusu puan 

ortalaması 27.49±7.6, hafif ağrı korkusu puan ortalaması16.13±5.51, tıbbi ağrı korkusu puan 

ortalaması 20.97±8.41 olarak bulunmuştur. 18-38 yaş arasında bulunan hastaların diğer yaş 

gruplarına göre hafif ağrı korkusu alt boyutu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Kadınların erkeklere göre ağrı korkusu ölçeği toplam puan ve alt boyut puan ortalamalarının 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Medeni 

durumun ve eğitim düzeyinin ağrı korkusu puanına etkisi bulunmamıştır. Hastalardan işçi 

olarak çalışanların şiddetli ağrı korkusunun daha yüksek olduğu, herhangi bir işte 

çalışmayanların hafif ağrı korku puanlarının daha yüksek olduğu ve puan farklarının 

istatistiksel olarak anlamlılık oluşturduğu saptanmıştır (p<0.05). Hastaların tıbbi tanılarının ve 

kronik hastalık varlığının ameliyat öncesi ağrı korkularına etkisinin olmadığı belirlenmiştir 

(p>0.05). Kadın cinsiyet ameliyat öncesi ağrı korkusu puan değişiminin %11,3’ünden 

sorumludur.                      

Sonuç: Çalışmada beyin cerrahi kliniğinde ameliyat olacak hastaların ameliyat öncesi dönemde 

ağrı korkularının olduğu belirlenmiştir. Hastaların ağrı korkularının ameliyat öncesinde 

değerlendirilerek ameliyat sonrası dönemde hasta konforunu yükseltmek amacıyla uygun 

girişimlerin planlanması ve uygulanması önerilebilir.            

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Korku, Beyin Cerrahisi 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

742 

 

S-118 Beyin Tümörü Ameliyatı Geçiren Hastalarda Ameliyat Öncesi Korku ve İlişkili 

Faktörler 

Yeliz SÜRME1, Özge ÖZTÜRK1 

 
1Erciyes Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Beyin tümörlü hastalar bilinmezlik, ağrıi fonksiyon kaybı gibi çeşitli nedenlerle ameliyat 

öncesi korku yaşayabilirler. Bu çalışma, beyin tümörü nedeniyle cerrahi geçiren hastaların 

preoperatif korku düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.           

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olan bu araştırma, araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 

ve araştırmayı katılmayı kabul eden 144 hasta ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri hasta 

tanıtım formu ve cerrahi korku ölçeği (CAÖ) kullanılarak toplanmıştır. Tanımlayıcı 

istatistikler, bağımsız örneklem t testi, tek yönlü Anova, Pearson korelasyon ve çoklu regresyon 

analizi kullanılmıştır.              

Bulgular: The results revealed that more than half of the patients were male (54.1%) with an 

average age of 51.44±13.76 years, and duration of preoperative hospital stay was 3.05 ±2.26 

days. Kadınların, çalışmayanların CKÖ toplam ve alt boyut puan ortalamalarının istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). 53 yaş ve üzerinde olanların 

CKÖ toplam ve alt boyut puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük 

olduğu bulunmuştur (p<0.05). Ameliyat öncesi hastanede kalış süresi, yaş ve kadın cinsiyet 

SFQ'nun istatistiksel olarak anlamlı yordayıcılarıdır. SFQ'daki değişimin %62,3'ünden 

ameliyat öncesi hastanede kalış süresi, %17,6'sından kadın cinsiyet, %20,4'ünden yaş 

sorumludur.                   

Sonuç: Preoperatif korku için risk faktörlerinin bilinmesi, korku yaşaması muhtemel hastaları 

belirlemede yardımcı olabilir. Hemşire olarak, risk gruplarına yönelik korkuyu yönetmede 

farmakolojik olmayan yöntemlerden yararlanılması önerilmektedir. Bunun yanında korkuya 

neden olan faktörler araştırılmalı ve korku düzeyini arttıran bilgi eksiklikleri giderilmelidir.  

Anahtar Kelimeler: Beyin tümörlü hasta, Cerrahi, Korku 
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S-119 Spinal Cerrahide Ameliyat Öncesi Metabolik Tokluğun Ameliyat Sonrası 

Bağırsak Motilitesi Üzerine Etkisi 

Özlem İBRAHİMOĞLU1, Serhat PUSAT2, Eda POLAT1, Merve BEKE2 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET               

Giriş: Elektif cerrahi girişimlerde ameliyat sonrası pulmoner aspirasyon riskinin önlenmesi için 

uygulanan ameliyat öncesi gece yarısından itibaren oral gıda alımının kısıtlanması, ameliyat 

sonrası dönemde hastaların iyilik hallerini olumsuz etkilemesinden dolayı son yıllarda sıklıkla 

gündeme gelmektedir. Hızlandırılmış Bakım Protokolleri (ERAS)’nde ameliyat öncesi açlık 

süresinin kısaltılmasının yanı sıra karbonhidrat içeren berrak sıvıların oral yoldan alımı ile 

hastaların metabolik tokluk hallerinin sağlanmasının ameliyat sonrası dönemde iyileşme 

üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir.                 

Amaç: Bu çalışmanın amacı spinal cerrahi girişim geçiren hastalarda ameliyat öncesi metabolik 

tokluğun ameliyat sonrası bağırsak motilitesi üzerine etkisinin incelenmesidir.  

Gereç ve Yöntem: Yarı deneysel olarak planlanan bu çalışma, Ekim 2020-Ekim 2021 tarihleri 

arasında İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin Beyin ve Sinir Cerrahisi servisinde 

spinal cerrahi girişim geçiren 46 deney ve 46 kontrol grubu hasta ile yürütülmüştür. Çalışmada 

deney grubu hastalarının ameliyat öncesi açlık süreleri 6 saat olup, hastalara metabolik tokluk 

sağlanması amacıyla ameliyattan bir gece önceki gece yarısına kadar 800ml karbonhidrattan 

zengin oral sıvı gıda içirilmiştir. Kontrol grubu hastalarına rutin klinik prosedürü uygulanmıştır. 

Her iki gruptaki hastalar ameliyat sonrası erken dönemde bağırsak motilitesi açısından 

izlenmiştir.              

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %71,7 (n=66)’i kadın olup yaş ortalamaları 

57,28±12,28 yıldır. Deney ve kontrol grubundaki hastalar arasında ameliyat sonrası dönemde 

oral alım açılımı öncesi ve sonrası bulantı durumları, gaz çıkış saati ve hastanede toplam yatış 

süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmezken, hastaların oral alım açılımı 

öncesi ve sonrası kusma durumları, antiemetik gereksinimleri, defekasyon zamanları ve ilk 

mobilize olma saatleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05).                       

Sonuç ve Öneriler: Ameliyat öncesi karbonhidrat içeren berrak sıvıların oral yoldan alımı ile 

hastaların metabolik tokluk hallerinin sağlanması, hastaların ameliyat sonrası dönemde 

bağırsak motilitesini olumlu yönde etkilemektedir.             

Anahtar Kelimeler: Bağırsak motilitesi, metabolik tokluk, preoperatif açlık 
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S-120 Nöroşirurji Kliniğinde Yatan Yaşlı Hastaların Kırılganlık Düzeyi ile İyileşme 

Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Bensu GÜNEL1, Esma ÖZŞAKER2 

 
1Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi 

Kliniği 
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                        

Amaç: Bu araştırma nöroşirurji kliniğinde yatan yaşlı hastaların kırılganlık düzeyi ile iyileşme 

kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı.             

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırmanın örneklemini, Ekim 2019-Nisan 2020 

tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde tedavi gören 65 

yaş ve üzeri 105 hasta oluşturdu. Araştırmanın yürütülebilmesi için araştırmanın uygulandığı 

kurumdan ve Ege Üniversitesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu’ndan yazılı izin alındı 

(Tarih:02.10.2019, Karar No:19-10T/18). Araştırma kapsamına alınan hastalara araştırmanın 

amacı açıklanıp araştırmaya katılımları için gönüllü onamları alındı. Verilerin toplanmasında; 

Tanıtıcı Bilgi Soru Formu, Edmonton Kırılganlık Ölçeği, İyileşme Kalitesi-40 Anketi 

kullanıldı. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı tarafından sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, 

Spearman Kolerasyon Analizi, Kruskall Wallis H Testi, Wilcoxon T testi, Mann Whitney U 

testi kullanılarak analiz edildi.               

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 71,53 ±6,08 ‘dir. Hastaların ameliyat 

öncesi dönem Edmonton kırılganlık ölçeği puan ortalaması 7,73±2,52 ve ameliyat sonrası 

dönem Edmonton kırılganlık ölçeği puan ortalaması 7,57±1,88 olarak saptandı. Ameliyat 

sonrası dönem İyileşme Kalitesi ölçeği toplam puan ortalaması 134,49±11,09, alt boyut puan 

ortalamalarından fiziksel konfor 40,43±4,87, emosyonel durum 34,82±3,07, hasta desteği 

24,48±3,81, fiziksel bağımsızlık 12,59±2,00, ağrı 22,15±3,42 olarak bulundu. Ameliyat öncesi 

dönem Edmonton Kırılganlık ölçeği toplam puanı ile ameliyat sonrası dönem Edmonton 

Kırılganlık ölçeği toplam puanı arasında pozitif yönde, yüksek düzey anlamlı bir ilişki saptandı 

(r=,798, p<0.05). İyileşme Kalitesi ölçeği toplam puanı ile ameliyat öncesi dönem Edmonton 

Kırılganlık ölçeği toplam puanı (r=-2,777, p<0,05) ve ameliyat sonrası dönem Edmonton 

Kırılganlık ölçeği toplam puanı (r=-,336, p<0,05) arasında negatif yönde, zayıf düzey anlamlı 

bir ilişki bulundu.          

Sonuç: Araştırmaya katılan hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemde hafif 

düzeyde kırılgan olduğu, hastaların iyilik durumunun olumsuz etkilendiği ve kırılganlık 

durumu ile iyileşme kalitesi arasında negatif yönde, zayıf düzey anlamlı bir ilişki olduğu 

saptandı.                  

Anahtar Kelimeler: Kırılganlık, iyileşme kalitesi, yaşlılık, cerrahi 
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S-121 Nöroşirürji Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Deliryuma İlişkin Bilgi 

Düzeylerinin İncelenmesi 

Fatma BALCI1, Ezgi SEYHAN AK2, Selda İĞCİ ŞANLI3 

 
1S.B.Ü. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
3İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 

 

 

ÖZET             

Giriş: Deliryum, bilişsel işlev bozukluğu, bilinç düzeyinde azalma, dikkat eksikliği, zihinsel 

aktivitede azalma, uyku-uyanıklık döngüsü bozuklukları ve tekrarlayan dalgalanmalar ile 

karakterize bir beyin sendromudur. Deliryum insidansı altta yatan hastalıkların türü ve çalışma 

popülasyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Cerrahi girişim sonrası deliryum gelişimi için 

çeşitli risk faktörleri tanımlanmaktadır. Nöroşirürji hastaları, diğer hasta gruplarından farklı 

özelliklere sahiptir. Bununla birlikte nöroşirürji hastalarının semptomları deliryumla örtüşebilir 

ve bu hasta gruplarında deliryumun tanınmasını daha da zorlaştırabilir. Deliryum tanısını 

koymanın da daha zor olduğu nöroşirurji kliniklerinde hemşirelerin deliryum bilgi düzeylerinin 

belirlenip, deliryum konusunda farkındalıklarının arttırılmasının, komplikasyonların önlenmesi 

ve hasta bakım kalitesinin artmasında oldukça önemli olacağı düşünülmektedir.               

Amaç: Çalışmanın amacı, nöroşirürji kliniklerinde çalışan hemşirelerin deliryuma ilişkin bilgi 

düzeylerini incelemektir.                 

Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte olan araştırma Ağustos-Eylül 2021 tarihleri arasında bir 

eğitim ve araştırma hastanesi ve bir şehir hastanesinde nöröşirürji kliniklerinde çalışan ve 

araştırmaya alınma kriterlerine uyan 108 hemşire ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında 

tanıtıcı özellikler formu ile deliryuma yönelik bilgi düzeyinin değerlendirildiği form kullanıldı. 

Araştırmaya başlamadan önce gerekli kurum ve etik kurul izinleri alındı. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler ile tek yönlü varyans analizi ve bağımsız grup t testi kullanıldı.         

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 29.75±7.10, nöroşirürji 

kliniklerinde çalışma yılı ortalamasının 3.81± 5.09 olduğu görüldü. Hemşirelerin %58.3’ünün 

deliryumlu hastaya bakım vermediği, %81.5’inin deliryumla ilgili eğitim programına 

katılmadığı, % 39.8’inin klinikte deliryum tanılaması yaptığı belirlendi. Deliryuma yönelik 

bilgi düzeylerinin değerlendirildiği formda deliryumun tanımı (%89.8), deliryum semptomu 

(%81.5) ve deliryumu önlemeye yönelik girişimlerin (%81.5) en fazla doğru verilen cevaplar 

olduğu görüldü. Hemşirelerin deliryuma yönelik bilgi puan ortalamalarının 11.26±4.64 olduğu 

saptandı.                       

Sonuç ve Öneriler: Hemşirelerin deliryuma yönelik bilgi düzeylerinin iyi olduğu ancak 

deliryum risk faktörleri ve deliryumu tanılama konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu 

belirlendi. Deliryum risk faktörleri ve deliryumu tanılama konusunda hizmet içi eğitim 

programlarının düzenlenmesi, konuyla ilgili olarak hemşirelerin kurs, konferans ve eğitim 

seminerlerine katılımlarının desteklenmesi ile konuya yönelik bilgi eksiklerinin giderilmesi 

önerilebilir.                 

Anahtar Kelimeler: Nöroşirürji, deliryum, hemşire, bilgi düzeyi 
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S-122 Ameliyathanede Stoma Adaptör-Torba Sistemi Takılmasının Stoma Bakım 

Sorumluluğunu Alma Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma İçin Çalışma 

Protokolü 

Seçil TAYLAN1 

 
1Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET              

Giriş: Stoma cerrahisi ile eliminasyon gereksinimi yön değiştirerek, kişiyi diğerlerinden farklı 

hissettirir. Bu farklılığa adaptasyon süreci, ameliyat sonrası stomaya adaptasyon sürecidir ve 

kişi bu süreçte vücudunu, benliğini ve dış dünyasını yeniden koordine eder. Bu koordinasyonda 

kişinin kendi bakım sorumluluğunu alması önemlidir. Cerrahi sonrası bireyler anestezi 

etkisinden çıkınca ilk olarak stoma açılıp açılmadığını kontrol etmektedir. Ameliyathanede 

stoma adaptör-torba sistemi takılmadan kliniklere sevk edilen hastalar ameliyatlarında 

kolostomi açılmadığını düşünebilirler ve stoma bakımını öğrenme ve kendi bakım 

sorumluluğunu alma konusunda isteksiz olabilmektedir. Cerrahi sonrası erken taburculuğun 

benimsenmesi kişinin bakım sorumluluğunu alması konusuna adaptasyonunun süratle olması 

gerekliliğini doğurmuştur. Bu durum hastaları bakım sorumluluklarını almalarını daha da 

güçleştirebilir.                     

Amaç: Çalışma, ameliyathanede stoma adaptör-torba sistemi takılmasının stoma bakım 

sorumluluğunu alma üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Tasarım: Bu çalışma, ileriye 

dönük randomize kontrollü bir çalışmadır.               

Yöntem: SPIRIT'e uymak için bu randomize kontrollü çalışmayı bildirmeye çalışıyoruz. 

Çalışma evreni, bir stoma terapi ünitesinde bağırsak stoması cerrahisi geçiren 18 yaş üstü 

kişiden oluşacaktır. Çalışma, Haziran 2022-Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Katılımcılar, cerrahi ekibin onayı ile rastgele iki gruba ayrılacaktır. Birinci grup (N=40) cerrahi 

sonrası ameliyathanede, ikinci grup (N=40) ameliyat sonrası klinikte ilk pansuman öncesi 

stoma adaptörü stomaya yerleştirilecektir. Taburculuk öncesi serviste, taburculuktan bir 

hafta/bir ay ve iki ay sonrası kendi bakım sorumluluklarını alıp almadıkları belirlenecektir. Her 

iki grubun taburculuk sonrası birinci hafta/birinci ay ve ikinci ay stoma yaşam kalitesi ve stoma 

uyumları değerlendirilecektir.              

Tartışma: Stomalı bireylerin bakım sorumluluklarını almalarının sosyal yaşamlarına, rol ve 

ilişkilerine ve yaşam kalitelerine etkileri bilinmektedir. Ancak ameliyathanede stoma torba ve 

adaptör sisteminin yerleştirilmesinin stoma bakım sorumluluğunu alma üzerine etkisi 

bilinmemektedir.                      

Sonuç: Bu çalışmanın, bu popülasyonda ameliyathanede stoma-adaptör sisteminin 

yerleştirilmesinin kendi stoma bakım sorumluğunu alma yararına dair bir parça güvenilir kanıt 

sağlaması beklenmektedir. Deneme kaydı: ClinicalTrials.gov'da tescil edilecektir.         

Anahtar Kelimeler: Kolostomi, İleostomi, Stoma bakımı, Stomaya uyum, Stoma bakım 

hemşiresi 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

747 

 

S-123 Alt Ekstremite Ameliyatı Olan Ortopedi Hastalarında Hipoterminin Cerrahi Alan 

Enfeksiyonuna Etkisi 

Emine TOMBAK1 

 
1Kocaeli Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

 

ÖZET              

Giriş ve Amaç: Araştırma, alt ekstremite ameliyatı olan ortopedi hastalarında hipoterminin 

cerrahi alan enfeksiyonuna (CAE) etkisinin değerlendirilmesi amacıyla prospektif, randomize 

ve tek kör çalışma deseninde yapıldı.                    

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini; bir üniversite hastanesinin ortopedi servisinde 

25.07.2016- 28.09.2017 tarihleri arasında alt ekstremite ameliyatı olan 304 hasta; örneklemini 

ise 50 müdahale grubu (MG), 50 kontrol grubu (KG) olmak üzere toplam 100 hasta oluşturdu. 

Hastalar; demografik özellikleri, cerrahi alana özgü bilgi ve CAE takip formları ile yatış 

süresince (genellikle 1., 2., 3. gün) ve taburculuk sonrası (30. ve 90. gün) takip edildi. Verilerin 

analizinde; tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov-Smirnov Testi, Pearson Ki-kare testi, Ki-Kare 

testi ve Mann-Whitney U testi kullanıldı.            

Bulgular: Çalışmaya kapsamına alınan hastaların ortalama yaşı 53,27±1,73 idi. Özel ısıtıcı 

kullanılan MG ve klasik olarak battaniye kullanılan KG hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 

risk faktörleri, laboratuvar bulguları ve ameliyat sonrası vital bulguları benzerdi ve gruplar 

arasında fark bulunmadı (p>0,05). Sadece ameliyat sonrası 0. gün MG hastaların vücut sıcaklığı 

normal sınırlarda iken (36,47 0C), KG hastaların hipotermik seyrettiği (35,78 0C) görüldü 

(p<0,05). Her iki grupta da taburculuk sonrası üç ay takip boyunca CAE gelişmediği için 

demografik özellikler ve risk faktörleri ile istatiksel karşılaştırma yapılamadı.  

Sonuç: Literatürde, CAE korunmada normoterminin sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Bu 

çalışma sonucunda, özel ısıtma yöntemi kullanarak hipoterminin önlenmesiyle rutin bakımda 

battaniye ile vücut sıcaklığı korunan hastalar arasında CAE açısından fark görülmedi. Ancak 

ameliyat olduğu gün kontrol grubu hastalarda hipotermi görülmesine karşın, müdahale grubu 

hastaların ise hipotermiye girmemesi sevindiricidir.              

Anahtar Kelimeler: Ortopedi ameliyatı, cerrahi alan enfeksiyonu, hipotermi, özel ısıtıcı, risk 

faktörleri. 
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S-124 Covid-19 Pandemisinde Kalça Kırığı Cerrahisi Geçiren Yaşlı Hastaların 

İncelenmesi 

Muhsine ES1, Fadime ÇINAR2 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Nişantaşı Üniversitesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Kalça kırığı hastaları COVID-19 pandemisinden ciddi şekilde etkilenmiştir; bununla 

birlikte, eşlik eden bir SARS-CoV-2 enfeksiyonunun alt akut etkileri ve bu etkilerin kalça kırığı 

cerrahisi geçiren yüksek riskli yaşlı nüfus üzerindeki komplikasyonları, hastanede kalış süresi 

ve ameliyat sonrası yeniden kabuller hakkında sınırlı bilgi mevcuttur. Bu araştırmada COVID-

19 pandemisi sırasında kalça kırığı nedeniyle başvuran yaşlı hastaların morbidite ve 

mortalitesini minimum 30 günlük takip ile belirlemek amaçlandı.                  

Gereç ve Yöntem: Retrospektif ve kohort tipte yapılan bu araştırmanın evrenini 17 Mart 2020 

-17 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’daki özel bir sağlık kuruluşunun üç ayrı bölgedeki 

hastanesinde Kalça Kırığı Cerrahisi Geçiren 94 yaşlı hastaya ait veriler oluşturdu. Örneklem 

seçimi yapılmayarak evrenin tamamı değerlendirmeye alındı. Veriler hastanenin bilgi işlem 

sistemi üzerinden araştırmacılar tarafından oluşturulan Veri Toplama Formu ile toplandı. Tüm 

klinik bilgiler ve hastaların minimum 30 günlük takipleri kaydedildi. Verilerin 

değerlendirilmesinde SPSS-25 paket programı kullanıldı.             

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 94 hastanın 21'inin COVID-19 tanısı aldığı ve COVID-19 

(+) 13 hastanın ameliyat öncesi, 8’inin ameliyat sonrası laboratuvar testinin (PCR) pozitif 

olduğu saptandı. COVID-19(+) grubunun hastane içi ve 30 günlük mortalite riski COVID-19(-

) daha yüksekti ve anlamlı fark bulundu (p < 0,001). Ayrıca COVID-19(+) olanlarda hastanede 

kalış sürelerinin daha uzun, daha fazla komplikasyon ve yeniden yatışla başvuruların olduğu 

saptandı (p < 0.05).                  

Sonuç: COVID-19 salgını sağlık sistemlerini ve yaşlı hastaları önemli ölçüde etkiledi. 

Eşzamanlı bir SARS-CoV-2 virüsü enfeksiyonu olan yaşlı kalça kırığı hastalarında, önemli 

ölçüde artmış mortalite ve morbidite olduğu belirlendi. Pandemi sürecinde özellikle yüksek 

riskli geriatrik popülasyonlarda, hızlı tedaviye ve hastane enfeksiyonunun sıkı bir şekilde 

önlenmesine odaklanmalıdır.                 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kalça kırığı cerrahisi, yaşlı 
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S-125 Kalça Kırığı Olan Yaşlı Hastalarda Ameliyat Sonrası Konspitasyon İnsidansı ve 

Seçilmiş Risk Faktörlerinin Konspitasyon Gelişimine Etkisi 

Buket ÇELİK1, Özlem BİLİK1 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Kalça kırığı olan yaşlı hastalarda ameliyat sonrası konstipasyon insidansı ve seçilmiş 

risk faktörlerinin konstipasyon gelişimine etkisini belirlemektir.             

Yöntem: Araştırma; tanımlayıcı, kesitsel, prospektif bir çalışmadır. Veriler ameliyat sonrası 2. 

gün ve taburculukta, birinci araştırmacı tarafından hastanın kendisinden, hasta kayıtlarından 

Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu ile Konstipasyon Risk Değerlendirme Ölçeği 

kullanılarak toplanmıştır.               

Bulgular: Araştırmanın örneklemini 150 hasta oluşturmuştur. Çalışmamızda konspitasyon 

insidansı %77.70 bulunmuştur. Konspitasyon gelişen hastaların %87.70’nin taburculukta bile 

normal bağırsak alışkanlığına dönmediği saptanmıştır. Çalışmamızda konspitasyon risk 

değerlendirme skoru toplam puan ortalamaları, defekasyonu erteleme durumu, defekasyona 

engel olan durumlar, defekasyon için gizliliğin sağlanması, taburculukta normal bağırsak 

alışkanlığına dönme ile konspitasyon gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur.                       

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak hemşireler, ameliyat sonrası dönemde 

konspitasyon gelişimine neden olan hastaya özgü risk faktörlerini belirlemeli ve önleyici 

girişimler uygulamalıdır.                 

Anahtar Kelimeler: kalça kırığı, ortopedi, yaşlı, hemşirelik 
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S-126 Kalça Protezi Ameliyatı Olan Hastalarda Ameliyat Sırası Bakım Kalitesi ile 

Ameliyat Sonrası Konfor Düzeyi Arasındaki İlişki 

Özlem İBRAHİMOĞLU1, Nurdan GEZER2, Özde ÖĞÜTLÜ3, Eda POLAT1 

 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

 

ÖZET             

Giriş: Cerrahi girişim geçirmek ameliyat sonrası dönemde başta beklenen ağrı nedeniyle hasta 

konforunu olumsuz etkilese de konfor; sadece uygulanan cerrahi girişime bağlı değildir. 

Ameliyat sırası dönemde ameliyathanelerin karmaşık yapıları, hasta güvenliği açısından yüksek 

risk içermesi, yabancı ortam ve kendini yalnız hissetme gibi ameliyathane ve anestezi ile ilgili 

yaşanan deneyimlerin etkileri ameliyat sonrası dönemde devam etmekte ve hastaların 

konforunu etkileyebilmektedir.                     

Amaç: Bu çalışmada kalça protezi ameliyatı geçiren hastaların ameliyat sırası bakım kalitesi 

ile ameliyat sonrası konfor düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.           

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışma, Türkiye'de bir eğitim ve araştırma 

hastanesinin ortopedi kliniğinde Şubat-Eylül 2021 tarihleri arasında 104 hasta ile yapılmıştır. 

Veriler; hastaların bazı demografik ve hastalık özelliklerini içeren Veri Toplama Formu, 

Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası (Hastalar için) (KPHBS) ve Kalça Protezi 

Sonrası Konfor Ölçeği (KPSKÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS-21.0 istatistik 

programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 64.92±14.96 

olup hastaların %71.8 (n=84)’i erkektir. Hastaların KPHBS’ndan ve KPSKÖ’nden aldıkları 

toplam puan ortalamaları sırasıyla 129.56±24.35 ve 3.56±0.43’tür. KPHBS ile KPSKÖ 

arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki belirlenmiş olup hastaların 

ameliyat sırasındaki bakım kaliteleri arttıkça ameliyat sonrası konfor düzeyleri artmaktadır 

(r=0.319, p<0.05).                       

Sonuç ve Öneriler: Ameliyat öncesi ve sonrası dönemde olduğu kadar ameliyat sırasında da 

hastaların konforunu sağlamak bakımın kalitesi için gerekli ve önemlidir. Ayrıca ameliyat 

sırasındaki bakımın kalitesi hastaların ameliyat sonrasındaki konfor düzeyleri üzerinde etkili 

olduğu için ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde kaliteli bir hemşirelik bakımı gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Bakım kalitesi, Hasta konforu, Hemşirelik bakımı 
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S-128 Amputasyon Sonrası Fantom Ağrısı Deneyimleyen Hastalarda Özbakım Gücü ve 

Öz Yeterliğin Değerlendirilmesi 

H. Banu KATRAN1, Nuray AKYÜZ2, Nurgül ARPAG1, Sevgi GÜR1 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET                       

Amaç: Bu çalışma, ekstremite amputasyonu sonrasında fantom ağrısı deneyimleyen hastaların 

özbakım gücü ve öz yeterliğini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini, 01 Ocak 2018-01 Ocak 2020 tarihleri arasında, 

İstanbul’da bir üniversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde ekstremite 

amputasyonu uygulanan 54 hasta oluşturdu. Ulaşılabilen hasta sayısı çok az olduğu için 

örneklem seçimine gidilmedi. Evreni oluşturan tüm hastalar taburculuk sonrası telefonla arandı. 

Ancak, verilerin toplandığı 01 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında bir hastanın 18 yaşından 

küçük olması, 12 hastanın yaşamını kaybetmesi, 9 hasta ise güdük ağrısı olması nedeniyle 

dışlandı ve çalışma 32 hasta ile tamamlandı. Çalışmaya katılan hastalardan veriler, “Kişisel 

Bilgi Formu”, “Görsel Kıyaslama Ölçeği”, “Özbakım Gücü Ölçeği” ve “Öz Yeterlik Ölçeği” 

ile toplandı. Verilerin analizinde NCSS (Number Cruncher Statistical System, Kaysville, Utah, 

USA) programı kullanıldı.              

Bulgular: Çalışmada ampütasyon sonrası fantom ağrısı deneyimleyen hastaların özbakım gücü 

ölçek puan ortalaması 79,37±21,55 olarak saptandı. Öz yeterlik puanları davranışa başlama 

ortalaması 24,68±6,14; davranışı sürdürme 20,77±3,63; davranışı tamamlama 16,25±5,51; 

engellerle mücadele 8,87±2,28 ve toplam puan ise 70,00±16,10 olarak bulundu. Fantom ağrısı 

ve ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05).  

Sonuç: Amputasyon sonrası fantom ağrısı deneyimleyen hastaların özbakım gücü ve öz 

yeterlik algısının orta düzeyde olduğu saptandı. Bu çalışmanın sonuçlarına göre genelleme 

yapılamadığından fantom ağrısı deneyimleyen hastaların özbakım ve özyeterlik gücünü 

inceleyen daha büyük örneklem gruplarıyla ve farklı kültürlerde karşılaştırmalı ve deneysel 

çalışmaların yapılması önerilir.               

Anahtar Kelimeler: Amputasyon, Fantom Ekstremite, Özbakım, Öz Yeterlik. 
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S-129 Orem Öz-Bakım Yetersizliği Teorisi’ne Göre Amputasyon Ameliyatı Uygulanan 

Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 

Özgür TUĞ1, Adile SAVSAR2, Gülden GÜVENÇ3, Emine İYİGÜN3 

 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

2İzmir Ekonomi Üniversitesi 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara 

 

ÖZET               

Giriş: Trafik kazalarına bağlı morbidite ve mortalite oranları tüm dünyada önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. Trafik kazaları sonrasında travma nedenli amputasyonlar acil müdahalede 

yer alabilmektedir. Amputasyon bireylerin çoğunda önemli sakatlıkların başlangıcı ve 

üretkenliklerinin bitişi şeklinde yorumlanabilir. Bireyin fonksiyonel kapasitesini tekrar 

kazanması ve normal yaşamına hızlı şekilde dönüşünü sağlayacak fizyolojik ve psikolojik 

uygulamaları kapsayan rehabilitasyon süreci ekip çalışmasını gerektirir. Uluslararası 

Hemşirelik Konseyi’ne göre hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve 

geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir meslek 

grubudur. Hemşirelik uygulamalarında Orem’in “Öz-Bakım Yetersizliği Teorisi” en sık 

kullanılan kuramlardan biridir. Teoride, bireylerde öz-bakım gereksinimini belirlemek, 

sağlamak ve yönetmek için yapılan girişimler hemşirelik gücü olarak tanımlanmıştır.       

Amaç: Bu olgu sunumu, trafik kazası sonrası amputasyon uygulanan hastada öz-bakım 

gereksinimlerinin “Öz-Bakım Yetersizliği Teorisi” doğrultusunda belirlenmesi ve hemşirelik 

bakımının sunulması amacıyla yapılmıştır.                    

Olgu: Hasta M.K. 16 yaşında,170 cm boyunda, 72 kg ağırlığındadır. Kaza sonrası sağ bacağı 

diz üstünden ampute olmuştur. Vital bulgular; A: 38C, TA: 100/60 mm Hg, N: 124 atm/dk, 

Sol.: 24/dk. Tedavisinde analjezik, antibiyotik ve sıvı replasmanı mevcuttur. M.K. hiçbir şey 

yapmak istemediğini, zaten ayağa kalkamadığı için de istese bile herhangi bir şey 

yapamayacağını ifade etmektedir. Ağrılarının çok olduğunu, kendini halsiz hissettiğini ve hiç 

uyuyamadığını söylemektedir. Arkadaşlarının da ziyarete gelmesini istememektedir. 

Bakımında ailesi yardımcı olmaktadır. Olgunun teoriye göre evrensel öz-bakım gereksinimleri: 

beslenme, sıvı alımı, boşaltım, aktivite ve dinlenme dengesi, yalnızlık-sosyal etkileşim, hijyen 

eksikliği, tehlikelerden koruma, ağrıdır. Gelişimsel öz-bakım gereksinimleri: fiziksel görünümü 

ve fonksiyonel etkinliğinin gelişimsel durumu, ergenlik dönemine uygun değildir. Sağlıktan 

sapma öz-bakım gereksinimleri: değnek ile yürümesi, yaşam tarzında yapacağı değişiklikler 

hakkında bilgi ve beceri kazanmaya ihtiyacı olmasıdır. Bu verilere dayanarak teoriye göre; 

tümüyle eksikliği giderici, kısmen eksikliği giderici ve destekleyici eğitsel hemşirelik sistemi 

yaklaşımlarına ve rehberliğe gereksinim duyulmuştur. Ağrı, yorgunluk, uyku düzeninde 

bozulma, beden gereksiniminden daha az beslenme, bireysel bakımda yetersizlik, konstipasyon, 

beden imajında bozulma, enfeksiyon riski, düşme riski, yürümede bozulma, yaşam tarzı 

değişikliği hemşirelik tanıları ile destekleyici ve eğitsel hemşirelik süreci oluşturulmuştur. 

Sonuç ve Öneriler: Amputasyon ameliyatı uygulanan hastalarda Orem Öz Bakım Yetersizliği 

teorisi ile hemşirenin bütüncül bir yaklaşımla bireyin kendi sağlığına sürekli katılımı 

sağlanabilmektedir. Amputasyonlu hastalarda sağlığı ve iyilik durumunu sürdürebilmek için bu 

teori kapsamında bakım verilebilir.                                                               

Anahtar Kelimeler: Trafik kazaları, amputasyon, hemşirelik, öz-bakım yetersizliği 
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S-130 Total Diz Protezi Ameliyatı Planlanan Hastalara Uygulanan Düşmeyi Önleme 

Eğitiminin Düşme Korkusuna Etkisi 

Çiğdem KAYA1, Özlem BİLİK2 

 
1Uşak Üniversitesi 

2Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Total Diz Protezi (TDP) uygulanan hastalarda düşmeyi önleme stratejisi olarak eğitimin 

düşme korkusu üzerindeki etkisinin belirlenmesine gereksinim vardır.                

Amaç: TDP ameliyatı planlanan hastalara uygulanan düşmeyi önleme eğitiminin, hastaların 

ameliyat sonrasında yaşadıkları düşme korkusuna etkisini belirlemektir.            

Yöntem: Yarı deneysel tipteki araştırma için etik kurul, kurum izni ve hasta onamları 

alınmıştır. Araştırmanın örneklemini olgu (n=35) ve kontrol (n=35) olmak üzere 70 gönüllü 

hasta oluşturmuştur. Veriler Ocak-Ekim 2020’de hastalarla yüz yüze görüşme yöntemiyle 

Hasta Tanıtım Formu ve Uluslararası Düşme Etkinlik Skalası (UDES) kullanılarak ameliyat 

öncesi, taburculuk sonrası 6-8. haftalar ile 14-16. haftalarda toplanmıştır. Olgu grubundaki 

hastalara ameliyat öncesi ve sonrası döneme ilişkin eğitim, broşür verilerek yüz yüze eğitim ile 

uygulanmıştır. Verilerin analizinde χ2, t testi, tek faktörlü varyans analizi ve tekrarlı ölçümlerde 

iki faktörlü varyans analizi kullanılmıştır.            

Bulgular: Ameliyat öncesi ve ameliyattan sonra 6-8. haftalarda olgu (40.17±8.32; 31.71±7.83) 

ve kontrol grubunun (44.14±8.86; 40.91±8.43) düşme korkusu puanları yüksek iken; 

ameliyattan sonra 14-16. haftalarda kontrol grubunun yüksek (37.2 ±9.03), olgu grubunun orta 

düzeyde (26.42±5.59) olduğu belirlenmiştir. Taburculuk sonrası 6-8. ve 14-16. haftalarda, olgu 

grubundaki bireylerin UDES puan ortalamalarının kontrol grubuna göre çok ileri düzeyde 

anlamlı olarak düşük olduğu saptanmıştır (p<.001).               

Sonuç: Araştırma bulguları, hastaların ameliyattan önce ve sonra yüksek düzeyde düşme 

korkusu yaşadıklarını ve hemşirelerin uyguladığı düşmeyi önleme eğitiminin TDP hastalarında 

düşme korkusunu azalttığını göstermiştir. Eğitim içeriğinin bireye özgü yapılandırılması 

önerilebilir.                

Anahtar Kelimeler: Total Diz Protezi, Düşme Korkusu, Hasta Eğitimi 
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S-131 Total Diz Protezi Cerrahisinde Korkunun Beklenti ve Ağrı Arasındaki Aracı 

Etkisi 

Gülden KÜÇÜKAKÇA ÇELİK1, Gamze ODABAŞI1 

 
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

 

ÖZET              

Giriş ve Amaç: En sık uygulanan ortopedik cerrahi girişimler arasında yer alan total diz protezi 

(TDP)’nde ağrı, yaygın olarak görülmektedir. Ağrı duyusal ve duygusal boyutu olan karmaşık 

bir deneyimdir. Dolayısıyla ağrı yönetiminde duyguların ve beklentilerin genel ağrı deneyimi 

üzerindeki etkisinin farkında olunmalıdır. Bu çalışma; TDP öncesi beklenen ağrı ile ameliyat 

sonrası ağrı şiddeti arasındaki ilişkide cerrahi korkunun aracı etkisini belirlemek amacıyla 

yapıldı.                   

Yöntem: Çalışma, Aralık 2019 – Ekim 2020 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma 

hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde ilk kez diz protezi uygulanacak olan 261 hasta 

ile tanımlayıcı bir çalışma olarak yürütüldü. Veriler araştırmacı tarafından hasta odasında yüz 

yüze görüşme tekniği ve hasta dosyasından ameliyattan önce, ameliyattan sonra 12 ve 24. saatte 

ve hasta taburcu olmadan hemen önce toplandı. TDP öncesi hastalarda beklenen ağrı sözel ağrı 

skalası ile korku ise sekiz maddelik Cerrahi Korku Ölçeği ile değerlendirildi. TDP sonrası 12. 

ve 24. saat ağrı düzeyleri, 11 puanlık sayısal derecelendirme ölçeği kullanılarak ölçüldü. 

Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü varyans analizi, lineer 

regresyon analizi ve sobel testlerinden yararlanıldı.          

Bulgular: TDP uygulanan hastaların cerrahi korku düzeylerinin yüksek olduğunu ve ameliyat 

sonrası ilk 12. saatte şiddetli olan ağrının 24. saate kadar azalma eğilimi gösterdiği belirlendi. 

Ameliyat sonrası yüksek düzey ağrı bekleyen hastaların cerrahi korku düzeyleri ve ameliyat 

sonrası ağrı düzeyleri daha yüksekti. Beklenen ağrı ile ameliyat sonrası ağrı şiddeti arasındaki 

ilişkiye cerrahi korkunun aracılık ettiği belirlendi (p=0.000).                   

Sonuç ve Öneriler: Ameliyat sonrası yüksek düzey ağrı bekleyen hastaların cerrahi korku 

düzeyleri ve ameliyat sonrası ağrı düzeyleri daha yüksekti. Ağrı beklentisinin, ağrının artmasına 

neden olabilecek cerrahi korkuyu tetikleyerek ameliyat sonrası 12. ve 24. saatte ağrı şiddetini 

artırdığı belirlendi. Hastaların ameliyat öncesi psikolojik hazırlığında beklenti, korku gibi 

nösebo etkiye yol açabilecek duygular tanımlanmalı ve altta yatan nedenleri ortaya koyarak, 

bireye özgü hemşirelik girişimleri planlamalıdır.                                                   

Anahtar Kelimeler: total diz protezi, beklenti, korku, ağrı 
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S-132 Ortopedik Cerrahide Cerrahi Alan Enfeksiyonlarını Önlemede Bakım 

Paketlerinin Önemi 

Nurgül BÖLÜKBAŞ1, Zeliha YÖNDEM1 

 
1Ordu Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Bakım paketi, bakım süreçlerini ve hasta sonuçlarını iyileştirmenin yapılandırılmış bir 

yoludur. Literatür ortopedik cerrahide CAE oranlarını azaltmada toplu müdahalelerin etkili 

olduğunu bildirmektedir.                      

Amaç: Bu derlemenin amacı, ortopedide kullanılan CAE önleme bakım paketlerinin CAE 

insidansına etkisini incelemektir.                 

Yöntem: Pubmed, Cochrane ve Google Scholar veri tabanlarında “surgical site infection”, 

“care bundle”, “orthopedic” ve “arthroplasty” anahtar kelimeleri kullanılarak konu ile ilgili 

2015-2021 tarihlerinde yayınlanan çalışmaların sonuçları ele alınmıştır.           

Bulgular: Ortopedik cerrahide kullanılan paketlerin CAE’ye etkisini inceleyen birçok çalışma 

bulunmaktadır. İtalya’da kalça artroplastisinde kanıtlarla desteklenen bir bakım paketinin 

CAE’yi yaklaşık yarı yarıya azalttığı, Frankfurt’ta ortopedi hastalarında bakım paketi 

uygulanmadan önce CAE oranı %0.32 iken sonrasında %0.14 olduğu, ABD’de elektif 

ortopedide CAE, dekontaminasyon protokolünden önce %3.8 iken protokol sonrası %1.1 

olduğu, Çin’de geriatrik kalça kırığı hastalarında CAE, bakım paketi uygulanmadan önce 

%7.02 iken sonrasında %3.16 olduğu bildirilmektedir. Singapur’da kalça cerrahisinde CAE 

yerel prevalansının %4.3 iken bakım paketi uygulandıktan sonra %1.8 olduğu ve bakım 

paketinin uygulandığı 3 yıl içinde CAE insidansının düşüş gösterdiği, Yunanistan’da elektif 

ortopedide CAE önlemede istatiksel açıdan anlamlı olmasa da CAE’yi %53 oranında 

düşürdüğü, Kuveyt’te diz ve kalça artroplastisi sonrası kanıta dayalı bir dizi CAE’de %57 

azalma sağladığı bildirilmektedir. Kalp ve ortopedik ameliyatlar için CAE'leri önlemede bakım 

paketinin etkinliğini değerlendiren bir sistematik derlemede uygun bir hasta bakım paketinin 

kullanılmasıyla, CAE’nin, yaklaşık %50 oranında etkili bir şekilde azaltılabileceği 

bildirilmektedir.                      

Sonuç ve Öneriler: Ortopedik cerrahide bakım paketlerinin etkinliğini değerlendiren 

çalışmalar paketlerin CAE önlemede etkili olduklarını bildirmektedir. Bu bağlamda hemşireler 

bakım kalitesini arttırmak için kanıta dayalı uygulamaları yakından takip etmeli ve hemşirelik 

bakımına entegre etmelidirler.              

Anahtar Kelimeler: Cerrahi alan enfeksiyonu, Bakım paketi, Ortopedi 
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S-133 Covid-19 Tanılı Ortopedik Cerrahi Hastasının Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Modeline Göre Bakım Uygulamaları: Olgu Sunumu 

Özgül AYDEMİR1, Tuluha AYOĞLU2, Rabia GÖRÜCÜ2 

 
1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Covid-19 pandemisi hemşirelik bakımında bireye özgü bakım gereksinimlerini 

arttırmaktadır. Bakımın, sistemli ve bilimsel bir yaklaşımla gerçekleştirilebilmesi için 

hemşirelik modellerine dayandırılarak hemşirelik süreci doğrultusunda planlanması, 

uygulanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.                  

Amaç: Bu olgu sunumunda, femur boynu kırığı olan, COVID-19 tanılı hastanın ameliyat öncesi 

ve ameliyat sonrası, Roper Logan Tierney’in Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli doğrultusunda 

verilen hemşirelik bakımı ve sonuçlarının sunulması amaçlandı.                

Olgu: Dört gün önce ateş, öksürük, balgam şikayetleri ve 3 kez banyoda düşme nedeniyle acil 

servise 25 Ağustos 2021 tarihinde getirilen 67 yaşında kadın (H.G.) hastada, femur boyun kırığı 

tespit edildi. Hastada ayrıca bilinen diyabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi tanıları 

mevcuttur. Yatışı sırasında Covid-19 PCR örneği pozitif olduğundan hastanın tedavi ve bakımı 

Covid-19 servisinde başlatılmış ve 14 günlük izolasyon sürecine alınmıştır. Hastanın genel 

durumu normal ve hemodinamik parametreleri stabildi. Hastanın beden sıcaklığı 39°C, nabız 

81/dk, kan basıncı 150/70 mmHg, satürasyon %91, görsel ağrı ölçeğine göre ağrı skalası 9 idi. 

İzolasyon sürecinde Covid-19 tedavi ve bakım uygulamaları gerçekleştirilen hasta, parsiyel 

kalça protezi girişimi için ortopedi kliniğine yatırıldı. Olgu sunumu için hastanın onayı alındı. 

Sonuç ve Öneriler: Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli’ne göre tanılanan hastanın NANDA 

hemşirelik tanıları doğrultusunda, ameliyat öncesi ve sonrası bakım öncelikleri belirlenerek 

kritik hemşirelik girişimleri sunuldu. Hastaya; “Akut Ağrı, Enfeksiyon, Enfeksiyon Bulaştırma 

Riski, Yaralanma Riski, Bilgi Eksikliği, Benlik Saygısında Rahatsızlık, Sosyal İzolasyon, Gaz 

Değişiminde Bozulma, Etkisiz Solunum Örüntüsü, Kendi Kendine Beslenmede Eksiklik, Deri 

Bütünlüğünde Bozulma, Öz Bakım Eksikliği Sendromu, Vücut Sıcaklığında Dengesizlik Riski, 

Fiziksel Harekette Bozulma, Ölüm Anksiyetesi” tanıları koyuldu. Hastanın ameliyat sonrası 

7.gününde taburculuğu yapıldı. Etkili ve kaliteli hemşirelik bakımı sunulması için hemşirelik 

bakım uygulamalarının bir modele dayandırılarak gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ortopedik Cerrahi, Covid-19 Pandemisi, Roper-Logan-Tierney, Günlük 

Yaşam Aktiviteleri, Hemşirelik Süreci 
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S-134 Ortopedik Cerrahi Girişim Geçiren Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim 

Gereksinimleri 

Serap SAYAR1, Ferhat SAYAR2 

 

1 KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü  

2 Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 

ÖZET             

Giriş: Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastalarda, taburculuk sonrası gelişebilecek sorunlar 

ve komplikasyonların önlenmesi, hastanın bakım gereksinimlerinin karşılanması ve günlük 

yaşam aktivitelerini yerine getirebilmesinin sağlanması için hasta ve ailesinin eğitimi çok 

önemlidir. Bu eğitimi planlayabilmek için, hastaların öğrenim gereksinimlerinin saptanması 

gerekmektedir.                      

Amaç: Bu araştırmanın amacı; ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların öğrenim 

gereksinimlerini belirlemektir.                    

Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Veriler, 20 Mart-20 Haziran 

2021 tarihlerinde, Konya Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde yüz yüze 

görüşme tekniği ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini ilk kez 

ortopedik cerrahi girişim geçiren 150 hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, 

‘’Sosyodemografik ve tanıtıcı özellikler bilgi formu’’ ve ‘’Hasta Öğrenim Gereksinimleri 

Ölçeği (HÖGÖ)’’ kullanılmıştır. Veri toplama araçları hastalar taburcu olmadan 24-48 saat 

önce uygulanmıştır. Verilerin analizinde, sayı, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler ile, 

bağımsız gruplarda t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.          

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 55.07±17.010, %58.7’si kadın, %54.7’si de ilköğretim 

mezunudur. Hastaların yatış süresi ortalaması 2.57±2.521 olup, hastaların %54.7’sine diz 

artroplastisi uygulanmıştır. Hastaların %40.0’ının taburculuk eğitimi aldığı belirlenmiştir. 

Taburculuk eğitimi alanların %20.7’si sadece hemşireden, %60.0’ı hem doktordan hem de 

hemşireden eğitim almıştır. Hastaların HÖGÖ toplam puan ortalaması 211.520±28.120’dir. 

Hastalar için en önemli öğrenim gereksinimi en yüksek tedavi-komplikasyonlar alt boyutuna 

(39.733±4.595), en az önemli öğrenim gereksinimi ise duruma ilişkin duygular alt boyutuna 

(21.373±3.681) ilişkindir. Hastaların en önemli öğrenme gereksinimleri “Hastalığıma bağlı 

gelişebilecek sorunlar nelerdir?” sorusunun yanıtına duydukları gereksinim olarak 

belirlenmiştir (Önemlilik düzeyi:4.726±0.611). Hastaların eğitim düzeyi ile tedavi-

komplikasyonlar alt boyut (p=0.035), daha önce hastane yatma durumu ile ilaçlar (p=0.039) alt 

boyut, elektif ya da acil ameliyat durumu ile yaşam aktiviteleri (p=0.001), cilt bakımı 

(p=0.011), yaşam kalitesi (p=0.000), duygular (p=0.024), tedavi-komplikasyonlar (p=0.047) alt 

boyut ve HÖGÖ toplam puan (p=0.003) arasında, uygulanan cerrahi girişim ile yaşam 

aktiviteleri (p=0.034) ve yaşam kalitesi (p=0.011) alt boyutları arasında anlamlı farklılık olduğu 

bulunmuştur.                        

Sonuç ve Öneriler: Ortopedik cerrahi girişim geçiren hastaların öğrenim gereksinimlerinin 

önemli düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Hastaların en önemli bulduğu öğrenim 

gereksinimleri sıralamasına göre taburculuk eğitiminin yapılması önerilmektedir.          

Anahtar Kelimeler: Taburculuk, Öğrenim Gereksinimleri, Hemşirelik, Ortopedik Cerrahi 
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S-135 Ortopedi ve Travmatoloji Hemşirelerinin Travma Nedeniyle Ekstremite Cerrahisi 

Geçiren Hastalarla İlgili Deneyimleri 

Kamile AKARSU1, Sevil GÜLER2, Hülya BULUT2 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                       

Giriş: Travmanın önde gelen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olduğu, ekonomik olarak yük 

oluşturduğu, dolayısıyla da klinik bakımının zor olmakla beraber çok önemli olduğu 

bilinmektedir. Buna rağmen bu alanda hemşirelerin görüşlerine yönelik literatürde yeterli 

çalışma yer almamaktadır.                     

Amaç: Çalışmanın amacı, ortopedı̇ ve travmatoloji hemşı̇relerı̇nı̇n travma nedeniyle ekstremı̇te 

cerrahı̇sı̇ geçı̇ren hastalarla ilgili deneyı̇mlerı̇ konusundaki görüşlerini incelemektir. Yöntem: 

Bu çalışma tanımlayıcı ve nitel olarak tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında Ankara’da bulunan 

büyük bir eğitim araştırma hastanesinin Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışan 11 

hemşireyle, travma nedeniyle ekstremı̇te cerrahı̇sı̇ geçı̇ren hastalarla ilgili deneyı̇mlerı̇ ile ilgili 

yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler yapılmıştır. Çalışma için etik kurul, kurum izni 

alınmıştır. Ayrıca çalışmaya katılmak gönüllülük esasına bağlı olup katılımcıların da sözlü ve 

yazılı onamları alınmıştır. Görüşmeler Zoom programı üzerinden internet ortamında 

gerçekleştirilerek kaydedilmiştir. Görüşmeler kelimesi kelimesine yazıya dökülerek nitel içerik 

analizi ile kategoriler oluşturulmuştur.           

Bulgular: Katılımcıların vermiş olduğu bilgiler 5 tema başlığı altında 20 alt temaya ayrılarak 

tartışılmıştır. Bu temalar sırasıyla şunlardır; ‘Travma hemşiresi olma (iki alt tema), Yeterlilikler 

(üç alt tema), Zayıflıklar (üç alt tema), Cerrahi sonrası hastaların yaşadığı zorluklar (sekiz alt 

tema), Hemşirelerin kendilerini geliştirmeye ihtiyaç duydukları alanlar (dört alt tema)’’dır. 

Sonuç ve Öneriler: Çalışmamızda, ekstremite travma cerrahisi sonrası hastalara bütüncül 

hemşirelik bakımının uygulanabilmesi için hemşire-hasta oranının yeterli miktarda olması, 

hemşirelerin mesleki eğitimlerine lisans sonrası da devam etmesi, hemşirelerin kurumsal olarak 

da eğitim anlamında teşvik edilerek sürekli eğitimin sürdürülmesinin gerektiği sonucuna 

ulaşılmıştır.                  

Anahtar Kelimeler: travma, travma hemşireliği, hemşire deneyimleri, nitel araştırma 
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S-136 Ambulans ile Acil Servise Nakledilen Covid-19 Vakalarının İncelenmesi 

Göknur PARLAK1, Fatma ETİ ASLAN2, Nihat Müjdat HÖKENEK3, İsmail TAYFUR4 

 
1Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü 

2Bahçeşehir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 

4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) COVID-19 ile ilişkili semptom ve komplikasyon yaşayan 

hastaların başvurduğu ilk sağlık hizmeti alanıdır. ASH’de ulaşım organizasyonu, kaynak 

tahsisi, müdahale süreleri ve uygunluğunun planlaması yapılırken bakım önceliğinin 

belirlenmesi önemli bir faktördür. Dünyada ve ülkemizde bakım önceliğinin belirlenmesi için 

triyaj yöntemi kullanılmaktadır. Pandemide triyajın temel amacı, hastalığın yayılmasının 

önlenerek kontrol altına alınması ve mevcut kaynakların doğru şekilde kullanılmasıdır. 

Pandemi döneminde ASH çalışanları COVID-19 tanılı ya da şüpheli, haklarında yeteri kadar 

bilgi alamadıkları kritik hastalara acil bakım vermektedirler. Ancak bakım verilen bu hastaların 

aciliyet düzeyleri bilinmemektedir.                                          

Amaç: Bu araştırmada, COVID-19 tanılı ya da şüpheli vakalarda ambulans talebine neden olan 

semptomların, hastane öncesi ve acil servis triyaj kodlarının, triyaj kodlarının mortaliteyi 

öngörmede yeterliliğinin ve ambulans ile taşınan bu hastaların Polimeraz Zincir Reaksiyon 

(PCR) testinin pozitif olma durumunun ortaya koyulması hedeflenmektedir.                

Gereç ve Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı tipte planlanan çalışma, 1 Kasım 2020-1 Aralık 

2020 tarihleri arasında İstanbul İli Anadolu yakasında bulunan iki farklı eğitim araştırma 

hastanesine 112 İl Ambulans Servisi’ne bağlı ambulanslar ile taşınan COVID-19 tanılı ya da 

şüpheli hastaların kayıtları incelenerek yapılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından ambulans 

servisi ve hastane otomasyon sistemlerinden ICD-10 kodları ile elde edilmiştir. Toplam 1973 

vakanın verileri analiz edilmiştir.                

Bulgular: Hastaların %53.9’unun kadın, çağrıların %54.8’i COVID-19 şüpheli olduğu 

belirlenmiştir. Ambulans triaj kodları incelendiğinde %69.8’inin sarı, %23.6’sının yeşil, 

%6.5’inin kırmızı olduğu bulunmuştur. Hastane triaj kodları incelendiğinde ise %97.1’inin sarı, 

%2.3’ünün kırmızı, %0.6’sının yeşil olduğu saptanmıştır. Ambulans ve hastane triyaj 

kodlarının %68.3 oranında aynı olduğunu bulduğumuz çalışmamızda, aradaki farklılıkların 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır (p=0.006). Ambulans en sık dispne, 

yüksek ateş, göğüs ağrısı, öksürük ve eklem/kas ağrısı şikayetleri ile çağrılmıştır. Hastaların 

%71.2’sinin PCR test sonucu pozitiftir.          

Sonuç: Ambulans ve hastane triaj kodları arasındaki uyumsuzluğun triaj kodlama 

sistemlerindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Konu ile ilgili farklı tanılarıda 

içeren yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. COVID-19 şüphesiyle nakli yapılan hastaların çoğunun 

enfekte bulunması nedeniyle, ambulans çalışanlarının şüpheli hastalarda da kişisel koruyucu 

donanım önlemlerini alması gerekmektedir. Triyaj kodları mortaliteyi öngörmede yardımcı 

olabilir.                  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, triyaj, ambulans, acil servis, semptom, mortalite 
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S-137 Covid-19 Acil Servis Hemşirelerinin Yaşam Deneyimleri, Duygusal ve Psikolojik 

Gereksinimleri: Nitel Çalışma 

Cemile ÇELEBİ1, Fatma BALCI2, İsmail SİVRİKAYA3, İkbal ÇAVDAR4 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis 

4İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: COVID-19 salgını sırasında önemli rol oynayan acil hemşireleri, öngörülemeyen riskler 

nedeniyle duygusal ve psikolojik strese maruz kalmaktadır.               

Amaç: COVID- 19 şüpheli vakaların ilk karşılandığı yer olan acil serviste en ön sıralarda 

mücadele eden hemşirelerin yaşam deneyimlerini araştırmak, duygusal ve psikolojik 

gereksinimlerini Alderfer’ in ERG teorisi (Existence- Relatedness- Growth) ışığında analiz 

etmektir.                        

Gereç ve Yöntem: Veriler 20 Mayıs- 15 Haziran 2020 tarihleri arasında Ege Bölgesinde bir 

Üniversite Hastanesinde toplandı. Çalışmanın yürütüldüğü hastanede COVID-19 acil servisi 

oluşturuldu. Bu serviste çalışan 10 hemşire çalışma örneklemini oluşturdu. Araştırmada, 

tanımlayıcı fenomenolojik yaklaşım kullanıldı. Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirildi ve 

Colaizzi’nin yedi aşamalı yöntemiyle analiz edildi.              

Bulgular: Verilerinin analizi sonucunda, klinik hemşirelerinin ERG teorisi açısından psikolojik 

gereksinimleri değerlendirildiğinde sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarının öncelikli olduğu ve 

ilişkilerinde saygı ve anlayışa gereksinim duydukları belirlendi. COVID – 19 Acil serviste 

çalışan hemşirelerin yaşam deneyimleri, “hasta bakım süreci deneyimleri” ve “hisler” olmak 

üzere iki ana tema altında, duygusal ve psikolojik gereksinimleri “var olma gereksinimi”, “ilişki 

kurma gereksinimi” ve “gelişme gereksinimi” olarak üç tema altında toplandı.   

Sonuç ve Öneriler: COVID-19 salgını sürecinde, acil hemşirelerinin varoluş, ilişki ve büyüme 

ihtiyaçlarının birbirinden etkilendiği saptandı.              

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hemşire, duygusal ihtiyaçlar, psikolojik ihtiyaçlar, ERG 

teorisi 
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S-140 Rinoplasti Sonrası İki Farklı Soğuk Uygulama Süresinin Göz Çevresi Ödemi, Göz 

Kapağı Ekimozu ve Ağrı Üzerine Etkisi-Randomize Klinik Çalışma 

Yasemin Eda TEKİN1, Emine İYİGÜN2, Ömer KARAKOÇ2 

 
1Beykent Üniversitesi 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Bu araştırma, rinoplasti sonrası farklı zamanlarda periorbital bölgeye uygulanan soğuk 

uygulamanın ödem, ekimoz ve ağrı üzerine etkisini belirlemek amacıyla doktora tezi olarak 

yapılmıştır.                         

Gereç ve Yöntem: Çalışma randomize klinik çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Soğuk 

uygulama Buz paketleri ile periorbital alana her saat başı 20 dakika boyunca 4 saat 48 saat 

boyunca uygulanmıştır. Veriler Periorbital Ödem Skoru, Göz Kapağı Ekimozu Skoru ve Sayısal 

Skala ile toplanmıştır.                

Bulgular: Her iki grup arasında periorbital ödem, göz kapağı ekimozu ve ağrı açısından anlamlı 

bir farklılık bulunmamıştır. Rinoplastinin ikinci günü, 48 saat grubunun ödem skoru ortalama 

0,87±0,93, 4 saat grubunun ortalama ödem skoru 0,70±0,87 olarak bulunmuştur (p=0,48). 

Ortalama ekimoz skoru incelendiğinde 48 saat grubunda 2,03±1,12, 4 saat grubunda 2,10±1,09 

bulunmuştur (p=0,817). Ağrı açısından incelendiğinde 48 saat grubundaki hastaların ağrı skoru 

12.50±17.40, 4 saat grubundaki hastaların ağrı skoru 13.00±16.00 olarak bulunmuştur (p=0,98). 

Sonuç: Rinoplasti sonrası 48 saatlik soğuk uygulamanın 4 saatlik soğuk uygulamadan daha 

etkili olmadığı belirlenmiştir. Literatürde önerildiği gibi uzun süreli soğuk uygulama yapmak 

yerine, kısa süreli soğuk uygulama yapılarak hastanın yaşam kalitesi arttırılabilir ve hasta 

günlük yaşamına daha kısa sürede dönebilir.              

Anahtar Kelimeler: Rinoplasti, Kriyoterapi, Soğuk Uygulama, ağrı, Ödem, Ekimoz 
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S-141 Septorinoplasti Sonrası Soğuk Uygulama Yöntemlerinin Göz Çevresinde Ödem, 

Ekimoz, Ağrı ve Hasta Konforu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize 

Kontrollü Çalışma 

Ganime Esra SOYSAL1, Arzu İLÇE1, Serap KÖYBAŞI SANAL2 

 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 
2İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Septorinoplasti ameliyatlarında göz çevresinde ödem ve ekimoz görülebilmekte, soğuk 

uygulama yapılmasına karşın, rahatsızlık ve ağrı olması sebebiyle hasta konforu 

bozulabilmektedir.                     

Amaç: Çalışma, septorinoplasti sonrası yapılan farklı soğuk uygulamaların göz çevresinde 

ödem, ekimoz, ağrı ve hasta konforu üzerine etkisinin değerlendirmek amacı ile yapıldı.  

Gereç Yöntem: Bu randomize kontrollü klinik çalışmaya, BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi; KBB Kliniği’nde Ocak 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında 57 hasta 

katıldı. Çalışmaya katılan hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. İlk grupta hastaların 28’ine 

hastanenin standart uygulaması olan tek kullanımlık lateks eldiven içine buz(LEİB), ikici 

grupta ise 29 hastaya tek kullanımlık jelli soğuk göz maskesi(JSGM) uygulandı. Ameliyattan 

sonra ekimoz, ödem ve ağrı 1.saatte, 4.saatte ve 1.gün olmak üzere araştırmacı tarafından 

toplamda üç kez değerlendirildi. Sağ ve Sol Göz Kapağı Ekimozu, Göz Çevresi Ödemi Ve Yüz 

Ödemi Ölçekleriyle birlikte Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ)kullanıldı.  

Bulgular: Çalışmaya katılanların %50,9(n:29)’si erkek, %49,1(n:28)’i kadın, yaş ortalamaları 

32,4±6,7 olduğu görüldü. Ameliyat öncesi yaş, cinsiyet, kan basıncı, solunum, ateş ve oksijen 

saturasyonu açısından gruplar arası fark olmadığı tespit edildi. Ameliyat sonrası yaşamsal 

bulgular açısından hastalar arasında fark görülmez iken, JSGM uygulanan hasta grubunun 

ağrılarının (x̄:1,3±1,2), LEİB uygulanan hastaların ağrılarına (x̄:2,2±1,06) oranla istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu görüldü (p≤0,05). Ameliyat sonrası birinci ve 

dördüncü saatte Sağ ve Sol Göz Kapağı Ekimozu, Göz Çevresi Ödemi ve Yüz Ödemi Ölçek 

puanları açısından gruplar arası fark olmadığı görüldü (p≥0,05). Ameliyat sonrası birinci gün 

göz çevresi ödemi puanlarının LEİB uygulanan hastalarda anlamlı şekilde daha yüksek olduğu 

görüldü (p≤0,05). Ayrıca ameliyat sonrası, JSGM uygulanan hastalar diğer gruba oranla; soğuk 

uygulama yapılırken daha rahat uyuduklarını, kendilerini daha rahat hissettiklerini, göz 

çevresine soğuk uygulamanın eşit şekilde dağıldığını, rahatsızlık hissetmediğini yatak içinde 

daha rahat hareket ettiklerini bildirdi.                  

Sonuç ve Öneriler: Septorinoplasti ameliyat sonrası standart uygulama olan LEİB uygulaması 

yerine yenilikçi bir uygulama olan JSGM kullanılması hastalarda göz kapağı ekimozu, göz 

çevresi ödemi ve yüz ödemi ile ağrının azalmasına ve hasta konforunun artmasına katkı 

sağlayabilir.                

Anahtar Kelimeler: Soğuk uygulama, Septorinoplasti, Ağrı, Ödem, Hasta konforu 
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S-142 Renal Kolik Atağı Geçiren Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemleri 

Kullanım Durumları ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi 

Özlem ŞAHİN AKBOĞA1, Yurdagül GÜNAYDIN2, Mehmet CANİKLİOĞLU3, Emin 

GÜRTAN4 

 
1Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi 
2Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi 

3Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
4Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

 

ÖZET             

Giriş: İnsidansı ve nüks etme oranları yüksek olan Renal Kolik (RK) ataklarında bireyler 

semptomları yönetmede zorluk yaşamaktadır. Ameliyat olmaktan korkan veya deneyimlenen 

semptomların tekrarını yaşayan bireylerin yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. 

İyileşme arzusunda olan bireyler tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntem arayışına girmektedir. 

Amaç: Bu çalışmanın amacı RK tanısı alan hastaların ameliyat öncesi dönemde tamamlayıcı 

ve alternatif tıp (TAT) yöntemleri kullanımı durumlarının ve TAT kullanım durumunun yaşam 

kalitesine etkisinin belirlenmesidir.                     

Gereç Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı-kesitsel olarak Nisan 2020-2021 tarihleri arasında, 

Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir üniversitenin uygulama ve araştırma 

merkezinde, renal kolik tanısı alan, ameliyat olacak 110 hastayla yapılmıştır. Veriler literatür 

taranarak elde edilen “Bireysel ve Hastalıkla İlgili Bilgi Formu”, “TAT Yöntemi Kullanımına 

Ait Bilgi Formu” ve “SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı 

istatiksel yöntemler, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri ile analiz edildi.  

Bulgular: Araştırmada katılımcıların %47,3'ünün TAT yöntemlerinden en az birini kullandığı 

saptandı. En sık kullanılan TAT yöntemi sırasıyla egzersiz ile bitkisel tedavi ve diyet 

takviyeleridir (%16,4, %15,5). TAT yöntemi kullanan katılımcıların, SF-36 alt boyutlarından 

Sosyal İşlevsellik puan ortalamalarında istatiksel anlamlılık saptandı. Katılımcıların 

%48,1’inin, TAT yöntemini ağrı için kullandığı belirlendi. Ağrı gidermek için TAT yöntemini 

kullanan katılımcıların, kullanmayanlara göre SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutlarından 

Emosyonel Rol Güçlüğü puan ortalamalarında istatistiksel anlamlılık bulundu.               

Sonuç ve Öneriler: Hemşireler, hastaların TAT yöntemlerinden hangisini tercih ettiğini, 

kullanılan yöntemlerin yaşam kalitesini nasıl etkilediği konusunda bilgi sahibi olmalıdır. RK 

tanısı alan hastalarda TAT yöntemlerini kullanım durumunu etkileyen faktörleri belirlemek ve 

TAT yöntemi kullanımının yaşam kalitesi ile ilişkisini anlamak için daha fazla çalışma 

yapılması önerilir.                  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Renal Kolik, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp, Yaşam Kalitesi 
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S-143 Majör Ürolojik Cerrahi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Ağrı Düzeyinin 

Uyku Kalitesine Etkisi 

Ezgi SEYHAN AK1, Pınar ONGÜN2, Çağdaş ŞENEL3, Yiğit KIZILÇAY3 

 
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

3Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Major ürolojik cerrahi uygulanan hasta sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Literatürde her 

yıl nefrektomi, radikal prostatektomi ve radikal sistektomi uygulana hasta sayısında artış 

olduğu bildirilmektedir. Cerrahi girişimler önemli bir ağrı nedenidir ve ürolojik cerrahi sonrası 

hastaların %24’ünde kronik ağrı, %36’sında da nöropatik ağrı geliştiği bildirilmektedir. 

Yetersiz ağrı kontrolü uyku kalitesini, işlevselliği olumsuz etkileyerek ameliyat sonrası 

komplikasyon riskini ve ameliyat sonrası kronik ağrı görülme sıklığını arttırır.   

           

Amaç: Çalışmanın amacı, majör ürolojik cerrahi uygulanan hastalarda ameliyat sonrası ağrı 

düzeyinin uyku kalitesine etkisini belirlemektir.          

Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel tipte olan çalışma; Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasında bir 

araştırma hastanesinin üroloji kliniğinde majör ürolojik cerrahi (nefrektomi, radikal sistektomi, 

radikal prostatektomi) uygulanan ve araştırmaya alınma kriterlerine uyan 107 hasta ile 

gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında “Hasta Tanıtım Formu”, “Sayısal Derecelendirme 

Ölçeği” ve “Richards- Campbell Uyku Ölçeği” kullanıldı. Araştırmaya başlamadan önce kurum 

ve etik kurul izinleri alındı.           

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 57.85±16.28 yaş olduğu, %72,9’unun 

ameliyat sonrasında ağrı kesici ilaçlarla ağrı kontrolünü sağladığı, %42.1’inin normalde günde 

6 saat uyuduğu, %57.9’unda ameliyat sonrası ağrının uyku durumunu etkilediği saptandı. 

Hastaların ağrı düzeyi ortalamasının en fazla ameliyat sonrası 2. doz ağrı kesici öncesinde 

(5.99±3.21) ve Richards- Campbell Uyku Ölçeği toplam puanının ise (320.19±128.7) orta 

düzeyin üstünde olduğu belirlendi. Hastaların ağrı düzeyi arttıkça uyku kalitesinin azaldığı 

görüldü (p<0.05).                  

Sonuç: Araştırma sonucunda majör ürolojik cerrahi geçiren hastaların ağrı düzeylerinin orta, 

uyku kalitelerinin ise orta düzeyin üzerinde olduğu; ayrıca hastaların ağrı düzeyi arttıkça uyku 

kalitesinin azaldığı sonucuna ulaşıldı. Araştırmacıların ürolojik cerrahi sonrası hastaların ağrı 

düzeylerini değerlendirerek ağrıyı azaltan, uyku kalitesini arttıran girişimleri planlaması, daha 

geniş örneklem grupları ile çalışmalar planlaması önerilmektedir.      

Anahtar Kelimeler: uyku kalitesi, ağrı, ürolojik cerrahi, ameliyat sonrası bakım 
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S-144 Transarteriyel Kemoembolizasyon Uygulanan Hastalarda Yatış Süresine Etki 

Eden Faktörler 

Merve ÇELEBİ1, Abdulbaki AĞAÇKIRAN1, Gupse ADALI1, Aylin ACAR1, Osman 

Sinan ÖZSEZEN1, Hüseyin Kerem TOLAN1, Ali KILIÇ, Tolga CANBAK 

 
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET              

Giriş: Hepatosellülerkarsinoma (HCC) tanısı alan hastalarda en uzun sağ kalıma cerrahi 

rezeksiyon ve transplantasyonla ulaşılır. Cerrahi tedavinin uygun olmadığı hastalarda ablatif 

tedaviler kullanılmaktadır. Transarteriyel kemoembolizasyon (TAKE), tümör progresyonunu 

engellemek, surviyi artırmak ve transplantasyona köprüleme amacıyla kullanılmaktadır. TAKE 

sonrası en sık görülen komplikasyon ağrı, bulantı, halsizlik, transaminaz yüksekliği ile seyreden 

postembolizasyon sendromudur. TAKE uygulanan hastaların tedavi ve bakımında yakın takip, 

komplikasyonların erken belirlenmesi ve önlenmesinde dolayısıyla hasta yatış sürelerinin 

kısalmasında önemli rol oynamaktadır.                             

Amaç: TAKE uygulanan hastalarda yatış süresine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi 

amaçlandı.                        

Gereç ve Yöntem: Ağustos 2020- Haziran 2021 tarihlerinde TAKE yapılan 23 hasta, hastane 

kayıt sisteminden retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm hastalara işlem öncesi 

petidinhidroklorür 100 mg (intravenöz infüzyon (IV)) yapıldı. İşlem sonrası, metoklopramid 

(IV), metamizol sodyum (IV), ampisilin + sulbaktam (IV), %5 dekstroz- %0.45 sodyum klorür 

(IV), lansoprazol (IV) her hastaya uygulandı. Tüm hastalardan işlem sonrası 6. saatte 

hemogram ve ertesi gün kontrol hemogram, biyokimya, protrombin zamanı ve INR bakıldı. 

TAKE sonrası ağrı, ateş, bulantı, yorgunluk, iştahsızlık, transaminazlarda yükselme gibi 

bulgular postembolizasyon sendromu olarak değerlendirildi. Ağrı değerlendirilmesinde, Vizüel 

Analog Skala (VAS) kullanıldı. İstatistiksel analizlerde, Statistical 

PackagefortheSocialSciences (SPSS) 22 programı kullanıldı. P değeri <0.05 anlamlı kabul 

edildi.                   

Bulgular: Hastaların 16’sı (%69) erkek, median yaşı 63 (aralık 54-71) idi. Ortalama yatış süresi 

1.7 gün (aralık 1-8) idi. Hastaların 6’sında (%23) ağrı, 5’inde (%21.7) hipertansiyon, 4’ünde 

(%17.3) bulantı-iştahsızlık, 1 hastada (%4.3) ateş ve 1 hastada (%4.3) halsizlik saptandı. İşlem 

yapılan hastaların ortalama tümör boyutu 28.13 milimetre(mm) idi. TAKE sonrası 

postembolizasyon sendromu gelişen hastalarda ortalama tümör boyutu 27.25 mm idi. 

İstatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Transaminaz yüksekliği hiçbir 

hastada gelişmedi. Hasta yatış süresini etkileyen en önemli faktör, ağrı idi.                         

Sonuç ve Öneriler: TAKE uygulanan hastalarda ağrı, yatış süresini etkileyen en önemli faktör 

olarak saptandı. Hemşirelerin, TAKE prosedürü uygulanan hastaların bakımında yeterlilik 

sahibi olmaları, hastaların semptomlarının belirlenmesi, engellenmesi ve yatış sürelerinin 

kısalmasını sağlayacaktır.               

Anahtar Kelimeler: Take, yatış süresi, ağrı 
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S-145 Hipek Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı Olgu Sunumu 

Öznur YILMAZ1 

 
1Wm Medikal Park 

 

ÖZET                                       

Bu olguda over ca tanılı hastamıza sitoredüktif cerrahi ve hipek uygulaması yapılmıştır. 

Hastada tedavi süresince gelişebilecek komplikasyonlarda hemşirelik bakımı ve risk olarak 

değerlendirilen tanılarda hemşirelik yaklaşımlarını belirmektir. Bu olgu mevcut durum ve olası 

komplikasyonların önlenmesinde hemşirelik bakımının olumlu etkilerinin göz ardı edilmemesi 

gerektiğini düşündürmektedir. Çalışmada, gelişebilecek komplikasyonlara karşın yapılan 

hemşirelik uygulamaları ile hastanın durumunun stabilizasyonunun sağlanması diğer benzer 

olgularda da aynı yaklaşımla olmaktadır.                

Anahtar kelimeler: Sitoredüktif cerrahi, hipek, peritonektomi. hemşirelik bakımı, hipek 

cerrahisi 
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S-147 Covid-19 Pandemisinin Yanık Vaka Oranlarına Etkisi 

Volkan KIZILAY1, Selma DAĞCI1, Sermin KIZILAY1, Nuray HACIVELİOĞLU2, 

Fahriye Ela GÜNGÖR3 

 
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

2Beykoz Devlet Hastanesi 
3Üsküdar Devlet Hastanesi 

 

ÖZET                      

Amaç: Yanık, organizmanın bölgesel olarak ısı, kimyasal maddeler, elektrik akımı ve 

radyasyon gibi etkenlere aşırı maruz kalması sonucu meydana gelen; fiziksel, psikolojik, 

sosyolojik ve ekonomik boyutu olan bir sorundur. Yanık yaralanmaları, dünya çapında en 

yaygın dördüncü yaralanmalardır. Bu çalışma İstanbul ilinde hizmet veren üç yanık merkezi ve 

beş yanık ünitesi olarak hizmet vermekte olan toplam sekiz sağlık tesisinin pandemi öncesi ve 

sonrası vaka sayılarını değerlendirmek amacıyla retrospektif olarak yapılmıştır.        

Yöntem: Çalışmada 2018-2021 tarihleri arasında İstanbul ilinde yanık merkezi ve yanık ünitesi 

olarak hizmet vermekte olan toplam sekiz sağlık tesisine pandemi öncesi ve sonrası yanık 

tanısıyla kabul edilen vaka sayıları esas alındı.             

Bulgular: Pandemi öncesi dönemde 40 yanık merkezi, 37 yanık ünitesi yatağı ile hizmet 

sunuluyorken pandemi dönemi ile beraber yanık merkez yatak sayısında değişiklik olmazken 

yanık ünitesi yatak sayısı 11’e düştü. Toplam yatan hastaların %80,3’ü, muayene sayısının 

%91,7’si ve yatan hastaların %80’i yanık merkezlerinde takip edildi. Yanık merkez ve 

ünitelerinde pandemi öncesi döneme göre yatak doluluk oranında %1,2’lik (65,7 vs 66,5) artış 

saptanırken muayene edilen hasta oranında %5 (94,747 vs 9,650), yatan hasta oranında %13 

(3,362 vs 2,935), mortalite oranında %10 (69 vs 62) ve taburcu edilen hasta oranında %12’lik 

(3,011 vs 2,661) azalma belirlendi. Pandemi öncesi döneme göre yanık merkezi yatak doluluk 

oranında %21’lik (93,6 vs 74,2) azalma meydana gelirken yanık ünitesi yatak doluluk oranı 

%23 (52,9 vs 65,2) artarken, yanık merkezinde muayene edilen hasta sayısı %26 (86,898 vs 

64,379) azalırken, yanık ünitesinde %64 (7,849 vs 12,840) arttığı tespit edildi. Pandemi öncesi 

döneme göre yanık merkezi mortalite oranında %26’lık (69 vs 51) azalma meydana gelirken 

yanık ünitesi mortalite oranında bir değişim olmadığı görüldü. Yanık merkezinde pandemi 

öncesi döneme göre yatan hasta sayısında %19 ve taburcu olan hasta sayısında %18’lik azalma 

meydana gelirken yanık ünitelerinde yatan hasta sayısında %42 ve taburcu olan hasta sayısında 

%39’luk azalma saptandı.                  

Sonuç: Covid-19 döneminde yanık tanısıyla muayene olan, yatan, taburcu olan ve ölen hasta 

sayılarında azalma tespit edilmiş olup; sayıların azalmasında kısıtlamaların etkili olduğu 

düşünülmüştür. Bununla birlikte aynı dönemde yanık ünitelerinin yatak doluluk oranlarında 

artış görülmesinin nedeninin pandemiye bağlı mevcut ünite yatak sayının azaltılmasına bağlı 

olabileceği düşünülmüştür.                 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, yanık, yanık ünitesi, yanık merkezi, doluluk. 
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S-148 Transplantasyon Hastaların Deneyimlerin İncelenmesi Niteliksel Çalışma 

Neşe BAYAR ALTUN 1, Fadime ÇINAR2 

 
1Koç Üniversitesi Hastanesi 

2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 

 

ÖZET                 

Bu çalışma, transplantasyon sonrası hastaların yaşam deneyimlerini ve etkilerini incelenmek 

amacıyla gerçekleştirildi. Nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi kullanılarak 

gerçekleştirilen bu araştırma özel bir hastanenin transplantasyon merkezinde transplantasyon 

olup taburcu edilmiş ve üzerinden en az altı ay geçmiş 20 erişkin hasta ile gerçekleştirildi. 

Görüşmeler hastanenin toplantı odasında yüz yüze ve gizlilik esasına dayanılarak hastaların her 

birine kod (E-1, K-1 vb.) verilerek yapıldı. “Demografik Bilgi Formu” ve “Yapılandırılmamış 

Görüşme Formu” ve “Gönüllü Katılım Onam Formu” ile toplanan veriler aynı zamanda ses 

kayıt cihazına kaydedilip analiz edilerek temalar oluşturuldu ve değerlendirildi. Toplam 20 

transplantasyon gerçekleşmiş hasta ile görüşülen çalışmada yaş ortalamasının 46-60 olduğu, 

cinsiyet açısından onbeş hastanın erkek, onüç hastanın transplantasyon sonrası çalışmaya 

devam etmediği ve onaltı hastanın çeşitli kronik hastalıklara sahip olduğu belirlendi. Hastaların 

önbeşi transplantasyon üzerinden geçen sürenin onüç ay ve üzeri olduğuı saptandı. Hastaların 

büyük çoğunluğu canlı böbrek transplantasyonu geçirmiş hastalar oluşturduğu belirlendi. 

Hastaların günlük ihtiyaçları karşılanmasında yardıma gereksinim duydukları, sosyal desteğe 

ihtiyaç duyan hastaların en çok aile bireylerinden destek aldıkları saptandı. Oniki hastanın uyku 

sorunu yaşadıkları ve psikolojik destek almadıkları belirlendi. Hastaların immünosüpresip 

tedaviye uyumları konusunda zorlandıkları ve ekonomik açıdan maddi yardıma ihtiyaç 

duydukları tespit edildi. Bu araştırma sonucuna dayanarak transplantasyon gerçekleşen 

hastalarda akılcı ilaç kullanımına uyumsuzluk, günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük, sosyal 

izolasyon ve uyku sorunu yaşadıkları belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda transplantasyon 

sonrası hastaların yaşantılarında karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemeye ve ilaç 

kullanımına yönelik eğitim verilmesi, günlük ihtiyaçların desteklenmesi ve gerektiğinde 

psikolojik destek sağlanması önerilmektedir.      

Anahtar Kelimeler: Transplantasyon, Transplantasyon Sonrası, Hasta Deneyimi, Hemşirelik 
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S-149 Farelerde Oluşturulan Tam Kalınlıklı Yarada İpek Proteini, Propolis, Sığla Yağı 

ve Hemostatik Bir Ürünün Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkinliğinin Karşılaştırılması 

Ayşe ÇELİK YILMAZ1, Dilek AYGİN1 

 
1Sakarya Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Teknoloji ve sağlık alanındaki ilerlemelerle birlikte günümüzde yara bakımı gelişmiş bir 

boyut kazanmıştır. Bununla birlikte, zor iyileşen, komplikasyon gelişen yaralar hala hastaların 

yaşam kalitesini ve genel sağlığını olumsuz etkilemektedir. Hemşireliğin sorumluluklarından 

biri olan yara bakımı, yara için uygun pansuman ürünü seçimi ve yara iyileşmesinin takibini 

içeren zorlu bir süreçtir. Yara iyileşmesinde hastaya verilen tedavi ve bakımın yanı sıra, 

iyileşmeyi hızlandıran yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi de önemini koruyan bir araştırma alanı 

olmaya devam etmektedir.                  

Amaç: Bu araştırma; yara tedavisi için kullanım potansiyeli bulunan sığla yağı, propolis, ipek 

proteininin ve Ankaferd’in, deneysel eksizyonel yara modelinde, yara iyileşmesi üzerindeki 

etkilerini incelemek amacıyla yürütüldü.                    

Gereç Yöntem: Çalışmaya 36 adet Balb/c cinsi fare dahil edildi ve eşit olarak dört gruba 

ayrıldı. Anestezi altında, Punch biyopsi aleti ile farelerin sırt derilerinde iki adet dairesel 

eksizyonel yara oluşturuldu. 1. gruptaki farelerin yaralarına topikal olarak sığla yağı, 2. gruptaki 

yaralara propolis ekstratı, 3. gruptaki yaralara ipek proteini ve 4. gruptaki yaralara Ankaferd ile 

günlük olarak pansuman yapıldı. Yara oluşturulmasının 7. ve 14. gününde farelerin 

yaralarından doku örnekleri alındı ve histolojik incelemeler yapıldı. 14. günde tüm farelerde 

oluşturulan yaralar iyileşti ve deney sonlandırıldı. 14 gün boyunca yaraların fotoğrafları çekildi 

ve yara boyutları ölçüldü.                    

Sonuç ve Öneriler: Yapılan istatiksel incelemelerde, sığla yağının topikal olarak uygulandığı 

yaraların diğer gruptakilere kıyasla daha hızlı kapandığı ve ipek proteini uygulanan yaralarda 

iyileşme hızının daha yüksek olduğu görüldü. Propolis, sığla yağı, ipek proteini ve Ankaferd’in 

yara iyileşmesinde farklı parametreler üzerinde olumlu etkileri olduğu ve yara iyileşmesini 

desteklediği bulundu. Bu araştırma sonuçlarına dayanarak; yara iyileşmesinin farklı süreçlerine 

etkinlikleri tespit edilen bu bitkisel, hayvansal ve tıbbi ürünlerin karışımının daha iyi yara 

iyileşme sonucu doğurabileceğini düşündürmektedir. Doğal ürünlerin yara üzerinde 

kullanımında en uygun konsantrasyonda birleştirilebilmesi ve insanda uygulanabilmesi için 

daha fazla preklinik çalışmaya ihtiyaç vardır.            

Anahtar Kelimeler: yara iyileşmesi, propolis, ipek proteini, sığla yağı, ankaferd 
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S-150 Yara Polikliniğine Başvuran Hastaların Yara Takip Sonuçlarının 

Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma 

Ayşe ÇELİK YILMAZ1, Hande CENGİZ AÇIL1, Alper ERKİN1, Özge YAMAN1, Aysel 

GÜL1, Dilek AYGİN1 

 
1Sakarya Üniversitesi 

 

ÖZET              

Giriş ve Amaç: Kronik yaralar, cilt bütünlüğünün bozulması ile ilişkili yaşanan fonksiyonel 

kayıplarla karakterize iyileşme süreci oldukça zor ve zahmetli olan bir durumdur. Kronik 

yaralarda iyileşme sürecini etkileyen birçok faktör ve süreç bulunmaktadır. İyileşme 

durumunun izlenmesi ve gerekli girişimlerin yapılması yaranın tanılanması ile başlamaktadır. 

Bu çalışma da kronik yarası olan bireylerin yara tanılama süreçlerinin belirlenmesi amacıyla 

planlandı.              

Yöntem: Araştırma etik kurul ve kurum izinleri alındıktan sonra bir eğitim araştırma 

hastanesinin Yara Bakım Polikliniği’nde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini 1 Ağustos 2021-

1 Eylül 2021 tarihleri arasında polikliniğe başvuran 59 hasta oluşturdu. Araştırma verilerinin 

toplanmasında tanıtıcı bilgiler formu ile yara tanılama ve izlem formu kullanıldı. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanıldı.         

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %71’i erkek, %53,8’i 55-65 yaş aralığındaydı. 

Polikliniğe başvuran hastalarda en sık görülen şikâyet diyabetik ayak ülserleriydi (%73,1); 

bunun dışında venöz ülser, arteryel ülser, basınç yarası, travmatik yara, yanık ve cerrahi yara 

komplikasyonu hastaların tanıları arasındaydı. Hastaların %83,9’unda diyabet, %50,8’inde kalp 

hastalığı, %9,7’inde böbrek yetmezliği, %19,4’sinde periferik dolaşım bozukluğu, %36,6’sında 

obezite tanısı olduğu görüldü. Hastaların %22,6’sında motor kayıp, %66,4’ünde his kaybı 

olduğu bulundu. Yaraların özellikleri incelendiğinde yaranın çoğunlukla alt ekstremitede 

(%97,9) bulunduğu tespit edildi. Yara çevresinin bakımında bariyer krem ve sprey kullanıldığı, 

yara irigasyonu için hipokloröz asitin daha çok tercih edildiği, debridman yöntemlerinden en 

çok cerrahi debridmanın uygulandığı (%39,8), pansuman için hidrokolloid ve gümüş içerikli 

pansumanın daha çok kullanıldığı görüldü.               

Sonuç: İyileşmesi geciken veya sorunlu şekilde iyileşme gösteren yaralara sağlık 

profesyonelleri ve hastalar için büyük bir problem olamaya devam etmektedir. Yara tedavisi ve 

bakımıyla ilgili uygulamaların geliştirilmesi için yarası olan hastaların özelliklerinin iyi 

bilinmesi, bu hastalara özel bakım ve tedavi stratejileri geliştirilmesi önem taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: yara, diyabetik ayak, yara değerlendirmesi, yara yönetimi, hemşirelik 

bakımı 
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S-152 HBYS Sisteminde Braden Skalasının Doldurulması ve Hemşire Karar Destek 

Hizmetlerinin Kullanılması Hemşirelerin İş Yükünü Azaltır Mı? 

Birgül ÖDÜL ÖZKAYA1, Ferişte UZ1, Elif HAMARAT1, Burak ATAR1, Asiye GÜL2, 

Kezban ATİLLA1 

 
1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi 

2Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET                        

Giriş: Klinik karar destek sistemleri; sağlık personeline alacağı klinik kararlarda destek 

sağlayan bilgisayar programlarıdır. Bu sistemler hemşirelere, hastalara ait özel klinik bilgileri 

dikkate alarak karar verebilmeleri için yardım eder. Klinik karar destek sistemleri; sağlık bakım 

hizmetlerinin kalitesini geliştirme, hastalıkları erken teşhis etme, medikal hataları önleme, 

hastalara uygun tedavi verilmesi ve maliyetlerin azaltılması konularında büyük faydalar 

sağlayabilir.                       

Amaç: Bu çalışma genel cerrahi servisinin HIMMS 6 ya geçmesiyle beraber, braden risk 

skalasının hemşire karar destek hizmeti yardımıyla hastanın hemşirelik bakım planında 

otomatik olarak değerlendirilmesinin önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır.         

Tartışma: Klinik karar destek sistemleri (KKDS); hekimlere veya hemşirelere alacağı klinik 

kararlarda destek sağlayan bilgisayar programlarıdır. BRADEN Ölçek; aktivite, uyaranın 

algılanması, hareket, nem, beslenme, sürtünme ve tahriş olmak üzere 6 alt boyut içermektedir. 

Uyaranın algılanması, nem, aktivite, hareket, beslenme alt boyutları 1-4 arasında, sürtünme-

tahriş alt boyutu 1-3 arasında puanlanarak,6-23 arasında değişen toplam puan elde edilmektedir. 

Toplam puan azaldıkça risk artmakta, 12 puan ve altı yüksek riskli, 13-14 puan riskli, 15-16 

puan düşük riskli olarak değerlendirilmektedir. Ancak 75 yaş üstü kişilerde 15-18 puan düşük 

riskli olarak kabul edilmektedir. Daha önce hizmet verilen cerrahi kliniğinde hemşirelik 

bakımında form ile doldurulan braden risk skalası ölçeği HIMMS 6 (Healthcare Information 

and Management Systems Society)ile beraber HBYS sisteminde doldurulmaya başlanmıştır. 

Risk puanı 11 altında çok riskli olduğu zaman hemşire bakım planında klinik karar destek 

hizmeti olarak uyarı vermektedir. Hemşireler bu uyarı sistemine göre bakım planlamaktadır. 

                     

Sonuç: Bu uygulama hemşirelere; zamandan tasarruf, eski kayıtlara hızlı ulaşımı sağlar, kâğıt 

kullanımını azaltır, iş yükünü hafifletir, Hasta güvenliğini ön planda tutarak doğru zamanda 

doğru bakım yapmamızı sağlar, tıbbı hataları en aza indirger.            

Anahtar Kelimeler: karar destek, braden skalası, hemşire 
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S-153 Basınç Yaralanması Konusunda Hemşirelere Verilen Eğitimin Etkinliğinin 

Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma 

Birgül ÖDÜL ÖZKAYA1, Ferişte UZ1, Dilek BAYKAL2, Berçem BARIŞ1 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  

2T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

 

ÖZET             

Giriş: Basınç yaralanması; basınç yaralanması, basınç veya yırtılma sonucu oluşan doku 

hasarıdır. Doku toleransı, basıncın süresi, yoğunluk, sürtünme, yırtılma, maserasyon gibi 

faktörlerin yanısıra yaş, hareketsizlik, dehidratasyon, malnütrisyon, anemi, hipotermi vb. gibi 

birçok etken basınç yaralanmasına neden olmaktadır.                  

Amaç: Bu çalışmada basınç yaralanması konusunda hemşirelere verilen eğitimin etkinliğinin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.           

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olan araştırmanın evrenini İstanbul Avrupa yakasında bir 

eğitim ve araştırma hastanesinde bir eğitim programına katılan hemşireler oluşturdu. Program 

içerisinde 20 Nisan 2021 tarihinde basınç yaralanması konusunda eğitim alan ve çalışmaya 

katılan 56 hemşire örnekleme alındı. Hemşirelere eğitim öncesi sosyodemografik özelliklerinin 

yanı sıra basınç yaralanması konusunda bilgi, tutum ve davranışlarını ölçen 15 adet soru içeren 

bir bilgi testi uygulandı. Sekiz saatlik basınç yaralanması konusunda verilen eğitim sonrasında 

bilgi testi tekrar uygulandı. Basınç yaralanması konusunda düzeylerini ölçen 10 sorudan oluşan 

bilgi testinde doğru cevaba 1, yanlış cevaba 0 verilerek tam puan 100 olacak şekilde puanları 

hesaplandı. İstatistiksel analizde sayı, yüzde, ortalama ± standart sapmanın yanısıra bağımlı 

gruplarda T testi ve korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında, p=0.05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.          

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması %24,1’dir. %69,6’sı kadın, %62,5 lisans mezunu, 

%71,4’ü beş yıl ve üzeri yıldır çalışmaktadır. Yirmi üçü basınç yaralanması konusunda 

herhangi bir eğitim almamıştır. Ön test sonucunda bir kişi 100, yedi kişi 90, dokuz kişi 80 puan, 

altı kişi ise 30 puan almıştır. Eğitim sonrası yapılan son testte üç kişi yüz puan, on iki kişi 90 

puan, on bir kişi 80 puan almışken, 50 puan altında alan katılımcı olmamıştır. Yaş ve eğitim 

düzeyi ile basınç yaralanması konusundaki bilgi puanları arasında pozitif yönlü istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ön test ve son test arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir.        

Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik eğitim programlarında basınç yaralanmasının önlenmesi ve 

tedavisi konusuna yer verilmesi ve verilen eğitimlerin sürekli güncellenmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: basınç yaralanması, hemşirelik eğitimi, yara bakımı 
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S-154 Bir Performans Göstergesi Olarak Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi: PUKÖ 

Değerlendirme Yöntemi 

Prevention of Pressure Injuries as a Performance Indicator: PDCA Evaluation Method  

 

Saliha KOÇ ASLAN1, İlknur YAYLA1, Dilek ÖZDEMİR1, Hülya Özkol SAYGI1  

 
1Acıbadem Sağlık Grubu 

 

ÖZET 

Giriş: Basınç yarası gelişimine neden olan faktörlerin bilinmesi, basınç yaralarının 

önlenmesinde ve tedavisinde önemlidir. Basınç yaralanmaları hastanede gelişen bir 

komplikasyon olarak değerlendirilmektedir. Basınç yaralarının önlenmeleri ve iyileştirilmesi 

mesleki, ekonomik ve yasal olarak önemli olmakla birlikte, basınç yaralanmaları hastanede 

kalış süresinin uzamasına, işgücü kaybına ve beden imajında değişime yol açar. Birey ve ülke 

ekonomisine getirdiği kayıpların yanında hasta açısından da ağrılı ve zor bir durumdur. Deri 

bütünlüğünü bozan, enfeksiyon riskini arttıran, hastanın yaşam kalitesini azaltan basınç 

yaralanmalarının önlenmesi hemşirelik bakım kalitesinin göstergesidir. 

Amaç: 2016-2019 yılları arasında yapılmış olan 7 PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem 

Al) çalışmasının incelenmesi sonucunda, iyileştirme alanlarının belirlenerek, basınç 

yaralanmalarının önlenmesi ve hasta bakımına katkı sağlaması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Bu araştırma retrospektif, tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. PUKÖ 

Döngüsü ile Uygulama Aşamaları: (1) Planlama aşaması. Çalışmanın evrenini özel bir sağlık 

grubunun hastanelerinde 2016-2019 yılları arasında yapılmış 7 PUKÖ çalışması 

oluşturmaktadır. Verilere PUKÖ değerlendirme formlarının incelenmesi ile ulaşılmıştır. 

Yapılmış olan çalışmalardaki uygulamalar çalışanlara ve sisteme yönelik olarak 

gruplandırılmıştır. İncelenen çalışmalarda 82 basınç yaralanması görülmüş olup; hastaya ait 

faktörler: Kronik hastalıkların varlığı, yatış gününün fazla olması, tanı gereği pozisyon 

verilememesi, hasta bağımlılık düzeyi ve yüksek yaş ortalamasıdır. Çalışan kaynaklı faktörler 

ise pozisyon değişimlerinin zamanında yapılamaması, doğru ürün kullanılmaması, risk 

değerlendirmelerinin etkin yapılamaması olarak tespit edilmiştir. Sistem kaynaklı nedenler; 

özel yatakların yetersizliği olarak belirlenmiştir. 

Bulgular: (2) Uygulama: Basınç yaralanmalarının önlenmesi için; yara bakım ürünlerinin 

uygunluğunun kontrolü, basınç yaralanması ölçüm cetveli geliştirilmesi, basınç 

yaralanmalarının resimlerinin çekilerek elektronik hasta kayıtlarına yüklenmesi ve günlük 

takibinin sağlanması, havalı yatak sayısının artırılması ve çalışan eğitimlerinin güncellenmesi 

yapılmıştır. Bu uygulamalar sonucunda Evre-1: basınç yaralanmaları %45 oranında, Evre-2: 

%53 oranında, Evre 3: %50 oranında azalmış ve diğer evrelere ait basınç yaralanması 

gelişmemiştir. (3) Kontrol Et: 2016-2019 yılları arasında yapılan çalışmalar sonrasında 41 

basınç yaralanması görülmüş ve %50 oranında iyileştirme sağlanmıştır. (4) Önlem Al: Basınç 

yaralanmalarını önlemek için yapılan çalışmalar sonrasında sağlanan %50’lik performansın 

sürdürülmesi, grup genelinde öneriler geliştirilerek uygulamaya yansıtılması ve klinik çıktıları 

takip edilerek ilgili ekiplerle paylaşılması sağlanmıştır. 

Sonuç: Basınç yaralanmalarını önleyerek hemşirelik bakım kalitesini arttırmak ve bunun için 

hemşirelik bakım standartlarını geliştirerek hemşirelik eğitimlerinin rehberler eşliğinde 

güncellenmesi ve daha çok çalışma yapılması önerilmektedir.            

Anahtar Kelimeler: Basınç yaralanması, PUKÖ çalışması 
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ABSTRACT 

Introduction: Pressure injuries are considered as a complication that develops in the hospital. 

Prevention and improvement, if developed, are important professionally, economically and 

legally. Pressure injuries causes to prolonged hospital stay, loss of workforce and changes in 

body image. In addition to the losses it brings to the individual and the country's economy, it is 

also a painful and difficult situation for the patient. Prevention of pressure injuries, which impair 

skin integrity, increase the risk of infection, and reduce the patient's quality of life, is an 

indicator of the quality of nursing care. 

Aim: As a result of the examination of 7 PDCA (Plan, Do, Check, Act) studies conducted 

between 2016-2019, it was aimed to determine the improvement areas and to use these 

improvements to prevent pressure injuries and contribute to patient care. 

Method: This research was planned as retrospective, descriptive and cross-sectional. 

Implementation Stages with PDCA Cycle: (1) Planning phase. The universe of the study 

consists of 7 PDCA studies conducted between 2016-2019 in the hospitals of a private health 

group. The data were obtained by examining the PDCA evaluation forms. The applications in 

the studies have been grouped for the employees and the system. In the studies examined, 82 

pressure injuries were observed; Factors related to the patient: Presence of chronic diseases, 

long hospitalization days, not being able to position due to diagnosis, patient dependency level 

and mean age were determined to be high. Employee-related factors were identified as not being 

able to change positions on time, not using the right product, and not making effective risk 

assessments. System-related causes; determined as the inadequacy of special beds. 

Results: (2) Do: For the prevention of pressure injuries; control of the suitability of wound care 

products, development of pressure injury measurement chart, uploading pictures of pressure 

injuries to electronic patient records and providing daily follow-up, increasing the number of 

air beds and updating employee trainings. As a result of these applications, Stage-1: pressure 

injuries decreased by 45%, Stage-2: 53%, Stage 3: 50%, and pressure injuries belonging to 

other stages did not develop. (3) Check: After the studies carried out between 2016-2019, 41 

pressure injuries were seen and 50% improvement was achieved. (4) Act: Following the efforts 

to prevent pressure injuries, it was ensured that the 50% performance achieved was sustained, 

recommendations were developed and reflected in practice across the group, and the clinical 

outputs were followed and shared with the relevant teams. 

Conclusion: It is recommended to increase the quality of nursing care by preventing pressure 

injuries and to improve nursing care standards, to update nursing education with guides and to 

carry out more studies. 

Keywords: PDCA cycle, Pressure injury 

 

 

GİRİŞ  

 

 Sağlık bakım hizmetlerinde hem birey hem de kurum açısından önemli sorunlardan biri 

olan basınç yaralanması, genellikle kemik çıkıntılar üzerindeki deri ve/veya derin dokularda 

basınç veya basınca eşlik eden sürtünme ve yırtılma sonucu gelişen lokal yaralanmalar ve bu 

yaralanmaların neden olduğu dengesiz basınç dağılımı sonrasında oluşan iskemiye maruz kalan 

alanlarda meydana gelen doku hasarıdır.1 Ulusal Basınç Yarası Paneli, (NPUAP) ve Avrupa 

Basınç Ülseri Danışma Paneli (EPUAP) basınç yarasını ciltte ve altdaki dokuda lokaliza bir 

yaralanma olarak tanımlamıştır.2 Basınç yaralarının görülme sıklığı her klinik ortamda farklılık 

göstermekte olup, ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerileri (YBÜ) gibi kritik bakım 

ortamlarında görülme oranının %3-69 aralığında değiştiği bildirilmektedir.3 

 YBÜ hastalarına yönelik uluslararası bir basınç yaralanması prevalans çalışması, 
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tanımlanan tüm basınç yaralanmalarının %59’unun hastanede edinilmiş olduğunu bildirmiştir. 

Basınç yaralanmaları kritik hastalar arasında yaygın olmasına ragmen basınç yaralanması 

gelişimine neden olan faktörlerin bilinmesi, önlenmesi ve tedavisinde önemli olmakla birlikte, 

yüksek kaliteli hemşirelik bakımı ile büyük ölçüde önlenebilir oldukları bildirilmektedir.4 

 Basınç yaralarını önlemede, pozisyon değişimi, destek yüzey kullanımı, deri bakımı ve 

beslenmenin etkili olduğunu belirten rehberler ve çalışmalar mevcuttur.2 Sağlık hizmetlerinde 

basınç yaralanması insidans ve prevelansına ilişkin veriler, sunulan bakımın kalitesini 

değerlendirmede bir gösterge olarak alınmaktadır. Ülkemizde basınç yaralanmalarının hastane 

içinde görülme oranı %10-23 arasında değişmekle birlikte; yoğun bakım ünitelerinde %56’a 

kadar çıkabilmektedir.1 

 Basınç yaralanmaları hastanede gelişen bir komplikasyon olarak değerlendirilmelidir. 

Önlenmesi, gelişmiş ise yaranın iyileştirilmesi mesleki, ekonomik ve yasal olarak önemlidir.5 

 Hastanede kalış süresinin uzamasına, işgücü kaybına, benlik saygısında azalmaya ve beden 

imajında değişime yol açan basınç yaralanması, birey ve ülke ekonomisine getirdiği güçlüklerin 

yanında birey açısından da ağrılı ve sıkıntılı bir durumdur.6 Basınç yaralanmalarının 

önlenmesinde en büyük rol hastaya bakım veren hemşireye düşmektedir. Hastanın genel 

durumunu ve basınç yaralanması gelişimini kolaylaştırıcı durumlarını belirlemek ve ona göre 

bakım planını uygulamak önem arz etmektedir.7 

 Hemşirelik Hizmetleri olarak hasta güvenliği kültürünün oluşturulması ve bakımın 

kalitesini ölçümlemeye yönelik kalite göstergelerinin belirlenmesi çalışmaları yürütülmüş olup 

2006 yılından itibaren “basınç yaralanmaları” nın kalite göstergesi olarak takibi yapılmaktadır 

Bu çalışma 2016-2019 yılları arasında yapılmış olan 7 PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et, 

Önlem Al) değerlendirme çalışmalarının incelenerek iyileştirme alanlarının belirlenmesi, bu 

iyileştirmelerin basınç yaralanmalarının önlenmesi ve hasta bakımına katkı sağlamada 

kullanılması amacıyla planlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

 

 Bu araştırma retrospektif, tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanmıştır. PUKÖ döngüsü; 

Süreçlerin iyileştirilmesi için kullanılan Planla- Uygula- Kontrol Et-Önlem Al aşamalarından 

oluşan bir sorun çözme tekniğidir. Bu teknikle planlama aşamasında mevcut durum kontrol 

edilerek sorunun nedenleri araştırılır. Uygulama aşmasında iyileştirme planları gerçekleştirilir; 

kontrol aşamasında uygulama sonuçları ile hedefler karşılaştırılır; önlem alma aşamasında 

hedeflere ulaşıldı ise standatlaşma yoluna gidilir, ulaşılamadı ise çark sonuç alınana kadar 

döner.8 

 

PUKÖ Döngüsü ile Uygulama Aşamaları 

 

Planlama: Çalışmanın evrenini özel bir sağlık grubunun yatan hasta katları ve yoğun 

bakımlarda basınç yaralanmalarını önlemeye yönelik 2016-2019 yılları arasında yapılan 7 

PUKÖ değerlendirmesi oluşturdu. Araştırmanın verileri   araştırmacılar tarafından ilgili 

literatür incelenerek hazırlanan veri toplama  formu ile toplandı. Çalışmada elde edilen verilerin 

analizi SPSS for Windows 20 (The Statistical Package for Social Sciences) paket programı 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sıklık ve yüzdelik 

hesaplamaları kullanılmıştır. 

 

Basınç yaralanması nedenleri; hasta kaynaklı, çalışan kaynaklı ve sistem kaynaklı olarak 

sınıflandırılmıştır. İncelenen PUKÖ çalışmalarında 82 basınç yaralanması gelişen hasta 

belirlenmiştir.  
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Basınç Yaralanması Evrelerinin Sınıflandırılması 

 

Basınç yaralanmaları evreleri incelendiğinde (N=82), %38’inin Evre 1, %57’sinin Evre 2 

basınç yaralanması, %5’inin ise Evre 3 basınç yaralanması olduğu belirlendi (Tablo 1). 

 

 Tablo 1. Basınç Yaralanmalarının Sınıflandırılması (N= 82) 

Basınç yaralanması gelişen hastaların evre dağılımları  Sayı (n) Yüzde (%) 

Evre 1  31 38 

Evre 2  47 57 

Evre 3  4 5 

 

 

Basınç Yaralanması Nedenlerini Dağılımı  

 

Basınç yaralanma nedenleri incelendiğinde sistem kaynaklı nedenler, çalışan kaynaklı nedenler 

ve hasta kaynaklı nedenler olarak üç başlıkta toplanmıştır.  Çalışma kapsamına alınan 7 PUKÖ 

çalışmasının değerlendirilmesi sonucunda sistem kaynaklı basınç yaralanmalarının %19,8, 

çalışan kaynaklı %17,9 ve hasta kaynaklı basınç yaralanmalarının %62,1 olduğu saptandı 

(Tablo 2). 

 

Tablo 2. Basınç Yaralanması Nedenlerinin Dağılımı (N=357)   
Basınç Yaralanması Nedenlerinin Dağılımı  Sayı (n) Yüzde (%) 

Sistem kaynaklı nedenler  71 19,8% 

Çalışan kaynaklı nedenler  64 17,9% 

Hasta kaynaklı nedenler  222 62,1% 

 

 

Sistem Kaynaklı Basınç Yaralanmalarının Nedenleri 

 

Sistem kaynaklı basınç yaralanması nedenleri incelendiğinde; Bakım ürünlerinin 

yetersiz ve uygunsuz kullanılması %28,10, Pozisyonda kullanılan malzeme ve ekipmanların 

yetersizliği ve Basınç yaralanma evreleri ve bakımında bilgi eksikliği %21,10 ve hemşire 

yetkinlik düzeylerinin yeterli olmaması %11,20 olduğu belirlendi (Tablo 3). 

 

Tablo 3.  Sistem Kaynakların Nedenlerin Dağılımı (N=71)  

Sistem Kaynaklı Nedenler Sayı (n) Yüzde (%) 

Bakım ürünlerinin yetersiz ve uygunsuz kullanılması  20 28,10% 

Pozisyonda kullanılan malzeme ve ekipmanların yetersizliği 15 21,10% 

Basınç yaralanma evreleri ve bakımında bilgi eksikliği 15 21,10% 

Hemşire yetkinlik düzeylerinin yeterli olmaması 8 11,20% 

Yardımcı personel sayısının yetersizliği 7 9,80% 

Özel yatakların olmaması 6 8% 

 

Çalışan Kaynaklı Basınç Yaralanmalarının Nedenleri 
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 Çalışan kaynaklı basınç yaralanmalar değerlendirildiğinde ilk sırada %31,25 ile basınç 

yaralanmalarında talimata uygun davranılmaması ikinci sırada %23,4 ile çalışanların bilgi 

eksikliği ve üçüncü sırada risk değerlendirmelerinin etkin yapılmaması %15.63 olarak saptandı 

(Tablo 4). 

     

Tablo 4.  Çalışan Kaynaklı Nedenlerin Dağılımı (N=64) 

Çalışanlardan Kaynaklı Basınç Yaralanma Sebepleri Sayı (n) Yüzde (%) 

Basınç yaralanmalarında talimata uygun davranılmaması 20 31,25% 

Çalışanların bilgi eksikliği 15 23,44% 

Risk değerlendirmelerinin etkin yapılmaması 10 15,63% 

Hasta takibi ve kontrolünde zamanında ve etkin yapılmaması 7 10,94% 

Rehberlerin önerdiği ürünlerin yeterince kullanılmaması  7 10,94% 

Kurum dışından gelen basınç yaralı hasta kayıtlarının etkin 

tutulmaması 5 7.81% 

 

Hasta Kaynaklı Basınç Yaralanmalarının Nedenleri  

 

 Hasta kaynaklı basınç yaralanma nedenleri incelendiğinde; hastalara bağlı birden fazla 

neden olduğu belirlenmiştir (N=222). Hasta yaş ortalamasının yüksek olması (60 yaş ve üzeri) 

%24,  %23 ile kronik hastaların varlığı ve %18 hasta yatış gününün fazla olması saptandı (Tablo 

5). 

 

Tablo 5. Hasta Kaynaklı Nedenlerin Dağılımı (N=222) 

Hasta Kaynaklı Basınç Yaralanmalarının Sınıflandırılması Sayı (n) Yüzde (%) 

Kronik hastaların varlığı 50 23% 

Hareket kısıtlılığının olması (Bağımlılık düzeyinin yüksek olması) 33 15% 

Tanı gereği pozisyon verilememesi 28 13% 

Beslenme bozukluğu  18 8% 

Hasta yatış gününün fazla olması 40 18% 

Hasta yaş ortalamasının yüksek olması (60 yaş ve üzeri) 53 24% 

 

                                  

BULGULAR 

 

Uygulama: Basınç yaralanmalarının önlenmesi için; yara bakım ürünlerinin uygunluğunun 

kontrolü, basınç yaralanması ölçüm cetveli geliştirilmesi, basınç yaralanmalarının resimlerinin 

çekilerek elektronik hasta kayıtlarına yüklenmesi ve günlük takibinin sağlanması, havalı yatak 

sayısının artırılması ve çalışan eğitimlerinin güncellenmesi yapılmıştır. Bu uygulamalar 

sonucunda Evre-1: basınç yaralanmaları %45 oranında, Evre-2: %53 oranında, Evre 3: %50 

oranında azalmış ve diğer evrelere ait basınç yaralanması gelişmemiştir. 

 

   

 

 

Sistem ve Çalışana Yönelik Uygulamaların Dağılımı  

 

Sistem ve çalışana yönelik uygulamalar incelendiğinde; sisteme yönelik yapılan uygulamaların 

%53,3 ve çalışana yönelik uygumaların ise %46,6 olduğu belirlendi (Tablo 6).   
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Tablo 6. Sistem ve Çalışana Yönelik Uygulamaların Dağılımı (N=221)    
Uygulamaların dağılımı Sayı (n) Yüzde (%) 

Sistem kaynaklı uygulamalar 118 53,3% 

Çalışan kaynaklı uygulamalar 103 46,6% 

 

Sistemi İyileştirmeye Yönelik Uygulamalar   

 

 Sisteme yönelik uygulamalar incelendiğinde; %23,9 ile elektronik hasta kayıt sistemi 

üzerinden otomatik olarak pozisyon değişim saatlerinin ve basınç yarası değerlendirmelerinin 

hastanın hemşiresine hatırlatılması, basınç yaralanmalarının ölçümleri yapılarak, elektronik 

hasta kayıt sistemine kayıt edilmesi ve gelişmelerin fotoğraflanarak kayıt altına alınması, yara 

bakım ve vücut bakım ürünlerinin standartlara uygunluğunun kontrolü, elektronik hasta kayıt 

sistemi üzerinden hemşirelik hizmetleri yöneticilerine basınç yaralanması bilgilendirme e-

postasının gönderilmesi, basınç yarası ölçüm cetveli tasarlanması ve tüm hastanelerde 

kullanılması, multidisipliner ekip ile birlikte hastaların beslenme programlarının yapılması 

%11,9 olarak belirlendi (Tablo 7). 

 

Tablo 7. Sistemi İyileştirmeye Yönelik Uygulamalar (N=118) 

Sistemi İyileştirmeye Yönelik Uygulamalar 

Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Elektronik hasta kayıt sistemi üzerinden otomatik olarak pozisyon değişim 

saatlerinin ve basınç yarası değerlendirmelerinin hastanın hemşiresine 

hatırlatılması  32 23,9 

Basınç yaralanmalarının ölçümleri yapılarak, elektronik hasta kayıt 

sistemine kayıt edilmesi ve gelişmelerin fotoğraflanarak kayıt altına 

alınması  16 11,9 

Yara bakım ve vücut bakım ürünlerinin standartlara uygunluğunun 

kontrolü 16 11,9 

Elektronik hasta kayıt sistemi üzerinden hemşirelik hizmetleri 

yöneticilerine basınç yaralanması bilgilendirme mailinin gönderilmesi  16 11,9 

Basınç yarası ölçüm cetveli tasarlanması ve tüm hastanelerde kullanılması  16 11,9 

Multidisipliner ekip ile birlikte hastaların beslenme programlarının 

yapılması 16 11,9 

Çalışan eğitimlerinin güncellenmesi ve görsel materyallerin hazırlanması 10 7,5 

Havalı yatak sayısının artırılması 7 5,2 

Yatağa bağımlı hastalar için pozisyon verme ekipmanların araştırılması 3 2,2 

Klinik yara bakım hemşiresi görevlendirilmesi 2 1,5 

 

 

Çalışana Yönelik Yapılan Uygulamalar 

 

 Çalışana yönelik uygulamalar incelendiğinde; ilk sırada %31 ile elektronik hasta kayıt 

sistemi üzerinden otomatik olarak pozisyon değişimlerinin ve basınç yaralanması 

değerlendirmelerinin hastanın hemşiresine hatırlatılması ve ikinci sırada yara bakım ve vücut 

bakım ürünlerinin kullanıcı eğitimlerinin verilmesi, basınç yara ölçüm cetvelinin kullanıcı 

eğitimlerinin verilmesi, basınç yaralanmaları önleme eğitimlerinin verilmesi ve basınç 

yaralanmalarının ölçümleri yapılarak elektronik hasta kayıt sistemine kayıt edilmesi ve 

gelişmelerin fotoğraflanarak kayıt altına alınması %15,5 olduğu saptandı (Tablo 8).  
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Tablo 8. Çalışana Yönelik Uygulamalar (N=103) 

Çalışana Yönelik Uygulamalar Sayı (n) Yüzde (%)  

Elektronik hasta kayıt sistemi üzerinden otomatik olarak 

pozisyon değişimlerinin ve basınç yarası değerlendirmelerinin 

hastanın hemşiresine hatırlatılması  

32 31,0% 

 

Yara bakım ve vücut bakım ürünlerinin kullanıcı eğitimlerinin 

verilmesi  
16 15,5% 

 

Basınç yara ölçüm cetvelinin kullanıcı eğitimlerinin verilmesi 16 15,5%  

Basınç yaralanmaları önleme eğitimlerinin verilmesi  16 15,5%  

Basınç yaralanmalarının ölçümleri yapılarak, elektronik hasta 

kayıt sistemine kayıt edilmesi ve gelişmelerin fotoğraflanarak 

kayıt altına alınması  

16 15,5% 

 

Yüksek riskli hastaların yara bakım hemşiresine danışılması  7 6,7%  

 

 

Kontrol Et 

 

2016-2019 yıllarında yapılan 7 PUKÖ çalışması sonunda; 82 olan basınç yaralanma sayısı 

41’e düşürülerek %50 oranında iyileştirme sağlanmıştır (Tablo 9). 

 

Tablo 9. Çalışma sonuçlarının değerlendirilmesi (N=123) 

Çalışma Sonuçlarının Değerlendirilmesi Sayı (n) Yüzde (%) 

Çalışma öncesi 82 66,66% 

Çalışma sonrası 41 33,33% 

 

Evre bazlı basınç yaralanma sayıları karşılaştırıldığında, en fazla Evre 2 basınç yaralanmasında 

%53,19 oranında iyileşme sağlandığı görülmektedir.  

 

Tablo 10. Basınç Yaralanması Evrelerinin Sınıflandırılması (N=82) 
 

Basınç yarası gelişen hastaların evre dağılımları Sayı (n) Yüzde (%) 

Evre 2 47 57% 

Evre 1 31 38% 

Evre 3 4 5% 

 

 

 Önlem Al: Basınç yaralanmalarını önlemek için yapılan çalışmalar sonrasında sağlanan %50 

oranında iyileşmenin sürdürülmesi, grup genelinde öneriler geliştirilerek uygulamaya 

yansıtılması ve klinik çıktıları takip edilerek ilgili ekiplerle paylaşılması sağlanmıştır.   

 

Öneri ve Sürdürülebilirlik 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

780 

 

• Hasta güvenliği üst kurulu ve Hemşirelik Konseyinde kalite göstergelerinin ve 

basınç yaralanmalarının rutin gündem olarak görüşülmesi sonuçların sistem 

iyileştirme amacıyla kullanılması ve yaygınlaştırılması sürekli eylemlerimiz 

arasında yer almaktadır. 

• Bakımın kalitesinin ve hasta güvenliğinin ölçümlenmesi adına Basınç 

Yaralanmaları gelişen hastalar aylık olarak takip edilmekte ve Olay Bildirim Sistemi 

üzerinden takipleri yapılmaktadır. 

• Risk değerlendirmeleri yapılan hastaların sistem girişi yapıldığı anda, elektronik 

hasta kayıt sistemi üzerinden ilgili Hemşirelik Hizmetleri yöneticilerine basınç 

yaralanması bilgilendirme e-postalarının gönderilmesi ve hasta vizitlerinde 

hemşirelik ekibi tarafından öncelikli takipler arasında yer almaktadır. 

• Çalışmalar kapsamında geliştirilen Basınç yarası ölçüm cetveli tüm 

hastanelerimizde kullanılmaktadır. 

• Hastaların basınç yaralanmalarının ölçümleri yapılarak sisteme kayıt edilmesi ve 

gelişmelerin fotoğraflanarak kayıt altına alınması sürdürülmektedir. 

• Elektronik hasta kayıt sistemi üzerinden otomatik olarak pozisyon değişimleri 

hatırlatılmaktadır. 

 

 

                   
Şekil 1: Basınç Yaralanması Ölçüm Cetveli 

 

 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

 

 Sağlık sisteminde bakımın ve hasta güvenliğinin önemli göstergelerinden biri olarak 

kabul edilen basınç yaralanmaları özellikle yoğun bakım ünitelerinde tedavi ve bakım 

uygulanan kritik hastalarda yaygın olarak görülmektedir.9 

  

 Şahin ve ark. tarafından 65 yaş üstü hastaların basınç yaralanması riskini 

değerlendirdikleri çalışmada ve Companili ve ark. tarafından kardiyopulmoner yoğun bakım 

hastalarında basınç yarası riski değerlendirdikleri çalışmalarda, yaş arttıkça basınç yaralanması 

riskinin artığı bldirilmiştir.10,11 Çalışmamızda da hasta kaynaklı basınç yaralanması nedenleri 

incelendiğinde, %24 ile 60 yaş ve üstü basınç yaralanması gelişme nedenleri arasında en yüksek 

oranda olduğu belirlenmiştir. Bu durumun bireylerin yaşlandıkça derilerinin elastik 

yoğunluğunun azalması ile ilişkili olduğu söylenebilir. 

 

 Akarsu Ayazoğlu ve ark. tarafından basınç yaralanması risk insidansının ve risk 

faktörlerinin belirlendiği çalışmada kronik hastalık varlığı ile basınç yaralanması gelişme riski 

arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.12 Serra ve ark tarafından basınç yaralanması ve düşük 

albumin düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada da kronik hastalık varlığı ve basınç 

yaralanması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.13 Bizim çalışmamamız da hasta kaynaklı 

basınç yaralanması nedenleri sınıflandırıldığında, %23 ile kronik hastalıkların basınç 
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yaralanması gelişme nedenleri arasında en yüksek ikinci sırada olduğu belirlenmiştir. 

 

 Sucu Dağ ve Kılıç tarafından hemşirelik öğrencilerinin basınç yaralanmasının 

önlenmesine yönelik bilgi ve tutumlarını ölçtükleri çalışmada katılımcıların basınç 

yaralanmasını önleme konusundaki bilgi düzeylerini düşük, tutumlarını ise olumlu 

bulmuşlardır.1 Bizim çalışmamızda da basınç yaralanmalarının nedenleri arasında hemşirelerin 

tutum ve eğitim eksikliği yüksek bulunmuş olup literatür ile benzerlik göstermektedir. Bu 

nedenle en fazla eğitim ile ilgili önlemler alınmış ve uygulanmıştır. 

 

 Manzona ve ark. tarafından yoğun bakımdaki hastalarda basınç yarası riski faktörlerinin 

ve insidansının incelendiği çalışmada uzun süreli hareketsizlik ve sınırlı aktivite ile basınç 

yaralanması arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.14 Bizim çalışmamız da hasta kaynaklı basınç 

yaralanması nedenleri incelendiğinde, %15   ile hareket kısıtlılığının basınç yarası gelişmesini 

etkilediği belirlenmiştir. Kıraner ve ark. yaptıkları çalışmada yoğun bakım ünitesindeki gelişen 

yara evrelendirmesinde en fazla evre ikiye rastladıklarını bildirmişlerdir. 

 

 Çalışmamızda hemşirelerin basınç yaralanmalarında talimata uygun davranmadıkları ve 

basınç yaralanması gelişen hastaların yaş ortalamasının yüksek olduğu ve hemşirelere ve 

sisteme yönelik önlemlerin alındığı saptandı.  Basınç yaralanmalarının önlenmesi için; yara 

bakım ürünlerinin uygunluğunun kontrolü, basınç yaralanması ölçüm cetveli geliştirilmesi ve 

kullanılması, basınç yaralanmalarının resimlerinin çekilerek elektronik hasta kayıtlarına 

yüklenmesi ve günlük takibinin sağlanması, havalı yatak sayısının artırılması ve çalışan 

eğitimlerinin güncellenmesi yapılmış olup uygulamaya konulan tüm önlemlerin devam 

ettirilmesinin önemli olduğu dünülmektedir. 
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S-155 Böbrek Nakli Hastalarında Uyku Kalitesi ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

Tuğba Nur ÖDEN1 

 
1Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

ÖZET                

Giriş: Kronik böbrek yetersizliğinde üre miktarında artış, anemi, metabolik asidoz, üremik 

nefropati, kas güçsüzlüğü gibi problemler uyku bozukluklarına neden olmaktadır. En sık 

karşılaşılan uyku bozuklukları huzursuz bacak sendromu, uyku apnesi ve uykusuzluktur. 

Böbrek nakli ile birlikte uyku bozukluğu azalmaktadır. Ancak organ reddi korkusu, 

immunosüpresif ilaç kullanımı, emosyonel durumda değişiklikleri gibi nedenler nakil sonrası 

uyku bozukluklarının devam etmesine yol açmaktadır. Devam eden uyku bozukluğu hastaların 

yaşam kalitesini de etkilemektedir.                   

Amaç: Böbrek nakli olmuş hastaların uyku kalitesi ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin 

incelenmesidir.                       

Gereç Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırma örneklemini Ağustos 2020-Ağustos 

2021 tarihleri arasında böbrek nakli olmuş ve Ege Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi 

Böbrek Nakli Polikliniğinde ayaktan takibi yapılan 77 hasta oluşturdu. Araştırma verilerinin 

toplanmasında birey tanılama formu, Yaşam Kalitesi İndeksi Kısa Formu (SF-36) ve Pittsburg 

Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanıldı. Araştırma analizlerinde tanımlayıcı istatistikler 

pearson kolerasyon, ki kare, Student t testi ve ANOVA kullanıldı.          

Bulgular: Hastaların yaş ortalamasının 47.19±11.29 ve çoğunluğunun erkek (n=50, %64.9) 

olduğu görüldü. PUKİ puan ortalaması 4.91±3.09, SF-36 puan ortalamasının 65.49±18.18 puan 

olarak saptandı. SF-36 ölçek altboyutlarında fiziksel fonksiyon puanın ortalama 76.10±21.14, 

fiziksel rol güçlüğünün 57.79±38.95, emosyonel rol güçlüğünün 60.81±23.12, ruhsal sağlığın 

64.93±21.01, sosyal işlevselliğin 65.09±26.77, ağrının 72.11±24.76 puan ve genel sağlığın 

ortalama 55.77±21.71 puan olduğu bulundu. Hastaların PUKİ ve SF-36 toplam puan 

ortalamaları arasında orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulundu (r=-0.511, 

p=0.0001). Ölçeklerin alt boyutları karşılaştırıldığında SF-36 fiziksel fonksiyon alt boyutu 

(r=271, p=0.017) ve fiziksel rol güçlüğü alt boyutları (r=-286, p=0.012) ile PUKI puan 

ortalaması arasında negatif yönlü düşük düzey ilişki olduğu görüldü (p<0.005).               

Sonuç ve Öneriler: Böbrek nakli sonrası hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmasında uyku 

kalitelerinin iyileştirilmesi önemlidir. Hastaların fiziksel fonksiyonlarında bozulma ve fiziksel 

rol güçlüklerinin artması uyku kalitelerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle hastaların yaşam 

fonksiyonlarının arttırılması için nakil sonrası fiziksel rol ve güçlükler konusunda eğitilmesi, 

günlük yaşam aktivitelerinin hasta yorgunluğunu azaltacak ve uykuyu kesintiye uğratmayacak 

şekilde planlanması önemli hemşirelik girişimleridir.                                

Anahtar Kelimeler: Böbrek Nakli, Hemşirelik Bakımı, Uyku Kalitesi, Yaşam Kalitesi 
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S-156 Covid 19 Geçiren Böbrek Nakli Alıcılarında Tele Sağlık İzlemi: Retrospektif 

Çalışma 

Güler ORUÇ1, Esma ÖZŞAKER2 

 
1Sağlık Bilimleri İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Organ nakli hastaları immün sistemin baskılanmış ve hastane ile sık temas halinde 

olmaları nedeniyle COVID-19 için yüksek risk altındadırlar. Bu hastalarda SARS-CoV-2 

enfeksiyonunun riskleri ve seyri hakkında çok az şey bilinmektedir.      

Amaç: COVID-19 pozitif saptanan ve Tele sağlık hizmetleri aracılığıyla takip edilen böbrek 

nakli alıcılarının özelliklerini, hospitalizasyon ihtiyacını, klinik seyrini ve tedavi yönetimini 

retrospektif olarak incelemektir.                     

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı ve retrospektif türde olan bu çalışmanın evrenini bir üniversite 

hastanesinin Organ Nakli Merkezinde Mart 2020 – Mart 2021 tarihleri arasında COVID-19 

pozitif olan, Tele sağlık hizmetleri aracılığıyla takip edilen 18 yaş üstü böbrek nakli alıcıları 

oluşturdu. Araştırmanın örneklemini 18 yaşını doldurmuş, COVID-19 pozitif saptanan 66 

böbrek nakli alıcısı oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile tıbbi 

kayıtların retrospektif olarak incelenmesiyle ve hastalar ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri 

ile elde edildi. Veriler, tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi. Araştırmanın 

yapıldığı kurumun Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan onay alındı.   

 Bulgular: COVID-19 pozitif saptanan böbrek nakli alıcılarının yaş ortalamasının 50,70±10,89 

olduğu, %23,8’inin obes olduğu, %81’inin ek hastalığının olduğu belirlendi. Hastaların 

%52,4’ünün sonbaharda hastalığa yakalandığı, %49,2’sinde öksürük, %42,9’unda pnömoni, 

%42,9’unda vücut ağrısı/yorgunluk, %22,2’sinde dispne, %22,2’sinde tat ve koku kaybı, 

%11,1’inde baş ağrısı, %15,9’unda ishal, %9,5’inde bulantı kusma olduğu saptandı. Hastaların 

%42,9’unda torax CT tutulumunun olduğu %44,4’ü hastaneye yatarak, %17,5’i yoğun bakımda 

tedavi aldığı, %6,3’ünün entübe edildiği, %15,9’u rejeksiyon riski yaşadığı, %1,6’sının 

hemodiyalize başladığı%7,9’unun ex olduğu belirlendi.      

Sonuç ve Öneriler: Organ nakli hastalarında COVID-19 teşhisi genel popülasyona benzer 

olmasına rağmen, semptomların hafif seyredip hastalığın hızlı ilerleyebildiği, sağlıklı 

popülasyona göre mortalitenin yüksek seyrettiği görüldü. Bu nedenle organ nakli hastalarının 

teşhis, tedavi ve hemşirelik bakımında dikkatli ve özenli olunması gerekmektedir.            

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Böbrek Nakli, Tele sağlık 
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S-157 Böbrek Nakli Alıcılarında İlaç Uyumunu Artırmak İçin Yeni Bir Girişim: Sistem 

Değişimi Girişiminin Etkisinin İncelenmesi: Araştırma Protokolü 

Yaprak SARIGÖL ORDİN 1, Serkan YILDIZ 2, Eda Ayten KANKAYA 1, Buket 

ÇELİK1, Nermin ERTAN3, Özgül KARAYURT4, Cynthia L. RUSSELL5 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi 

2Medicana Hastanesi 
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 

4İzmir Ekonomi Üniversitesi 
5Missouri Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Organ nakli alıcılarında immunosupresif ilaçlar rejeksiyonun önlenmesi, nakledilen 

organ fonksiyonu ve hasta sağkalımı açısından önemlidir. İmmunosupresif ilaçlara uyumsuzluk 

böbrek nakli alıcılarında hasta sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. İlaç uyumu çalışmaları bir 

teoriye dayanmamakta, girişiminin etki büyüklüğü düşük ve metodolojik olarak zayıf 

çalışmalardır.                      

Amaç: Bu araştırmanın birincil amacı, böbrek nakli alıcılarında uygulanan SistemDEĞİŞİMİ 

girişiminin ilaç uyum düzeyi üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın ikincil amacı, 

böbrek nakli alıcılarında uygulanan SistemDEĞİŞİMİ girişiminin böbrek nakli alıcılarının 

sağlık sonuçlarına (enfeksiyon, akut/kronik rejeksiyon, greft kaybı, ölüm, BUN ve Kreatinin 

düzeyi) ve yaşam kalitesine etkisinin incelenmesidir.       

Yöntem: Araştırma randomize kontrollü, tek kör araştırma dizaynındadır. Hastaların başlangıç 

ilaç uyum düzeylerini belirlemek ve bu düzeye göre blok randomizasyon yapmak için hastalar 

üç ay süre elektronik ilaç izlem programı ile izlenmiştir. Araştırmanın izlem aşamasında 

hastaların ilaç uyum düzeyi belirlenerek ilaç uyum düzeyi yüksek olan hastalar (.85) hastalar 

randomize edilmiştir. Bu araştırmada, girişim grubuna altı aylık Sistem DEĞİŞİMİ girişimi; 

kontrol grubuna altı aylık hasta eğitimi uygulanmıştır. Girişimden altı ay sonrası izlem aşaması 

olarak devam etmektedir. Hastaların ilaç uyum düzeyleri, sağlık sonuçları ve yaşam kalitesi 

düzeyleri değerlendirilmektedir.                

Sonuç: Bu araştırma uluslararası literatürde yeni bir girişim olan SistemDEĞİŞİMİ’nin ilaç 

uyumu üzerine etkisini böbrek nakli alıcılarında değerlendiren ikinci, Türk böbrek nakli 

hastalarında değerlendiren ilk araştırmadır. Araştırmanın ilk altı aylık girişim aşaması 

tamamlanmış olup, ikinci altı aylık izlem sürecindedir.        

Teşekkür: Bu araştırma TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 

Destekleme Programı tarafından 218S720 proje numarası ile desteklenmektedir. Destekleri için 

TÜBİTAK’a teşekkür ederiz.           

Anahtar Kelimeler: İlaç uyumu, immunosupresif ilaçlar, SistemDEĞİŞİMİ, böbrek nakli 

alıcıları, hemşirelik, randomize kontrollü araştırma 
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S-158 Aile Desteği İmmunsupresif Tedaviye Uyumu Etkiliyor Mu? 

Dı̇lek SOYLU1, Pınar TEKİNSOY KARTIN2, Özkan GÜNGÖR3 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 

Organ Nakli Koordinatörlüğü 
2Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Böbrek nakli hastalarında İmmünsupresif tedaviye uyumsuzluk greft reddine neden 

olabilmektedir. Tedaviye uyumsuzluğun nedenleri arasında ise ilaç yan etkileri, uyum korkusu, 

aile desteğinin az olması bildirilmektedir.         

Yöntem: Araştırma bir kamu hastanesinde böbrek nakli sonrası poliklinikte takip edilen 98 

hasta ile yapılmıştır. Veriler; hasta bilgi formu, aile desteği ölçeği, immünsupresif tedaviye 

uyum ölçeği ve hastaların kan ilaç düzeyi sonuçlarından elde edilmiştir.        

Bulgular: ≤40 yaş hastaların aile desteğinin yüksek olduğu (p<0.05), aile desteğinin nakilden 

sonra geçen süre, donör tipi ve rejeksiyon atağı üzerinde etkisi olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

Çalışmamızda özbildirim ölçeği ve biyolojik değerlendirmeye göre hastaların ilaç uyumlarının 

yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ancak takrolimus kan plazma düzeyi standart sapma, 

standart ortalama ve özbildirim ölçeği ile aile desteği ölçeği puan ortalamaları arasında ilişki 

saptanmamıştır (p>0.05).                  

Sonuç: Aile desteği ile ilaç uyumu arasında ilişki olmadığı saptanmıştır. Sosyal desteğin ilaç 

uyumuna etkisini araştırmak için farklı psikososyal müdahalelerin değerlendirilmesini öneririz. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, ilaç uyumu, aile desteği, hemşirelik 
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S-159 Dini Tutum ile Organ Nakli ve Bağışı Arasındaki İlişki 

Dilek SOYLU1, Ahmet ÖZDEMİR2, Ayşe SOYLU3 

 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 

Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik 

Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

Tıbbi Hizmetleri ve Teknikler Anestezi Bölümü 

 

ÖZET             

Giriş: Sosyoekonomik durum, eğitim, kültür ve din gibi birçok faktör organ nakli ve bağışına 

karşı tutumun nedenleri arasında sayılırken en önemli faktörün dini inanç olduğu 

bildirilmektedir. Türk nüfusunun organ nakli ve bağışı ile ilgili tutumu ve bilgisi hakkında çok 

az şey bilinmektedir. Bu bilgi eksikliğini gidermek adına hemşirelerin konu ile ilgili çalışmalar 

yaparak toplumun organ bağışına yönelik bilgi, tutum, algılarını değerlendirip organ bağışını 

reddetme nedenlerini belirlemeleri gerekmektedir.                 

Amaç: Bu araştırma toplumun dini tutumunun organ nakli ve bağışına etkisini belirlemek 

amacıyla planlandı.                         

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı nitelikte yapılan araştırmanın evrenini 

Kahramanmaraş il merkezinde yaşayan erişkin bireyler oluşturdu. Örneklemini %80 güç 

α=0,05 önem düzeyine göre 406 birey oluşturdu. Ocak-Mart 2021 yılında çalışmaya katılmayı 

kabul eden 406 birey çalışmaya dahil edildi. Veriler Kişisel Bilgi formu, Dini Tutum Ölçeği ve 

Organ Bağışı Tutum Ölçeği ile toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik dağılımları, 

ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler; dini tutum ile organ nakli tutumu 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizi yapıldı.           

Bulgular: Katılımcıların %76.82’inin 18-28 yaş arasında, %84.0’ının kadın, %92.1’inin 

üniversite mezunu olduğu ve %71.7’sinin çalışmadığı saptandı. Ayrıca katılımcıların 

%86.0’ının yakın çevresinde organ nakli olan birinin bulunmadığı, %92.6’sının yakın 

çevresinde organ nakli bekleyen birinin olmadığı, %50.7’sinin organ bağışı konusunda dini 

yönden olumlu bilgilendirme aldığı, %82.0’ından organ bağışı konusunda kendisinden bilgi 

talep edilmediği, %67.2’sinin organ bağışı konusunda eğitim almadığı, %46’sının verilen 

eğitimi yeterli bulduğu, %66.7’sinin organ bağışı ve doku bağışı sistemi hakkında bilgi sahibi 

olduğu ve %49.0’nın organ bağışı konusunda resmi onay gerekmediğini düşündüğü saptandı. 

Yapılan korelasyon ve regresyon analizleri sonucunda dini tutum ile organ nakli ölçeğinin 

negatif tutum alt boyutu olan tıbbi olarak yaralanma korkusu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki tespit edildi (p<0.05).           

Sonuç: Katılımcıların dini tutumları ile organ nakli tutumlarını arasında ilişki olduğu belirlendi. 

Bu sonuç ışığında; organ naklinin dini yönden değerlendirilmesi konusunda halka doğru 

bilgilerin ulaştırılmasında, hemşireler ile din görevlilerini içeren multidisipliner bir ekip 

kurularak halkın bu konudaki kaygılarının giderilmesi önerilmektedir.                            

Anahtar Kelimeler: Dini Tutum, Organ Bağışı, Hemşire 
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S-160 COVİD-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastalarının Endotrakeal Aspirasyon Sırasındaki 

Ağrı Değerlendirilmesi 

 

Evaluation of Pain During Endotracheal Aspiration in Intensive Care Patients 

Diagnosed with COVID-19 

Fatma ETİ ASLAN1, Fadime ÇINAR2, Deniz HAYAT3 

 

1Bahçeşehir Sağlık Bilimleri Fakültesi  
2Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

3Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET                       

Amaç: Bu çalışmada, Covid-19 tanılı entübe yoğun bakım hastalarının endotrekealaspirasyon 

sırasındaki ağrısının değerlendirilmesi amaçlandı.        

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini Şubat-Mart 2020 tarih aralığınada bir üniversite 

hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavigörmekte olan Covid-19 tanısı almış 47 hasta, 

örneklemini ise entübe ve sedatizeolan 47 hastanın günde iki kez işlem öncesi ve sırası 

değerlendirilen endotrekealaspirasyon sırasındaki 94 ağrı davranışı oluşturdu.  Verilerin 

toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen, hastaların tanıtıcı özelliklerini içeren Veri 

Toplama Formu, Yetişkinler İçin Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği kullanıldı.               

Bulgular: Araştırmada elde edilen toplam 94 gözlemin %54.2 (n=51)’sinde ağrı davranışı 

belirlendi. Hastaların Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği puan ortalamalarının 3.6±1,07 olarak hafif 

düzeyde ağrı yaşadıkları ve bu işlem öncesi ağrı puan ortalaması ile sırasındaki ağrı puan 

ortalaması arasında anlamlı fark olduğu(p<0,05) işlem sırasında arttığı saptandı. 

Endotrekealaspirasyon sırasında gözlemlenen ağrı sırasında hastaların %33.3’de (n=17) 

SpO2’de %10 düşme, % 29.4’de (n=15) yaşam bulgularından sistolik kan basıncının>20, 

nabızın>20 ve solunumun>10 olduğu, % 21.5’de (n=11) ventilatör ile şiddetli uyumsuzluk, 

%15.68’de (n=8) vücudun bir kısmının gergin olduğu belirlendi.               

Sonuç: Çalışmamız sonucunda sedatize ve entübe Covid-19 tanılı yoğun bakım hastalarının 

endotrekealaspirasyon sırasında sözel olmayan ağrı puanlarının arttığı ve bu artışa fizyolojik 

ağrı göstergelerinin eşlik ettiği belirlendi. Hastaların sedatize iken hafif düzeyde de dahi 

ağrılarını davranışlarıylabildirmeye çalışması Covid-19 hastalarında sağlık profesyonellerinin 

dikkate alması gereken bir konudur.                 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 hastası, yoğun bakım, ağrı  
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S-161 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Etkilendikleri Çevresel 

Stresörlerin Belirlenmesi 

Hülya ÜSTÜNDAĞ1, Asiye GÜL2, Birgül ÖZKAYA3 

 
1İstanbul Bilgi Üniversitesi 

2İstanbul Kültür Üniversitesi 
3SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET               

Giriş: Cerrahi yoğun bakım üniteleri, tedavi ve bakım için oldukça yararlı olmalarının yanında 

hastaların birçok stresörle yüzyüze kalmasına neden olmaktadır.                 

Amaç: Bu çalışma cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların etkilendikleri çevresel 

stresör algılarının belirlenmesi amacıyla yapıldı.         

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırmanın örneklemini İstanbul’da bulunan bir 

üniversite hastanesinin cerrahi yoğun bakım ünitesinde takip edilen 112 hasta oluşturdu. 

Araştırmada verileri literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan Veri Toplama 

Formu, Yoğun Bakım Ünitesinde Çevresel Stresörler Ölçeği (YBÇSÖ) kullanılarak toplandı. 

Verilerin analizinde, yüzdelik, ortalama, standart sapma, Kruskall Wallis Varyans Analizi, 

Mann Whitney-U testleri kullanıldı. p<0.05 değeri istatistiksel anlamlılık sınırı olarak kabul 

edildi.                    

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamaları 58.70±15.52 dir. %52.7’i erkek, 

%47.3'ü kadın, %35.8’i ilkokul mezunu, %67’ievli olduğu, %75’inin ilave hastalığı bulunduğu 

belirlendi. Hastaların yoğun bakım çevresel stresörler toplam puanı 110.31±30.34 dir. En 

önemli on stresör sırasıyla ağrı, uyuyamama, mahremiyetin olmaması, eşini özlemek, çok sıcak 

ya da çok soğuk bir odada olmak, diğer hastaların ağlama/inlemelerini duymak, sıkılmak, 

burunda ve ağızda tüplerin olması, saatin kaç zamanın ne oluğunu bilmemek, su içememesidir. 

Hastaların demografik özelliklerinden cinsiyet (p=0.023), eğitim durumu (p=0.005), ilave 

kronik hastalık olması durumu (p=0.017)ile YBÇSÖ puan ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu belirlendi.                   

Sonuç ve Öneriler: Hemşireler cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarının stresörlerden 

etkilenme düzeylerini daha aza indirebilmede etkili bir sağlık ekibi üyesidir. Bütüncül bir 

yaklaşımla hastayı hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan değerlendirmesi, bakım 

planlamalarını ve bakımın sonuçlarını olumlu yönde artıracaktır. Cerrahi yoğun bakım 

hemşireleri bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımını planlarken hastaları olumsuz etkileyen 

stresörleri dikkate almalıdır.            

Anahtar Kelimeler: cerrahi yoğun bakım; çevresel stresörler; hasta 
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S-162 Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Anksiyete Durumlarının 

Memnuniyetleri Üzerindeki Etkisi 

Emel KÜLEKCİ1, Sibel YILMAZ ŞAHİN2, Emine İYİGÜN2 

 
1Yüksek Ihtisas Üniversitesi 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Yoğun bakım hasta yakınları, hastaları ile ilgili ölüm korkusunu yoğun olarak yaşarlar 

ve hastane personeli tarafından desteklenmeye gereksinimleri vardır. Hasta ve ailesinin ani ve 

beklenilmeyen bir durumla karşı karşıya kalmaları, ilave olarak hastada gelişen akut bulguların 

varlığı hasta ve yakınlarında anksiyete oluşturmaktadır. Hastanın tedavisinin gidişatını, 

prognozunda yeni ortaya çıkan değişiklikleri hasta yakınlarına bildirmek aile üyelerinin 

anksiyetesini gidermede oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki, hasta yakınları ile etkin 

iletişim ve memnuniyetin sağlanması sağlık hizmetinin önemli bir basamağıdır.       

Amaç: Bu çalışma yoğun bakımda yatan hasta yakınlarının anksiyete düzeylerinin memnuniyet 

düzeylerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma sonuçları ile, ailenin 

anksiyete düzeyi ile birlikte temel beklentilerine yönelmenin yoğun bakımlarda kritik hasta 

bakımında hemşirelere yardımcı olacağı düşünülmektedir.                                

Gereç Yöntem: Araştırmanın evrenini Ekim 2019- Nisan 2020 tarihleri arasında Etimesgut 

Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi İkinci Düzey Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hasta yakınları 

oluşturmaktadır. Yapılandırılmış Soru Formu, Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların 

Ailelerinin Memnuniyeti Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde 

SPSS 22.0 paket programı kullanılmış olup tüm analizlerde istatistiksel önemlilik için p<0.05 

kabul edilmiştir.            

Bulgular: Beck Anksiyete Ölçeği toplam puan ortalamasının 17.55±11.43, Yoğun Bakım 

Ünitesinde Yatan Hastaların Ailelerinin Memnuniyeti Ölçeği toplam puan ortalamasının ise 

73.09±19.18 olduğu belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde yatan hasta yakınlarının anksiyete 

durumu ile memnuniyet toplam puanları arasında negatif yönde ve zayıf derecede istatistiksel 

olarak anlamlı korelasyon olduğu tespit edildi (r=-0.208- -0.275, p<0.05).               

Sonuç ve Öneriler: İkinci düzey yoğun bakım ünitesinde yatan hasta yakınlarının orta düzeyde 

anksiyeteye ve yüksek düzeyde memnuniyete sahip olduğu görüldü. Hasta yakınlarının 

memnuniyetlerinin artması için, hasta yakınları bakımın bir parçası olarak düşünülmeli, hasta 

ile bir bütün olarak ele alınmalı ve gereksinimleri öngörülmelidir. Ayrıca hasta yakınlarının 

memnuniyetinin en az olduğu bilgilendirme memnuniyetini iyileştirebilmek için sistematik ve 

düzenli bilgi akışını sağlayan tedbirlerin alınması faydalı olabilir.       

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım; hasta yakını; aile; anksiyete; memnuniyet. 
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S-163 Covid-19 Tanılı Hastalara Bakım Veren Yoğun Bakım Hemşirelerinin Oksijen 

Tedavisine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi; Çok Merkezli Bir Çalışma 

Yasemin USLU1, Meltem ALTAY2 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

2Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Bakırköy Hastanesi 

 

ÖZET                        

Amaç: COVID-19 tanısıyla hastanede yatan hastaların büyük bir kısmında oksijen tedavisine 

(OT) ihtiyaç duyulmaktadır. Pandemi sonrası yoğun bakımlarda artan OT nedeniyle, bu 

tedavinin uygulayıcısı olan hemşirelerin bilgi ve uygulamalarının değerlendirilmesi önemlidir. 

Araştırma, COVID-19 sürecinde yoğun bakım hemşirelerinin oksijen tedavisine ilişkin bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.          

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte, Türkiye’de özel bir sağlık grubuna ait toplam 16 

hastanenin COVID-19 yoğun bakım hemşireleriyle (N=446) yapıldı. Yoğun bakımların tümü 

3. Düzey ağır hastaların takip edildiği yoğun bakımlardı. Örneklem seçimine gidilmeyip 

çalışmaya katılmaya kabul eden 322 yoğun bakım hemşiresi (%72) örnekleme dahil edildi. 

Veriler Google anket üzerinden literatür kapsamında hazırlanan “Oksijen Tedavisi Bilgi 

Formu” ile toplandı. Formun son halini verirken alanında uzman 6 kişiden görüş alındı. Form 

alt başlıkları; OT yönelik tanımlar, OT endikasyonları ve komplikasyonları, OT Güvenliği, OT 

yöntemleri, OT hasta izlemi, OT hemşirenin sorumlukları şeklindedir. İstatistiksel analizler için 

R vers. 2.15.3 programı (R Core Team, 2013) kullanıldı.           

Bulgular: Hemşirelerin %73.6’sı kadın, %43.8’i sağlık lisesi mezunu, %28.3’ü 3-5 yıl arası 

yoğun bakımda görev yapmakta, %76.1’i staff hemşire olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin OT 

alt boyutlara göre puan ortalaması 40.77 ve 86.21 arasında değişmekte, genel puan ortalaması 

72.99’dur. Hemşirelerin OT bilgi düzeyleri ile mezun oldukları okul ve çalışma şekilleri 

arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05).                 

Sonuç: Yoğun bakım hemşirelerinin OT’de hemşirelik girişimlerine yönelik bilgilerinin 

yeterli, ancak OT tanım ve kavramlara yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu söylenebilir. 

COVİD-19 hastalarında OT güvenli sürdürülmesine yönelik eğitim programları planlanmalı ve 

hemşirelerin yetkinlikleri değerlendirilmelidir.        

Anahtar Kelimeler: Oksijen tedavisi, yoğun bakım üniteleri, yoğun bakım hemşireliği, 

COVİD-19 
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S-164 Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde Hastalara Uygulanan Hemşirelik 

Girişimlerinin İncelenmesi 

Emine YÖNTEM1, Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN2 

 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Amaç: Bu araştırma, Anestezi Sonrası Bakım Ünitesinde hastalara uygulanan hemşirelik 

girişimlerinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.                      

Yöntem: Araştırmanın verileri İzmir ilinde 2. basamak bir hastanenin ASBÜ’ de Temmuz -

Şubat tarihleri arasında toplanmıştır. Çalışmada örneklem yöntemine gidilmemiş olup, evrenin 

tamamıyla çalışılmıştır. 2. basamak bir hastanenin Ameliyathanesinde, ASBÜ’ de yatan 18 yaş 

üzeri 477 hasta araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırma verilerini toplamak amacıyla, 

araştırmacı tarafından literatür bilgileri ışığında hazırlanan “Ameliyat Öncesi Veri Toplama 

Formu” ile “Ameliyat Sonrası Hasta İzlem Formu” olmak üzere 2 form kullanılmıştır. 

Araştırmacı tarafından verilerin toplanması, ameliyattan önce serviste ve ameliyattan sonra 

ASBÜ’ de olmak üzere iki aşamada yapılmıştır. Birinci bölümde, Ameliyat planlanan hastanın 

özelliklerini ve ameliyat öncesi genel durumunu belirlemek amacıyla 20 soru içeren “Ameliyat 

Öncesi Veri Toplama Formu” bulunmaktadır. Araştırmanın yürütülebilmesi için Ege 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı Bilimsel Etik Kurulundan etik kurul onayı 

alınmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü kurumdan ve hastalardan yazılı izin alınmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesi SPSS (Statiscal Package for Social Sciences for Windows) 18.0 versiyonu ile 

bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiş, verilerin analizi için; Sayı ve Yüzde Dağılımları, 

Varyans Analizi, Puan Ortalaması, Fisher, Ki Kare, Mann- Whitney U Testi, Kruskal Walls, 

uygulanmıştır.         

Bulgular: Araştırmada hastaların en fazla genel cerrahi kliniğine ait (%59.7) olduğu, ASA 

fiziksel durumları ASA I (%91.6) olduğu, acil ameliyat (%26.4) olduğu, ASBÜ’ de 

hemşirelerin kateter bakımı için en çok damar yolu bakımı-değişimi yaptığı(%24.5), solunum 

için en çok oksijen uygulaması(%53.6), dolaşım için en çok kanama kontrolü(%99.2), aktivite 

için baş elevasyonu(%85.1), hijyen için en çok yüz/ağız bakımı(%31.9), boşaltım için en fazla 

idrar takibi(%44.7), güvenlik için yatak kenarı(%99) kaldırdığı saptanmıştır. Hastaların ASBÜ’ 

de MASS ile iyileşme puanları incelendiğinde, kabul ortalamasının 8.15±0.95 (min:5, 

maks:10), ASBÜ taburculuk ortalamasının 9.86±0.61 (min:8, maks:10) olduğu, Hastaların 

ASBÜ’ den taburculuk kriterleri değerlendirildiğinde, (%98.5) anestezinin etkisi geçtiği, 

(%100) bilinci tamamen açık, uyanık olduğu, (%98.7) pansumanları kuru ve sağlam olduğu, 

(%95.2) yaşam bulguları dengeli veya en son 30 dk ameliyat öncesi yaşam bulguları ile tutarlı 

olduğu, (%100) aşırı kanama, kusması olmadığı saptanmıştır.      

Sonuç: ASBÜ’de hemşirelerin hastalara en çok kanama kontrolü(%99.2), yatak kenarı(%99) 

kaldırdığı, baş elevasyonu(%85.1), oksijen uygulaması(%53.6), idrar takibi(%44.7), yüz/ağız 

bakımı(%31.9), damar yolu bakımı-değişimi (%24.5), taburculuk kriterleri ile çıkış yaptığı 

saptanmıştır. ASBÜ'den taburculukta hemşireye bağlı gecikme sebeplerinin olmadığı 

bulunmuştur.                  

Anahtar Kelimeler: Anestezi Sonrası Bakım Ünitesi, ASBÜ, Modifiye Aldrete Sınıflama 

Sistemi, Hemşirelik girişimi 
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S-165 Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının El Yıkama 

Durumlarının Değerlendirilmesi 

Murat ERTEN1, Zerrin ÇİĞDEM2 

 
1Mardin Artuklu Üniversitesi 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

 

ÖZET                

Giriş ve Amaç: Enfeksiyon kontrolü için en önemli noktalardan biri el yıkamadır. Çalışmanın 

amacı; cerrahi yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının, hastane 

enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesinde önemli ve etkili bir yol olan el yıkama durumlarını 

ölçmektir.                         

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma, 15.10.2016-15.01.2017 tarihleri 

arasında Sağlık Bakanlığı Mardin Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde yapıldı. 

Çalışmaya, ünitede bulunan 12 hekim ve 17 hemşire dahil edilmiştir. Üniteye girişte ve ünite 

içindeki el yıkama uygulamalarını gözlemlemek amacı ile Çağlar (2007) tarafından, CDC 

(2002) el hijyeni kılavuz ilkeleri doğrultusunda geliştirilen gözlem formu kullanıldı. Veriler 

SPSS 16.0 programında değerlendirilmiştir.         

Bulgular: Çalışanların, %51.7’si ünite içinde el yıkama süresini yanlış olarak yanıtladıkları ve 

el yıkama sırasında izlenmesi gereken sıralamayı tamamının %100 yanlış bildiği, gözlem 

sonuçlarına göre sağlık çalışanlarının; üniteye ilk girişteki el yıkama durumlarına ilişkin yapılan 

toplam 46 gözlem sonucu incelendiğinde; hemşirelerin 1. gözlemde %44.4’ünün, 2. gözlemde 

%25.0’inin, hekimlerin ise %33.3’ünün ellerini hiç yıkamadıkları, üniteye ilk girişte uygun 

teknikle el yıkama oranları hemşirelerin 1. gözleminde %27.8, 2. gözleminde %37.5 ve 

hekimlerin gözleminde %33.3 olarak bulunduğu, ünite içinde el yıkamayı gerektiren durum 

olmasına karşın hemşire 1. gözleminde % 60.3 oranında, hemşire 2. gözleminde %42.6 

oranında ve hekim gözleminde %51.1 oranında sağlık çalışanlarının ellerini yıkamadıkları, 

hekim ve hemşirelerin ünite içindeki el yıkama durumlarını değerlendirmeye ilişkin gözlem 

sonuçları karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu (χ2 =20.08; 

p=0.00) saptandı. İkili karşılaştırmalar sonucu farkın hekimlerle ile hemşire-1’ler arasında 

olduğu, Toplam 716 gözlem sonucuna göre; sağlık çalışanlarının ünite içinde el yıkama 

gerektiren durumların %51.1’inde ellerini yıkamadıkları, Hekim ve hemşirelerin el yıkama 

tekniklerine yönelik gözlem sonuçları karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı saptandı (χ2 =3.10; p=0.39).  

Sonuç ve Öneriler: Araştırma sonucunda, el yıkamayı gerektiren durum olmasına karşın 

hemşire 1. gözleminde % 60.3, hemşire 2. gözleminde %42.6 ve hekim gözleminde %51.1 

oranında sağlık çalışanlarının ellerini yıkamadıkları görülmektedir.            

Anahtar Kelimeler: El yıkama, cerrahi yoğun bakım üniteleri, hastane enfeksiyonu 

 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

794 

 

S-166 Pandemi Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerde Kişisel Koruyucu 

Ekipman İlişkili Cilt Değişiklikleri: Kalitatif Bir Çalışma 

Seher ÜNVER1, Meltem YILDIRIM2, Seda Cansu YENİĞÜN3 

 
1Trakya Üniversitesi 

2University of Vic 
3Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Dünya çapında COVID-19 vakaları bildirilmeye devam ederken, sağlık profesyonelleri 

bu durumla mücadelede ön sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle, yoğun bakım ünitelerinde 

(YBÜ) çalışan hemşirelerin yaşadığı genel sorunlardan biri olan kişisel koruyucu ekipman 

(KKE) ilişkili cilt değişikliklerini belirlemek için hemşirelere yaşadıkları sorunlarla ilgili 

duygularını ifade etme fırsatı verilmesi önemlidir.         

Amaç: Bu araştırmanın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin pandemi sürecinde yaşadıkları 

KKE ilişkili cilt değişikliklerini incelemektir.         

Gereç ve Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım 

dikkate alındı. Araştırmaya katılım için bir eğitim araştırma hastanesinin yoğun bakım 

ünitesinde hemşirelere bilgilendirme yapıldı ve hemşirelerin gönüllü katılımı istendi. Gerekli 

kurumsal izin ve üniversite etik kurulu izni alınarak 14 hemşirenin katılımıyla 1 Kasım - 25 

Aralık 2020 tarihleri arasında veri toplama işlemi tamamlandı. Veri analizi için Collaizzi 

yöntemi ve içerik analizi için ATLAS.ti 8.0 programı kullanıldı.       

Bulgular: Fenomenolojik tanımlayıcı analizler sonucunda toplam 6 ana tema belirlendi. Ana 

temalara ilişkin olarak, hemşirelerin çoğunlukla N95 maske ve siperlik kullanımı nedeniyle 

kulak arkası, burun, yanak ve çene üzerinde KKE ilişkili cilt değişiklikleri yaşadıkları 

belirlendi. En az iki saat KKE giymenin, düşük kaliteli ürünler kullanmanın, uzun çalışma 

saatlerinin ve sıvı kaybı yaşamanın, KKE ilişkili cilt değişikliklerinin başlıca nedenleri olduğu 

belirlendi.                 

Sonuç ve Öneriler: Bu kalitatif araştırmanın bulguları, yoğun bakım hemşirelerinin KKE 

ilişkili cilt değişiklikleri yaşadığını, KKE'lerin cilt uyumluluğunun ve tasarımının 

iyileştirilmesine ve cilt değişikliklerinin önlenmesi için nitelikli ürünlerin tercih edilmesine 

gereksinim duyulduğunu göstermektedir.         

Anahtar Kelimeler: COVID-19, kişisel koruyucu ekipman, yoğun bakım üniteleri, cilt 

değişiklikleri, kalitatif çalışma 

 

 

 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

795 

 

S-167 Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Radyasyon Güvenliği Hakkındaki 

Deneyimleri: Nitel Çalışma 

Hafize SAVAŞ1, Belma AY1, Kamile AKARSU1, Nihal YILDIZ EMRE2, Berrin 

PAZAR1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

2Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Son yıllarda hastalıkların tanılanmasında kullanılan en önemli araçlardan biri tıbbi 

görüntüleme yöntemleridir. Araştırmalar, dünyada her gün 10 milyondan fazla radyografik 

uygulama yapıldığını göstermektedir. Radyografik uygulamalardan portabl radyografiler, 

ameliyathanelerde ve yoğun bakım ünitelerinde en sık kullanılan yöntemlerdendir. Bu 

ünitelerdeki hastalar genellikle farklı tıbbi cihazlara bağlı olup, çok sayıda invaziv girişimleri 

olduğu için radyolojik incelemeler genellikle portabl radyografi cihazları kullanılarak 

yapılmaktadır. Giderek artan oranda radyasyon kullanımının tanı ve tedavide avantajları 

olmasına rağmen, potansiyel tehlikeleri de mevcuttur. Radyolojik tehlikeler hem hastaları hem 

de sağlık çalışanlarını etkilemekte ve ciddi patolojilere yol açabilmektedir. Özellikle yoğun 

bakım hemşireleri radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalma açısından büyük risk altındadır. 

Literatürde sağlık personelinin radyasyon güvenliği konusunda bilgi eksiklikleri olduğu 

bildirilmektedir.            

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin radyasyonun tehlikeleri ve korunma 

yolları hakkındaki deneyimlerini belirlemektir.       

Yöntem: Çalışmanın tasarımı niteliksel olup, fenomenolojik yöntem ile gerçekleştirilmiştir. 

Veriler yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşmeler ile toplanmıştır. İlgili 

Üniversite’nin etik kurulundan gerekli izinler alınmıştır.             

Bulgular: Araştırmaya sekiz yoğun bakım hemşiresi katılmıştır. Katılımcıların tamamının 

cinsiyeti kadın olmakla beraber yaş ortalamaları 30, yoğun bakımda çalışma süresi ortalamaları 

10 yıldır. Tüm katılımcılar, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi içerisinde radyasyon güvenliği 

eğitiminin yer aldığını fakat bu eğitimin yeterli olmadığı ifade etmişlerdir. İçerik analizi 

sonrasında, “Eğitim eksikliği”, “Belirsizlik”, “Farkındalık”, “İletişim eksikliği”, “Zaman 

sorunsalı”, “Uzun süre maruziyet”, “Kaygı” ve “Beklentiler” olmak üzere sekiz tema 

belirlenmiştir.              

Sonuç ve Öneriler: Bu araştırmada, yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin 

radyasyondan korunma ilkeleri hakkında bilgi eksiklikleri olduğu ve kurumların yoğun bakım 

ünitelerinde radyasyondan korunmaya yönelik yeterli tedbirleri almadığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelere, radyasyon etkenleri ve korunma 

yolları hakkında sürekli eğitimlerin verilmesi ayrıca yoğun bakım ünitelerinde radyasyon 

güvenlik önlemlerinin arttırılması önerilmektedir. Bu alanda bilgi düzeyini belirleyecek nicel 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir.         

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, Radyasyondan korunma, Radyografi, Yoğun Bakım 

Üniteleri, Hemşire 
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S-168 Kişi Merkezli Perioperatif Hemşirelik Ölçeğinin Geçerlik Güvenirliği 

Tuğba ALBAYRAM1, Şükriye İlkay GÜNER1 

 
1Gaziantep Üniversitesi 

 

ÖZET               

Giriş: Kişi merkezli bakım, hem hastanın memnuniyetini hem de sağlık durumunu 

iyileştirirken, hastaneye yatışın kısaltılması ve tıbbi giderlerin azaltılması gibi diğer olumlu 

etkilere de sahiptir.             

Amaç: Bu araştırma, “Kişi Merkezli Perioperatif Hemşireliği Ölçeği” nin Türkçe geçerlik ve 

güvenirliğini değerlendirmek amacıyla metodolojik olarak gerçekleştirildi.     

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 185 ameliyathane hemşiresi oluşturdu. Araştırma verileri 

“Hemşire tanıtım formu” ve “Kişi Merkezli Perioperatif Hemşirelik Ölçeği” ile araştırmacılar 

tarafından internet aracılığıyla toplanıldı. Ölçeğin geçerlik analizinde; dil eş değerliği, kapsam 

geçerliği, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, güvenirlik analizinde; iç tutarlılık, madde 

toplam korelasyonları ve tekrar test yöntemi kullanıldı.     

Bulgular: Ölçeğin madde-toplam puanları 0.519 ile 0.804 arasında değiştiği, Cronbach Alfa 

katsayısının 0.939 olduğu bulunmuştur. Ölçek beş faktörlü yapıdan oluşmakta ve yapılan 

doğrulayıcı faktör analizine göre uyum indeksleri χ2 (Cmin/df) 2.065; CFI 0.957; IFI: 0.958; 

TLI: 0.944 ve RMR:0.051 ile mükemmel uyum, RMSEA 0.076; NFI 0.921 ve AGFI 0.836 ile 

kabul edilebilir uyum gösterdiği tespit edilmiştir (p=0.000). Ölçeğin ayrışma geçerliliğinin 

AVE: 0.59 ve CR: 0.88 olduğu ve uyuşma geçerliliği korelasyonlarının yüksek olduğu 

bulunmuştur. 18-25 yaş aralığındaki ameliyathane hemşirelerinin ölçeğin ‘’bilgi paylaşımı’’ ve 

‘’uzmanlık’’ alt boyutlarının puan ortalamalarının yüksek olduğu; eğitim seviyesi azaldıkça 

ölçek toplam puan ortalamalarının düşük olduğu sonucuna varılmıştır.                

Sonuç: Perioperatif bakım kalitesinin belirlenmesinde kullanılabilecek Kişi Merkezli 

Preoperatif Hemşireliği Ölçeğinin, yeterli geçerlik ve güvenirlik göstergelerine sahip bir ölçme 

aracı olduğu söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kişi merkezli bakım; Perioperatif hemşirelik; Geçerlik; Güvenirlik; Ölçek 
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S-169 Metaverse Hemşirelik Alanına Neler Getirecek 

Muhammet DAMAR1, Hale TURHAN DAMAR2 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi 

2İzmir Demokrasi Üniversitesi 

 

ÖZET                 

On dokuzuncu yüzyıla kadar örgün eğitimde dersler genellikle okuma-yazma eğitimi şeklinde 

gerçekleştirilmekteydi. Fakat işler yirminci yüzyılla birlikte değişmeye başladı. Teknolojinin 

de değişmesi ile birlikte pek çok teknolojik araç eğitim ve öğretim faaliyetlerinde hayatımıza 

girmeye başladı. Özellikle bilgisayar ve mobil teknolojiler ile birlikte grafik ara yüz sistemleri 

ve Web 2.0 teknolojisinin gelişimi eğitimde etkileşimli dijital ortamların oluşturulmasına imkân 

vermiştir. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik günümüz dünyasında bu teknolojilerin en 

önemlilerinden birisidir. Elbette son dönemde şemsiye bir terim olarak ortaya atılan Metaverse 

bu teknolojilerinden en önemlisi ve kritiğidir. Metaverse kelimesi ilk olarak 1992’de Neal 

Stephenson tarafından yazılan Snow Crash adlı spekülatif bir kurgu parçasında ortaya çıktı. Bu 

romanda Stephenson, metaverse’yi büyük bir sanal ortam olarak tanımlamaktadır. Romanda 

metaverse, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve interneti birleştiren sanal bir paylaşılan 

alandır. Metaverse, aslında sizinle gerçeklik arasındaki katman, olarak da 

tanımlanabilmektedir. Sağlık sektöründen, savunma sektöründen, savunma sektöründen eğitim 

sektörüne kadar pek çok alanda ilgi görmekte ve kendine uygulama alanı bulmaktadır. 

Çalışmamız bu yönüyle metaverse kavramını hemşirelik literatürü ve uygulama alanı ile 

tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma metaverse gibi güncel bir teknolojinin hemşirelik alanında 

hangi tür problemlere çözüm getirebileceğini, diğer sektörlerdeki uygulama alanları ile birlikte 

ortaya koymaktadır.          

Anahtar Kelimeler: Metaverse, hemşire, eğitim, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik. 
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S-170 Acil Cerrahi Geçiren Hastalarda Covid-19 İlişkili Postoperatif Mortalite ve 

Komplikasyonların İncelenmesi 

Fadime ÇINAR1, Fatma ETİ ASLAN2 

 
1Nişantaşı Üniversitesi 

2Bahçeşehir Üniversitesi 

 

ÖZET             

Amaç: 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) olan ve acil cerrahi girişim geçiren hastalarda 

mortalite ve komplikasyon oranları hakkında sınırlı veri bulunmaktadır. Bu araştırmada acil 

cerrahi geçiren hastalarda covid-19 ilişkli postoperatif mortalite ve komplikasyonların 

incelenmesi amaçlandı.                        

Gereç ve Yöntem: Retrospektif ve kohort tipte yapılan bu araştrmanın evrenini 17 Mart 2020 

-17 Mart 2021 tarihleri arasında İstanbul’daki iki özel hastanede acil olarak cerrahi işlem 

geçiren 131 hastaya ait veriler oluşturdu. Örneklem seçimi yapılmayarak evrenin tamamı 

değerlendirmeye alındı. Veriler hastanenin bilgi işlem sistemi üzerinden araştırmacılar 

tarafından oluşturulan Veri Toplama Formu ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS-

25 paket programı kullanıldı.           

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen 117 hastanın 44'ü (%37,6) COVID-19 tanısı aldığı ve 

COVID-19 olanlarda %56,8'sının(n=25) ameliyat öncesi, %43.2'sinin (n=19)ameliyat sonrası 

laboratuvar testinin (PCR) pozitif olduğu saptandı. Perioperatif mortalite COVID-19 negatif 

olanlarda %2,73 (n=2)iken, COVID-19 pozitif olanlarda oran %11,36 (n=5) , [aRR = 9.31; %95 

güven aralığı (GA), 5,08–13,43] olduğu ve anlanlı fark bulunduğu (p<0.05) belirlendi. COVID-

19 hastalarının %70,45'ünde sepsis/şok, solunum yetmezliği, pnömoni, akut solunum sıkıntısı 

sendromu ve akut böbrek hasarı olmak üzere ciddi komplikasyonlar saptandı. Bu oranın 

COVID-19 negatif olanlarda %17,80 olduğu ve aralarında anlamlı fark bulunduğu (p<0.05) 

belirlendi. COVID-19 hastalarında yoğun bakım ünitesine kabul oranı %43.18 iken COVİD-19 

olmayan hastalarda bu oranın %15.9 olduğu ve aralarında anlamlı bir fark bulunduğu (p<0.05) 

belirlendi. COVİD-19 tanılı olan hastalarda kronik hastalık varlığı oranı COVİD-19 

olmayanlardan yüksekti ve anlamlı bir fark mevcuttu(p<0.05).                        

Sonuç: COVID-19 tanısı acil cerrahi geçiren hastalarda perioperatif morbidite ve mortaliteye, 

kötü klinik prognoza neden olabilmektedir. Bu nedenle acil cerrahi girişimler için olumsuz 

sonuçların azaltılmasına yönelik tedavi algoritmaları geliştirilmesi ve daha kapsamlı çalışmalar 

yapılması önerilmektedir. Böylece gelecekteki salgınlar için bir eylem planı hazırlanabilir.

             

Anahtar Kelimeler: Covid-19, acil cerrahi cerrahi, mortalite 
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S-171 Acil Ameliyata Alınan ve Postoperatif Covid-19 Testi Pozitif Olan Hastalardan 

Cerrahi Ekibe Bulaşın Değerlendirilmesi 

Ayşe DURSUN1, Fırat DURNA1 

 
1Nevşehir Devlet Hastanesi 

 

ÖZET             

Giriş: Covid-19 pandemisi Dünya çapında sağlık personellerini önemli ölçüde etkilenmiştir. 

Ameliyathane personelleri pandemi sürecinde ciddi risk altında olan gruptur. Vaka sayıları ve 

artış hızları ile bağlantılı olarak elektif vakalar ertelenmiş olsa da acil operasyonlar her zaman 

devam etmiştir. Bu çalışmada pandemi sürecinde hastanemizde acil operasyona alınan, 

preoperatif Covid Polymerase Chain Reaction (PCR) sonucu bilinmeyen ancak postoperatif 

Covid-PCR pozitif olgulardan ameliyathane ekibine bulaş durumları araştırılmıştır.         

Yöntem: Mart 2020 – Eylül 2021 tarihleri arasında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde acil 

operasyona alınan, preoperatif Covid-PCR testi sonuçlanmamış ve postoperatif Covid-PCR 

pozitif gelen hastalar retrospektif taranmıştır. Hastaların operasyon verileri ve ameliyat ekibinin 

postoperatif 5 gün içerisinde covid pozitifliği değerlendirilmiştir.         

Bulgular: Mart 2020 – Eylül 2021 tarihleri arasında hastanemizde yaklaşık 490 acil vaka 

alınmıştır. Bu süreçte postoperatif test sonucu pozitif çıkan 6 hasta tespit edilmiştir. Hastaların 

4’ü erkek, 2’sı kadındır. Yaş ortalaması 56.83±9.3‘dür. Üç hasta genel cerrahi tarafından diğer 

üç hasta ise ortopedi tarafından operasyona alınmıştır. Bir hastaya genel anestezi, diğer beş 

hastaya spinal anestezi uygulanmıştır. Ortalama operasyon süresi 95 dakikadır. Üç hasta 

postoperatif dönemde covid nedeniyle ex olmuştur. Vakalarda bir cerrah, bir anestezi uzmanı, 

iki hemşire, bir anestezi teknikeri, bir ameliyathane personeli olmak üzere toplam altı personel 

dahil olmuştur. Hastaların Covid-PCR sonuçları pozitif olduğu öğrenildiğinde ameliyat 

ekiplerine Covid-PCR testi yapılmıştır. Toplamda 36 sağlık personelinden sadece bir cerrah 

postoperatif beş gün içerisinde covid’e yakalanmıştır. 35 sağlık personelinde ameliyathanede 

bulaş düşündürecek Covid-PCR pozitifliği saptanmamıştır.                      

Sonuç: Hastanemizde operasyona alınan tüm hastalardan preoperatif Covid-PCR testi 

görülmektedir. Covid-PCR sonucu beklenemeyecek acil vakalarda gerekli tedbirler alınarak 

ameliyathane ekibine bulaş riski minimuma indirilmiştir.       

Anahtar Kelimeler: covid, acil operasyon, pandemi 
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S-172 Covid-19 Pandemisinde Travma Nedeniyle Hastaneye Nakledilen Hastaların Test 

Pozitifliğinin İncelenmesi 

Zeynep KAPLAN AFACAN1, Fatma ETİ ASLAN1 

 
1Bahçeşehir Üniversitesi 

 

ÖZET             

Travma, canlı üzerinde fiziken ve ruhen yaralanmaya neden olan, beden bütünlüğünü olumsuz 

etkileyen bölgesel işlev bozukluğu olarak tanımlanabilir (Cengiz, 2015). Tüm dünyada 

özellikle genç yaş gurubundaki bireyleri etkileyen, her yıl yaklaşık beş milyon bireyin ölümü 

ile sonuçlanan en önemli sağlık sorunlarından biridir (Gök & Yanar, 2020; WHO, 2020). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında ülkemizde travma nedeniyle 33 

bin bireyin hayatını kaybettiği bilinmektedir (TÜİK, 2020). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 

COVID-19’u pandemi olarak ilan etmesini takiben hastalık görülen ülkelerde olduğu gibi 

ülkemizde de sağlık sistemine yönelik ek önlemler alınmıştır. Bu önlemlerin hem hastane acil 

servislerinde hem de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda uyulması önerilir (SB, 

2020). Travmalı hastaların müdahalesi sırasında hasta ile yakın temasta bulunulması hastanın 

aciliyeti nedeniyle kaçınılmaz olabilir (Tokem ve ark., 2020). Bununla birlikte hastanın 

taşınması sırasında genel durumu stabil olan, şok belirtileri gözlemlenmeyen hastalar ile 

temasın en aza indirilebilir olduğu, hayati bulguların alınmasının ertelenebileceği 

bildirilmektedir (PAHO, 2020 & Mazolli et al., 2020). Acil servise nakledilen hastaların yaşam 

bulguları, laboratuvar testleri ve görüntüleme sonuçlarına göre COVİD-19 açısından 

değerlendirilmekte, bu nedenle rutin olarak PCR testi yapılmamaktadır (Duman Atilla, Ö. & 

Kılıç, T.Y., 2020).                   

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, Travma, Hasta Nakli 
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S-173 Covid-19 Tanılı Hastalarda Fowler ve Prone Pozisyonunun Oksijen Saturasyonu 

Üzerine Etkisininin Belirlenmesi 

Yeşim İŞLER IŞILDAK1, Fatma ETİ ASLAN2, Göknur PARLAK1 
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ÖZET               

Giriş ve Amaç: Koronavirüs-2019(COVID-19) tanılı klinik hastalarında, pulmoner 

inflamasyonun gelişmesiyle oluşan akciğer perfüzyonunda bozulma hipoksemiyi 

oluşturmaktadır. Bu hastalarda hipokseminin iyileştirilmesi ve pulmoner dolaşımı rahatlatmak 

için prone(yüzüstü) pozisyon uygulanmaktadır. COVID-19 tanısıyla yoğun bakım üniteleri 

dışında klinik ortamda takip edilen hastaların tedavi sürecinde pozisyon uygulamasına yönelik 

yeterli araştırmaya rastlanmamıştır. Araştırma COVID-19 tanısıyla kliniklerde tedavi alan 

hastalarda fowler pozisyon (oturma pozisyonu) ve prone pozisyonunun (yüzüstü pozisyon) 

oksijen saturasyonu üzerine etkisini incelemek amacıyla yapıldı.      

Yöntem: Yarı deneysel model kullanılan araştırmanın evrenini kamuya ait bir hastanenin 

pandemi servisinde yatan hastalar oluşturdu. Araştırmaya örneklem seçimine gidilmeyerek 

14.01.2021-30.03.2021 tarihleri arasında pandemi servisine yatan ve dahil edilme kriterlerine 

uyan 40 hasta (n=40) dahil edildi. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul izni ve hasta onamı 

alındı. Veriler toplanırken hastalara önce fowler pozisyonu verildi daha sonra prone pozisyonu 

verildi. İki pozisyon arasında 15 dakika beklendi. Her pozisyon uygulanırken başlangıç ölçümü, 

30. dakika ve ilk dört saatteki saat başı oksijen saturasyonu, nabız, solunum ve kan basıncı 

ölçümleri yapıldı ve araştırmacı tarafından hazırlanan demografik özellikler formu ve veri 

toplama formuna anında kaydedildi. Verilerin analizinde bağımlı örneklem t testi ve wilcoxon 

işaret testi kullanıldı.          

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların %50’sini (n=20) 45-64 (orta yaş) yaş 

aralığında olanlar oluşturdu ve %60’ı (n=24) erkek hastaydı. Semptomlar %65 oranında (n=26) 

solunum sıkıntısı, öksürük, ateş, halsizlik, terleme ve baş ağrısı olduğu belirlendi. Hastaların 

%22,5 (n=9) hipertansiyon ve diyabet tanısı vardı. Pozisyon ihtiyacı yatıştan sonraki ilk beş 

günde %95 (n=38) bulundu. Tedavi sonrası taburculuk durumu %85 (n=34) ile evine yapıldı. 

Prone pozisyondaki oksijen saturasyonu ölçümleri birinci saatte, ortalama ve standart sapma 

değeri 93,15±1,718 (p=0,035), ikinci saatte 93,60±1,809 (p=0,019), üçüncü saatte 93,93±1,774 

(p=0,006), dördüncü saatte 94,15±1,718 (p=0,002) bulundu. Sonuçların fowler pozisyonundaki 

oksijen saturasyonu oranlarına göre daha yüksek olmasının istatiksel olarak anlamlı olduğu 

saptandı. Hastaların kalp hızı ve kan basıncı ortalamalarında ise her iki pozisyonda anlamlı bir 

farklılık görülmediği belirlendi (p>0,05).       

Sonuç ve Öneriler: Yoğun bakım ünitesi dışında kliniklerde COVID-19 tanısı ile tedavi alan 

hastalarda fowler ve prone pozisyon uygulandığında prone pozisyonun oksijen saturasyonuna 

olumlu etkisi olduğu görüldü. Bu nedenle kliniklerde COVID-19 tanısı ile yatan hastalarda 

sakıncalı bir durum yoksa belli aralıklarla prone pozisyonu verilmesi önerilir. Yeterli klinik 

kanıtların oluşması için daha fazla hasta grupları ile araştırma yapılabilir.            

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pron pozisyonu, SARS-CoV-2, solunum yetmezliği, yatan 

hastalar 
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S-174 Covid-19 Tanısı Sonrası Ards Gelişen ve Ecmo Tedavisi Uygulanan Bir Hastanın 

Gordon Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 

Vahit DALKIZAN1, Gülbahar ÇALIŞKAN1, Neriman AKANSEL2 
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ÖZET             

Giriş: Entübe edilen ve uzun süre tedaviye cevap vermeyen hastalarda Extrakorporeal 

Membran Oksijenizasyonu (ECMO) hastaları yaşatabilmek için umut verici bir yaklaşım olarak 

kullanılmaktadır.               

Amaç: Bu çalışmanın amacı Covid-19 tanısı sonrası ARDS gelişen ve ECMO tedavisi 

uygulanan bir hastanın Gordon’un FSÖ modeline göre verilen hemşirelik bakımının etkisini 

değerlendirmektir.             

Olgu: Hasta 37 yaşında, erkek, kronik hastalığı olmayan, Covid-19 tanısı konduktan sonra evde 

2 gün geçirmiş ve ardından solunum sıkıntısı nedeni ile acil servise başvurmuştur. BT’si Covid 

ile uyumlu olan hasta kliniğe yatırıldı. Burada izlenen hastanın 4. günden sonra SpO2 değeri 

düşmeye başlayınca 2.basamak YBÜ’ne alındı. YBÜ ne yatışta; CRP:28.8, Glukoz:105, 

Üre:36.8, WBC:17.75, Albümin: 36.2, Kretinin 1.01. idi. Yüksek akımlı oksijen tedavisine 

rağmen 2 gün sonra solunumu ve hemodinamik parametreleri bozulmaya başladı (TA:144/92 

Nabız: 157; Ateş:36,5, SpO2: 60, PO2: 36,8, CO2: 50,4) Genel durumu kötüleşen hasta 6. 

günde entübe edildi ve ECMO tedavisine başlandı. Hastaya tedavi sürecinde verilen hemşirelik 

bakımı Gordon’un FSÖ Modeli doğrultusunda 11 başlıkta incelendi. YBÜ alındığında bilinci 

açık, GKS’si 15, ajitasyon ve dispnesi olan hastaya sedasyon ve ECMO uygulanmasından sonra 

derin komadaydı. İlk yatışta oral yolla beslenebilen hasta, YBÜ’de NG sonda ile beslendi. 

ECMO Uygulamasından sonra el ve ayaklarda 3+ ödem gelişti. Hastaya cilt bakımı yapıldı ve 

basınç yarası gelişmesini önlemek için önlem alındı. Defekasyon ihtiyacını yatakta karşılayan 

hastaya, foley sonda takıldı. Yatak içi egzersizler uygulanan hasta DVT yönünden izlendi. 

Derin sedasyondaki hastanın GKS’si 6 olarak seyretti. Beş aylık evli olan ve çocuğu 

bulunmayan hastanın eşi hastalığı kabul etmekte zorlandı, sürekli tedirgin ve endişeliydi. Eşinin 

durumun ciddiyetini anlamasına yardımcı olundu ve soruları cevaplandı.    

Sonuç ve Öneriler: NANDA’ya göre; solunum fonksiyonlarında bozulma, gaz değişiminde 

bozulma, beslenmede değişim, deri bütünlüğünde bozulma riski, enfeksiyon riski, periferik 

dolaşımda bozulma riski, aile süreçlerinin kesintiye uğraması, etkisiz inkâr tanıları konarak 

hemşirelik bakımı uygulandı. FSÖ modelinin hastanın hemşirelik bakımını sürdürmede etkili 

olduğu görüldü.            

Anahtar Kelimeler: Covid 19, FSÖ, ECMO, hemşirelik, NANDA 
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ÖZET             

Giriş: Noninvazif mekanik ventilasyon (NIMV), aktif COVID-19 enfeksiyonu olan hastalara 

solunum desteği vermek için uygulanabilir.         

Amaç: Bu araştırma, 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde COVID-19 hastalarında tam yüz 

maskesi ile uygulanan NIMV’nin sonuçlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. 

Gereç Yöntem: Araştırma 15 Ağustos- 15 Kasım 2021 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi 

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Basamak COVID-19 Yoğun Bakım 

Ünitesinde NIMV tedavisi uygulanan COVID-19 enfekte hastalar (n=31) üzerinde yürütüldü. 

Araştırmanın örneklemini, 5 litre/dk ve üstünde nazal oksijen desteğine rağmen oksijen 

saturasyonu <%93 olan ve solunum güçlüğü belirtileri (dispne, takipne) gösteren hastalar 

oluşturdu. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından literatüre dayalı olarak geliştirilen anket 

formu ile dolduruldu. Veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak değerlendirildi.  

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması 68.90±9.97 

(41-82) yıl olup % 51.6’sı erkektir. Hastaların %16.1’inin sigara kullandığı ve komorbid 

hastalıkları incelendiğinde %61.3’ünde hipertansiyon ve %45.2’inde diyabetes mellitus olduğu 

belirlenmiştir. NIMV öncesi, ilk uygulama sonrası ve 24 saat sonra yapılan ölçümlerde; 

solunum değerleri yönünden ölçümler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmazken 

(p>0.05), SpO2 değerleri yönünden ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

(p<0.001) bulunmuştur. NIMV öncesi ve 24 saat sonra yapılan venöz kan gazı ölçümlerinde; 

pH, PO2, SO2 değerleri yönünden ölçümler arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmazken 

(p>0.05), PCO2 değerleri yönünden ölçümler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

(p<0.05) bulunmuştur.         

Sonuç ve Öneriler: NIMV uygulamasının COVID-19 hastalarında SpO2 ve venöz PCO2 

değerleri yönünden etkili olduğu görülmüştür. COVID-19 hastalarında akut hipoksemik 

solunum yetmezliğinin yönetiminde etkili bir seçenek olarak kullanılabilir.                     

Anahtar Kelimeler: COVID-19, noninvazif mekanik ventilasyon, yoğun bakım hastası 
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ÖZET             

Giriş: Pandemi sürecinde ameliyat olacak hastaların cerrahi korkusuna Covid-19 korkusu da 

eklendiğinden, bu korkuların bilinmesi ameliyat sonrası hemşirelik bakımının planlanması, 

uygulanması ve iyileşmenin hızlandırılması açısından önemlidir.                  

Amaç: Araştırmanın amacı, cerrahi hastalarında Covid-19 korkusu ile cerrahi korku arasındaki 

ilişkiyi incelemektir.           

Yöntem: Prospektif, kesitsel, tanımlayıcı ve korelasyonel araştırmaya T.C. Aydın Devlet 

Hastanesi’nde elektif cerrahi planlanan toplam 100 kişi katıldı. Araştırmanın etik kurul izni ve 

gönüllü hastaların onamları alındı. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle 

‟Hasta Tanıtım Formu’’, “Koranavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği”, ‟Cerrahi Korku Ölçeği’’ 

ile toplandı. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan, t testi, Mann 

Whitney U, Kruskal Wallis ve Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı.  

Bulgular: Cerrahi hastalarının koronavirüs (14.89±5.91) ve cerrahi korkusu (33.26±18.85) orta 

düzeyde olup aralarında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulundu (p= 0.00, r= 0.42). Hastaların 

cerrahinin kısa vadeli sonuçlarından en çok ağrıdan, uzun vadeli sonuçlarından ise en çok 

iyileşme sürecinin uzun olmasından korktukları belirlendi. Yakın çevresinde Covid-19 tanısı 

olan hastaların olmayanlara göre cerrahi korku düzeyi istatistiksel olarak yüksekti (t=12.18, 

p>0.05).             

Sonuç: Hastaların koronavirüs ve cerrahi korkuları orta düzeydedir. Koronavirüs korkusu 

arttığında ve yakınlarında koronavirüs olanlarda cerrahi korku artmıştır. Öneriler: Pandemide 

hastaların koronavirüs ve cerrahi korkuları ameliyat öncesinde değerlendirilerek hemşirelik 

girişimleri uygulanmalıdır. Anahtar kelimeler: Cerrahi hastası, koronavirüs korkusu, cerrahi 

korku. 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi hastası, koronavirüs korkusu, cerrahi korku. 
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ÖZET             

Amaç: Bu araştırma, pandemi sürecinde ameliyat öncesi hastaların Covid-19 korkusu ve 

cerrahi korkusu arasındaki ilişkiyi, aynı zamanda bu korkuların taburculuk anksiyetesine 

etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.        

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, korelasyonel ve prospektif olarak yürütülen bu çalışma  etik 

kurul ve kurum izinlerinin alınmasının ardından Mayıs- Ekim 2021 tarihleri arasında İzmir 

ilindeki bir üniversite hastanesinin Genel Cerrahi, Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Göğüs ve 

Kalp Damar Cerrahisi kliniklerindeki 100 hasta ile yürütülmüştür. Çalışma verileri “Hasta 

Tanıtıcı Özellikler formu”, “Covid 19 Korku Ölçeği”, “Cerrahi Korku Ölçeği” ve “Hastane 

Anksiyete ve Depresyon Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi t-testi, tek yönlü 

varyans analizi, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.      

Bulgular: Çalışamaya dahil edilen 100 hastanın yaş ortalaması 56.02±16,77 yıl, %38’i kadın, 

%62’si erkek idi. %25’i bekar, %75’i evlidir. %97’sinin sosyal güvencesi bulunmaktadır. 

%46’sı ilk-orta okul, %18’i lise, %27’si yüksekokul ve üzeri mezun olduğu, %9’u okur-yazar 

olmadığı belirlenmiştir. Hastaların ameliyat öncesi Covid 19 korku ölçeği puan ortalaması 

3.53±1,12 idi. Hastaların ameliyat öncesi cerrahi korku ölçeği puan ortalaması 4.63±2,37 idi. 

Hastane taburculuk öncesi hastane anksiyete ve depresyon ölçeği puan ortalaması 1.38±0,53 

idi. Ameliyat öncesi Covid 19 korku ile cerrahi korku arasında negatif yönde ilişki olduğu 

saptandı (r: -501, p<0.001). Ameliyat öncesi Covid 19 korkusu ile hastane anksiyetesi arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Ameliyat öncesi Covid 19 korkusu ile yaş arasında 

negatif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (r : -061, p<0.05). Hastaların tanıtıcı özelliklere göre 

kadın ve erkekler arasında ameliyat öncesi cerrahi korku algılamaları ile ilgili anlamlı bir fark 

olduğu bulundu (p<0.05). Hastaların sosyal güvencesinin var olması ile ameliyat öncesi cerrahi 

korku arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0.05). Ameliyat türleri ile hastane anksiyetesi 

arasında anlamlı bir fark saptandı (p<0.001). Ameliyat türleri arasında genel cerrahi ve ortopedi 

kliniklerinde görülen taburculuk öncesi hastane anksiyetesi üroloji kliniğinde bulunan hastalara 

oranla daha fazla olduğu saptandı (p< 0.05). Ameliyat türlerine göre genel cerrahi, kalp damar 

cerrahisi ve ortopedi kliniğinde bulunan hastaların taburculuk öncesi hastane anksiyetesi, 

nöroşirurjiye göre daha fazla olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Araştırma sonucunda Covid 19 

korkusunun, cerrahi korku ve yaş arasında ilişki olduğu, hastalarda ameliyat öncesinde Covid 

19 korkusunun artmasıyla cerrahi korkunun azaldığı, yaş arttıkça Covid 19 korkusunun azaldığı 

belirlenmiştir. Covid 19 korkusu ile hastane anksiyetesiyle ilişki olmadığı hastane 

anksiyetesinin daha çok ameliyat türleri ile ilişkili olduğu ve nöroşirurji kliniğinde daha az 

görüldüğü bulunmuştur.           

Anahtar Sözcükler: Covid-19, korku ve anksiyete, cerrahi 
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ABSTRACT            

Aim: This research was conducted to examine the relationship between the fear of Covid-19 

and fear of surgery in pre-operative patients during the pandemic process, as well as the effect 

of these fears on discharge anxiety.          

Material and Methods: This descriptive, correlational and prospective study was conducted 

with 100 patients in the General Surgery, Orthopedics, Neurosurgery, Urology, Thoracic and 

Cardiovascular Surgery clinics of a university hospital in Izmir between May and October 2021, 

after obtaining ethical committee and institutional permissions. Study data were obtained by 

using the "Patient Characteristics form", "Covid 19 Fear Scale", "Surgical Fear Scale" and 

"Hospital Anxiety and Depression Scale". Data analysis t-test, one-way analysis of variance, 

Pearson correlation analysis were used.                 

Results: The mean age of 100 patients included in the study was 56.02±16.77 years, 38% were 

female and 62% were male. 25% are single, 75% are married. 97% of them have social security. 

It was determined that 46% of them graduated from primary and secondary school, 18% of 

them graduated from high school, 27% of them graduated from college or higher, and 9% were 

illiterate. The mean preoperative Covid 19 fear scale score of the patients was 3.53±1.12. The 

mean preoperative surgical fear scale score of the patients was 4.63±2.37. The mean score of 

the hospital anxiety and depression scale before discharge from the hospital was 1.38±0.53. A 

negative correlation was found between preoperative Covid 19 fear and surgical fear (r: -501, 

p<0.001). There was no significant relationship between preoperative fear of Covid 19 and 

hospital anxiety (p>0.05). A significant negative correlation was found between preoperative 

fear of Covid 19 and age (r : -061, p<0.05). It was found that there was a significant difference 

in preoperative surgical fear perceptions between men and women according to the descriptive 

characteristics of the patients (p<0.05). It was determined that there was a significant 

relationship between the patients' social security and preoperative fear of surgery (p<0.05). A 

significant difference was found between the types of surgery and hospital anxiety (p<0.001). 

Among the types of surgery, pre-discharge hospital anxiety seen in general surgery and 

orthopedics clinics was found to be higher than patients in urology clinics (p< 0.05). According 

to the types of surgery, patients in general surgery, cardiovascular surgery and orthopedics 

clinics were found to have more hospital anxiety before discharge than neurosurgery (p<0.05). 

Conclusion: As a result of the research, it was determined that the fear of Covid 19 is related 

to the fear of surgery and age, that the fear of surgery decreases as the fear of Covid 19 increases 

before the surgery, and that the fear of Covid 19 decreases as the age increases. It was found 

that fear of Covid 19 was not associated with hospital anxiety, but hospital anxiety was mostly 

related to types of surgery and was less common in neurosurgery clinics.  

Keywords: Covid-19, fear and anxiety, surgery 

 

GİRİŞ 

COVİD-19, yeni keşfedilen bir koronavirüsün neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. 

COVİD-19 hastalarının tüm hastalıkları boyunca optimal bakımı için bütünsel olan güvenilir 

rehberlik sağlamak gereklidir. Korku, potansiyel tehditle başa çıkmak için enerjiyi harekete 

geçirmeye hizmet eden uyarlanabilir bir duygudur. Öte yandan ileri gelen söylentiler insanların 

inançlarını korku ve kaygı nedenine dönüştürebilir. Bu bağlamda korku ve anksiyete hasta ile 

iletişimde ve diğer müdahalelerin uygulanmasında dikkate alınmalıdır.  

Ameliyat öncesinde yaşanan korku, anksiyete pandemi sürecinde COVİD-19 korkusu 

ile birleşmiştir. Ameliyat öncesi hastaların % 60-92'sinin anksiyete yaşadığı bildirilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda ameliyat öncesi anksiyetenin otonom yanıtta, taşikardi, hipertansiyon ve 

aritmi ve intraoperatif hipotermi riskini, komplikasyon oranını artırırdığı, yara iyileşmesini 
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geciktirdiği ve hastanede kalış süresini uzattığı belirlenmiştir. (Nigussie, Belachew ve 

Wolancho, 2014).  Jiwanmall ve arkadaşlarının 2020 yılında hastaların ameliyat öncesi 

anksiyetelerini incelediği ve 399 hastayı kapsayan çalışmasında hastaların % 58.1'inin önemli 

ameliyat öncesi anksiyete yaşadığı, enjeksiyon korkusunun, ameliyat sırasında uyanma 

korkusunun ve hastanın anestezi ve ameliyatla ilgili ek bilgi ihtiyacı istemesinin, ameliyat 

öncesi anksiyete ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Hastaların ameliyat öncesinde var olan korku 

ve anksiyeteleri taburculuk öncesinde de devam edebilmektedir. Hastalar yapılan ameliyatın 

sonuçlarına bağlı olarak eve gittiklerinde de nelerle karşılaşacaklarını bilmedikleri, neler 

yapmaları gerektiği konusunda bilgi gerekesinimlerinin karşılanmaması gibi nedenlerle 

taburculuk öncesinde anksiyete yaşayabilmektedirler. 

1 Aralık 2019 tarihinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 

pandemisi tüm bireylerde korku ve anksiyeteye yol açmıştır (Saadat vd, 2020). Taylor ve 

arkadaşlarının 2020 yılında yapmış olduğu çalışmada COVİD Stres Ölçekleri (CSS) 

oluşturulmuştur ve bu ölçek ile tehlike ve kontaminasyon, ekonomik sonuçlarla ilgili korkular, 

koronavirüs ile ilgili yabancı düşmanlığı, kompulsif kontrol ve güvence arayışı ve travmatik 

stres semptomlarının yer aldığı koronavirüs ile ilgili stres ve anksiyete semptomlarının 

oluştuğunu belirlemiştir.  

Pandemi sürecinde ilk başlarda sadece acil ameliyatlar uygulanırken ülkemizde 

normalleşme çalışmaları kapsamında seçili elektif ameliyatlar yapılmaya başlanmıştır. Ancak 

bu süreçte ameliyat olacak hastaların ameliyat öncesinde yaşadıkları korku ve anksiyeteye 

COVİD-19 korkusu da eklenmiştir. Bu süreçte hastaların ameliyat öncesi COVİD-19 ve cerrahi 

korkularının bilinmesi ameliyat sonrası hemşirelik bakımının planlanması uygulanması ve 

iyileşmenin hızlandırılması için önemlidir.  

Çalışmamızda, İzmir ilinde bulunan bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde 

Mayıs-Ekim 2021 tarihlerinde 100 hasta ile pandemi sürecinde ameliyat öncesi hastaların 

Covid-19 korkusu ve cerrahi korkusu arasındaki ilişkiyi, aynı zamanda bu korkuların 

taburculuk anksiyetesine etkisini incelemeyi amaçladık. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Etik kurul ve kurum izinlerinin alınmasından sonra Mayıs-Ekim 2021 tarihleri arasında 

Genel Cerrahi, Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi kliniklerindeki 

100 hasta çalışmaya dahil edildi. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden, konuşma 

ve işitme problemi olmayan, Türkçe konuşabilen ve anlayan,  

18 yaş üzerinde olan, antipsikotik, antidepresan ve anksiyolotik ilaçlar kullanmayan, 

kooperasyon problemi olmayan kişiler çalışmaya dahil edildi. Acil ameliyat olan hastalar 

çalışmaya alınmadı.  

 

İstatistiksel Analiz 

Hastalardan elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS (Statistical Packet for 

the Social Science) 22 paket programında yapıldı. Hastalara yönelik tanıtıcı özellikler formu 

için sayı ve yüzdeden oluşan tanımlayıcı istatistik kullanıldı. Hastaların tanıtıcı özelliklerine 

göre ölçek puan ortalamalarının karşılaştırılmasında iki değişkenli karşılaştırmalarda bağımsız 

gruplarda İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t-testi), ikiden fazla değişkenli 

karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda Tek Yönlü Varyans Analizi kullanıldı. Ölçek puan 

ortalamaları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Analizi ile incelendi. Yaş ile ölçek puan 

ortalamaları arasındaki ilişki de Pearson Korelasyon Analizi ile incelendi. 
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BULGULAR 

 Çalışamaya dahil edilen 100 hastanın yaş ortalaması 56.02±16,77 yıl, %38’i kadın, 

%62’si erkek idi. %25’i bekar, %75’i evlidir. %97’sinin sosyal güvencesi bulunmaktadır. 

%46’sı ilk-orta okul, %18’i lise, %27’si yüksekokul ve üzeri mezun olduğu, %9’u okur-yazar 

olmadığı belirlenmiştir (Tablo 1). Hastaların ameliyat öncesi Covid 19 korku ölçeği puan 

ortalaması 3.53±1,12 idi. Hastaların ameliyat öncesi cerrahi korku ölçeği puan ortalaması 

4.63±2,37 idi. Hastane taburculuk öncesi hastane anksiyete ve depresyon ölçeği puan 

ortalaması 1.38±0,53 idi (Tablo 2). Ameliyat öncesi Covid 19 korku ile cerrahi korku arasında 

negatif yönde ilişki olduğu saptandı (r: -501, p<0.001). Ameliyat öncesi Covid 19 korkusu ile 

hastane anksiyetesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05)(Tablo 3). Ameliyat öncesi 

Covid 19 korkusu ile yaş arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (r : -061, p<0.05). 

Hastaların tanıtıcı özelliklere göre kadın ve erkekler arasında ameliyat öncesi cerrahi korku 

algılamaları ile ilgili anlamlı bir fark olduğu bulundu (p<0.05). Hastaların sosyal güvencesinin 

var olması ile ameliyat öncesi cerrahi korku arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0.05). 

Ameliyat türleri ile hastane anksiyetesi arasında anlamlı bir fark saptandı (p<0.001). Ameliyat 

türleri arasında genel cerrahi ve ortopedi kliniklerinde görülen taburculuk öncesi hastane 

anksiyetesi üroloji kliniğinde bulunan hastalara oranla daha fazla olduğu saptandı (p< 0.05). 

Ameliyat türlerine göre genel cerrahi, kalp damar cerrahisi ve ortopedi kliniğinde bulunan 

hastaların taburculuk öncesi hastane anksiyetesi, nöroşirurjiye göre daha fazla olduğu saptandı 

(p<0.05). 

Tablo 1. Demografik Veriler 

                                                                                      Hasta (n=100) 

Yaş (yıl)(Ort±ss)  

Cinsiyet n(%) 

Erkek  

Kadın  

 

Medeni Durum n(%) 

Evli  

Bekar  

 

Sosyal Güvence n(%) 

Var  

Yok  

 

Eğitim Durumu n(%) 

Okur-yazar değil  

İlk-orta okul  

Lise  

Yüksekokul ve üzeri  

56.02±16,77 

 

 

62(%62) 

38(%38) 

 

 

75(%75) 

25(%25) 

 

 

97(%97) 

3  (%3) 

 

 

9   (%9) 

46(%46) 

18(%18) 

27(%27) 
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Tablo 4. Hastane Anksiyete Ölçeğinin Ameliyathane Türü Değişkenine Göre Hangi Alt 

Gruplar Arasında Farklılaştığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

(ANOVA) x̄ : Ortalama, SS: Standart sapma, KT:Karelerin toplamı, KO:Karelerin ortalaması, 

F:ANOVA Testi 

Ameliyathane 

Türleri  
n x̄  SS Var.K. KT SD KO F p 

ÜROLOJİ 20 1,1214 0,53 G.Arası 5,661 4 1,415    

GENEL 

CERRAHİ 
20 1,6071 0,47 G. içi 22,237 95 0,234 6,046 0 

NÖROŞİRURJİ 20 1,0714 0,48 Toplam 27,898 99 1,649    

KALP-

DAMAR 

CERRAHİSİ 

20 1,5357 0,37        

ORTOPEDİ 20 1,5929 0,53        

TOPLAM 100 1,3857 0,53            

 

Ölçek puan 

ortalamaları 

 

x̄  

 

SS 

 

 

Min 

 

 

Maks 

COVİD 19 Korku 

Ölçeği 

 

Cerrahi Korku Ölçeği 

 

Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği 

 

3,53 

 

 

4,63 

 

 

1,38 

1,12 

 

 

2,37 

 

 

0,53 

7.00 

 

 

0.00 

 

 

0.00 

35.00 

 

 

80.00 

 

 

21.00 

Ölçekler arasındaki ilişki Covid 19 Korku Ölçeği 

Cerrahi Korku Ölçeği p < 0.001 

n 100 

Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği 

p > 0.05 

n 100 

Tablo 2. Ölçeklerin Puan Ortalamaları                                    

x̄ : Ortalama, SS: Standart sapma, Min: Minumum 

değer, Maks: Maksimum değer  

  

 

 

Tablo 3. Ölçekler arasındaki ilişki (n=100) 
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Tabloda görülebileceği üzere, hastane anksiyete ölçeği ameliyathane türlerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonucunda yaş gruplarının aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur (F=6,046; 00). Bu işlemin ardından ANOVA sonrası belirlenen 

anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı post-hoc 

analiz tekniklerine geçilmiştir. ANOVA sonrası hangi post-hoc çoklu karşılaştırma tekniğinin 

kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s testi ile grup dağılımlarının varyanslarının 

homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, varyansların homojen olduğu saptanmıştır, 

varyansların homojen olduğu saptanmıştır (LF=0,488;05)(Tablo 4). 

Tablo 5. Hastane anksiyete puan ortalamasının ameliyat türleri arasında tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) sonrası Post-Hoc Tukey  

Ameliyathane 

Türleri (i) Ameliyathane Türleri(j)   (I-J)  SS  p 

ÜROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

NÖROŞİRURJİ 

KALP-DAMAR 

CERRAHİSİ 

ORTOPEDİ 

-,48571 

,05000 

-,41429 

-,47143 

,15299 

,15299 

,15299 

,15299 

,017 

,997 

,060 

,022 

GENEL 

CERRAHİ 

ÜROLOJİNÖROŞİRURJİ 

KALP-DAMAR 

CERRAHİSİ 

ORTOPEDİ 

NÖROŞİRURJİ 

,48571* 

,53571* 

,07143 

,01429 

,15299 

,15299 

,15299 

,15299 

,017 

,006 

,990 

1,000 

NÖROŞİRURJİ 

ÜROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

KALP-DAMAR 

CERRAHİSİ 

ORTOPEDİ 

-,05000 

-,53571 

-,46429 

-552143 

,15299 

,15299 

,15299 

,15299 

,997 

,006 

,025 

,008 

KALP-DAMAR 

CERRAHİSİ 

ÜROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

NÖROŞİRURJİ 

ORTOPEDİ 

,41429 

-,07143 

,46429* 

-,05714 

,15299 

,15299 

,15299 

,15299 

,060 

,990 

,025 

,996 

ORTOPEDİ 

ÜROLOJİ 

GENEL CERRAHİ 

NÖROŞİRURJİ 

KALP-DAMAR 

CERRAHİSİ 

,47143* 

-,01429 

,52143* 

,05714 

,15299 

,15299 

,15299 

,15299 

,022 

1,000 

,008 

,996 

  

Hastane anksiyete puan ortalamasının ameliyat türleri arasında farklılaştığını 

belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası Post-Hoc Tukey 

sonucunda ameliyat türleri arasında genel cerrahi ve ortopedi kliniklerinde görülen taburculuk 

öncesi hastane anksiyetesi üroloji kliniğinde anlamlı istatiksel fark saptanmıştır (Tablo 5). 
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TARTIŞMA 

Tanımlayıcı, korelasyonel ve prospektif olarak yürüttüğümüz çalışmamızda pandemi 

sürecinde ameliyat öncesi hastaların Covid-19 korkusu ve cerrahi korkusu arasındaki ilişkiyi, 

aynı zamanda bu korkuların taburculuk anksiyetesine etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda 

Ameliyat öncesi Covid 19 korkusu ile yaş arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulundu (r : 

-061, p<0.05). Hastaların tanıtıcı özelliklere göre kadın ve erkekler arasında ameliyat öncesi 

cerrahi korku algılamaları ile ilgili anlamlı bir fark olduğu bulundu (p<0.05). Hastaların sosyal 

güvencesinin var olması ile ameliyat öncesi cerrahi korku arasında anlamlı ilişki olduğu 

saptandı (p<0.05). Özşahin ve Arıbaş’ın 2021 yılında  667 kişi ile yaptığı çalışmada kadınların 

Covid19’a yönelik tutumlarının erkeklerden, daha iyi düzeyde olduğu Covid-19’a yönelik 

davranışlar puanları incelendiğinde, yaşa, medeni duruma, aile gelir düzeyine, ailedeki birey 

sayısına, yaşanılan yer ve mesleğe göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05), 

Covid-19’a yönelik davranışlar puan ortalamalarının cinsiyete, eğitim durumuna göre 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Ülkemizde cerrahi operasyon 

bekleyen 500 hasta ile yapılan bir çalışmada kadınların anksiyete düzeyinin erkeklerden daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yılmaz, Sezer, Gürler ve Bekar 2012). Kaya ve Özlü’nün 2019 

yılında yaptığı 405 hasta ile yaş ile cerrahi korku arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Ünal ve Gürhan’ın 2021 yılında 80 hasta ile yaptıkları çalışma 

da ortopedi ameliyatı olan hastaların durumluluk kaygılarının yüksek olduğu bulunmuştur. 

Arık ve Dolgun’un 2019 yılında 100 hasta ile yaptıkları çalışmada cerrahi girişim 

öncesindeki anksiyete ölçek puan ortalamalarının taburculuk öncesi ölçek puan 

ortalamalarından daha yüksek olduğu, anksiyete düzeylerinin yaş ve medeni durumla ilişkili 

olmadığı, eğitim seviyeleri arttıkça anksiyetelerinin azaldığı bulunmuştur. Doglietto ve ark. 

2020 yılında 123 beyin cerrahisi hastaları ile yaptıkları çalışmada Covid 19 pandemisinde 

hastaların anksiyetesi cerrahi korku ve Covid 19 korkusu ile ilişki olduğu bulunmuştur.  

Çalışmamızda Covid 19 korkusunun, cerrahi korku ve yaş arasında ilişki olduğu, 

hastalarda ameliyat öncesinde Covid 19 korkusunun artmasıyla cerrahi korkunun azaldığı, yaş 

arttıkça Covid 19 korkusunun azaldığı belirlenmiştir. Covid 19 korkusu ile hastane 

anksiyetesiyle ilişki olmadığı hastane anksiyetesinin daha çok ameliyat türleri ile ilişkili olduğu 

bulunmuştur. 

KAYNAKÇA 

1.Arık E., Dolgun H., Genel Anestezi Altında Cerrahi Girişim Planlanan Bireylerin 

Sosyodemografik Özelliklerinin Anksiyete Üzerine Etkisi, JARSS 2019;27(1):22-29 doi: 

10.5222/jarss.2019.35229 

2.Doglietto F., Vezzoli M., Biroli A., Saraceno G., Zanin L., Pertichetti M., Calza S., Agosti 

E.,  Arias J.M.A., Assietti R., Bellocchi S.,Bernucci C.,Bistazzoni S., Bongetta D., Fanti A., 

Fioravanti A., Fiorindi A., Franzin A., Locatelli D., Pugliese R., Roca E., Sicuri G.M., Stefini 

R., Venturini M., Vivaldi O., Zattra C., Zoia C., Fontanella M.M., Anxiety in neurosurgical 

patients undergoing nonurgent surgery during the COVID-19 pandemic, Neurosurg Focus 49 

(6):E19, 2020 DOI: 10.3171/2020.9.FOCUS20681. 

3.Jiwanmall M. Jiwanmall S.A. Williams A. Kamakshi S. Kamakshi L. Poornima K. And 

Jacob K.S. (2020), Preoperative Anxiety in Adult Patients Undergoing Day Care Surgery: 

Prevalence and Associated Factors, Indian Journal of Psychological Medicine, 42(1), 87-92  



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

812 

 

4.Kaya M., Karaman Özlü Z., Elektif Cerrahi Bekleyen Hastalarda Cerrahi Korkunun Sosyal 

Destek Algısı ile İlişkisinin Belirlenmesi, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 

2019; 22(4): 281-290 DOI: 10.17049/ataunihem.550029 

5.Nigussie S. Belachew T. and Wolancho W. (2014), Predictors of preoperative anxiety 

among surgical patients in Jimma University Specialized Teaching Hospital, South Western 

Ethiopia, BMC Surgery, 2014, 14:67 

6.Özşahin F., Arıbaş N., COVİD-19’a Yönelik Tutum ve Davranışların Değerlendirilmesi ve 

Bir Uygulama, Usaysad Derg, 2021; 7(2):391-401  

7.Saadat SH. Izadi M. Jafari NJ. Abolghasemi H. Jamalimoghadamsiyahkali S. Jamalian A. 

Fathi S…  Javanbakht M. (2020), Fear and Panic of COVID-19, Int J Travel Med Glob 

Health. 2020 Aug;8(3):91-92, DOI:10.34172/IJTMGH.2020.15 

8.Taylor S. Landry G.A. Paluszek M.M. Fergus T.A. McKay D. and Asmundson G.J.G. 

(2020), Development and initial validation of the COVID Stress Scales, Journal of Anxiety 

Disorders, 72 (2020) 1022322 

9.Ünal N., Gürhan N., Ortopedi Ameliyatlarının Hastaların Benlik Saygısı, Beden Algısı ve 

Durumluk Kaygıları Üzerine Etkisi, Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021; 12(2): 392-

400 https://doi.org/10.31067/acusaglik.852087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dx.doi.org/10.34172/ijtmgh.2020.15
https://doi.org/10.31067/acusaglik.852087


“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

813 

 

S-178 Pandemide Ameliyat Olmak: Nitel Bir Çalışma 

Betül İLBEY KOÇ1, Dilay HACIDURSUNOĞLU ERBAŞ1, Sevda SUÇEKEN1 

 
1Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

 

ÖZET             

Amaç: Araştırma elektif ameliyat geçirecek Covid 19 negatif olan hastaların bu süreçte hastane 

deneyimlerini anlamak ve bu sayede hasta odaklı bakıma katkı sağlamak amacıyla planlandı. 

Gereç ve Yöntem: Kalitatif çalışmalar için rehber niteliği taşıyan 32 maddelik Kalitatif 

Araştırma Raporlama Konsolide Kriterleri kontrol listesi (COREQ) temel alınarak niteliksel 

araştırma tiplerinden tanımlayıcı olgubilim deseninde planlanan araştırmada, elektif ameliyat 

olması planlanan, 18 yaş ve üzeri, Covid 19 testi negatif olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 

hastalar dahil edilecek olup, veri doygunluğuna ulaşınca veri toplamanın sonlandırılması 

planlandı. Verilerin araştırmacılar tarafından oluşturulan hasta tanılama formu ve yarı 

yapılandırılmış gözlem formu kullanılarak yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi ile kayıt 

edilmesi ve araştırmada elde edilen verilerin dökümünde, verileri kodlama, sınıflandırma ve 

ilişkilendirme yapılarak oluşturulan temalar çerçevesinde, betimsel analiz yöntemi kullanılması 

planlandı.            

Bulgular, Sonuç ve Öneri: Araştırma devam etmekte olup bulgular, sonuç ve öneriler 

kongrede sunulacaktır.            

Anahtar Kelimeler: Cerrahi işlem; İnsan deneyimi; COVID-19 virüs; Niteleyici araştırma 
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S-179 Cerrahi Girişim Uygulanacak Hastaların Cerrahi ve Koronavirüs Korkusu 

Ayşe GÖKÇE IŞIKLI1, Zeynep KIZILCIK ÖZKAN2, Zuhal BUBERKA1 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 

2Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

ÖZET              

Giriş ve Amaç: COVID-19 salgınında yayılmayı azaltmak ve süreci yönetmek için uygulanan 

izolasyon, bireyleri sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden fazlasıyla etkilemiştir. Sağlık 

hizmetleri de bu etkilenmeden payını almıştır. Acil cerrahiler dışında uygulanacak cerrahi 

girişimlerde ertelenmiştir. Ameliyat ve pandemi süreci; hastalar, yakınları ve sağlık çalışanları 

için belirsizlik dolu bir durum ve kaygı nedeni olmuştur. Hastalar uzun bekleme süreleri, 

enfeksiyon kapma korkusu, cerrahi işlem gibi nedenlerle ameliyata ve pandemiye sekonder 

kaygı yaşamışlardır. Bu araştırmanın amacı; cerrahi girişim uygulanacak hastaların cerrahi ve 

koronovirüs korkusunu belirlemektir.         

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma bir üniversite hastanesinin 

Göğüs ve Kalp Damar Cerrahi servislerinde yatarak tedavi edilen, çeşitli endikasyonlarla elektif 

kardiyo/torasik cerrahi uygulanan 89 hastanın katılımıyla gerçekleşti. Araştırma öncesinde 

TÜTF-BAEK 2021/290 protokol no.lu / 14.06.2021 tarihli karar ile etik kurul onayı ve kurum 

izni alındı. Ayrıca hastalar araştırma hakkında bilgilendirilerek yazılı izinleri alındı. Hasta 

Tanıtım Formu, Koronavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği ve Cerrahi Korku Ölçeği veri 

toplamada kullanıldı. Etki büyüklüğü=0.353 (Kızılkaya ve Somuncu, 2020), %95 güven 

düzeyinde ve %95 güç oranı öngörerek G * Power 3.1.9.4 programı ile örnekleme alınması 

gereken en az kişi sayısı 89 olarak bulundu. Çalışma kapsamında 103 hastaya ulaşıldı. Veriler 

IBM SPSS (V.22.0) programında Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman 

Korelasyon analizi ile analiz edildi.           

Bulgular: Hastaların Cerrahi Korku Ölçeği toplam puan ortalamasının 26.9±20.5 ve 

Koronavirüs Korku Ölçeği toplam puan ortalamasının 18.2±7.5 olduğu belirlendi. Hastaların 

Cerrahi Korku Ölçeği ile Koronavirüs Korku Ölçeği toplam puan ortalamaları arasında pozitif 

yönde zayıf düzey bir ilişkinin olduğu belirlendi (p<0.001).       

Sonuç: Kardiyotorasik cerrahi uygulanan hastaların cerrahi korkularının düşük düzeyde ve 

Koronavirüs korkularının orta düzey yakın olduğu bulundu. Hastaların cerrahi ve Koronavirüse 

ilişkin korkuları cerrahi öncesi belirlenmelidir.     

Anahtar Kelimeler: Cerrahi korku, Hemşire, Koronavirüs korkusu, Pandemi 
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S-180 Covid-19 (Sars-Cov-2) Pandemi Sürecinde Günübirlik Cerrahi Hastalarının 

Preoperatif Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi 

Sevgi VERMİŞLİ1, Bilgen ULAMIŞ2, Esra ÇEVİK3 

 
1Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Endoskopi Kolonoskopi Ünitesi 

2SBÜ Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Kan Alma 
3Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü 

 

ÖZET             

Giriş: Pandeminin gelecekte toplum sağlığı üzerindeki etkisi belirsizliğini korumaktadır (1). 

Belirsizlik beraberinde korku, anksiyete ve umutsuzluk da yaşanmaktadır. Pandemi sürecinde 

cerrahi tedavileri ertelenen hastalarda anksiyete ve depresyon düzeylerinin arttığı 

belirtilmektedir (2). Her ülkede farklılık göstermekle birlikte normalleşme süreci kapsamında 

günübirlik cerrahi prosedürler tekrar uygulanmaya başlandı. Stres ve kaygı düzeyleri farklı 

popülasyonlarda değerlendirildiği görülmektedir (1–5). Ancak literatür incelendiğinde 

pandemide günübirlik cerrahi hastalarının anksiyete düzeylerine ilişkin herhangi bir veriye 

rastlanmadı.             

Amaç: Covid-19 pandemisinde günübirlik cerrahi hastaların anksiyete düzeylerinin 

değerlendirilmesi.            

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı tipteki çalışma, 15 Haziran-15 Eylül 2021 tarihleri arasında ege 

bölgesinde üçüncü basamak bir hastanede yürütüldü. Doglietto ve ark. (2020)’nın çalışması 

doğrultusunda minimum örnek büyüklüğü 247 hesaplandı (5). Hastanenin Girişimsel Olmayan 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (Karar No:2021/06-43, Tarih: 15.06.2021) izin alındı. Veriler, 

Olgu Rapor Formu ve Durumluluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI I-II) ile toplandı. Bağımlı 

değişkenler, Durumluluk-Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI I-II) puanları olup bağımsız değişkenler; 

hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gibi sosyo-demografik değişkenler ve covid-19 

öyküsüne ait özelliklerinden oluşmaktadır. Verilerinin analizi, SPSS 25.0 paket programı 

kullanılarak yapıldı. Shapiro-Wilks testi ile verilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri 

incelendi. Değişkenlerin analizinde parametrik ve nonparametrik testlerden yararlanıldı. 

Sonuçlar için kabul edilen anlamlılık düzeyi p<0.05 tir.         

Bulgular: Araştırmaya dahil olan 310 hastanın yaş ortalaması 46.6±12.0, %58.4’ü kadın, 

%76.8’i evli, % 59.7’ si ilköğretim mezunu, %si44.2’sinin kronik bir hastalığı var, %25.2’ si 

jinekolojik cerrahi, %14.8’i plastik cerrahi hastası, %.75.5’ine lokal anestezi uygulanmış, 

%81.3’ünün covid sürecinde çalışmadığı, %48.7’sinin gelirinin giderinden az olduğu, %21.6’ 

sının covid-19 tedavisi aldığı belirlendi. STAI I ve STAI II puan ortalamaları sırasıyla 

46.3±11.4 ve 45.7±8.6 olup orta düzeydedir. STAI I puanı; 50 yaş ve üzeri kişilerde (p=0.005), 

çocuk sahibi olanlarda (p=0.039), covid sürecinde çalışmayanlarda (p=0.001), kronik hastalığı 

olanlarda (p=0.009) daha yüksek, covid-19 tanısı ile tedavi görenler (p=0.021) ile üniversite ve 

üzeri eğitim düzeyinde daha düşüktü (p=0.001). STAI II puanı; lokal anestezi alanlarda 

(p=0.043), covid sürecinde çalışanlarda (p=0.001), covid-19 tanısı ile tedavi görenlerde 

(p=0.027), üniversite ve üzeri eğitim düzeyinde (p=0.001) daha düşüktü.  

Sonuç ve Öneriler: Covid-19 pandemisinde günübirlik cerrahi hastaların anksiyetelerinin orta 

düzeyde olduğu belirlendi. Eğitim durumu, uygulanan anestezi türü, pandemi sürecinde çalışma 

durumu, covid-19 tedavisi almış olma ve kronik hastalık varlığının anksiyete düzeyini 

etkilediği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: SARS-Cov-2, Ayaktan Cerrahi, Anksiyete, Cerrahi, Preoperatif 
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S-181 Covid-19 Pandemisi Sırasında Farklı Ülkelerde Çalışan Ameliyathane 

Hemşirelerinin Anksiyete ve Depresyon Yordayıcıları 

Filiz ÖĞCE AKTAŞ1, Burcu ÖZKUL1, Hale TURHAN DAMAR2, Patrick VOIGHT 3, 

Mona GUCKIAN FISHER4, Michael ELIN5, Suresh K SHARMA6, Sarah BIRD7 

 
1İzmir Ekonomi Üniversitesi 

2İzmir Demokrasi Üniversitesi 
3Strategy And Operations, Healthcare Provider - Deloitte Consulting 

4International Federation Of Perioperative Practice 
5Haemek Medical Center 

6Professor & Principal College Of Nursing, 
7International Federation Of Perioperative Nurses 

ÖZET             

Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı ülkelerde çalışan ameliyathane hemşirelerinin uzun süren 

Covid-19 salgını nedeniyle yaşadığı anksiyete - depresyon düzeylerini karşılaştırmak, 

yordayıcılarını belirlemek ve ülkeler arasındaki farlılığı saptamaktır.     

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı ve kesitsel tipte ve Şubat 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında 

Türkiye, Avusturalya, İngiltere, İsrail, Hindistan ülkelerin “Ameliyathane Hemşireliği 

Derneklerine” üye olan ameliyathane hemşirelerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler Kişisel Bilgi 

Formu, Ameliyathane hemşirelerinin COVID-19 Salgınına Yönelik Uygulama ve Tutum 

Anketi ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADÖ) ile toplanmıştır. Veri analizinde 

binary lojistik regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır.       

Bulgular: Çalışmaya Türkiye (n=254), Avusturalya(n=228), İngiltere(n=54), İsrail(n=30), 

Hindistan (n=53), Diğer Avrupa Ülkeleri (n=27) katılan ameliyathane hemşirelerinin yaş 

ortalaması 42.28±11.10 olarak belirlenmiştir. Oluşturulan anksiyete modelininin anksiyete 

görülme durumunu bu değişkenleri kullanarak %68.7 oranında doğru tahmin edebildiği 

belirlenmiştir. Yapılan analize göre teşvik sistemi, Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilme 

durumu, KKE virüsü önlemede ne kadar yeterli, Covid-19 ile hastalanmak konusunda endişe 

düzeyi, Çalışma saatlerinin dinlenmeye izin verme durumu ve İş yerinizin Covid-19 

pandemisini yönetebileceğine ilişkin duyduğunuz güven anksiyete varlığı için risk faktörü 

olarak bulunmamıştır. Avustralya’da çalışan hemşirelerde anksiyete görülme oranının 3.35 kat 

daha yüksek olduğu; İngiltere-Avrupa’da çalışan hemşirelerde anksiyete görülme oranının 3.57 

kat daha yüksek olduğu bulunmuştur. Oluşturulan depresyon modelinin depresyon görülme 

durumunu bu değişkenleri kullanarak %74.3 oranında doğru tahmin edebildiği belirlenmiştir. 

Yapılan analize göre ülke, eğitim durumu, yaş, ameliyathanede çalışma yılı, çocuk sayısı, 

değişiklik sonrası görev alınan birim, covid vakanı ameliyatında yer alma, covid bulaşını 

önlemek için eğitim alma, günlük çalışma saati, haftalık çalışma saati, teşvik sistemi, meslek 

hastalığı kabul edilme, enfeksiyon geçirme, kişisel koyurucu ekipman ulaşmada zorluk, 

sevdiklerine bulaştırmak hakkında endişe, sevdiğini kaybetme covid nedeniyle, Çalışma 

saatlerinin dinlenmeye izin verme durumu, Kurumda kendini değerli hissetme düzeyi, iş yerine 

duyulan güven depresyon varlığı için risk faktörü olarak bulunmamıştır. Covid-19 bakımı 

sonrası aileden uzakta yaşayan hemşirelerde depresyon görülme oranının 2.12 kat daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. KKE virüsü önlemede ne kadar yeterli sorusuna biraz yeterli yanıtını 

veren hemşirelerde depresyon görülme oranının 6.55 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. Covid-

19 ile hastalanmak konusunda endişe düzeyi önemli ölçüde olan hemşirelerde depresyon 

görülme riskinin 3.85 kat, aşırı boyutta olan hemşirelerde ise 4.16 kat daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir.                                           

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane Hemşireleri, Anksiyete, Depresyon 
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S-182 Pandemi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Covid 19’a İlişkin Kanıta Dayalı 

Uygulamalar Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi 

Berna KARABULUT ÇETİN1, Özge YAMAN2, Dilek AYGİN2 

 
1Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi 

2Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Amaç: Bu araştırma, Sakarya ilinde bir pandemi hastanesinde çalışan hemşirelerin Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından belirlenen kanıta dayalı uygulamalar (KDU) konusunda bilgi 

düzeylerini tespit etmek amacıyla yapıldı.          

Yöntem: Çalışma Sakarya ilindeki bir pandemi hastanesinde çalışan 126 hemşire ile 

gerçekleştirildi. Etik kurul izinleri alındıktan sonra Haziran-Ağustos 2021 tarihleri arasında veri 

toplandı. Veri toplama aracında tanıtıcı bilgileri içeren altı soru ve COVİD 19’a ilişkin kanıta 

dayalı uygulamalar konusunda bilgi düzeyini ölçmeye yönelik 25 ifade yer almaktaydı. İfadeler 

Dünya Sağlık Örgütü’nün kılavuzlarında yer alan maske kullanımı ve COVİD 19’un klinik 

yönetimine ilişkin bilgiler üzerinden oluşturuldu. Anketin doğru ifadelerine bir (1) puan 

verilerek toplam puan 0-25 arasında değerlendirildi.        

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 29,73±7,38 (min:0-maks:19), anketten aldıkları toplam 

puan ortalaması 11,86 ± 3,61 olarak bulundu. Buna göre bilgi düzeyleri orta düzeyde olarak 

değerlendirildi. Yaş ve çalışma yılı ile anket toplam puan medyanı arasında anlamlı ilişki 

bulunmadı (p>0,05). Eğitim durumu, çalışılan birim ve COVİD 19 ile ilgili eğitim alma durumu 

ile anket toplam puan medyanı arasında ise anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). Sonuç: 

Hemşirelerin COVİD 19’a ilişkin kanıta dayalı uygulamalar konusunda bilgi düzeylerinin orta 

düzeyde olduğu belirlendi.        

Anahtar Kelimeler: Kanıt, kanıta dayalı uygulama, hemşirelik, koronavirüs, COVİD19 
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S-183 Covid-19 Pandemi Süreci Hastanede Çalışan Hemşirelerde Lateks Eldiven 

Kullanımını ve Lateks Alerjisi Yakınmalarını Arttırdı Mı? Anket Çalışması 

İslam ELAGÖZ1, Aynur KOYUNCU2, Ayla YAVA2 

 
1Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Bölümü 

2Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET              

Giriş: Covid-19 hastalığının yüksek oranda bulaşıcılık riski bulunması nedeniyle küresel 

rehberler kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasını önermektedir. Son iki yılda Covid-19 

hastalarının artışı hemşirelerde lateks eldiven kullanım oranlarını arttırdı. Lateks eldiven 

kullanımının artışı hemşirelerde lateks alerjisi yakınmalarını nasıl etkilediği bilinmemektedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastanede çalışan hemşirelerde Covid-19 pandemisi sürecinde 

lateks eldiven kullanım oranları ve lateks eldiven kullanımına bağlı alerjik yakınmaların 

belirlenmesidir.             

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya başlamadan önce etik ve yasal izinler alındı. Araştırma; 15 

Mayıs -15 Haziran 2021 tarihleri arasında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tanımlayıcı 

ve kesitsel türde yapıldı. Araştırmanın örneklemi araştırmaya katılmaya gönüllü olun 448 

hemşire oluşturdu. Araştırmanın verileri, literatür incelemeleri sonucunda araştırmacılar 

tarafından oluşturulan veri toplama formları ile toplandı. Verilerin analizi SPSS 21.0 

programında uygun istatistiksel yöntemler ile analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 

değeri kabul edildi.            

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 30,03±5.73yıl, %69,6’sı kadın, %7,8’i Covid servis 

veya Covid yoğun bakım ünitesinde çalışmaktadır. Hemşirelerin bir gün içinde uyguladıkları 

invaziv prosedür sayısı pandemi öncesinde ortalama 45.13±26.48 iken pandemi sırasında 

50.23±29.14 olduğu, pandemi öncesi ve pandemi sırası invaziv prosedür sayısı 

karşılaştırıldığında ise aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (t=-7.405, 

p=0.000), (p<0.05). Pandemi öncesinde bir günde eldiven kullanma süresi ortalama 7,69±3,13 

saat iken, pandemi sırasında 14,73±3,68 olduğu, karşılaştırıldığında ize aradaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (t=6,536, p=0,000), (p<0,05). Pandemi öncesinde 

%28,8’inde alerjik yakınma bulunurken, pandemi sırasında %30,4 ‘tür. Karşılaştırıldığında 

aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi (X2=40,641, p=0,000), (p<0,05). 

Sonuç: Hemşirelerin pandemi öncesine göre pandemi sırasında bir günde uyguladıkları invaziv 

prosedür sayısının, eldiven kullanma süresinin ve alerjik yakınma oranlarının arttığı belirlendi. 

Maruziyet süresi ve alerjik yakınma ilişkisinin gelecek araştırmalarda test edilmesi önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Lateks Allerjisi, Lateks Eldiven, Koronavirüs, 

Hemşirelik 
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S-184 Covid-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarında Kişisel Koruyucu Ekipman 

Kullanımı ile İlişkili Cilt Sorunlarının Değerlendirilmesi 

 

Öznur GÜRLEK KISACIK1, Pakize ÖZYÜREK1 

 
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

 

 

ÖZET             

Giriş: Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) uzun süreli ve aralıksız kullanımının neden 

olduğu cilt ilişkili sorunlar, COVID-19 pandemisi ile birlikte gün yüzüne çıkan önemli bir 

husustur.             

Amaç: Bu çalışmada COVID-19 pandemisi sırasında sağlık çalışanlarında KKE kullanımı ile 

ilişkili cilt sorunlarının değerlendirilmesi ve ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörlerin 

belirlenmesi amaçlandı.            

Yöntem: Bu çalışma 20.03.2021-20.05.2021 tarihleri arasında Türkiye'nin Ege Bölgesi'ndeki 

600 yataklı bir pandemi hastanesinde görev yapan 297 sağlık çalışanı ile yürütülen tanımlayıcı 

ve kesitsel çevrimiçi anket çalışmasıdır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür 

incelemesine dayalı olarak geliştirilen anket formu kullanıldı. Araştırmanın yürütülebilmesi 

için Sağlık Bakanlığı Bilimsel Araştırmalar Platformundan 18 Ocak 2021 tarih ve 2021-01-

17T12_37_04 sayılı izin ve 2021/95 sayılı etik kurul izni alındı. Tüm istatistiksel analizler SPSS 

version 22.0 (Armonk, NY: IBM Corp) paket programı ile yapıldı.  

Bulgular: Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %82.2'sinin kadın, %81.8'inin hemşire, 

%51.6'inin bir vardiyadaki çalışma süresinin >8 saat olduğu belirlendi. Bir vardiyada KKE ile 

birlikte aralıksız çalışma süresi >4 saat olan katılımcı oranı %67.0 olarak saptandı. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu (%83.8) kullandıkları ekipmanların koruyuculuk hissini 

artırmak için, ''birden fazla cerrahi maskenin üst üste takılması'' (%56.2), ''cerrahi maske ve 

N95 maskeyi ile birlikte kullanma'' (%54.9), ''birden fazla sayıda eldiveni üst üste takma'' 

(%44.8) gibi yöntemleri kullandıklarını, %95.6'sı kullandıkları en az bir KKE'ye bağlı cilt 

ilişkili bir probleme maruz kaldığını bildirdi. KKE kullanımına bağlı gelişen cilt ile ilişkili 

sorunların çoğunlukla cerrahi/N95 maske (%97.1) ve eldiven (%96.8) kullanımı ile ilişkili 

olduğu görüldü. Bir vardiyada KKE kullanım süresi >4 saat üzerinde olan, koruyuculuk hissini 

artırmak için ek önlem alan, KKE kullanırken cildi koruyucu önlemler uygulamayan sağlık 

çalışanlarında istatistiksel bakımdan anlamlı olarak daha fazla sorun yaşandığı belirlendi 

(p=0.001; p=0.026; p=0.003 sırasıyla).         

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar, sağlık kurumlarında çalışan sağlığına, ergonomi ve konfora 

odaklanan planlamaların yapılmasına, kullanıcı ve cilt dostu, yüksek kalitede KKE'lerin erişime 

sunulmasına ihtiyaç olduğunu göstermiştir.        

Anahtar Kelimeler: Cilt ilişkili sorunlar, COVID-19, Kişisel koruyucu ekipman, Sağlık 

çalışanı 
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S-185 Cerrahi Hemşirelerinin Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımına Bağlı 

Yaşadıkları Sorunların ve Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi 

Duygu SOYDAŞ1, Ayşe GÖKCE IŞIKLI1, Kamuran ÖZAVCI1, Hakan ŞEN1 

 
1Trakya Üniversitesi 

 

ÖZET             

Amaç: Bu araştırmanın amacı cerrahi hemşirelerinin kişisel koruyucu ekipman kullanımına 

bağlı yaşadıkları sorunların ve bakım verici rollerine ilişkin tutumlarının incelenmesidir.  

Yöntem: Kesitsel nitelikte olan bu araştırma, Mart-Haziran 2021 tarihleri arasında Türkiye 

genelinde cerrahi kliniklerde çalışan 175 gönüllü hemşire ile yapıldı. Veriler online ortamda, 

bireysel tanıtım formu ve Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği ile 

toplandı. Verilerin analizi SPSS 20.0 programında tanımlayıcı analizler, Mann Whitney U, 

Kruskal-Wallis ve ki-kare testleri ile yapıldı.         

Bulgular: Hemşirelerin %98.3’ünün kişisel koruyucu ekipman kullanımına (eldiven hariç) 

bağlı çeşitli sorunlar deneyimledikleri; bu sorunların en fazla sıcak basması/ aşırı terleme 

(%82.3), maske takılan bölgede sivilce/ akne oluşumu (%78.9) ve yüz bölgesinde kaşıntı 

(%67.4) olduğu belirlendi. Hemşirelerin %97.7’si steril ya da non steril eldiven kullanımına 

bağlı olarak sorun yaşadığını ve %65.7’si kişisel koruyucu ekipmanlara bağlı olarak basınç 

yaralanması geliştiğini belirtti. Bölgelere göre basınç/cilt yaralanması gelişme oranı burunda 

%81.7, yanakta %47.0 ve kulakta %43.5 olarak belirlendi. “COVID-19 salgını öncesinde 

hemşirelik mesleğinden ayrılmayı düşünüyor muydunuz?” sorusuna, hemşirelerin %62.9’u 

“hayır”, %32.6’sı “bazen” ve %4.6’sı evet yanıtını verirken; “COVID-19 salgını döneminde 

olduğumuz şu günlerde hemşirelik mesleğinden ayrılmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna, 

%49.1’i “hayır”, %25.7’si “bazen” ve %25.1’i “evet” yanıtını verdi. Günümüzde hemşirelik 

mesleğinden ayrılmayı düşünenlerin oranının, salgın öncesinde düşünenlerden istatistiksel 

olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu bulundu (p < 0.001). Hemşirelerin Bakım Verici 

Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 65.83 ± 9.41 olarak belirlendi. 

Hemşirelik mesleğinden ayrılmayı düşünmeyenlerin ölçek puan ortalamaları ayrılmayı 

düşünenlerden yüksekti (p < 0.05).           

Sonuç: Cerrahi hemşirelerinin kişisel koruyucu ekipman kullanımına bağlı olarak cilt sorunları 

yaşadıkları ve çoğunluğunda basınç yaralanması geliştiği, yaklaşık yarısının COVID-19 salgını 

sürecinde meslekten ayrılmayı düşündüğü ve meslekten ayrılmayı düşünmenin bakım verici 

rollerini olumsuz etkilediği belirlendi. Bununla birlikte hemşirelerin bakım verici rollerine 

ilişkin tutumlarının olumlu olduğu bulundu. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, cerrahi 

hemşirelerinde cilt sorunları ve basınç yaralanmalarını önleme stratejilerinin geliştirilmesi için 

girişimlerde bulunulması önerilmektedir.            

Anahtar Kelimeler: Bakım verici rol, cerrahi hemşireleri, cilt sorunları, COVID-19, kişisel 

koruyucu ekipman. 
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S-186 Hemşirelerin Koronavirüs 19 Fobi Düzeyi ile Hijyen Davranışları Arasındaki 

İlişkinin Belirlenmesi 

Sevgi GÜR1, Esra KILINÇ AKMAN2, Ayfer ÖZBAŞ3 

 
1Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı 
2Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı 
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingalehemşirelik Fakültesi, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19), ilk olarak Aralık 2019'un başında Çin’in 

Wuhan şehrinde ortaya çıkıp kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Hemşireler, bu hastalığı geçiren 

bireylerin tanılama, tedavi ve bakım uygulamaları sırasında rol aldıkları için hastalığa 

yakalanma, ailelerine/yakınlarına ve topluma bulaştırma açısından yüksek riskli grupta yer 

almakta bu nedenle hastalığa yakalanma ve ailelerine/yakınlarına bulaştırmaya ilişkin korku ve 

kaygı duymaktadır. Pandemi sürecinde tüm bireylerde olduğu gibi hemşireler de salgından 

korunmak, koronavirüsün bulaşma yollarını en aza indirmek amacıyla kişisel koruyucu ve 

genel hijyen önlemlerini alarak kendilerini ve ailelerini/yakınlarını hastalıktan korumaya 

çalışmıştır.              

Amaç: Çalışma, hemşirelerin koronavirüs 19 (COVID-19) fobi düzeyi ile hijyen davranışları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı-ilişki arayıcı bir çalışma olarak planlandı.  

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 1 Temmuz-1 Kasım 2021 tarihleri arasında sağlık kurumlarında 

çalışan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 287 hemşire ile gerçekleştirildi. 

Veriler, online veri toplama araçları olan “Tanıtıcı Bilgi Formu”, Koronavirüs 19 Fobisi (CP19-

S)” ve “COVID-19 Hijyen” ölçekleri kullanılarak toplandı. Ölçeklerin Cronbach's Alpha 

değerleri sırasıyla; 0.959 ve 0.963 olarak bulundu. Verilerin istatiksel analizinde SPSS 25.0 

programı kullanıldı.            

Bulgular: Hemşirelerin %91,3’ünün kadın, %38,3’ünün 24 yaş ve altı, %65,1’nin lisans 

mezunu olduğu ve %47,4’ünün devlet hastanesinde çalıştığı ve %39,7’sinin COVID-19 

hastalığını geçirdiği belirlendi. CP19-S ve COVID-19 Hijyen Ölçeği toplam ve alt boyutları 

arasındaki ilişkiler incelendiğinde; korelasyon katsayıları pozitif yönlü ve 0.213-0.401 arasında 

değişen, ilişkilerin gücü açısından zayıf veya orta olarak bulundu.                        

Sonuç ve Öneriler: CP19-S ölçeğinden alınan toplam puan arttığında COVID-19 Hijyen 

Ölçeği puanının da arttığı belirlendi. Çalışmanın daha geniş örneklem gruplarında yapılması ve 

hemşirelere COVID-19 fobisiyle baş etme yönetmelerinin öğretilmesi önerilmektedir.     

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Fobi, Hemşire, Hijyen 
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S-187 Koronavirüs Korkusunun Merhamet Yorgunluğu ve Yaşam Doyumu Üzerine 

Etkisi: Pandemi Hastanesi Örneği 

Ayşe SERPİCİ1, Neriman AKANSEL1, Nursel VATANSEVER1, Vahit DALKIZAN2 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi 

2Bursa Şehir Hastanesi 

 

ÖZET             

Covid-19 salgını sırasında ön saflarda çalışan sağlık çalışanları, yalnızca fiziksel sağlıklarına 

değil, aynı zamanda zihinsel sağlıklarına yönelik tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Amaç: 

Çalışmanın amacı, pandemi hastanesinde çalışan hekim ve hemşirelerin koronavirüs 

korkusunun merhamet yorgunluğu ve yaşam doyumu üzerine etkisinin belirlenmesidir. Gereç 

ve yöntem: Araştırma, Ocak 2021 – Mayıs 2021 arasında Türkiye’de bulunan bir pandemi 

hastanesinde yapıldı. Araştırmanın verileri tanıtıcı özellikler soru formu, Covid-19 Korkusu 

Ölçeği, Merhamet Yorgunluğu – Kısa Ölçek ve Yaşam Doyumu Ölçeği ile toplandı. Bulgular: 

Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 30.44±8.13, %72.9’u kadın, %61.3’ü 

bekar ve %70.1’i çocuk sahibi değildi. Katılımcıların %82.5’inin hemşire olduğu ve %26.8’inin 

1-2 yıldır mesleklerinde çalıştığı görüldü. Sağlık çalışanlarının %69.8’i hastane içerisinde 

rotasyon ile birim değişikliği yaptığını, %78.5’i ağır pnomonili olası/kesin tanılı hastalara 

tedavi ya da bakım hizmeti verdiğini bildirdi. Araştırmaya katılanların %44.4’ü 

meslektaşlarından psikolojik destek gördüğünü bildirdi. Katılımcıların %39.8’i olası bir 

pandemi durumunda gönüllü olarak hizmet verme konusunda kararsız olduğunu bildirdi. 

Katılımcıların Covid-19 Korkusu Ölçeği, Merhamet Yorgunluğu – Kısa Ölçek ve Yaşam 

Doyumu Ölçeği’nden aldıkları puan ortalamaları sırasıyla 18.47±6.80, 79.41±24.41, 

13.06±4.41 olarak belirlendi. Cinsiyete ve bakım/tedavi hizmeti verdikleri hasta grubuna göre 

Merhamet Yorgunluğu – Kısa Ölçek; medeni durum, çocuk sahibi olma ve sağlık 

bakanlığındaki pozisyona göre Covid-19 Korkusu Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği; çalışma 

yılına göre Merhamet Yorgunluğu – Kısa Ölçek ve Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamaları 

arasında anlamlı fark vardı (p<0.05). Sonuç: Pandemi hastanesinde çalışan olmanın, sağlık 

personelinin psikolojik sağlığını olumsuz yönde etkilediği belirlendi.                                 

Anahtar Kelimeler: pandemi, merhamet yorgunluğu, yaşam doyumu 
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S-188 Covid 19 Salgını Sırasında Cerrahi Hemşirelerinin Uyku Kalitesi ve Tükenmişlik 

Düzeylerinin İncelenmesi 

Bilsev DEMİR1 

 
1Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

 

ÖZET             

Amaç: COVID-19 pandemisi ülkelerin sağlık sistemlerini tehdit etmeye başlamış ve sağlık 

bakım profesyonellerinden biri olan hemşirelerin sağlık hizmetleri üzerindeki yükünü 

artırmıştır. Bu durum hemşirelerde tükenmişlik, uyku kalitesinde bozulma, stres gibi birçok 

olumsuz durumu meydana getirmiştir. Bu araştırma Covid 19 pandemisinde cerrahi klinikleri 

çalışan hemşirelerin uyku kalitesi ve tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amaçlandı.       

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma Haziran-Temmuz 2021 tarihleri 

arasında yürütüldü. Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde 

çalışan hemşireler oluşturdu (N=90). Araştırma örneklemini cerrahi birimlerde çalışan 

hemşirelerden en az iki aydır bulunduğu klinikte çalışan, iletişime ve işbirliğine açık olan ve 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan n=80 hemşire oluşturdu (Katılım oranı: %89). Veri toplama 

aracı olarak, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan, "Tanıtıcı Bilgi 

Formu" '‘Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)'’ ve “Maslach Tükenmişlik Envanteri 

(MTE)” kullanıldı. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı ve IBM SPPS 22.0 istatistik 

paket programı kullanılarak değerlendirildi. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler 

(ortalama±standart sapma, sayı, yüzde) ve dağılımın normalliğine bakmak için Kolmogorov-

Smirnov testi kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için Pearson korelasyon 

analizi uygulandı.          

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması 31.04±6.01 yıl, %73’ü kadın, 

%71’i evli, %62.9’u lisans mezunu olduğu saptandı. Ayrıca hemşirelerin %73,5'inin ailesinde 

COVID-19 tanısı almadığı, %75,1'inin COVID-19 testi yaptırmadığı, %81'inin kurumlarında 

COVID-19 ile ilgili eğitim aldığı görüldü. Çalışmada hemşirelerin PUKİ’den aldıkları puan 

ortalaması 11,70±3,27 olarak belirlendi. Çalışmanın MTE duygusal tükenme alt boyut ortalama 

puan 24.65±7.74, duyarsızlaşma alt boyut ortalama puan 16.53±4.15 ve kişisel başarı alt boyut 

ortalama puan 16.15±4.12 olarak bulundu. Hemşirelerin uyku ve tükenmişlik puanları arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu görüldü. PUKİ ile duygusal tükenme (r= 0,218, p<0,001) ve 

duyarsızlaşma (r= 0,258, p<0,001) puanları arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir pozitif 

ilişki gözlendi, ancak PUKİ ile kişisel başarı arasında anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05).  

Sonuç: Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin en çok duygusal tükenme yaşadıkları ve 

uykusuzlukla birlikte tükenmişlik düzeylerinin arttığı görüldü.      

Anahtar Kelimeler: cerrahi hemşiresi, uyku, tükenmişlik, covid 19. 
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S-189 Covid-19 Pandemisinde Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik 

ve Yaşam Kalitesi 

Öykü KARA1, Nuray AKYÜZ1 

 
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: COVID-19 pandemisi gibi ölümlere neden olan bir küresel sağlık krizi durumunda, stres 

ve iş temposunun yoğun olduğu karmaşık tedavi ve bakım ekipmanlarının kullanıldığı cerrahi 

kliniklerde çalışan hemşirelerde tükenmişlik ve yaşam kalitesinde azalma görülmesi olasıdır. 

Amaç: Bu araştırma, COVID-19 pandemisinde cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin 

tükenmişlik düzeylerini, yaşam kalitelerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapıldı.            

Gereç ve Yöntem: Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra, Mart-Haziran 2021 tarihleri 

arasında, İstanbul’da COVID-19 hastalarının tedavisinin yapıldığı üç hastanenin cerrahi 

birimlerinde en az bir yıldır çalışan, COVID-19 pandemisi sürecinde cerrahi kliniklerde görev 

yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 211 hemşire ile yapıldı. Araştırmanın verileri, 

literatür doğrultusunda geliştirilen “Soru Formu”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve 

“Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği” aracılığıyla toplandı. Elde edilen veriler SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) 25.0 programı ile %95’lik güven aralığında, p<0,05 

anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.         

Bulgular: Araştırmaya katılan cerrahi hemşirelerinin yaş ortalamasının 30.76±7.61 yıl, 

%84.4’ünün kadın, %73.0’ünün lisans mezunu, %17.5’inin kronik hastalığa sahip olduğu, 

%60.7’sinin cerrahi servislerde, %19.4’ünün ameliyathanede çalıştığı, %39.8’ine COVID tanısı 

konulduğu, %45’inin cerrahi klinikler dışında pandemi kliniğinde çalıştığı, %31.8’inin fazla 

mesai yaptığı belirlenmiş olup, 30 yaş altı hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek 

olduğu saptandı (p=0.014). Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Çalışanlar İçin Yaşam Kalitesi 

Ölçeği alt boyutları güvenilirlik düzeylerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu (α=0.7-0.93), 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma, Kişi Başarısı alt boyutları 

puanlarının sırasıyla 16.97±8.62, 5.09±3.32, 21.56±4.75 olduğu ve çalışanların tükenmişliği 

arttıkça yaşam kalitesinin anlamlı düzeyde düştüğü belirlendi (p<0.001). Yapılan çoklu linear 

regresyon analizinde çalışanların tükenmişlik düzeyini olumsuz etkileyen bağımsız faktörlerin 

mesleki tatminsizlik (p<0.001), haftalık fazla çalışma mesaisi (>45saat) (p=0.010), nöbetli 

çalışma sistemi (p=0.038) ve mesleğe olumsuz bakış açısı (p=0.014) olduğu saptandı.  

Sonuç ve Öneriler: Mesleki tatminsizlik ve olumsuz çalışma koşulları cerrahi hemşirelerinin 

tükenmişlik düzeylerini arttırmakta, tükenmişlik ise yaşam kalitelerini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Cerrahi hemşirelerinin tükenmişlik düzeylerini ve yaşam kalitelerini 

iyileştirmeye yönelik gerekli planlama ve girişimlerin yapılması önerilmektedir.            

Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, yaşam kalitesi, COVID-19, cerrahi hemşiresi 
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S-190 Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin Covid-19 Tükenmişlik ve Covid-19 

Korkusunu Etkileyen Faktörler 

Adile SAVSAR1, Özgül KARAYURT1 

 
1İzmir Ekonomi Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Covid-19 hastalığı salgının başlangıcından beri, çok sayıda hemşirenin yaşamı 

etkilenmiştir.             

Amaç: Cerrahi hemşirelerinin Covid-19 Tükenmişlik ve Covid-19 korkusunu etkileyen 

faktörlerin incelenmesidir.           

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu çalışma Ağustos-Ekim 2021 tarihleri 

arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 

Derneği’ne (TCAHD) üye 1720 hemşire, örneklemini ise TCAHD’ye üye ve çalışmaya 

katılmaya gönüllü 321 hemşire oluşturmaktadır. Veriler sosyodemografik ve Covid-19 ile 

ilişkili özellikler formu, Covid-19 Korkusu Ölçeği (CKÖ) ve Covid-19 Tükenmişlik Ölçeği 

(CTÖ) kullanılarak Google-Forms aracılığıyla toplanmıştır. Her iki ölçek geçerli ve 

güvenilirdir. Çalışma öncesinde Sağlık Bakanlığı, etik kurul, dernekten ve katılımcılardan izin 

alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, bağımsız gruplarda t testi, tek 

yönlü varyans analizi ve pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.      

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 35.00±9.06 (min:21-max:60), meslekte ve cerrahide 

çalışma yılı ortalaması sırasıyla 14.20±9.221(min:1-max:36), 10.30 ±7.842 (min:1-max:36) idi. 

Hemşirelerin % 88.5’i kadın, %57.3’ü evli, % 64.5’i lisans mezunu ve %53.6’ı devlet 

hastanesinde çalışıyordu. Hemşirelerin %54.8’i çocuk sahibiydi, %2.5’i pandemi sürecinde 

hamileydi, %59.2’i eş/çocuklarıyla yaşıyordu ve %26.8’i pandemide ailesinden ayrı yaşamıştı. 

Hemşirelerin %46.4’ü ameliyathanede, %71.0’ı hem gece hem gündüz vardiyasında, %55.8’i 

haftada 40 - 48 saat çalışıyordu. Hemşirelerin %83.5’i Covid -19 konusunda eğitim almış olup, 

%58.6’sı Covid-19 hastalarının bakımında çalışmıştı. Hemşirelerin %47.4’ü hastalarını Covid 

-19 nedeniyle kaybetmişti, %31.5’i Covid 19 tanısı almıştı, %38.0’inin ise ailesinden biri Covid 

-19 geçirmişti, % 45.8’i pandemi sürecinde şiddete maruz kalmıştı. Kişisel koruyucu 

ekipmanlardan % 3.1’i maskenin, % 3.4’ü eldivenin, % 5.6’ı gözlük/siperliğin, % 4.4’ü önlüğün 

çok yetersiz ve %18.7’si personel sayısının çok yetersiz olduğunu belirtti. Hemşirelerin CKÖ 

ve CTÖ puan ortalamaları sırasıyla 20.00 ± 6.77; 29.52± 10.03 olup aralarında orta düzeyde, 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (rp= 0.585; p <.001). Kadınların, önlük ve personeli 

yetersiz görenlerin CKÖ puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu. 

Kadınların, devlet hastanesinde çalışanların, Covid-19 eğitimi almayanların, pandemide şiddete 

maruz kalanların, önlük, gözlük-siperlik ve personeli yetersiz görenlerin CTÖ puan 

ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05).   

Sonuç: Kadınların, önlük ve personeli yetersiz görenlerin Covid 19 dan daha fazla korktukları 

ve tükenmişlik yaşadıkları saptandı. Devlet hastanesinde çalışanların, şiddete maruz kalanların, 

Covıd-19 eğitimi almayanların ve gözlük-siperliği yetersiz görenlerin ise daha fazla 

tükenmişlik yaşadığı görüldü.          

Anahtar Kelimeler: Covid-19 korkusu; Covid-19 tükenmişlik; pandemi; cerrahi hemşiresi 
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S-191 Pandemi Sürecinde Cerrahi Kliniklerde Uygulama Yapan Öğrencilerin 

Koronavirüs Farkındalıkları ile Algıladıkları Stres Arasındaki İlişki 

Sacide YILDIZELİ TOPÇU1, Zeynep KIZILCIK ÖZKAN1, Esra MAKAL ORĞAN1, 

Seher ÜNVER1, Duygu SOYDAŞ1, Ümmü YILDIZ FINDIK1 

 
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET              

Giriş ve Amaç: Teorik ve uygulamalı eğitimin birlikte verildiği, eğitim sürecinde insanlarla 

birebir etkileşim ve yakın temas halinde olunması gereken mesleklerden biri olan hemşirelik 

eğitimi COVID-19 pandemisinden önemli derecede etkilenmiştir Araştırmanın amacı, pandemi 

sürecinde cerrahi kliniklerde uygulama yapan öğrencilerin koronavirüs farkındalıkları ile 

algıladıkları stres arasındaki ilişkiyi belirlemektir.      

Materyal ve Method: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki bu araştırma Nisan-Mayıs 2021 

tarihleri arasında bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan ve araştırmaya katılmaya 

gönüllü olan 161 hemşirelik öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında 

öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini sorgulayan literatür doğrultusunda hazırlanmış olan 

“Öğrenci bilgi formu”, “Hemşirelik Öğrencileri için Algılanan Stres Ölçeği” (HÖASÖ) ve 

“Koronavirüs Farkındalık Ölçeği” kullanıldı.         

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamasının 20.8±1.2 ve %90.7’sinin kadın 

olduğu, %93.2’sinin hemşirelik bölümünü isteyerek seçtiği belirlendi. Hemşirelik Öğrencileri 

İçin Algılanan Stres Ölçeği toplam puan ortalaması 77.8±23.6 ve Koronavirüs Farkındalık 

Ölçeği toplam puan ortalaması 64.7±9.8 olarak bulundu. Cinsiyet değişkenine göre HÖASÖ 

puan ortalamalarının farklılık gösterdiği belirlenirken, hemşirelik bölümünü isteyerek seçme ve 

hemşirelik öğrencisi olmaktan memnun olma durumlarına göre KVFÖ puan ortalamalarının 

değişkenlik gösterdiği bulundu (p<0.05). KVFÖ’nin alt boyutu güncel gelişmeleri takip 

farkındalığı ile HÖASÖ’nin mesleki bilgi ve beceri eksikliğinden kaynaklanan stres, hastaya 

bakım verirken yaşanan stres, ödevlerden ve iş yükünden kaynaklanan stres, öğretim elemanları 

ve hemşirelerden kaynaklanan stres, akranlardan ve günlük yaşamdan kaynaklanan stres alt 

boyutları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki belirlendi (p<0.05). HÖASÖ ile KVFÖ puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05).   

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin klinik eğitim ortamında algıladıkları stresin ortalamanın 

üzerinde olduğu ve stres düzeylerinin Covid-19 ile ilgili güncel gelişmeleri takip etme 

farkındalıkları ile ilişkili olduğu bulundu. Öğrencilerin Covid-19 ile ilgili güncel gelişmeleri 

takip etmelerini kolaylaştıracak ve algıladıkları stresi yönetmelerine yardımcı olacak eğitim 

ortam ve yaklaşımlarının sağlanması önerilmektedir.                

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, koronavirüs, farkındalık, stres, hemşirelik öğrencileri. 
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S-192 Pandemi Döneminde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ders Uygulamasına Çıkan 

Öğrencilerin İlk Klinik Deneyimleri ve Deneyimleri Sırasındaki Kovid-19 Korkusunun 

Belirlenmesi 

Berrin PAZAR1, Hafize SAVAŞ1 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Öğrenciler ilk klinik uygulama nedeniyle kaygı yaşamanın yanı sıra Kovid 19 pandemisi 

nedeniyle de kaygı yaşamaktadır.         

Amaç: Kovid 19 pandemisinin yeni nesil sağlık hizmeti sağlayıcıları olan hemşirelik 

öğrencileri üzerindeki etkisi önemlidir. Bu çalışmanın amacı pandemi döneminde öğrencilerin 

ilk klinik deneyimleri ve deneyimleri sırasındaki Kovid-19 korkusunun belirlenmesidir.  

Gereç Yöntem: Araştırma niteliksel ve kesitsel olarak tanımlayıcı tipte ve Türkiye’deki sağlık 

temalı bir üniversitenin ikinci sınıf öğrencileri (n:38) ile yapılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış 

form ile yüz yüze görüşme ve veri toplama formu aracılığı ile toplanmıştır. Niteliksel veriler 

için, görüşme kayıtları yazıya aktarılmış ve Colazzi’nin fenomenolojik analiz yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler olarak, sayı ve yüzde (%), minimum, maksimum değerleri, 

ortalama±standart sapma (X±ss) gösterimi kullanılmıştır. İki ortalama arasındaki farkın 

belirlenmesinde; parametrik koşullar sağlandığından Student’s t test kullanılmıştır. İlgili 

Üniversite’nin etik kurulundan gerekli izinler alınmıştır.        

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %92.1’i kız, yaş ortalamaları 21.00±0.89 ve 20-23 

yaş aralığındadır. Öğrencilerin %76.3’ünün klinik uygulama döneminde evde kaldığı ve 

%68.4’ünün ailesiyle yaşadığı tespit edilmiştir. Pandemi döneminde öğrencilerin %76.3’ünün 

uykusunu düzensiz, %55.3’ünün yaşam kalitesini kötü olarak değerlendirdiği saptanmıştır. 

Öğrencilerin Kovid 19 korku ölçeği skoru 23.26±7.40 ve 8-35 aralığındadır. Niteliksel 

görüşmelerden ise dört tema elde edilmiştir (a) pandemiye ilişkin deneyimler, (b) ilk klinik 

deneyimler, (c) mesleğe ilişkin düşünceler (profesyonel rol), and (d) klinik süpervizyon. Sonuç 

ve Öneriler: Çalışma sonuçları, hemşirelerin olumlu yaklaşımı ile üniversite eğiticilerinin 

desteğinin öğrencinin mesleğini kabul etme ve kendini meslek adına geliştirmede etkili 

olduğunu, hastane üniversite iş birliğinin önemini göstermiştir. Ayrıca çalışmanın mevcut 

küresel sağlık acil durumundan ders almak için yararlı bir araç sağlayacağına ve gelecekteki 

olası pandemiler için bir referans işlevi göreceğine inanıyoruz.  

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, öğrenci hemşire, deneyimler, klinik uygulama 
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S-194 Hemşirelik Öğrencilerinin Covid- 19 ile İlgili Endişeleri ve Covid-19 Hastalarına 

Bakım Verme İstekleri 

Tuğba ALBAYRAM1, Şükriye İlkay GÜNER1 

 
1Gaziantep Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Covid-19 pandemisinde uygulanan sosyal izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamaları, 

hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamaları ile ilgili yeni tartışmalara neden olmuştur. Amaç: 

Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin COVID- 19 ile ilgili endişeleri ve COVID-19 

hastalarına bakım verme istekleri araştırılması amacıyla tanımlayıcı ve analitik olarak yapıldı.  

Gereç-Yöntem: Araştırmanın örneklemini bir üniversitedeki sağlık bilimleri fakültesine 

öğrenim gören, COVID-19 pandemisi sırasında ders uygulamalarına devam edemeyen ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 657 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırma verileri, uzman 

görüşleri doğrultusunda hazırlanan ‘’Öğrencilerin COVID- 19 ile ilgili endişeleri ve COVID-

19 hastalarına bakım verme istekleri anket formu’’ ile online olarak araştırmacılar tarafından 

toplanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, güvenirlik 

testleri, T testi, F testi, ANOVA testi, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanıldı. 

Bulgular: Öğrencilerin COVID-19 hastalarına bakım verme isteklerinin belirlenmesi için 

hazırlanan anketin Cronbach’s Alpha değeri .646 şeklinde bulunarak oldukça güvenilir olduğu 

tespit edilmiştir. Çoklu regresyon analizlerine göre COVID-19 pandemisi sürecinde klinik 

uygulamaya katılmaktan endişe duyan öğrencilerin COVID-19 hastalarına bakım verme 

isteklerine etkisi R2 = .289, COVID-19 pandemisi sürecinde klinik uygulamaya katılmaktan 

ölüm korkusu yaşayan öğrencilerin COVID-19 hastalarına bakım verme isteklerine etkisi R2 = 

.277 öğrencilerin tanıtıcı özelliklerinin COVID-19 hastalarına bakım verme isteklerine etkisi 

ise R2 = .002 olarak tespit edilmiştir.          

Sonuç: Erkek öğrencilerin COVID-19 hastalarına bakım verme istekleri ile babası çalışmayan 

öğrencilerin COVID-19 hastalarına bakım verme istekleri yüksek bulunmuştur (p<0.005). 

Çalışmaya katılan öğrencilerin, COVID-19 pandemisi sürecinde klinik uygulamaya katılma 

endişesi ve ölüm korkusu arttıkça COVID-19 hastalarına bakım verme isteklerini negatif 

etkilediği, erkek öğrencilerin ve hemşirelik mesleğini sevenlerin COVID-19 hastalarına bakım 

verme istekleri pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır (p<0.005).               

Anahtar Kelimeler: COVID-19; Pandemi; Hemşirelik öğrencileri; Bakım verme isteği; 

Endişe 
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S-195 Akupresürün Covid-19 Pandemisinde Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin 

Anksiyete Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma 

Tuğba ÇAM YANIK1, Canan KANAT1, Ahmet KARAMAN1, Seher GÜRDİL 

YILMAZ1, Gülay ALTUN UĞRAŞ1 

 
1Mersin Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği 

 

ÖZET             

Giriş: COVID-19 pandemisiyle birlikte yüz yüze eğitime ara verilmiş ve hemşirelik öğrencileri 

klinik uygulamalarını uzaktan eğitimle almak zorunda kalmıştır. Uzaktan eğitimle derslerin 

yürütülmesi sırasında yaşanan çeşitli sorunlar, üniversitenin sosyal ortamından uzak kalma ve 

uygulamalı bir mesleğin son yılını uzaktan eğitim ile tamamlayarak mezun olma, hemşirelik 

öğrencilerinin anksiyete düzeylerinde artışa neden olabilmektedir. Bu süreçte öğrencilerin 

anksiyetelerinin azaltılmasında akupresür gibi farklı farmakolojik olmayan yöntemler yararlı 

olabilir.            

Amaç: Bu araştırma, akupresürün COVID-19 pandemisinde son sınıf hemşirelik öğrencilerinin 

anksiyete düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.      

Yöntem: Prospektif, iki kollu (1:1), randomize kontrollü deneysel tipteki bu araştırma Nisan-

Mayıs 2021 tarihleri arasında bir devlet üniversitenin hemşirelik fakültesinin 4. sınıfındaki 52 

hemşirelik öğrencisiyle (çalışma grubu=26; kontrol grubu= 26) gerçekleştirildi. Araştırmacılar 

tarafından, çalışma grubuna akupresür eğitimi verildi ve öğrencilerin LI4, HT7 ve EX-HN3 

noktalarına dört hafta boyunca haftada üç kez akşam 20:00-22:00 saatleri arasında kendi 

kendilerine akupresür uygulaması yapması sağlandı. Kısa mesaj yolu ile uygulamaların takibi 

yapıldı. Kontrol grubuna ise herhangi bir uygulama yapılmadı. Katılımcıların durumluk ve 

sürekli anksiyete düzeyleri Durumluk-Sürekli Anksiyete Ölçeği (DSAÖ) ile araştırma 

başlangıcında ve 4. haftada ölçüldü. Verilerin analizinde frekans ve yüzde gibi tanımlayıcı 

istatistikler, ki-kare, bağımlı ve bağımsız gruplarda t-testi kullanıldı. Araştırmaya başlamadan 

önce etik kuruldan ve katılımcılardan izinler alındı.     

Bulgular: Akupresür uygulanan grubunun 4. haftada başlangıca göre durumluk anksiyete 

düzeyinin anlamlı olarak düştüğü (p<0.05), kontrol grubunun ise anksiyetesinin arttığı ancak 

bu artışın anlamlı olmadığı saptandı (p>0.05). İki grubun başlangıç ve 4. haftadaki durumluk 

ve sürekli anksiyete düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı (p>0.05).               

Sonuç ve Öneriler: Araştırma bulguları, 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinde akupresürün, 

pandemi sürecinde durumluk anksiyetelerinin azaltılmasında yararlı olabileceğini gösterdi. 

Anksiyete yaşayan öğrencilerde kendi kendine akupresür uygulaması önerilebilir.      

Anahtar Kelimeler: Akupresür, anksiyete, COVID-19, hemşirelik öğrencisi 
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S-196 Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Koronavirüs-19 Fobisi Düzeyinin Belirlenmesi 

Bircan KOLÇAK1, Emel KÜLEKÇİ1, Fazilet TAMER2, Kübra AYMELEK 

HACIOSMANOĞLU1 

 
1Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Anestezi Bölümü 

2Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET             

Giriş: Pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını toplumun her kesiminde rutinleri bozmuş, 

oluşturduğu kaygı ve endişe sonucu fobik reaksiyonlar ortaya çıkarmıştır.      

Amaç: Bu çalışma, bir grup üniversite öğrencisinin Covid-19 fobi düzeylerini değerlendirmek 

amacıyla yapıldı.             

Yöntem: Araştırmanın evrenini Temmuz 2020-Ağustos 2020 tarihleri arasında Ankara’da bir 

Vakıf Üniversitesinin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda okuyan 247 öğrenci 

oluşturdu. Araştırmada, sekiz soruluk veri toplama formu ve Koronavirüs-19 Fobisi Ölçeği 

kullanıldı. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanıldı ve tüm analizlerde 

istatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edildi.         

Bulgular: Öğrencilerin %81,8’inin ilde yaşadığı ve %16,2’sinin kronik hastalığa sahip olduğu 

belirlendi. % 1,2 sinin Covid-19 tanısı aldığı, %20,6’sının Covid-19 tanısı alan yakını olduğu 

ve %3,6’sının Covid-19 nedeniyle yakınını kaybettiği tespit edildi. Öğrencilerin orta düzeyde 

(54,51±16,97) Covid-19 fobisi olduğu ve en yoğun fobiyi psikolojik alt boyutta yaşadıkları 

belirlendi. İlde yaşayan, kronik hastalığı bulunan, yakınında Covid-19 tanısı olan ve Covid-19 

hakkında yeterli bilgisi olmadığını düşünen öğrencilerin fobi düzeyleri yüksek bulundu.  

Sonuç: Covid-19 salgını üniversite öğrencilerinde özellikle psikolojik ve sosyal yönden fobik 

reaksiyonlar ortaya çıkarabilir. Covid 19 fobisinin öğrencilerin psikolojik sağlığı ve akademik 

hayatları üzerinde olumsuz etkilere yol açmaması için bu dönemde psikolojik ve sosyal yönden 

desteklenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: covid-19, fobi, eğitim, üniversite, mental sağlık 
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S-197 Pandemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Operating Room Nursing Dersi 

Değerlendirmesi 

Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN1, Züleyha AYKUT1, Askeri ÇANKAYA2 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

2Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET             

Amaç: Bu bildiride Covid-19 Pandemisine bağlı olarak uzaktan eğitime devam edilen 2020-

2021 Bahar Dönemi verilen Operating Room Nursing Dersinin değerlendirmesinin 

paylaşılması amaçlanmıştır.            

Gereç Yöntem: Kurumumuzda Operating Room Nursing seçmeli İngilizce olarak müfredatta 

yer alan derslerden biridir. Uzaktan eğitim sürecinde derse öğrenci katılımını sağlamak üzere 

tüm konular video ile anlatmaları için öğrencilere paylaştırıldı. Öğrenciler tarafından bulunan 

konular ile ilgili videolar whatsapp grubu üzerinden paylaşıldı eğitimci tarafından uygunluğu 

onaylanınca derste sunuldu. Tüm ders içeriği eğitimci tarafından kontrol edildi. Video 

bulamayan öğrenciler konularını Powerpoint olarak sundu. Tanımlayıcı çalışmada derse kayıtlı 

olan 75 öğrenci evren ve örneklemi oluşturdu. Veriler, dersle ilgili yapılan aktivitelerin 

incelenmesi ve öğrenci değerlendirme formu toplandı. Öğrenciler yapılan derste yapılan 

girişimleri 1-10 puan ile değerlendirdi. Öğrencilerin ders sunumları ve değerlendirmeleri SPSS 

(Statistical for Social Sciences) 22 programına aktarılarak, sayı ve yüzde olarak değerlendirildi. 

Bulgular: Öğrencilerin (n:56) %74,7’sinin kadın, (n:19) %25,3’ünün erkek, yaş ortalamasının 

21,25±1,11 olduğu görüldü. Ders işlenişinde öğrencilerin ders sunum şekli (n:58) %77,3 video; 

(n:14) %18,7 Powerpoint; video sunum yapanların (n:32) %42,7’i bir ile sunumu yaptığı 

görüldü. Video sunum sürelerinin en az 0.44 saniye; en fazla 19.12 dakika olduğu görüldü. 

Öğrenciler tarafından toplamda n:94 video sunumu gösterildiği; bunlardan (n:39) %41,4’ünün 

gerçek ameliyathane ortamı içerikli olduğu görüldü. Öğrencilerin ders ile ilgili 

değerlendirmelerinin puan olarak incelenmesinde; Dersin Microsoft Teams ile işlenişinden 

memnuniyet düzeyi 8.83±1.78; Konularının WhatsApp üzerinden paylaşılmasının 

memnuniyeti 8.40±2.06; Dersin genelinden memnuniyet düzeyi 8.24±1.76; Ders içeriklerinin 

video ile entegre edilmesinin konuyu anlamalarına olan etkisi 7.99±1.9; Ders içeriğinde 

“Video” uygulamasından memnuniyet düzeyi 7.81±1.80; Videoların eğitimlerine katkısı 

7.80±2.0; Derste “Video” kullanmalarının öğrenme düzeylerine etkisi 7.71±1.8; puan olduğu 

görüldü.              

Sonuç ve Öneriler: Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derse aktif katkı sağlaması ve bunu 

video ile bütünleştirerek yapması öğrencilerin öğrenme düzeyi ve memnuniyetlerine pozitif 

yönde destek sağlamıştır. Hemşirelik eğitiminde ders içeriklerini desteklemek, öğrenme 

ortamını zenginleştirmek, hedeflenen bilgileri sağlamak için video sunumlarıyla öğrencilerin 

aktif katılımı sağlanabilir.         

Anahtar Kelimeler: Ameliyat hemşireliği, Öğrenci, Uzaktan eğitim 
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S-198 Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlari ile Akademik 

Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Arzu İLÇE1, Ganime Esra SOYSAL1, Ümmühan YİĞİT1 

 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği 

 

ÖZET             

Giriş: Günümüzde dünyada ortaya çıkan pandemi nedeniyle ülkemiz de dahil olmak üzere tüm 

dünyada eğitim öğretim faaliyetleri ani olarak uzaktan eğitim şeklinde uygulanmaya başlandı. 

Amaç: Bu araştırma lisans eğitimine devam eden hemşirelik bölümü öğrencilerinin, uzaktan 

eğitime yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

planlandı.              

Yöntem: Araştırma kesitsel, tanımlayıcı tipte, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde, Batı 

Karadeniz’de bulunan bir Üniversitenin Hemşirelik Bölümüne devam eden 240 öğrenci ile 

gerçekleştirildi. Tanımlayıcı bilgiler ile “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği”nin 

bulunduğu anket formu Google Form aracılığıyla oluşturularak 2020-2021 eğitim öğretim yılı 

bahar/güz dönemi sonunda öğrenciler tarafından doldurulabilmesi için elektronik olarak iletildi. 

Araştırma için etik kurul onayı alındı. Veriler bir istatistik programında kodlanarak, analizinde 

tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi ve korelasyon analizi kullanıldı.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %82,5’i kadındır. Öğrencilerin %74,2’si uzaktan 

eğitim sürecinde internet erişiminde problem yaşadığını bildirirken, %48,8’i uzaktan eğitim 

sürecinde başarılarının azaldığını ifade ederek, %81,7’si yeni dönemde yüz- yüze eğitim almak 

istediklerini bildirdi. Uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği puan ortalamaları 85,51±25,67 

olarak belirlendi. Buna göre öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları düşük çıktı. Ölçeğin 

cronbach alpha katsayısı 0,960 olup, güvenirliği yüksek bulundu. Öğrencilerin ölçek puan 

ortalamaları ile cinsiyet, sosyal medya hesabına sahip olma, uzaktan eğitimde sorun yaşamış 

olmaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, sınıf değişkeni açısından 

anlamlı bir farklılık bulundu. Üçüncü sınıf öğrencilerin uzaktan eğitime daha olumlu baktıkları 

belirlendi (p<0,05). Öğrencilerin akademik başarıları (:3,13±2,73) ile uzaktan eğitime yönelik 

tutum ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0,05).   

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin çoğunluğunun uzaktan eğitime erişimde problem yaşadığı, 

akademik başarı ile uzaktan eğitim arasında bir ilişki bulunmazken öğrencilerin yaklaşık 

yarısının akademik başarılarının düştüğünü bildirdi. Konusu insan olan sağlık bilimlerinde ve 

hemşirelik bölümünde akademik başarının artması böylelikle nitelikli mezunların yetiştirilmesi 

için uygulamalı derslerin yüz yüze yapılması önerilir.       

Anahtar Kelimeler: Pandemi, uzaktan eğitim, tutum, akademik başarı 
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S-199 Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyathane ve Cerrahi Kliniklerinde 

Yaşadıkları Stres Düzeylerinin Belirlenmesi 

Özlem BİLİK1, Eda Ayten KANKAYA1, Aylin DURMAZ EDEER 1 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Hemşirelik eğitiminde önemli bir yere sahip olan klinik uygulamalar öğrenci için stres 

kaynağı olabilmektedir. Literatür genellikle hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik uygulamalarına 

odaklanmaktadır. Cerrahi kliniklerinde hemşirelik son sınıf öğrencilerinin klinik stres 

düzeylerinin belirlenmesine ihtiyaç vardır.       

Amaç: Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin ameliyathane ve cerrahi kliniklerindeki klinik stres 

düzeylerini incelemekti.           

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırmanın yapılabilmesi için hemşirelik fakültesi 

dekanlığından, üniversitenin noninvaziv araştırmalar etik kurulundan ve öğrencilerden onam 

alındı. Çalışma 2019-2020 yıllarında İzmir’deki bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde 

yapıldı. Araştırmanın evrenini Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda Hemşirelik 

Bakım Yönetimi dersini alan son sınıf hemşirelik öğrencileri (n=99) oluşturdu. Çalışmada yer 

alan gönüllü öğrencilerden 89’u ameliyathane uygulamasına, 81’i de cerrahi kliniklerdeki 

uygulamalarına ilişkin görüşlerini belirtti. Veriler 2019-2020 bahar döneminde 

sosyodemografik klinik özellikler formu ve Pagana Klinik Stres Anketi kullanılarak toplandı. 

Veri analizinde tanımlayıcı istatistik, bağımlı gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik 

testi, Mann Whitney U testi, Kruskall-Wallis kullanıldı.      

Bulgular: Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin ameliyathane stres puanı ortalaması 27.41±8.75 

idi. Öğrencilerin son gündeki cerrahi klinik stres düzeyi (40,03±12,20) ilk güne göre 

(27,69±8,84) daha yüksekti ve iki puan arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (t=-7,89; 

p=0,00). Kliniklere göre ilk gün klinik stres puanları arasında anlamlı fark varken (KW=20.56; 

p=0.001), son gündeki puanlar arasındaki fark anlamlı değildi (KW=2.901, p=.715). İlk gün en 

yüksek klinik stres puanı beyin cerrahisi kliniğinde (37.11±7.54) ve son gün en yüksek klinik 

stres puanı acil serviste (46.25±14.75) uygulama yapan öğrencilere aitti. Sonuç: Hemşirelik 

son sınıf öğrencilerinin klinik stres düzeyleri kliniklere göre değişti ve cerrahi hemşireliği 

uygulamasının son gününde arttı. Hemşire eğitimcilere, öğrencilerin klinik öğrenme 

hedeflerine ulaşması için streslerini azaltıcı stratejiler belirlemeleri önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi; hemşirelik öğrencileri, klinik stres 
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S-200 Klinik Ortamlarda İntörn Hemşire Öğrencilerin Eğiticilerden Beklentileri: 

Kalitatif Çalışma 

Fatma CEBECİ1, Arzu TAT ÇATAL1, Ayşe UÇAK2 

 
1Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi 

2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

 

ÖZET             

Giriş: Eğitimlerinin önemli bir bölümünü klinik ortamlarda gerçekleştiren hemşirelik 

öğrencilerinin uygulamalarda eğiticilerden beklentilerinin incelenmesine ihtiyaç vardır.  

Amaç: Bu çalışma, klinik ortamlarda intörn hemşire öğrencilerin eğiticilerden beklentilerini 

incelemek amacıyla yapılmıştır.           

Gereç Yöntem: Çalışma, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde klinik uygulamaya çıkan ve bu 

nitel araştırmaya gönüllü olan yedi intörn hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler 

yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşmeler yoluyla çevrimiçi olarak toplanmıştır. 

Tüm görüşmeler kelimesi kelimesine tam anlamıyla yazıya dökülmüş ve tekrarlı okumalarla 

içerik analizi yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.            

Bulgular: Verilerin analizinde “güvenli öğretim ortamı yaratma” ve “öğrenme kaynağı olarak 

bireyler” olmak üzere iki ana tema elde edilmiştir. Katılımcıların klinik ortamlarda güvenli 

öğretim ortamı yaratma teması beş ve öğrenme kaynağı olarak bireyler ise altı alt temadan 

oluşmaktadır.              

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmada intörn hemşirelik öğrencilerinin klinik ortamlardaki öğretici 

kaynak algıları ve güvenli öğrenme ortamının özelliklerine ilişkin görüşleri ön plana çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İntörnlük, hemşirelik eğitimi, klinik uygulama, nitel 
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S-201 Cerrahi Hemşireliği Dersi Öğretiminde Alternatif Bir Yöntem: Bulmaca 

Fazilet TAMER1 

 
1Atılım Üniversitesi 

 

ÖZET             

Günlük hayatımızda gerek yazılı basın (dergi, gazete, kitap vb.) gerekse sanal ortamlarda 

bireylerin hafızalarını güçlendirmek, boş zamanlarını değerlendirmek ya da öğrencilerin 

öğrenim sürecini eğlenceli hale getirmek, öğrenmelerini desteklemek amacıyla kullanılan 

bulmacalar hem bir ders materyali hem de boş zaman aktivitesi olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle örgün eğitime ara 

verilmesi, uzaktan eğitim sürecine geçilmesi nedeniyle öğrenme-öğretme sürecinde yeni, 

öğrencinin ilgisini çeken, kalıcı öğrenmeyi sağlayan etkili öğretim araç gereçlerine ihtiyaç 

artmıştır. Bu yeni öğretim yöntemlerinden birisinin de bulmaca olabileceği düşünülmektedir. 

Bu derleme cerrahi hemşireliği dersinin öğretiminde bulmaca kullanımına yönelik farkındalık 

yaratmak amacıyla yapılmıştır. Literatüre baktığımızda bulmacanın farklı yaş ve meslek 

gruplarının eğitim öğretim sürecinde kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda Cerrahi 

Hemşireliği dersinin özellikle teorik öğretiminde ders aracı olarak kullanılabilir. Bulmacalar 

sayesinde öğrencilerin cerrahi hemşireliğine ilişkin kavramları öğrenmesi, konuların daha 

anlaşılır olması ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanabilir.       

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, cerrahi hemşireliği, bulmaca, hemşirelik eğitimi 
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P-01 Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik, Hasta ve Hasta Güvenliği Kavramlarına 

İlişkin Metaforik Algıları: Nitel Bir Çalışma 

Adile SAVSAR1, Filiz ÖĞCE AKTAŞ1 

 
1İzmir Ekonomi Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Hasta güvenliği, hemşirelik bakımının temel unsurlardan biridir. Sağlık bakım 

hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve sağlık 

profesyonellerinin uyguladığı tüm önleyici girişimler olarak tanımlanan hasta güvenliği, kaliteli 

bakımın ve hemşirelik eğitiminin temel taşı olarak görülmektedir. Bu nedenle sağlık bakım 

alanında eğitim gören öğrencilerin müfredatlarında hasta güvenliğine katkı sağlayacak içeriğin 

yer alması oldukça önemlidir. Hemşireliğin özünü yansıtan “bakım” ın ana kavramı olan 

“hasta” ve bakım kalitesini gösteren “hasta güvenliği” kavramları hemşirelik eğitiminde kilit 

kavramlardır. Sağlık bakımında 3 önemli kavram olan “hemşirelik”, “hasta” ve “hasta 

güvenliği”, hemşirelik öğrencileri gözünden nasıl göründüğü, gelecek yıllardaki hemşirelik 

bakımını etkileyebilir. Metaforlar, benzetme yoluyla yapılan açıklamalarla insanların 

düşüncelerindeki yapıları ve soyut kavramları kavramayı kolaylaştırır.  

Amaç: Hemşirelik öğrencilerinin “hemşirelik”, “hasta” ve “hasta güvenliği” kavramlarına 

ilişkin algılarını, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, tanımlayıcı kalitatif araştırma deseninde yapılmıştır. 

Araştırmanın evreni, özel bir üniversitede birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim 

gören 105 hemşirelik öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise çalışmaya 

katılmayı kabul eden 88 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma öncesinde etik kurul, kurum izni ve 

öğrencilerden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından Google form 

ile online olarak toplanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinden “hemşirelik”, “hasta” ve “hasta 

güvenliği”, kavramlarını neye benzettiklerini, benzetme nedeniyle birlikte yazması istenmiştir. 

Çalışma 88 hemşirelik öğrencisi ile tamamlanmıştır. Veriler, “içerik analizi” yöntemiyle 

incelenmiştir. İçerik analizi sonucunda yanıtlar kategorilere ayrıştırılmış; temalar 

oluşturulmuştur.  

Bulgular: Bu çalışmada “hemşirelik” mesleğine yönelik 7 tema, “hasta” ve “hasta güvenliği” 

kavramlarına ilişkin 4 ‘er tema oluşmuştur. Hemşirelik mesleğine yönelik “anne ”, “su ” , 

“sihirli değnek” gibi metaforlar üretilmiştir ve metaforlar “Hemşirelik iyilik ve güzelliktir ” 

temasında yoğunlaşmıştır. “Hasta” kavramına yönelik ise “çiçek” “düdüklü tencere” “telefon” 

“meyve” gibi metaforlar üretilmiştir ve üretilen metaforlar “Hastalar bakıma, korumaya 

gereksinim duyarlar” temasında yoğunlaşmıştır. “Hasta güvenliği” kavramına yönelik ise 

“virüs programı” “aminoasit” “kasko” “kader” gibi metaforlar üretilmiştir ve üretilen 

metaforlar “hasta güvenliği, hastayı korur” temasında yoğunlaşmıştır.  

Sonuç: Bu çalışma, metaforlar yoluyla hemşirelik”, “hasta” ve “hasta güvenliği”, 

kavramlarının tüm yönleriyle anlaşılması için bir çerçeve sunmaktadır. Sonuçların özellikle 

hemşirelik eğitiminde bu üç kavrama bütüncül bir bakış sağlayacağına inanılmaktadır. Anahtar 

Kelimeler: hemşirelik, hasta, öğrenci, hasta güvenliği, metafor 
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P-02 Covid 19 Pandemisinde Ameliyathane Hemşiresinin Acil Vaka Deneyimi: Olgu 

Sunumu 

Ebru GÜNER1, Semiha ALKAN1 

 
1SBÜ Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET             

Covid 19’un hızla yayılması ve vaka sayılarının artışı sağlık bakım hizmetlerini olumsuz 

etkilemiş ve diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi sağlık bakım profesyonellerini yüksek 

riskli hale getirmiştir. Covid 19 tanılı hastalara müdahalede, hasta bakımında ön safta 

hemşirelerin bulunması, tedavi uygulanması sırasında hasta ve kontamine materyallere maruz 

kalınması açısından hemşireleri önemli derecede riskler beklemektedir. Aynı zamanda covid 

19 hastalarına bakım veren hemşirelerin fiziksel sorunların dışında yoğun kaygı, ümitsizlik, 

tükenmişlik yaşadıkları bildirilmektedir. Amaç: Olgumuzda ilk defa covid 19 tanılı hastaya 

hemşirelik bakımı sunan ameliyathane hemşiresinin deneyimlerini açıklamayı amaçladık. 

Olgu: Katılımcı 32 yaşında, kadın ve iki çocuk sahibidir. Lisans mezunu ve on yıllık hemşirelik 

deneyimine sahiptir. Covid 19 korunma yöntemlerine yönelik eğitim almış ve kişisel koruyucu 

ekipman konusunda bilgilidir. Katılımcı covid 19 tanılı hastanın acil ameliyata alınacağını ilk 

duyduğunda yoğun kaygı ve endişe yaşadığını belirtti. Ameliyat sırasında koruyucu ekipman 

malzemesi nedeniyle rahatsızlık hissettiğini, rahat hareket edemediğini ve ameliyat sahasını 

görmekte zorlandığını belirtti. Aynı zamanda ameliyat boyunca covid bulaşma riskiyle karşı 

karşıya kaldığını ve çocuklarına bulaştırma ihtimalini düşünerek kaygılanmış, bu durumdan 

dolayı yoğun korku hissettiğini belirtmiştir. Sonuç ve öneriler: Çalışmamızın sonucuna göre, 

katılımcı yoğun endişe ve kaygı yaşadığını belirtmektedir. Dünyayı etkisi altına alan covid 19 

pandemisi hastaneleri ve sağlık çalışanlarını önemli derecede riskli hale getirmiştir. Bu yüzden 

alınması gereken ilk ve en önemli tedbir sağlık çalışanlarını korumaktır. Sağlık çalışanları 

yalnız iş yükü anlamında değil psikolojik olarak da ağır etkilenmektedir. Hemşireler, rol 

aldıkları hasta bakımında başarılı olabilmeleri için psikolojik olarak desteklenmeli, kaygı 

durumları göz önünde bulundurulmalıdır.       

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane hemşireliği, covid 19, hemşirelik bakımı 
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P-04 Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastalarda Derin Ven Trombozu Riski ve Profilaktik 

Uygulamaların İncelenmesi 

Dilek AYGİN1, Ayşe ÇELİK YILMAZ1, Hande CENGİZ AÇIL1, Nilgün SERT1 

 
1Sakarya Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Derin ven trombozu (DVT) cerrahi süreçte sıklıkla ortaya çıkan bir sorundur. Geçirilen 

cerrahi girişimin türü̈, enfeksiyon varlığı ve ameliyat sonrası hareketsizlik süresi DVT riskini 

önemli ölçüde artırmaktadır. Özellikle büyük cerrahi girişim deneyimleyen hastalarda ameliyat 

sırasında koagülasyon sisteminin bozulması, derin venlerin travması ve ameliyat sonrası uzun 

süren yatak istirahatı gibi nedenler DVT riskinin artmasında etkili olmaktadır. Cerrahi 

kliniklerinde tedavi ve bakım uygulanan hastaların DVT riskinin belirlenmesi cerrahi 

hemşireleri açısından önemli konulardan biridir.  

Amaç: Bu çalışma, genel cerrahi kliniğinde yatan hastaların ameliyat sonrası DVT riskinin ve 

profilaktik uygulamaların belirlenmesi amacıyla planlandı.  

Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma, etik kurul ve kurum izinlerinin alınmasının 

ardından, Mayıs-Ağustos 2021 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin genel 

cerrahi servisinde ameliyat olan 100 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler, “Hasta Tanılama Formu” 

ve “Autar DVT Riski Tanılama Ölçeği” kullanılarak yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %46’sı kadın ve %54 ü erkekti. Yaş ortalaması 

59,14±13,846 olup, BKİ ortalaması 27,23±5,59 dur. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara 

elektif cerrahi uygulanmıştı. Hastaların %53’ü kronik hastalığa sahip olup, bunların %29’u 

hipertansiyon, %35’i diyabet, %14’ü kalp hastalığı mecvuttu. Hastaların %31’i sigara içiyordu. 

Sadece %7’sinde santral venöz kateter mevcuttu. DVT yi önlemeye yönelik uygulamalar 

arasında; %69’u mobilize olup, %35’i dereceli kompresyon varis çorabı ve %80’i heparin 

kullanırken, hiçbirinde aralıklı pnömatik kompresyon uygulaması yoktu. Derin ven trombozu 

tanılama kriterleri arasında ise; %12’sinde baldır ağrısı, %9’unda tek taraflı bacak ödemi, 

%11’inde çift taraflı bacak ödemi, %5’inde de bacakta hassasiyet mevcuttu. %4’ ünde bacakta 

duyu kaybı, %3’ünde bacakta motor kayıp vardı. Hastaların DVT riski tanılama puan ortalaması 

13,96±4,88 (min:5-max28) di. Buna göre hastalar orta derece risk grubunda yer almaktaydı.  

Sonuç ve Öneriler: Etkili DVT tanılamasının yapılabilmesi için ölçek kullanımının 

yaygınlaştırılması, cerrahi servislerde görev yapan hemşirelerin konuyla ilgili bilgilerinin 

güncel tutulması ve hastalara uygun profilaksi yöntemlerinin geliştirilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Derin ven trombozu, Autar DVT Risk Tanılama Ölçeği, hemşirelik 

bakımı, ameliyat sonrası komplikasyon 
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P-05 Acil Serviste Erken Uyarı Skorlama Sistemlerinin Kullanımı: Nitel Bir Çalışma 

Zeynep KAPLAN AFACAN1, Ali AKGÜN1, Fatma ETİ ASLAN2 

 
1Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Hemşirelik Bölümü 

2Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET                 

Acil servisler, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma gibi beklenmedik anda ortaya çıkan sağlık 

sorunlarının müdahalesinin yapıldığı birimlerdir. Acil servislerde dahili hastalıkların akut 

sorunlarının tedavi ve bakımın yapılmasının yanı sıra travma, yaralanma gibi acil cerrahi bakım 

ve tedavi hizmeti de sunulur. Bu nedenle acil servisler dahili ve cerrahi bölümler olarak 

hastalara hizmet verir. Acil serviste acil müdahale ve bakıma ihtiyaç duyan ya da kötüleşmesi 

muhtemel olan hastaları belirlemek zor olabilir. Kalp hızı, sistolik kan bakıncı, vücut ısısı, 

solunum sayısı, bilinç düzeyi gibi objektif verilerle hastalarda gelişen olumsuz durumların 

erkenden tespit edilmesi mümkündür. Hastalarda yaralanmanın ciddiyeti, mortalite, 

morbiditeyi tahmin etmek için “Erken Uyarı Skorlama Sistemleri” kullanılır. Bu sistemlerin 

kullanılması hastaların anatomik yaralanma durumlarına göre yapılabileceği gibi fizyolojik 

verilerin değerlendirilmesiyle de yapılabilir. Ulusal Erken Uyarı Skoru (National Early 

Warning Score -NEWS), Glasgow Koma Skalası (GKS), Yaralanma Şiddet Skoru (Injury 

Severity Score-ISS), Revize Travma Skoru (Revised Trauma Score-RTS), bu amaçla kullanılan 

skorlama sistemlerinden bazılarıdır. Acil servislerde, Erken Uyarı Skorlama Sistemleri’nin 

kullanılması ile hastaların kardiyak arrest gibi ölümcül sağlık sorunlarının erkenden 

tanılanmasına ve sağ kalımının artmasına olanak sağlayacaktır. Yapılan çalışmalarda bu 

sistemlerden ISS, RTS ve GKS’nın mortaliteyi tahmin etmede en güçlü belirleyiciler olduğu 

sonucu elde edilmiştir. Aynı zamanda bu sistemlerin kliniklerde kullanılması ile arrestlerin 

önlenebildiği ve sağ kalımı artırdığı gösterilmiştir. Literatürde, acil serviste Erken Uyarı 

Skorlama Sistemlerinin nasıl kullanıldığı, kullanımı sırasında yaşanan engeller, sağlık 

personelinin bu konudaki deneyimleri konusunda yeterli bilgiye rastlanmamıştır. Bu nedenle 

çalışmamızda bu sistemlerin acil servis cerrahi hastalarında kullanımına ilişkin deneyimlerin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Acil, Hemşire, Travma, Nitel Çalışma 
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P-06 Hemşirelik Eğitimi Sırasında Öğrenilen Asepsi Uygulamalarının Covid-19 

Pandemi Sürecindeki Bireysel Uygulamalara Katkısı 

Ayşe SERPİCİ1, Neriman AKANSEL1, Nursel VATANSEVER1, Vahit DALKIZAN2 

 
1Bursa Uludağ Üniversitesi 

2Bursa Şehir Hastanesi 

 

ÖZET             

Hemşirelik eğitiminin bir parçası olarak klinik uygulamalara katılan hemşirelik öğrencilerinin 

COVİD 19’da koruyucu önlemleri ve bu önlemlerin doğru olarak uygulanmasını bilmesi çok 

önemlidir. Amaç Bu çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerine hemşirelik eğitimi sırasında 

öğretilen asepsi uygulamalarının Covid 19 pandemi sürecindeki bireysel uygulamalarına 

etkisini belirlemektir. Gereç ve yöntem: Araştırmanın verileri Araştırmada kullanılan veri 

toplama formları tanıtıcı özellikler soru formu ve asepsi uygulamalarını değerlendirme formu 

ile toplandı. Bu formda öğrencilerinin Covid-19 sürecindeki hijyen alışkanlıklarını belirlemeye 

yönelik sorular ve hemşirelik eğitimi sırasında öğrencilere öğretilen asepsi uygulamalarının (el 

hijyeni, eldiven giyme, maske takma) Covid-19 pandemi sürecinde bireysel uygulamalara 

katkısını belirlemeye yönelik ifadelere yer verildi. Her ifade 0-10 Görsel Analog skala 

üzerinden öğrenciler tarafından puanlandı. Veriler, Ağustos 2020 – Eylül 2020 arasında 

(Google Formlar) ile toplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesine SPSS 23.0 paket 

programı kullanıldı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,29±2,57, 

%81,5’i kadındı. Öğrencilerin %77,7’si öğrendikleri asepsi uygulamalarını ailesine aktardığını 

belirtti. Hemşirelik öğrencileri en yüksek düzeyde “maskeyi yüze takma tekniğinde” okulda 

öğrendiklerini kullandıkları görüldü. Kadın, 3.sınıfta okuyan ve ailesine/çevresine asepsi 

uygulamalarını öğreten hemşirelik öğrencilerinin el yıkama süresine ve el yıkama tekniğine 

uyumda öğrendikleri asepsi uygulamalarının katkısı vardı (p<0.05). Ailesine/çevresine asepsi 

uygulamalarını aktarmaya ihtiyaç duymayan öğrencilerin, eldiven giyme ve eldiven çıkarma 

tekniğini uygulamada öğrendiklerinin etkisi daha azdı (p<0.05). Kadın, 3.sınıfta okuyan, 

ailesine/çevresine asepsi uygulamalarını öğreten öğrencilerin maskeyi yüze takma tekniğine ve 

maske yüzdeyken yüze dokunmamaya özen gösterdikleri belirlendi ( p<0.05). Sonuç: 

Hemşirelik eğitimi sırasında aktarılan temel uygulamaların, hemşirelik öğrencilerinin Covid-

19 pandemi sürecindeki bireysel uygulamalarına olumlu katkı sağladığı belirlendi.Anahtar 

Kelimeler: hemşirelik eğitimi, pandemi, asepsi 
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P-07 Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Duyarlılık Çalışması Yapmalarının Bireysel 

Girişimcilik Algılarına Etkisi 

Belgin ŞEN ATASAYAR1, Özge İŞERİ1 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Hemşirelerin önemli rol ve sorumluluklarından biri olan toplumu oluşturan bireyleri 

bilgilendirmek ve toplumsal duyarlılık çalışmalarında yer almak bireysel girişimcilik becerileri 

ile daha etkili hale gelecektir. Hemşirelerin toplumda yaşanan sorunlarla ilgilenmeleri ve çözüm 

yolları geliştirmeleri toplum sağlığını artıracak ve aynı zamanda hemşirelik mesleğini daha 

görünür kılacaktır.  

Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin toplumsal duyarlılık çalışması yapmalarının 

bireysel girişimcilik algılarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma, ön test-son test tek gruplu yarı deneysel olarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik 

Bölümü’nde Nisan- Haziran 2021 tarihleri arasında öğrenim gören 148 dördüncü sınıf öğrencisi 

oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden 121 öğrenci 

ile çalışma tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Bireysel 

Girişimcilik Algı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler 

ve korelasyon analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %80.2’si kadındır. Eğitim öncesi öğrencilerin 

%70.2’si toplumsal duyarlılık çalışması için girişimci olmak önemlidir derken, eğitim sonrası 

bu oran %78.5 olmuştur. Hemşirelikte girişimci olmak önemlidir diyen öğrencilerin oranı 

eğitim öncesi %90.9 iken, eğitim sonrası %93.4’e yükselmiştir. Öğrencilerin sosyo-demografik 

özellikleri ile Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, 

hem ön test hem de son test puanları arasında istatistiksel önemlilik olduğu belirlendi. 

‘‘Toplumsal duyarlılık çalışmasının etkili olduğunu düşünme’, ‘Girişimci olmanın önemli 

olduğunu düşünme’ ve ‘Toplumsal duyarlılık çalışması için girişimciliğin önemli olduğunu 

düşünme’ durumları ile ölçek toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

saptandı. Bununla birlikte, öğrencilerin ‘Hemşirelikte girişimciliğin önemli olduğunu 

düşünme’ durumları ile son test Bireysel Girişimcilik Algı Ölçeği puan ortalamaları arasında 

da istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlendi.  

Sonuç ve Öneriler: Hemşirelik öğrencilerine toplumsal duyarlılık proje ödevlerinin verilmesi 

ve bu ödevler yürütülürken danışmanlık verilmesi öğrencilerin bireysel girişimcilik algılarını 

geliştirmektedir. Araştırmanın tek merkezli yürütülmesi nedeniyle çalışmanın farklı sosyo-

demografik özelliklere sahip daha geniş gruplarda yapılması önerilmektedir.        

Anahtar Kelimeler: Bireysel girişimcilik; Girişimcilik; Hemşirelik öğrencisi; Toplumsal 

duyarlılık çalışması 
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P-08 Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitimin Sağlık Bilimleri Dersleri Üzerindeki 

Yeterliliği: Hemşirelik Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma 

Beşir ÇAKIR1, Şükriye İlkay GÜNER1, Gülben KILIÇ1, Ayşegül YALNIZ1 

 
1Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  

 

ÖZET                 

Bu çalışma, pandemi döneminde hemşirelik öğrencilerine yönelik uzaktan eğitim ile yürütülen 

sağlık bilimleri derslerinin yeterliliğini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Gaziantep 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim gören 1054 öğrenciden gönüllü 431 

hemşirelik bölümü öğrencisi ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan gönüllülere dijital ortamda 

anket uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak, sosyo-demografik özellikleri ile uzaktan 

eğitimin kalitesini ölçmek için araştırmacılar tarafından hazırlanan “soru formu” ve “Pandemi 

Sürecinde Uzaktan Eğitim Ortamlarının Kullanımına İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Toplanan veriler IBM SPSS Statics 25 programında analiz edilmiştir. Öğrencilerin yaş 

ortalamasının 21,0±0,3 olarak saptanmıştır. Ölçeğin toplam puan ortalaması 1,89, yeterlilik ve 

motivasyon alt boyutu için 1.70, kullanılabilirlik alt boyutu için 1,90, etkililik alt boyutu için 

1,94 ve memnuniyet alt boyutu için 2,00 olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda daha önce 

örgün eğitim almış ile almamış öğrenciler, daha önce meslek dersi alan ve almayan öğrenciler, 

internete hiç erişimi olmayan/ kısmen erişebilen ile internete erişebilen, şehir merkezinde 

ikamet eden ile köy/kasaba/ilçede ikamet eden öğrenciler arasında istatistiksel olarak farklar 

bulunmuştur (p<0,005). Tüm saptanan bulgular ele alındığında öğrencilerin uzaktan eğitim 

döneminde teorik bilgi ve donanımının tam anlamıyla gerçekleşmesi için ikamet ettikleri 

bölgelerde yetkili kurum ve kuruluşların gerekli teknolojik imkân, altyapı ve internet erişimi 

olanaklarının geliştirilmesi, öğrencilere verilen eğitim kalitesinin arttırılması için okulda 

bulunan teknolojik imkân ve alt yapıların yeterli düzeye çıkarılması, ders kalitesinin 

yükseltilmesi amacıyla web tabanlı verilen ders ile sınav süre ve saatlerinin uygun seviyelere 

ulaştırılması ve akademisyenlerin ve kurum yöneticilerinin bundan sonraki dönemlerde 

özellikle ilk defa lisans düzeyinde mesleki bilgi ve donanım kazanan öğrencilere yönelik 

destekleyici eğitim programları düzenlemesi önerilmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Uzaktan Eğitim, Koronavirüs, Hemşirelik 
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P-09 Cerrahi Hemşirelerinin Merhamet Düzeyi ve Merhamet Yorgunluğunun 

İncelenmesi 

Bilsev DEMİR1 

 
1Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

 

ÖZET             

Amaç: Bu çalışma, cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin merhamet düzeyi ve merhamet 

yorgunluğunun belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı türde yapıldı.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma Haziran-Temmuz 2021 tarihleri 

arasında yürütüldü. Araştırmanın evrenini bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde 

çalışan hemşireler oluşturdu (N=100). Araştırma örneklemini cerrahi birimlerde çalışan 

hemşirelerden en az iki aydır bulunduğu klinikte çalışan, iletişime ve işbirliğine açık olan ve 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan n=95 hemşire oluşturdu. Veri toplama aracı olarak, 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan, "Tanıtıcı Bilgi Formu" 

'‘Merhamet Ölçeği'’ ve “Merhamet Yorgunluğu Kısa Ölçeği (MY-KÖ)” kullanıldı. Veriler yüz 

yüze görüşme yöntemi ile toplandı ve IBM SPPS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak 

değerlendirildi. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler (ortalama±standart sapma, sayı, 

yüzde) ve dağılımın normalliğine bakmak için Kolmogorov-Smirnov testi kullanıldı. 

Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi.  

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin %48.5’i 22-30 yaş aralığında, %79’u kadın, 

%72’i evli, %73.9’u lisans mezunu olduğu saptandı. Hemşirelerin merhamet ölçeğinden 

aldıkları toplam puan 71,83±7,38 olarak bulunmuştur. Ölçeğin sevecenlik alt boyutunun 

16,02±3,79, umursamazlık alt boyutunun 8,71±2,95, paylaşımların bilincinde olmak alt 

boyutunun 15,83±2,15, bağlantısızlık alt boyutunun 7,10±2,70, bilinçli farkındalık alt 

boyutunun 15,73±2,55 ve ilişki kesme alt boyutunun 7,48±2,55 olduğu saptanmıştır. Merhamet 

Yorgunluğu Kısa Ölçeği (MY-KÖ) puan ortalaması 71.56±7.68 (59 ile 88 aralığında) ile yüksek 

düzeyde olduğu belirlendi.  

Sonuç: Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin merhamet düzeylerinin ve merhamet 

yorgunluğu düzeylerinin yüksek olduğu görüldü. Cerrahi hemşirelerinin yüksek merhamet 

yorgunluğuna sahip olmaları bir tükenmişlik biçimidir.     

Anahtar Kelimeler: cerrahi hemşiresi, merhamet, merhamet yorgunluğu 

 

 

 

 

 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

845 

 

P-11 Cerrahi Girişim Geçirecek Geriatrik Hastanın Bakım Süreci 

 

Burcu ÖZKAN1, Esra EREN2 

 

1İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

2İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 

 

Giriş 

Yaşlanma sürecinin neden olduğu anatomik ve fizyolojik değişiklikler ile yaşla birlikte 

artan kronik hastalıklar, normal vücut fonksiyonlarında bozulmayla sonuçlanmakta ve geriatrik 

bireyler bu nedenlerle hastaneye yatmaktadırlar. Yaşam süresindeki uzama ve cerrahi ile 

anestezi alanındaki gelişmelere paralel olarak da ameliyat olan geriatrik birey sayısı da 

artmaktadır.  

Geriatrik hastalarda cerrahi girişimler genel olarak; sağlığın yükseltilmesi, fonksiyon 

yetersizliğinin azaltılması, kaçınılmaz ölümün ertelenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması ya 

da en azından daha iyi hale getirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.1 

Günümüzde, geriatrik bireyler için elektif cerrahiden kaçınma nedeni olan yüksek 

mortalite oranlarının çeşitli gelişmeler sonucunda azaldığını söylemek mümkündür. Son 

yıllarda gerek anestezi, gerekse ameliyat tekniklerindeki gelişmeler, risk faktörlerinin ameliyat 

öncesi dönemde dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, bunun yanı sıra ameliyat sırası ve 

sonrasında yakın izlem sayesinde özellikle geriatrik hastalarda cerrahi girişimlerin daha güvenli 

hale geldiği belirtilmektedir.2,3 Geriatrik hastalar için cerrahi girişimler, yaygın olarak, gittikçe 

daha fazla ve daha başarılı bir şekilde uygulanmakta ve bu hastaların yaşam kalitesini ve 

fonksiyonlarını düzelten önemli işlemler olarak görülmektedir.3  

Geriatrik cerrahi hastasının bakım ve tedavisindeki perioperatif ya da perianestezik 

risklerin önemi gün geçtikçe artmaktadır.4 Cerrahi girişim nedeniyle oluşan morbidite ve 

mortalitenin, geriatrik hastalarda, gençlerden daha fazla olduğu ve normal yaşlanmanın neden 

olduğu değişikliklerden daha çok, patolojik değişiklikler sonucu meydana geldiği 

belirtilmektedir. Geriatrik hastalarda perioperatif morbidite ve mortaliteyi etkileyen en önemli 

faktör kardiyovasküler, pulmoner, endokrin ve nörolojik sistemler başta olmak üzere organ ve 

sistemlerden kaynaklanan ek hastalıklardır.2 Bununla birlikte cerrahi riski yaşla beraber 

etkileyen faktörler; uygulanan cerrahinin tipi (acil veya elektif), sistemik hastalıklar, yetersiz 

beslenme ve mobilitedeki azalma olarak sıralanmaktadır.3  

Geriatrik Hastanın Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Hemşirelik Bakımı 

Geriatrik hastanın ameliyat öncesi ve sonrasında hemşirelik bakımında amaç; 

komplikasyonları önlemek/ en aza indirmek ve hastanın sağlığını en üst düzeyde sürdürmektir.  

Geriatrik hasta için anestezi tekniği ne olursa olsun cerrahi riskin ortaya konulması için 

öncelikle; iyi bir ameliyat öncesi değerlendirme yapılmalı, ameliyat için en uygun koşullar 

sağlanmalı, uygun ilaçlarla perioperatif hemodinamik stabilizasyon sağlanmalı, mümkün olan 

en kısa sürede cerrahi işlem gerçekleştirilmeli, gerekli görülürse invaziv monitorizasyon 

yapılmalı, perioperatif hipoksemi, hiperkapni, hipotermi ve deliryum önlenmelidir.5 Hasta 
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yaşlanmaya bağlı değişikliklerin ve önerilen ameliyatın yapılacağı riskler yönünden de 

kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir.  

Geriatrik hastanın ameliyat öncesi hemşirelik bakımında; yaşlanma sürecinin neden olduğu 

değişiklikler ve kronik hastalıklar nedeniyle, travma ve strese hızlı tepki verme yeteneğinde 

azalma, ameliyat sonrası iyileşme ve rehabilitasyon süresinde uzama riski olan geriatrik 

bireylerin, ameliyat öncesi dönemde dikkatli bir anamnez ve fizik muayene ile 

değerlendirilmesi, ameliyat ve ameliyat sonrası komplikasyonları önlemek için daha hızlı 

tanılanması ve komplikasyon gelişimi açısından daha yakından izlenmesi önem 

kazanmaktadır.1 

Geriatrik hastanın ameliyat sırası hemşirelik bakımında; Ameliyat sırası dönem hastanın 

fizyolojik dengesini sürdürülmesi üzerine temellendirilmektedir.6 Geriatrik hastanın cerrahi 

deneyimle baş edebilmesi için mümkün olduğunca doğal bir çevre yaratılmalı, hastanın 

kendisini izole ve yalnız hissetmemesi için hastayla iletişim kurulmalı aynı zamanda hasta 

mahremiyeti korunmalıdır. geriatrik hastada kemik dokusundaki zayıflık ve bunun yanı sıra yağ 

dokusunda azalma nedeniyle basınç yaraları ve hipotermi açısından yakından izlenmelidir. 7,8 

Cerrahi girişim süresince geriatrik hastanın yaşam bulguları, oksijen satürasyonu, aldığı-

çıkardığı sıvılar, kan-elektrolit düzeyleri ve cilt turgorunun takibi yapılmalı, mukoz 

membranları ve cilt yüzeyi de değerlendirilmelidir. 9,10 

Geriatrik hastanın ameliyat sonrası hemşirelik bakımında; Ameliyat sonrası dönem, 

hastanın ayılma odasına ya da yoğun bakıma alınması ile başlar ve hastanın taburcu edilmesi 

ile sona erer. Geriatrik hastalarda ameliyat sonrası dönemde en sık karşılaşılan sorunların 

hipotansiyon, hipotermi, solunum sorunları, akut renal yetmezlik, deliryum, sıvı elektrolit 

dengesizlikleri, tromboembolizm ve beslenme değişiklikleri olduğu ve bu sorunların geriatrik 

hastaların başarı ile tedavi edilmelerini ve iyileşmelerini olumsuz yönde etkilediği 

bildirilmektedir.1 Geriatrik hastalarda ameliyat sonrası bakımın amacı, homeostatik dengenin 

yeniden sağlanması, komplikasyonların önlenmesi, komplikasyon geliştiğinde ise erken 

tanılanması ve yönetilmesi, mümkün olan en kısa sürede üst düzeyde bağımsızlığına 

kavuşabilmesi için hastaya yardım etmek ve desteklemektir.  

Sonuç 

Cerrahi girişim geçirecek olan geriatrik hasta için yapılacak iyi bir ameliyat öncesi 

değerlendirme ve hazırlık, cerrahi tedavinin sonucunu olumlu yönde etkileyecektir.  

Geriatrik hasta için yapılacak taburculuk planı aile üyelerini de koordine etmek amacıyla 

kapsamlı bir şekilde yapılmalı ve taburculuk planı içerisinde evde bakım, uygulanacak diyet, 

ilaçlar ve egzersizler, gelişebilecek komplikasyonlar, ameliyat sonrası kontrol için kliniğe ne 

zaman ve nasıl başvuracağı gibi konular yer almalıdır. 7,11 
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P-12 Ameliyat Öncesi veya Sonrası 65 Yaş ve Üstü Hastalarda Beslenme Durumunu 

Değerlendirmeye Yönelik 2010- 2020 Yılları Arasında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi 

Burcu YÜKSEL1, Aylin DURMAZ EDEER2 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

2Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

ÖZET             

Amaç: Bu sistematik inceleme, 65 yaş ve üstü hastalarda ameliyat öncesi veya sonrası 

beslenme durumunun değerlendirilmesine yönelik 2010-2020 yılları arasında yapılan ulusal 

çalışmaların incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Veriler, Google Akademik Tarama ve YÖKTEZ veri tabanlarından elde edilmiştir. 

İncelemede ‘yaşlılarda beslenmenin değerlendirilmesi‘, ‘yaşlılarda malnütrisyonun 

belirlenmesi’, ‘malnütrisyon’, ‘beslenme’, ‘yaşlı’, ‘geriatrik’, ‘cerrahi’, ‘cerrahi geçiren 

yaşlılarda malnütrisyonun değerlendirilmesi’ anahtar kelimeleri kullanılarak son on yılda 

yayınlanmış (Ocak 2010- Aralık 2020), yayın dili Türkçe olan tam metine ulaşılmış çalışmalar; 

yüksek lisans, doktora ve uzmanlık tezlerini içeren çalışmalar seçilmiştir. Bulgular: Yapılan 

literatür taraması sonucunda 64 adet makaleye ulaşılmıştır. Çalışmaların, %87,5’i (n:56) 

araştırma, %12,5 ‘i (n:8) derleme makalesidir. Araştırma makalelerinin %76,7’si (n:43) 

tanımlayıcı, %9 ‘u (n:5) analitik,% 5,3 ‘ü (n:3) retrospektif, %3,6‘sı (n:2) deneysel, %3,6 ‘sı 

(n:2) prospektif ve %1,8 ‘i (n:1) metodolojik tipte olduğu saptanmıştır. Araştırmalar, hastanede 

yatan yaşlılar (n:26),huzurevinde kalan yaşlılar (n:15), evde yaşayan yaşlılar (n:9) ve 

polikliniğe başvuran yaşlılar (n:6) örneklemlerinde çalışılmıştır. Ulaşılan makalelerin %43,75‘i 

(n:28) doktorlar tarafından, %37,5’i (n:24) diyetisyenler tarafından, %7,82 ‘si (n:5) yaşlı sağlığı 

uzmanları ve %10,93’ü (n:7) hemşireler tarafından yapılmıştır. Hemşireler tarafından yapılan 

çalışmaların sadece bir tanesinde cerrahi hastalardan dolaylı olarak söz edilmektedir. Yapılan 

araştırmalarda yaşlıların beslenme durumunu değerlendirmesi, kronik hastalık varlığında 

nütrisyonel durumun değerlendirmesi, beslenme alışkanlıklarıyla yaşam kalitesi arasındaki 

ilişkinin incelenmesi, huzurevinde kalan yaşlılarda malnütrisyon durumu, malnütsiyon ile 

sarkopeni arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi konuları çalışılmıştır. Bu konulara ek olarak 

malnütrisyonile depresyon arasındaki ilişkinin incelenmesi, yaşlılardaki malnütrisyon 

sıklığının saptanması, malnütrisyon ile günlük yaşam aktivitesi arasındaki ilişkinin 

incelenmesi, nütrisyonel durumun hastanede yatış süresine etkisinin değerlendirilmesi, 

beslenmenin yaşam kalitesine olan etkisinin incelenmesi konuları çalışılmıştır. Derlemelerde 

ise yaşlılarda görülen yetersiz beslenme ve risk faktörlerine, sarkopeni ve beslenme durumuna, 

yaşlılarda malnütrisyon durumu ve hemşirelik yaklaşımlarına ve yaşlılarda malnütrisyonun 

önemine odaklanılmıştır. . 65 yaş ve üstündeki cerrahi uygulanan veya uygulanacak hastalar ile 

ilgili çalışmalara ulaşılamamıştır.  

Sonuç: Yapılan inceleme sonucunda; Türkiye’de konu ile ilgili yapılan çalışmaların 

tanımlayıcı tipte olduğu, deneysel tipte araştırmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Hemşirelerin 

beslenme gibi önemli bir konuda az sayıda çalışma yaptığı, yapılan çalışmalarda da cerrahi 

hastalarına yer verilmediği görülmüştür. Bunun için 65 yaş ve üstü cerrahi hastalarda 

beslenmenin ve malnütrisyonun değerlendirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Beslenme, Malnütrisyon, Nütrisyon 
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P-13 Kendi Kendine Testis Muayenesi Eğitiminde 3D Baskılı Modellerin Kullanımı 

Büşra Nur TEMÜR1, Ebru KARAZEYBEK1, Nilgün AKSOY1, Cafer ÖZDEMİR1 

 
1Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET              

Giriş ve Amaç: Testis kanseri, özellikle genç erkeklerde sık teşhis edilen malignitelerden 

biridir. Testis kanserini erken bir aşamada tespit etmenin girişimsel olmayan ve ekonomik bir 

yolu testis muayenesidir. Bu derleme, testis muayenesini hastalara ve sağlıkla ilişkili 

öğrencilere öğretmek ve testis malignitelerinin anlaşılmasını geliştirmek için tasarlanmış 3D 

baskılı modeller ile ilgili yapılan çalışmaları özetlemek amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Pubmed, Science Direct, Web of Science ve ulusal veri tabanları yıl sınırı 

olmadan 2021 yılı Eylül ayı sonuna kadar taranarak çalışmalar belirlenmiştir. Taramalar 

İngilizce (“testicular cancer”, “testicular examination”, “3D model”, “education”) ve Türkçe 

dilinde (“testis kanseri”, “testis muayenesi” “3D model”, “eğitim”) anahtar kelimeleri ve 

kombinasyonlar ile yapılmıştır.  

Bulgular: 3D baskılı testis modelleri, sağlık ile ilişkili üniversite öğrencileri ve hastalar için 

testis kanseri eğitimini geliştirme potansiyeline sahiptir. Literatürde sağlıkla ilişkili öğrencilerin 

3D modellerini kullanımı ile testis muayenesi performansına ilişkin hem becerilerinin hem de 

güvenlerinin arttığı bildirilmiştir. Alternatif öğretim yöntemleri kullanmak, ürolojik muayene 

becerilerini öğretmeye yönelik usta-çırak ilişkili kaygıyı potansiyel olarak hafifletebilir ve 

öğrencilerin becerilerini geliştirmeleri için güvenli bir ortam yaratabilir. Yapılan bir çalışmada 

testis kanseri eğitim modelleri, üroloji pratisyenleri ve tıp öğrencileri tarafından iyi olarak kabul 

edildiği bildirilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: 3D baskılı modeller, hem sağlıklı hem de patolojik testislerin 

palpasyonunu etkili bir şekilde simüle edebilir. Geliştirilen modeller, testis muayenesinin 

öğretilmesinde ve daha fazla araştırma gerektiren anormal bulguların gösterilmesinde yardımcı 

olma potansiyeline sahiptir. 3D baskılı modeller, anatomik yapıları düşük maliyetli ve etkili bir 

şekilde simüle edebilir. Yüksek düzeyde aslına benzerlik sağlayabilen eğitim modelleri 

geliştirmek ve üretmek, sağlık çalışanlarının hastalarını daha iyi eğitimine katkı sağlayabilir.                 

 Anahtar Kelimeler: 3D model, eğitim, testis kanseri, testis muayenesi 
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P-14 Testis Kanseri Olgularında Cerrahi Tedavi ve Hemşirelik Bakımı 

Cafer ÖZDEMİR1, Nilgün AKSOY1, Ebru KARAZEYBEK1, Büşra Nur TEMÜR1 

 
1Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET                

Giriş ve Amaç: Testis kanserleri bugün cerrahi tedavi, kemoterapi ve radyoterapinin etkinliği 

ile tedavi edilebilir kanser türlerinden biridir. Mevcut tedavi seçenekleri tümörün histolojik tipi 

ve evresine göre değişen öncelik ve kombinasyonlarla uygulanarak hastalığın tedavisinde etkin 

bir şekilde kullanılmaktadır. Testis kanserinin sadece kemoterapiye değil, cerrahi tedaviye de 

duyarlı bir tümör olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle de etkin cerrahi girişimler hastalığın 

tedavisinde önemli rol oynamaktadır. Bu derleme mevcut testis kanseri tedavisinde kullanılan 

cerrahi yöntemleri ve hemşirelik bakımını özetlemek amacıyla yapılmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Scopus, Pubmed, Science Direct, Web of Science ve ulusal veri tabanları 

yıl sınırı olmadan 2021 yılı Eylül ayı sonuna kadar taranarak çalışmalar belirlenmiştir. 

Taramalar İngilizce (testicular cancer”, “surgery”, “nursing care”) ve Türkçe dilinde (“testis 

kanseri”, “cerrahi”, “hemşirelik bakımı”) anahtar sözcükleri ile literatür taraması yapılmış ve 

uygun olan derleme ve araştırma makaleleri gözden geçirilmiştir.  

Bulgular: Testis kanserlerinin cerrahi tedavisinde; radikal inguinal orşiyektomi, retroperitoneal 

lenf bezi diseksiyonu, kemoterapi sonrası rezidüel kitle eksizyonu, metastaz cerrahisi ve 

koruyucu cerrahi gibi değişik cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Bu cerrahi girişimlere bağlı 

gelişebilecek komplikasyonlar cerrahi girişimin şekline, yerine ve büyüklüğüne göre 

değişmektedir. Testis kanseri, uygun tedavi ve sağlık profesyonellerinin (cerrah, klinik uzman 

hemşire vb.) dikkatli koordinasyonunu gerektirir. Çalışmalar, testis kanserinde hemşirelerin 

hasta bakımında çok önemli bir rol oynadığını ve girdilerinin hem hastanın tedavisine hem de 

sağlığına büyük ölçüde fayda sağlayabileceğini bildirmişlerdir.  

Sonuç ve Öneriler: Hemşireler testis cerrahisi tedavi sonrası yaşanacak komplikasyonları 

önlemede önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda cerrahi hemşiresi, testis kanseri olgularında 

hem hasta hem de cerrahi ekip için önemli bir iletişim noktası görevi görür.          

Anahtar Kelimeler: cerrahi tedavi, hemşirelik bakımı, testis kanseri 
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P-15 Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Pandemi Sürecinde Algıladığı Stres ve Tükenmişlik 

Düzeyinin İncelenmesi 

Cemile ÇELEBİ1, İsmail SİVRİKAYA2, Ömer Faruk KARAKOYUN 2 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis 

 

ÖZET              

Giriş: Sağlık çalışanlarının refahı ve duygusal dayanıklılığı, COVID-19 pandemisi sırasında 

temel sağlık hizmetlerini sürdürmenin temel bileşenleridir. Bu nedenle, stres ve tükenmişlik 

düzeylerini önceden tahmin etmek ve önlemek için uygun destek programlarının oluşturulması 

önemlidir.  

Amaç: Sağlık çalışanlarının COVID-19 pandemisi sürecinde algıladıkları stres ve tükenmişlik 

düzeyini saptamak, stres ile tükenmişlik düzeyi arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Ege Bölgesinde bir Eğitim ve Araştırma 

Hastanesinde çalışan 1983 kişi, örneklem grubunu; tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden 240 kişi oluşturdu. Veriler Temmuz 2020- Ağustos 2020 

tarihleri arasında toplandı. Katılımcıların telefonlarına whatsapp uygulaması üzerinden 

googledocs ile hazırlanmış anket gönderildi. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Bilgiler 

Formu, Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri- Genel Formu 

kullanıldı. Veriler SPSS 25.0 istatistik paket programı ile analiz edildi.  

Bulgular: Katılımcıların %42,1’i (n=101) 36-45 yaş grubunda olduğu; %56,3’ünün (n=135) 

kadın olduğu; %55’inin (n=132) evli olduğu; %58,8’inin (n=141) çocuk sahibi olduğu; 

%50,4’ünün (n=121) üniversite mezunu olduğu saptandı. %45’inin (n=108) acil servis&yoğun 

bakım biriminde görev aldığı %40,8’inin (n=98) hemşire&ebe, %19,2’sinin (n=46) hekim ve 

%27’sinin (n=65) yardımcı sağlık personeli (Temizlik-teknik-güvenlik hizmetleri) olduğu 

saptandı. Çalışanların %85,8’inin (n=206) haftalık 40-50 saat çalıştığı, %84,2’sinin (n=202) 

vardiya sistemiyle çalıştığı; %37,5’inin (n=90) 1-5 yıl süreyle meslek deneyimi olduğu 

saptanırken; %22,5’inin (n=54) çalışma ortam ve koşullarından memnun olduğu saptandı. 

Çalışanların ASÖ puan ortalaması 27,15±6,79; MTE-GF “tükenme” alt boyutu puan ortalaması 

16,09±5,86, “duyarsızlaşma” 10,32±4,40, “yetkinlik” puan ortalaması 22,23±4,97 olarak 

hesaplandı. Çalışmada, ASÖ için Cronbach Alpha değeri 0,735; MTE-GF “tükenme” alt boyutu 

için 0,931, “duyarsızlaşma” alt boyutu için 0,840 ve “yetkinlik” alt boyutu için 0,877 bulunmuş 

olup Cronbach alfa (α) katsayıları incelendiğinde ölçek güvenirlik düzeyinin kabul edilebilir 

(0.7-0.8) sınırlar içerisinde olduğu saptandı.  

Sonuç ve öneriler: COVID-19 pandemisinin sağlık çalışanları üzerindeki etkilerine 

bakıldığında algılanan stres puan ortalamaları orta düzeydedir. Tükenmişlik alt boyutlarından 

tükenme puan ortalamaları yüksek, duyarsızlaşma puan ortalamaları orta ve yetkinlik alt 

boyutunda puan ortalamaları düşük bulundu. Başka bir ifadeyle, sağlık çalışanlarının duygusal 

tükenmeden kaynaklanan tükenmişlik düzeyi yüksek, duyarsızlaşmadan kaynaklanan 

tükenmişlik düzeyi orta ve yetkinlik algılamalarından kaynaklanan tükenmişlik düzeyi düşük 

seviyelerdedir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, sağlık çalışanları arasında algılanan stres 

ve tükenmişlik düzeyi belirli aralıklarla sorgulanmalı, önlemesine yönelik girişimler 

planlanarak uygun stratejiler geliştirilmelidir.             

Anahtar Kelimeler: COVID-19, algılanan stres, tükenmişlik, sağlık çalışanları 
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P-16 Cerrahi Hemşirelerinin Cerrahi Alan İnfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Bilgi 

Düzeyleri 

Cemile ÇELEBİ1, Ali BALKAN1, Ercan SARUHAN2 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Giriş: Dünya Sağlık Örgütü ve CDC’ye göre, cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) önlenebilir sağlık 

bakımı ilişkili infeksiyonlardan biri olarak kabul edilmektedir. CAİ’nin önlenmesinde; cerrahi 

sürece ait risk faktörleri perioperatif sürecin her aşamasında aktif görevi olan cerrahi 

hemşirelerinin ameliyat öncesi, sırası ve sonrası kanıta dayalı hemşirelik bakımı ile kontrol 

altına alınabilmektedir.  

Amaç: Bu araştırmanın amacı cerrahi hemşirelerinin cerrahi alan infeksiyonunun önlenmesi 

konusundaki bilgi düzeylerini belirlemektir.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte planlanan araştırma, Ege Bölgesinde bir Eğitim Araştırma 

Hastanesi cerrahi kliniklerinde çalışan 58 hemşire ile 20 Ocak 2020-15 Şubat 2020 tarihleri 

arasında yapıldı. Veriler “Bireysel Özellikler Formu” ve Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezleri 2017 güncel rehberine göre hazırlanmış “Cerrahi Alan İnfeksiyonunu Önlemeye 

Yönelik Bilgi Formu” ile toplandı. Çalışmada verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel 

analizler için SPSS 25 paket programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, 

ortalama, standart sapma vb.) ile birlikte gruplar arasındaki nicel karşılaştırmalarda Mann-

Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis Testi kullanılırken; hemşirelerin infeksiyon önleme bilgi 

düzeyine etki eden faktörlerin belirlenmesinde Lojistik Regresyon analizinden yararlanıldı.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin; yaş ortalaması 40,2±6,1, %93,1’i (n=54) kadın, 

%82,8’i (n=48) evli, %93,1’i (n=54) lisans mezunu, %67,2’si (n=39) 16 yıl ve daha fazla 

süredir hemşirelik yapmaktadır. Araştırmaya katılan hemşirelerin %37,9’unun (n=22) 

infeksiyon kontrolü konusunda eğitim aldığı saptandı. Çalışmadan elde edilen verilere göre 

hemşirelerin “Cerrahi Alan İnfeksiyonu Önleme Bilgi Düzeyi” puan ortalaması 13,1±2,2 

(min:7, max: 18), bilgi formunda yer alan ifadeleri doğru yanıtlama oranı ise ortalama 

%62,2±10,4 olarak hesaplandı.  

Sonuç ve öneriler: Hemşirelerin cerrahi alan infeksiyonlarını önlemeye ilişkin bilgi puan 

ortalaması orta seviyenin üstünde saptandı. Hemşirelerin cerrahi alan infeksiyonunun 

önlenmesi konusundaki yetkinliğini artırmak ve bilgi eksikliğini gidermek için güncel rehberler 

eşliğinde hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.    

Anahtar Kelimeler: Cerrahi yara infeksiyonu, Cerrahi alan infeksiyonu, Bilgi düzeyi, Hemşire 
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P-18 Covid-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının El Hijyenine Olan İnanç 

Değişikliklerinin İncelenmesi 

Betül İLBEY KOÇ1, Dilay HACIDURSUNOĞLU ERBAŞ1, SEVDA SUÇEKEN1 

 
1İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET             

Amaç: Bu çalışma, sağlık çalışanlarının el hijyenine olan inanç değişikliklerini etkileyen 

durumların belirlenmesi amacıyla yapıldı.  

Gereç ve Yöntem: Niteliksel araştırma tiplerinden tanımlayıcı olgubilim deseninde araştırma 

olarak yapılan çalışmanın evrenini COVİD-19 salgınında yoğun bakımda çalışan, 18 yaş ve 

üzeri, çalışmayı katılmayı kabul eden sağlık çalışanları oluşturdu. Sağlık çalışanlarının 

demografik özelliklerine ilişkin veriler tanılama formu, sağlık çalışanlarının el hijyenine olan 

inanç değişikliklerine ilişkin veriler literatür taraması ile elde edilen bilgiler doğrultusunda 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplandı. 

Herhangi bir süre kısıtlaması olmadan veriler yüz yüze derinlemesine görüşme yöntemi ile 

toplandı. Tanılama formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile veri toplanırken 

araştırmacılar tarafından ayrıntılı notlar alınarak kayıt edildi. Araştırmada elde edilen verilerin 

dökümüde, verileri kodlama, sınıflandırma ve ilişkilendirme yapılarak oluşturulan temalar 

çerçevesinde betimsel analiz yöntemi kullanıldı.  

Bulgular: Çalışma, bir-16 yıl arasında yoğun bakım ünitesi deneyimine sahip, 21-43 yaş 

aralığında, dokuz kadın yedi erkek katılımcıdan oluştu. Görüşmede elde edilen çıktılar 

niteliksel olarak analiz edildi. Bu analiz sonucunda çalışma, üç ana kategoriden oluşan 

görüşlerden meydana geldi.  

Sonuç: COVİD-19 salgınında yoğun bakım ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarının, 

pandemi öncesinde el hijyenine olan inançlarının pandemi sonrasında arttığı, kendilerini ve 

ailelerini koruyabilmek için el hijyenine daha fazla dikkat ettikleri belirlendi. Sağlık 

çalışanlarının el hijyeni inançlarının el hijyeni uygulamasını olumlu yönde etkilediği görüldü. 

Anahtar Kelimeler: COVİD-19 Virüs; Sağlık Personeli; El Dezenfeksiyonu; Niteleyici 

Araştırma 
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P-20 Hemşirelik Öğrencilerinin Yaratıcılıklarını Artırmada Bir Yol: İnovasyon Eğitimi 

Aydanur AYDIN1, Ayla GÜRSOY2 

 
1Gümüşhane Üniversitesi 

2Antalya Bilim Üniversitesi 

 

ÖZET             

Amaç: Araştırmanın amacı, inovasyon dersi kapsamında verilen eğitimin hemşirelik 

öğrencilerinin yaratıcılık yetilerine etkisini değerlendirmektir.  

Yöntem: Yarı deneysel türde olan araştırma, Türkiye’de iki üniversitede öğrenim gören 92 

hemşirelik öğrencisi ile tamamlandı. Öğrencilere bir ders kapsamında haftada iki saat bir dönem 

boyunca inovasyon ve girişimcilik eğitimi yapıldı. Kontrol grubunu ise bu dersi almayan 

öğrenciler oluşturdu. Veriler dönemin başında ve sonunda olmak üzere, tanıtıcı özellikler soru 

formu, Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği ve Kaufman Alanları Yaratıcılık Ölçeği 

ile toplandı. Verilerin analizinde student t testi, ANOVA ve korelasyon testleri ile kullanıldı.  

Bulgular: Girişim ve kontrol grubu arasında başlangıçta yaratıcı düşünme eğilimi ve yaratıcılık 

ölçeği puan ortalamaları açısından farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Eğitimden sonra 

girişim grubu öğrencilerin her iki ölçek puanlarında anlamlı farklılık oluştuğu görüldü. Girişim 

grubunun her iki ölçek puan ortalamalarının eğitim öncesine göre anlamlı yükseldiği belirlendi 

(p<0.05). Yapılan korelasyonda girişim grubunun yaş, yaratıcılık ve yaratıcı düşünme 

eğitimleri ölçek puanlarında anlamlı pozitif korelasyon tespit edildi (p<0.05). Kontrol grubunda 

ise, her iki ölçek puanında değişim görülmemektedir. Yaşanılan coğrafi bölgeye göre girişim 

grubunda farklılık olduğu ve en yüksek değişimin Marmara bölgesinde olduğu tespit edildi.  

Sonuç: Öğrencilerin yaratıcı düşünme eğilimlerinde inovasyon eğitiminin etkili sonuç 

oluşturduğu görülmektedir. Yaratıcılık özelliklerinin artırılması gereken mesleklerde dönem 

boyunca yapılandırılan mesleki yaratıcılık eğitiminin anlamlı değişiklik gösterdiği ifade 

edilebilir. Yaratıcılığın hemşirelik mesleğini icra ederken önemli bir mesleki donanım olduğu 

düşünüldüğünde inovasyon ve girişimcilik eğitimlerinin hemşirelik müfredatında yer verilmesi 

önerilmektedir.         

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, yaratıcılık, inovasyon, girişim 
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P-21 Antikoagülan Tedaviye Uyum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve 

Güvenilirlik Çalışması 

Eda Ayten KANKAYA1, Özlem BİLİK1 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Antikoagülanlar, farklı hastalıklarda kullanılan önemli ilaçlardandır. Yan etkileri 

önlemek için hastaların tedaviye uyması çok önemlidir. Literatürde tedaviye uyumu ölçen genel 

uyum ölçekleri bulunmaktadır. Ancak ilacın doğru kullanımı tek başına varfarin tedavisine 

uyum için yeterli değildir. Hastanın tedaviye uyumu, ilaç kullanımının yanı sıra beslenme, 

kontrollere gitme, kendi sağlığını koruma ve sürdürmeyi içermelidir.  

Amaç: Antikoagülan Tedaviye Uyum Ölçeği’ni geliştirmek, ölçüm aracının psikolinguistik ve 

psikosometrik özelliklerini incelemekti.  

Yöntem: Metodolojik türdeki araştırma için üniversitenin etik kurulundan, hastaneden ve 

hastalardan onam alındı. Araştırma örneklemini kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji servisinde 

yatan ve antikoagülan tedavi uygulanan 170 hasta oluşturdu. Ölçek madde havuzu literatürden 

yararlanılarak oluşturuldu. Ekim 2017-Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanan verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı özellikler için sayı, yüzde ve ortalama; geçerlilik için kapsam 

geçerliliği, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; güvenilirlik için madde analizleri ve 

Cronbach Alfa analizleri kullanıldı.  

Bulgular: Ölçek maddeleri oluşturulduktan sonra yirmi uzmandan görüş alındı ve içerik 

geçerlilik indeksleri 0.80’nin üzerinde bulundu. Açıklayıcı faktör analizinde faktör yükleri 

0.30-0.81 arasında değerleri olan 3 faktörlü bir yapı elde edildi. Doğrulayıcı faktör analizinde 

uyum indeksleri; χ2=181.116, df=116 χ2 / df değeri 1.561, yaklaşık hataların ortalama karekökü 

(REMSEA)= 0.058, karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI): 0.88, GFI: 0.88. olarak saptandı. 

Madde-toplam ölçek korelasyon katsayılarının 0.57-0.25 arasında değişti. Cronbach alpha 

değeri total ölçek için 0.74; alt boyutlara ait Cronbach Alfa değerleri ise 0.63,0.77 ve 0.65 

olarak hesaplandı.  

Sonuç: Antikoagülan Tedaviye Uyum Ölçeği’nin varfarin kullanan hastalara yönelik Türk 

toplumunda geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu saptandı. Ölçek; hemşireler ve diğer 

sağlık profesyonelleri tarafından hastaların varfarin kullanımına ilişkin uygulamalarını standart 

bir şekilde değerlendirmede, hastanın izleminde, taburculuk eğitimi sırasında eğitimin 

etkinliğinin değerlendirilmesinde ve taburculuk sonrası hastanın antikoagülan tedaviye uyum 

düzeyinin belirlenmesinde kullanılabilir.     

Anahtar Kelimeler: varfarin, ölçek geliştirme, uyum, geçerlilik, güvenilirlik 
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P-22 Hemşirelik Öğrencilerindeki Koronavirüs Korkusunun Öğrenme ve Ders Çalışma 

Yaklaşımlarına Etkisinin İncelenmesi 

Özlem BİLİK1, Eda Ayten KANKAYA1, Aylin DURMAZ EDEER1 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Pandeminin yarattığı korku, hemşirelik öğrencilerinin eğitim ve öğretimini etkilemiştir. 

Amaç: Hemşirelik öğrencilerindeki koronavirüs korkusunun öğrenme ve ders çalışma 

yaklaşımlarına etkisini incelemekti.  

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel, kalitatif, kantitatif tipteki araştırma için etik kuruldan, 

kurumdan, öğrencilerden izin alındı. Evreni 1040 öğrenciden oluşan araştırmanın örneklemini 

bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde 2020-2021 güz yarıyılındaki 287 öğrenci oluşturdu. 

Veriler Hemşirelik Öğrencileri Bilgi Formu, Kovid-19 Korkusu Ölçeği, Öğrenme ve Ders 

Çalışma Yaklaşımları Envanteri kullanılarak Google anketle toplandı. Kantitatif veriler 

tanımlayıcı istatistik, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, tek yönlü varyans analizi, 

korelasyon, KruskaIl Wallis ve Mann Whitney U testiyle incelendi. Kalitatif bulgularının 

değerlendirilmesinde tema ve alt temalar oluşturuldu.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.20±3.13; %69.33’ü kadındır; %41.8’i internete çoğu 

zaman ulaştıklarını bildirmişlerdir. Öğrencilerin Kovid-19 korkusu ölçeği puan ortalaması 

17.82±6.52’dir, %14.09’u Kovid nedeniyle yakınlarını kaybetmiştir. Kadın öğrencilerin 

(t=3.08; p=0.002) kovid korkusu puan ortalamaları daha yüksektir. Öğrencilerin %94.42’si ders 

çalışırken öğrenme süreçlerinin; %91.3’ü ders çalışma durumlarının etkilendiğini; %71.4’ü 

öğrenme gereksinimlerinin karşılanmadığını düşünmektedir. Kovid nedeniyle öğrenmelerinin 

etkilendiğini düşünen öğrencilerin kovid korkusu puanları düşünmeyenlerden yüksek olup 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Z=-2.67; p=0.007). Ders çalışma durumlarının 

etkilendiğini düşünen öğrencilerin puan ortalamaları, düşünmeyenlere göre anlamlı düzeyde 

yüksektir (Z=-2.46, p=0.014). Düzenli çalışma ile kovid korkusu arasında düşük düzeyde 

pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Pandemi sürecinde öğrenciler kendilerini bunalmış, 

yorgun, stresli ve endişeli hissettiklerini belirtmişlerdir. Klinik uygulama yapmadan uzaktan 

eğitim yoluyla öğrenmenin kalıcı olmadığını, ders çalışma isteklerinin ve derse katılımın 

azaldığını, ancak kendi sağlıkları açısından bunun doğru bir karar olduğunu vurgulamışlardır.  

Sonuç: Uzaktan eğitimin hemşirelik öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun öğrenmesini 

olumsuz yönde etkilediği, koronavirüs korkusu yüksek olanların daha fazla etkilendiği görüldü. 

Uzaktan eğitimde öğrenmeyi artırabilecek farklı yöntemlerin kullanılması önerilebilir. 

 Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, Koronavirüs korkusu, Öğrenme ve ders çalışma 

yaklaşımları 
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P-23 Kronik Hastalıkların Perioperatif Yönetimi 

Emel KÜLEKCİ1, Bircan KOLÇAK1, Özgür TUĞ2, Yasemin ÖZKAN3, Adile 

SAVSAR4, Emine İYİGÜN3 

 
1Yüksek İhtisas Üniversitesi 

2Osmangazi Üniversitesi 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi 
4İzmir Ekonomi Üniversitesi 

 

ÖZET             

Kronik hastalık, yavaş ilerleme gösteren, düzenli takip ve tedavi gerektiren, uzun süreli bir 

hastalık durumudur. Preoperatif dönemde en sık karşılaşılan kronik hastalıklar, diyabetes 

mellütüs, hipertansiyon, kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve KOAH’tır. Dünya 

ölümlerinin %71’i kronik hastalık kaynaklıdır. Günümüzde kronik hastalıkların artması, kronik 

hastalık kontrolünü ve yönetimini önemli kılmaktadır. Perioperatif süreç, hastanın cerrahi 

öncesi hazırlığı ile başlayan ve anestezi sonrası hastanın eski fonksiyonlarına dönmesiyle son 

bulan bakım sürecidir. Bu süreçte amaç, hastaya en az riskle en yüksek yararı sağlamaktır. 

Perioperatif süreçte, kronik hastalığı bulunan ve bulunmayan hastaların karşılaştıkları 

komplikasyonların farklılık göstermesi nedeniyle hazırlık süreçlerinin de birbirinden farklı 

olması beklenmektedir. Hemşireler kronik hastalıkların yönetiminde giderek liderlik rolüne 

sahip olmaktadırlar. Bu amaçla kronik hastaların perioperatif dönemde karşılaşabilecekleri 

olası komplikasyonların azaltılmasında, hemşirelik bakımının rolü büyüktür. Cerrahi hemşiresi, 

hastaların preoperatif dönemden başlayarak taburcu olana kadar aldığı tüm bakım ve 

tedavisinden sorumludur. Bu süreçte hastaya ait bilgiler eksiksiz toplanmalı, kronik hastalığına 

bağlı perioperatif dönemde gelişebilecek komplikasyonlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Kronik hastalıkların sistemik etkilerinin bilinmesi, komplikasyonlarının belirlenerek gerekli 

önlemlerin alınması, aynı zamanda konu ile ilgili güncel rehberlerin takip edilmesi postoperatif 

dönemde hastaların eski fonksiyonlarına en kısa zamanda kavuşmasında faydalı olacaktır. Bu 

çalışmanın amacı, kanıta dayalı rehberler eşliğinde en sık karşılaşılan kronik hastalıkların 

perioperatif yönetimini incelemek ve gerekli hemşirelik girişimlerini belirlemektir. 

Anahtar Kelimeler: Preoperatif yönetim, kronik hastalık, hemşirelik, rehber 
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P-24 Böbrek Nakli Sonrası Hastaların Yaşadığı Sorunların Belirlenmesi 

Determining The Problems Experıenced By Patıents After Kidney Transplantation 

 

Esma ÖZŞAKER1, Behican ATAÇ1, Kevser YETER1 

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

ÖZET             

Amaç: Bu araştırma böbrek nakli sonrası hastaların yaşadığı sorunları belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapıldı.           

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin organ nakli polikliniğine 1-30 

Nisan 2015 tarihleri arasında kontrole gelen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 130 böbrek 

nakilli hasta oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Veri Toplama Formu” ile 

hastalarla yüz yüze görüşülerek toplandı. Form, böbrek nakli olan bireylerin sosyo-demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik 8 soru ve böbrek nakli sonrası hastaların yaşadığı sorunları 

belirlemeye yönelik 34 soru olmak üzere toplam 42 sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS 

programında tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, ortalama) ile değerlendirildi. Araştırma 

öncesi ilgili kurumdan yazılı ve hastalardan sözel izin alındı.         

Bulgular: Araştırma sonucunda, böbrek nakli olan hastaların yaş ortalamasının 45.1±13.09 

olduğu, %50.8’inin erkek olduğu, %72.3’ünün evli olduğu, %42.7’sinin hastalığı nedeniyle 

çalışamadığı belirlendi. Nakil sonrası hastaların %78.5’ inin ameliyat öncesine göre daha iyi 

olduğu, %94.6’sının ilaçlarını düzenli kullandığı, %90'ının nakil sonrası günlük yaşam 

aktivitelerini kendi yapabildiği, buna karşın %35.4'ünün rejeksiyon riski yaşadığı, 

%46.9’unun viral enfeksiyon geçirdiği, %63.8’sinin psikolojik değişiklikler yaşadığı, 71.5’inin 

rejeksiyon korkusu yaşadığı, %23.8' i nakil merkezine yakın olmak için yaşadığı ortamı 

değiştirdiği, %53.1'inde nakil sonrası cinsel yaşamında değişiklik olduğu, %58.5'inde 

kullandığı ilaçlara bağlı kilo artışı olduğu, %62.3'ünün nakil sonrası cilt problemi yaşadığı, 

%53.1'inin cinsel yaşamında değişiklik olduğu ve %42.3’ünün ameliyat sonrası fiziksel ve 

ruhsal sağlık durumunun ailesini, çevresini, sosyal aktivitelerini etkilediği saptandı.          

Sonuç: Araştırma sonucunda böbrek nakli olan hastaların çeşitli oranlarda fiziksel ve psikolojik 

sorunlar yaşadığı saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda böbrek nakli olan hastalara 

yaşanabilecek sorunlara özgü daha kapsamlı ve bireye özgü eğitim verilmesi, hastaların ve 

hasta yakınlarının psikolojik açıdan desteklenmesi önerilmektedir.           

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, Hasta, Yaşanan sorunlar 
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ABSTRACT 

Objective: This study was conducted as a descriptive study to determine the problems 

experienced by patients after kidney transplantation. 

Method: The sample of the study consisted of 130 kidney transplant patients who came to the 

organ transplant polyclinic of a university hospital between 1-30 April 2015 and agreed to 

participate in the study. The data were collected through face-to-face interviews with the 

patients using the "Data Collection Form" created by the researchers. The form consists of 42 

questions in total, 8 questions to determine the socio-demographic characteristics of the 

patients, and 34 questions to determine the problems experienced by the patients after kidney 

transplantation. Data were evaluated with descriptive statistics (number, percentage, mean) in 

the SPSS program. Before the study, written permission from the relevant institution and verbal 

consent from the patients were obtained. 

Results: It was determined that the mean age of kidney transplant patients was 45.1±13.09 

years, 50.8% were male, 72.3% were married, and 42.7% were unable to work due to their 

illness. Kidney transplant patients; 78.5% of them were better than before the surgery, 94.6% 

of them used their medications regularly, 90% of them were able to do their daily activities after 

transplantation, whereas 35.4% had a risk of rejection, 46.9% had a viral infection, % 63.8% 

experienced psychological changes, 71.5% experienced fear of rejection, 23.8% changed their 

living environment to be close to the transplant center, 53.1% had a change in their sexual life 

after transplantation, 58.5% had weight gain due to the drugs they used, It was determined that 

62.3 of them had skin problems after transplantation and 53.1% of them had a change in their 

sexual life. The postoperative physical and mental health status of 42.3% of the patients affected 

their family, environment and social activities. 

Conclusion: As a result of the research, it was determined that patients with kidney transplants 

experienced physical and psychological problems at various rates. In line with these results, it 

is recommended to provide more comprehensive and individual-specific education specific to 

the problems that may be experienced in kidney transplant patients and to support patients and 

their relatives psychologically. 

Keywords: Kidney transplant, Patient, Problems experienced 

 

 

GİRİŞ 

 

Yaşam kalitesi konusunda olumlu umutları olan hasta transplantasyondan sonra bazı 

sorunlar yaşayabilir (Özşaker 2012). Böbrek transplantasyonu olan hastaların sıklıkla 

yaşadıkları sorunlar; rejeksiyon korkusu, immünosupresif tedavi rejimine uyumda zorluk, 

cinsel fonksiyon kaybı ya da bozukluğu, rollerini yerine getirememe endişesi, geçici ve zorunlu 

izolasyon, sosyal aktivitelerde değişiklik, transplantasyon merkezlerine yakın olmak için 

yaşadığı ortamı değiştirme, kendi bakım gereksinimlerini karşılamada güçlük ve depresyondur. 

Ayrıca hastalar tedaviye uyumsuzluk, kendi bakımına ilişkin bilgi eksikliği ve toplumu kendi 

sağlığı ile ilgili eğitme zorunluluğu gibi streslerde yaşayabilmektedir (Cürcani ver ark. 2013).  

Bunların yanı sıra, enfeksiyon riski, tekrar hastaneye yatma ve vücut görünüşünde değişiklikler 

gibi endişeler de hastalar için stres kaynağı olmaktadır. Bu stresörlerle mücadele edebilmek 

için, zihinsel ve davranışsal olarak yapılan çabalar hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde 

etkilemektedir (Özşaker 2012; Perdeci ve ark 2012). Bunlara ek olarak böbrek nakli öncesi var 

olan veya nakilden sonra yeni ortaya çıkan diabetes mellitus da birçok hastalığın oluşmasını 

desteklemektedir. Böbrek nakli hastalarında uzun dönem takiplerinde DM gelişimi önemli bir 

komplikasyondur (Karakan 2013). 
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 Son dönem böbrek yetmezliği, hastanın yaşamında derin etkileri olan, birey, aile ve 

toplumu fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutlarda etkileyen tedavisi zor bir hastalıktır. Nakil 

sonrası erken dönemin ilk günlerinde ameliyatla ilgili komplikasyonlar, sonraki günlerde de 

tıbbi ve immunolojik tedaviye sekonder komplikasyonlar gelişir. Takip eden bir yıl boyunca 

rejeksiyon, allogreft kaybı, fırsatçı infeksiyonlar, immünosupresif ilaçların yan etkileri en 

önemli sorunlardır. İmmünosupresyon nedeniyle oluşan fizyolojik sorunlar, enfeksiyonlar, sıvı 

elektrolit, asit baz dengesi bozuklukları, kardiyovasküler sistem komplikasyonları, 

gastrointestinal sistem komplikasyonları, malignite, hematolojik komplikasyonlar, metabolik 

ve endokrin komplikasyonlar, nörolojik komplikasyonlardır. Böbrek nakli yapılan hastalarda 

cinsel sorunlar, psikolojik sorunlar, maddi-manevi sıkıntılar, sosyal sorunlar görülen diğer 

sıkıntılardır (Özşaker 2012; Üstündağ ve ark. 2006; Cürcani ve ark. 2013). 

Hasta eğitimi, her hastalıkta olduğu gibi transplantasyon hastalarında da, transplantasyon 

öncesi ve sonrası yaşamsal değeri olan, hastanın öz bakım sorumluluğunu üstlenmesini 

sağlayan, yaşam kalitesini arttıran önemli bir süreçtir ve hemşirenin sorumlulukları arasındadır. 

Hemşire, bakımı sırasında hastalara; immunosupresif ilaç tedavisinin önemi ve yan etkileri, 

rejeksiyon riskine yönelik belirti ve bulgular, diyetle ilgili kısıtlamalar, uyulması gereken 

kurallar, izin verilen ve sınırlama getirilen aktiviteler, cinsel, sosyal ve çalışma yaşamında 

dikkat etmesi gereken durumlar ve düzenli poliklinik kontrollerinin önemi hakkında eğitim 

vermelidir. Böbrek transplantasyonu yapılan hastalar, hastalıkları hakkında yeterli bilgiye sahip 

olduklarında, ortaya çıkabilecek sorunlarla daha kolay başedebilecek, komplikasyonların 

gelişmesini önleyebilecek ya da geciktirebilecek, tedaviye uyumları kolaylaşacak ve yaşam 

kaliteleri artacaktır (Cürcani ve ark 2013).                                                                                                                           

Transplantasyon sonrası, disiplinli, kontrol altında bir yaşam ve sağlık ekibiyle 

sıkı bir işbirliği gerekir. Nakil sonrası, hastanın kendi sağlıklarını koruma, iyileştirme ve 

yükseltmede aktif rol almaları, günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri için öz-bakım 

yeteneğinin arttırılması ve normal yaşama en kısa sürede geçişinin sağlanması gerekmektedir 

(Gül ve ark 2010; Cürcani ve ark 2013). Hastalar; immunosupresif ilaç tedavisinin önemi ve 

yan etkileri, rejeksiyon riskine yönelik belirti ve bulgular, diyeti ile ilgili kısıtlamalar, uyulması 

gereken kurallar, izin verilen ve sınırlama getirilen aktiviteler, cinsel, sosyal ve çalışma yaşamı 

ve düzenli poliklinik kontrollerine gelmesi konusunda bilgi sahibi olmalıdır (gül ve ark 2010). 

Böbrek naklinde önemli olan bir böbreğin yerleştirilmesi değil, nakledilen böbreğin uzun yıllar 

boyunca çalışmasını sağlamaktır (Sezer ve ark.2011). 

Nakil yapılan merkezlerin artması, daha etkin immün baskılayıcı ilaçların bulunması ve genel 

popülasyonun beklenen yaşam süresinin uzaması, daha yaşlı ya da önemli eşlik eden 

hastalıkları olan hastalara da nakil yapılması sonucunu doğurmuştur ve bu hastalarda 

komplikasyonların görülme olasılığı daha fazladır (Gözlükaya ve ark.2010). 

Bu çalışma böbrek transplantasyonu olan hastaların ameliyat sonrası dönemde yaşadığı 

sorunların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin organ nakli polikliniğine 1-30 

Nisan 2015 tarihleri arasında kontrole gelen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 130 böbrek 

nakillli hasta oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Veri Toplama Formu” 

ile hastalarla yüz yüze görüşülerek toplandı. Form, böbrek nakli olan bireylerin sosyo-

demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 8 soru ve böbrek nakli sonrası hastaların yaşadığı 

sorunları belirlemeye yönelik araştırmacılar tarafından hazırlanan 34 soru olmak üzere toplam 

42 sorudan oluşmaktadır. Veriler SPSS programında tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, 
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ortalama) ile değerlendirildi. Araştırma öncesi ilgili kurumdan yazılı ve hastalardan sözel izin 

alındı. 

 

BULGULAR 

Araştırmada, böbrek nakli olan hastaların yaş ortalamasının 45.1±13.09 olduğu, 

%50.8’inin erkek olduğu, %72.3’ünün evli olduğu, %42.7’sinin hastalığı nedeniyle 

çalışamadığı belirlendi. Nakil sonrası hastaların %78.5’ inin ameliyat öncesine göre daha iyi 

olduğu, %94.6’sının ilaçlarını düzenli kullandığı, %90'ının nakil sonrası günlük yaşam 

aktivitelerini kendi yapabildiği belirlendi. 

Tablo 1: Nakil Sonrası Hastaların Yaşadığı Fiziksel Sorunlar 

Nakil sonrası rejeksiyon riski yaşama durumu 

 

Sayı yüzde 

Evet 

Hayır 

Yanıtsız 

46 

71 

13 

35.4 

54.6 

10 

Yaşadıkları Rejeksiyon belirti/bulguları    

Ameliyat bölgesinde şiddeti ağrı ve hassasiyet 

Ateş 

Yorgunluk 

İdrar miktarında azalma 

Kilo artışı 

17 

26 

40 

20 

20 

13.1 

20 

30.8 

15.4 

15.4 

Viral enfeksiyon geçirme durumu   

Evet 

Hayır 

Yanıtsız 

61 

65 

4 

46.9 

50 

3.1 

Kas iskelet sistemine ilişkin sorun yaşama durumu    

Evet 

Hayır 

Yanıtsız 

21 

106 

3 

16.2 

81.5 

2.3 

Cilt sorunları yaşama durumu   

Evet 

Hayır 

Yanıtsız 

81 

47 

2 

62.3 

36.2 

1.5 

Nakil sonrası yaşadığı cilt sorunları*   

Aşırı kıllanma 

Sivilce  

Lekelenme 

Güneşe hassasiyet 

Deride kuruluk ve döküntüler 

Cilt altı kanamaları 

56 

24 

19 

25 

47 

7 

43.1 

18.5 

14.6 

19.2 

36.2 

5.4 

*Birden Fazla yanıt 

Araştırmaya katılan hastaların %35,4’ünün rejeksiyon riski yaşadığı; %13,1’inde 

ameliyat bölgesinde şiddetli ağrı ve hassasiyet, %20’sinde ateş, %30,8’inde yorgunluk, 

%15,4’ünde idrar miktarında azalma, %15,4’ünde kilo artışı belirti ve bulgularının olduğu 

belirlendi. Hastaların %46,6’sının nakil sonrası viral enfeksiyon geçirdiği, %16,2’sinin kas 

iskelet sistemine ilişkin sorunlar yaşadığı, %62,3’ünün cilt sorunları yaşadığı saptandı.  

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

862 

 

Tablo 2: Nakil Sonrası Hastaların Yaşadığı Ruhsal Sorunlar  

Nakil sonrası ruhsal sorun yaşama durumu Sayı Yüzde 

Evet 

Hayır 

Yanıtsız 

83 

39 

8 

63.8 

30 

6.2 

Nakil sonrası yaşadığı ruhsal sorunlar*   

Sinirlilik 

Anksiyete 

Stres  

Uyum sorunu 

Umutsuzluk 

Endişe 

Korku  

71 

12 

51 

10 

33 

28 

33 

54.6 

9.2 

39.2 

7.7 

25.4 

21.5 

25.4 

Ameliyat sonrası yaşadığı korkular   

Organ reddi korkusu 

Böbrek nakli gerektiren hastalığın tekrar etmesi korkusu 

Ameliyat sonrası ağrının çok olması korkusu 

Normal yasama devam edememe korkusu 

Diğer 

93 

33 

8 

13 

6 

71.5 

25.4 

6.2 

10 

4.6 

*Birden Fazla yanıt 

Araştırmaya katılan hastaların %63,8’inin (83 kişi) ruhsal sorun yaşadığı, %54,6’sı (71 

kişi) sinirlilik, %9,2’si (12 kişi) anksiyete, %39,2’si (51 kişi) stres, %7,7’si (10 kişi) uyum 

sorunu, %25,4’ü  (33 kişi) umutsuzluk, %21,5’i (28 kişi) endişe, %25,4’ü (33 kişi) korku 

yaşadığı belirlendi. Araştırmaya katılan hastaların ameliyat sonrası korkuları incelendiğinde 

%71,5’i (93 kişi) organ reddi korkusu, %4,6’ sı (33 kişi) böbrek nakli gerektiren hastalığın 

tekrar etmesi korkusu, %6,2’sinin (8 kişi) ameliyat sonrası ağrılarının çok olması korkusu, 

%10’unun (13 kişi) normal yaşama devam edememe korkusu %4,6’sının (6 kişi) ise farklı 

korkularının olduğu saptandı.  

Tablo 3: Nakil Sonrası Hastaların Yaşadığı Sosyal Sorunlar  

Nakil  merkezine  yakın  olmak  için  yaşadığı  ortamı  değiştirmek  

zorunda   kalma 

Sayı  Yüzde  

Evet  

 Hayır  

Yanıtsız 

31 

95 

4 

23.8 

73.1 

3.1 

Fiziksel ve ruhsal sağlık durumuyla ailesinın, çevresinın sosyal 

aktivitelerinin etkilenme düzeyi 

  

Çok fazla değil  

Biraz 

Orta ölçüde 

Çok az 

Yanıtsız 

30 

55 

22 

19 

4 

23.1 

42.3 

16.9 

14.6 

3.1 

Nakil sonrası cinsel yaşamınızda sorun yaşama durumu   

Evet 

Hayır  

Yanıtsız 

69 

55 

6 

53.1 

42.3 

4.6 

 Nakil merkezine yakın olmak için hastaların %23,8'inin (31 kişi) yaşadığı ortamı 

değiştirmek zorunda kaldığı saptandı. Hastaların ameliyat sonrası fiziksel ve ruhsal sağlık 
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durumlarının ailesini, çevresini ve sosyal aktivitelerini etkileme durumları incelendiğinde, 

%23,1’inin (30 kişi) çok fazla etkilemediğini, %42,3’ü  (55 kişi) biraz, %16,9’u  (22 kişi) orta 

ölçüde, %14,6’sı  (19 kişi) çok az  etkilendiğini ifade etti. Hastaların %53.1'inin (69 kişi) nakil 

sonrası cinsel sorun yaşadığı bireyler, oluştururken, nakil sonrası cinsel yaşamında sorun 

yaşamayan bireyler, hastaların %42.3'ünü (69 kişi), bu konuya yanıt vermeyenler ise hastaların 

%4.6'sını (6 kişi)  oluşturduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Nakil Sonrası Hastaların Kullandığı İlaçlara Ilişkin Yaşadığı Sorunlar 

Kullandığı ilaçlara bağlı gelişen sorunlar * Sayı Yüzde 

Kıllarda artış  

Diş etlerinde şişme kanama kızarıklık                                                           

İshal              

Terleme               

Kilo artışı                                                                                                                                                                      

Hipertansiyon   

Deride kuruluk döküntüler 

Kabızlık 

Titreme 

İdrar miktarında ve renginde değişiklik 

Baş ağrısı                                                    

Bulantı kusma                                        

Uyku bozukluğu 

Görme bozuklukları         

Diğer 

68 

17 

13 

27 

76 

20 

31 

12 

28 

11 

11 

4 

17 

14 

9 

52.3 

13.1 

10 

20.8 

58.5 

15.4 

23.8 

9.2 

21.5 

8.5 

8.5 

3.1 

13.1 

10.8 

6.9 

*Birden Fazla yanıt 

İlaçların yan etkisi olarak, hastaların %52,3’ünde (68 kişi)  kıllarda artış,%12,3’ünde 

(17 kişi) diş etlerinde kanama kızarıklık, %10’unda (13 kişi) ishal, %20,8’inde (27 kişi) terleme, 

%58,5’inde (76 kişi) kilo artışı, %15,4’ünde (20 kişi) hipertansiyon, %23,8’inde (31 kişi) deride 

kuruluk ve döküntüler, %9,2’sinde (12 kişi) kabızlık, %21,5’inde (28 kişi)  titreme, %8,5’inde 

(11 kişi) idrar miktarında ve renginde değişiklik, %8,5’inde (11 kişi) baş ağrısı, %3,5’inde (4 

kişi) bulantı ve kusma, %13,1’inde (17 kişi)  uyku bozukluğu, %10,8’inde (14 kişi) görme 

bozuklukları, %6,9’unda (9 kişi) ise diğer belirti ve bulguların ortaya çıktığı saptandı. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA   

Bu araştırmada, böbrek nakli olan hastaların nakil sonrası yaşadığı sorunlar 

değerlendirmek amacıyla böbrek nakli olan 130 hastayla yapıldı. Ameliyat sonrası rejeksiyon 

organ transplantasyonunu olumsuz yönde etkileyen, bir faktördür (Cürcani ve ark. 2013). Nakil 

sonrasında hasta bakımı düzenli yapılsa bile yine de böbrek reddi (rejeksiyon) meydana 

gelebilir. Bu durum, nakilden yıllar sonra ortaya çıkabileceği gibi, bazen de daha erken 

dönemde oluşabilir (Sezer ve ark. 2011). Bizim çalışmamızda araştırmaya katılan hastaların 

nakil sonrasında organ reddi riski yaşadınız mı? sorusuna %35,4' ünün (46 kişi) organ reddi 

riski yaşadığı saptandı. 

Araştırmaya katılan ve organ reddi riski yaşayan hastaların, %13,1’i ameliyat 

bölgesinde şiddetli ağrı ve hassasiyet, %20’si ateş, %30,8’i yorgunluk, %15,4’ü idrar 

miktarında azalma, %15,4’ü kilo artışı belirti ve bulguları yaşadığı saptandı.Bizim çalışmamıza 

benzer şekilde Gözlükaya'nın (2010) yaptığı Acil Servise Başvuran Böbrek Nakli Hastalarında 
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Akut Rejeksiyona Eşlik Eden Faktörler konulu araştırmasında en sık acil servis başvuru 

şikâyetlerinin ateş, bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı olduğu saptanmıştır (Gözlükaya 2010).  

Böbrek nakli olan hastalar ilk ay içinde genel olarak hastanede izlendikleri için, bu erken 

dönemde hastane kökenli enfeksiyonlar ön planda görülmektedir. Transplantasyon sonrası 1-6. 

aylar bağışıklığın baskılanmasının en yoğun olduğu dönemlerdir ve fırsatçı enfeksiyonlar bu 

dönemde daha sık görülmektedir. Altıncı aydan sonra, olgularda rejeksiyon olup olmamasına, 

dolayısıyla, uygulanan immunosupresif tedavinin yoğunluğuna paralel olarak, toplum kökenli 

enfeksiyon etkenlerinin yanı sıra fırsatçı patojenler de etken olabilmektedir (Yörük ve ark. 

2007). Bizim çalışmamızda araştırmaya katılan hastaların herhangi bir viral enfeksiyon geçirme 

durumları incelendiğinde %46,6’sının viral enfeksiyon geçirdiği ve %93,6’sının nakil sonrası 

enfeksiyonlardan korunmak neler yapılması gerektiğini bildiği saptandı. 

Transplantasyon sonrası hastalar oldukça fazla psikolojik güçlük yaşamaktadır (Özşaker 

2012). Ameliyat sonrası gelişebilecek rejeksiyon ya da diğer komplikasyonlar hasta ve ailesi 

için kaygıya neden olur (Karadakovan 2010; Özşaker 2012; Perdeci ve ark. 2012 ; Özdemir ve 

ark .2013). Bizim çalışmamızda araştırmaya katılan hastaların %63,8’inde ruhsal sorun 

yaşanmış olduğu görülmektedir.   

Hastalar rejeksiyon ile ilgili duygularını ifade edememeleri, kaygı ve korkularını 

sözelleştirememeleri ve etkili baş etme yöntemlerini kullanamamalarının, bakım ve tedaviyi 

zorlaştırdığı; öfke, düşmanlık, suçluluk, güçsüzlük, ümitsizlik duygularına yol açtığı 

bilinmektedir (Özşaker 2012). Bizim çalışmamızda araştırmaya katılan hastaların nakil sonrası 

yaşadıkları ruhsal sorunlar incelendiğinde %54,6’sının sinirlilik, %9,2’sinin anksiyete, %39,2’ 

sinin stres, %7,7’sinin uyum sorunu, %25,4’ünün umutsuzluk, %21,5’ inin endişe, %25,4’ünün 

korku yaşadıkları saptandı. 

Bizim araştırmamızda hastaların korkularının %71,5’ i organ reddi korkusu, %4,6’ sı 

böbrek nakli gerektiren hastalığın tekrar etmesi, %6,2’ sinin ameliyat sonrası ağrılarının çok 

olması korkusu, %10’unun normal yaşama devam edememe korkusunun, %4,6’ sının ise başka 

korkularının olduğu saptandı.  

Nakil sonrası hastalarda anksiyete, gelecekle ilgili belirsizlik, nakil sonrası yaşanan 

zorluklar hasta ve ailesi için önemli stres kaynaklarıdır (Karadakovan 2010; Özşaker 2012; 

Perdeci ve ark. 2012; Özdemir ve ark .2013). Transplantasyon sonrasında gözlenen anksiyete 

bozukluklarının, yaşam kalitesinde de düşmeye sebep olabileceği belirtilmektedir (Perdeci ve 

ark 2012).  Bizim çalışmamızda hastaların %42.3'ünün ameliyat sonrası fiziksel ve ruhsal sağlık 

durumlarının ailesini, çevresini ve sosyal aktivitelerini, biraz etkilediği saptandı.           

Literatürde, böbrek nakli olan hastaların yaşadıkları sorunlar arasında transplantasyon 

merkezine yakın olmak için yaşadığı ortamı değiştirme sorunu yaşadıkları belirtilmektedir 

(Cürcani ve ark. 2013). Araştırmamızda nakil merkezine yakın olmak için yaşadığı ortamı 

değiştiren hastaların oranı %23,8 olarak bulundu. 

İmmünosupresyon nedeniyle oluşan fizyolojik sorunlar, enfeksiyonlar, sıvı elektrolit, 

asit baz dengesi bozuklukları, kardiyovasküler sistem komplikasyonları, gastrointestinal sistem 

komplikasyonları, malignite, hematolojik komplikasyonlar, metabolik ve endokrin 

komplikasyonlar, nörolojik komplikasyonlardır (Özşaker 2012; Üstündağ ve ark. 2006; Cürcani 

ve ark. 2013). Yaptığımız araştırmada ilaçların yan etkisi olarak  %52,3’ünde kıllarda artış, 

%12,3’ünde diş etlerinde kanama kızarıklık, %10’unda ishal, %20,8’inde terleme, %58,5’ inde 

kilo artışı, %15,4’ünde hipertansiyon, %23,8’inde deride kuruluk ve döküntüler, %9,2’sinde 

kabızlık, %21,5’inde titreme, %8,5’inde idrar miktarında ve renginde değişiklik, % 8,5’inde 

baş ağrısı, %3,5’inde bulantı ve kusma, %13,1’inde uyku bozukluğu, %10,8’inde görme 

bozuklukları, %6,9’unda ise diğer belirti ve bulgular gözlenmektedir. 
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Böbrek yetmezliği olan hastalar farklı ilaçlar kullanmakta ve bunlarda cinsel işlev 

bozukluğuna zemin hazırlamaktadır (Özşaker 2012). Yaptığımız çalışmada nakil sonrası cinsel 

yaşamında sorun yaşayan bireyler, hastaların %53.1'ini (69 kişi) oluşturuyor. 

Steroidlerin uzun süreli ve yüksek dozda kullanımları ile ödem, deri enflamasyonları, 

aydede yüzü (Özşaker 2012), cilt incelmesi, yaraların geç iyileşmesi gibi sorunlar gelişebilir ( 

Alparslan ve ark. 2008).Bu ilaçların kullanımı cilt atrofisine de sebep olabilmektedir ( Özşaker 

2012).Bizim araştırmamıza katılan hastaların nakil sonrası cilt problemi yaşayıp yaşamadığı 

incelendiğinde;  hastalarının %62.3'ünün (81 kişi) cilt problemi yaşadığı  belirtilmiştir. Nakil 

sonrası yaşanan cilt problemleri araştırıldığında; hastaların %43.1 inde (56 kişi) aşırı kıllanma, 

%18.5'inde (24 kişi) sivilce, % 14.6'sında (19 kişi) lekelenme, %19.2'sinde (25 kişi)  güneşe 

hassasiyet, %36.2 sinde (47 kişi) deride kuruluk ve döküntü, %5.4 ünde (7 kişi) cilt altı 

kanamaları görülmüştür. 

Araştırma sonucunda böbrek nakli olan hastaların çeşitli oranlarda fiziksel ve psikolojik 

sorunlar yaşadığı saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda böbrek nakli olan hastalara 

yaşanabilecek sorunlara özgü daha kapsamlı ve bireye özgü eğitim verilmesi, hastaların ve 

hasta yakınlarının psikolojik açıdan desteklenmesi önerilmektedir. 
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P-25 Böbrek Nakli Olan Hastaların Öz Yeterlilik Düzeylerinin Belirlenmesi 

 

Determination of Self-Efficient Levels of Patients With Kidney Transplantation 

 

Esma ÖZŞAKER1, Ferah KARAKAŞ1, Soner ÜNALER1 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  

 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma böbrek nakli olan hastaların öz yeterliliğini incelemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin organ nakli polikliniğine 15 

Mart -15 Mayıs 2013 tarihleri arasında kontrole gelen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 110 

böbrek nakilli hasta oluşturdu. Veriler, Hasta Bilgi Formu ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği 

(GÖYÖ) kullanılarak hastalar ile yüz yüze görüşülerek toplandı. Veriler, yüzdelik, ortalama, 

standart sapma, student t-testi ve ANOVA testi, Pearson Korelasyon testi ile analiz edildi. 

Araştırma öncesi ilgili kurumdan yazılı ve hastalardan sözel izin alındı. 

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalamasının 44,23±12,89 olduğu,  

%52.7’sinin erkek olduğu, %40’ının ortaokul-lise mezunu olduğu, %45,5’inin çalıştığı, 

%70’inin böbrek hastalığı dışında başka kronik hastalığının olmadığı, %56.4’ünün canlı 

vericiden nakil olduğu, %49,1’inin nakil üzerinden geçen sürenin 0-5 yıl olduğu, %56.4’ünün 

böbrek nakli hakkında bilgisinin olduğu, %97.3’ünün nakilden memnun olduğu belirlendi. 

Hastaların öz yeterlilik puan ortalamasının 29.3±4.68 (min/max: 15-40) olduğu saptandı. 

Hastaların yaş grubu, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu, kronik hastalık durumu ile öz 

yeterlilik puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), nakil türü ile öz yeterlilik 

puanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu (canlı vericili nakillerde daha yüksek) saptandı 

(p<0.05). Böbrek nakli üzerinden geçen süre ile öz yeterlilik puanı arasında orta derecede 

anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r:562, p:0.001). 

Sonuç: Araştırma sonucunda böbrek nakli olan hastaların öz yeterlilik seviyelerinin orta 

düzeyde olduğu, canlı vericilerden olan nakillerde özyeterlilik düzeyinin daha yüksek olduğu 

ve böbrek nakli üzerinden geçen süre arttıkça öz yeterlilik düzeyinin yükseldiği belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, hasta, öz yeterlilik,  
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ABSTRACT 

Aim: This research was conducted as a descriptive study to examine the self-efficacy of kidney 

transplant patients. 

Method:The sample of the study consisted of 110 kidney transplant patients who came to the 

organ transplant polyclinic of a university hospital between March 15 and May 15, 2013 and 

agreed to participate in the study. Data were collected by face-to-face interviews with patients 

using the Patient Information Form and the General Self-Efficacy Scale. The data obtained from 

the questionnaires were analyzed using the SPSS 16.0 package program with percentage, mean, 

standard deviation, student t-test and ANOVA test, and Pearson Correlation test. Before the 

study, written permission from the relevant institution and verbal consent from the patients were 

obtained. Descriptive statistics, t-test, one-way analysis of variance,and Pearson's correlation 

coefficient were used to evaluate the data. 

Results: The mean age of the patients included in the study was 44.23±12.89 years, 52.7% 

were male, 40% were secondary school-high school graduates, 45.5% were working, 70% had 

chronic diseases other than kidney disease. It was determined that 56.4% of them were 

transplanted from a living donor, 49.1% of them had 0-5 years after the transplant, 56.4% had 

knowledge about kidney transplant, and 97.3% were satisfied with the transplant. The mean 

self-efficacy score of the patients was found to be 29.3±4.68 (min/max: 15-40). While there 

was no significant relationship between the age group, gender, marital status, education, chronic 

disease status and self-efficacy scores of the patients (p>0.05), there was a significant 

relationship between the type of transplant and self-efficacy score (higher in living donor 

transplants) ( p<0.05). A moderately significant positive correlation was found between the 

time since kidney transplantation and the self-efficacy score (r:562, p:0.001). 

Conclusion: As a result of the research, it was determined that the self-efficacy levels of kidney 

transplant patients were moderate. It was determined that the level of self-efficacy was higher 

in transplantation from living donors. It was determined that the level of self-efficacy increased 

as the time elapsed after kidney transplantation increased. 

Keywords: Kidney transplant, patient, self-efficacy, 

 

 

GİRİŞ 

 

Organ nakli, irreversible şekilde hasar görmüş organ ya da dokunun yerine canlı 

vericiden veya kadavradan alınan organ, organ parçası ya da dokunun nakledilmesidir. Bir 

hastalık ya da yetmezliğin tedavisinde insan hayatını kurtarmak, yaşam kalitesini iyileştirmek 

amacıyla gelişen tıp teknolojilerinden faydalanılarak kullanılan tedavi yöntemidir (Türk 

Tabipleri Birliği,2012; Gülen ve Karaca, 2018; Öğüt ve Ardıç Çobaner, 2016). Organ nakli 

istatistiklerine bakıldığında en çok nakil edilen organ böbrektir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı 

2018 verilerine göre canlı vericiden 2.179, kadavradan 585 böbrek nakli yapılmıştır, 3156 hasta 

ise bekleme listesindedir (Organ, Doku Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı Resmi 

Sayfası, 2018). 

Günümüzde böbrek naklinde kullanılan cerrahi teknikler başarılıdır, immunsupresif 

tedavi protokolleri geliştirilmiş ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların yan etkileri tespit 

edilmiştir. Ancak hastalarda enfeksiyon riski, hastaneye tekrar yatma ihtimali ve beden 

imajındaki değişiklikler gibi stresörler endişe yaratmaktadır. Ayrıca  rejeksiyon riski, düzenli 

ilaç tedavisine uyum sağlama ve poliklinik kontrolü zorunluluğu gibi sorunlarla karşılaşırlar. 

(Üstündağ, Gül, Zengin ve Aydın, 2007). Sağlık öz yeterliği, sağlık hizmeti kaynaklarının 

bulunması ve kişinin kendi potansiyelini değerlendirebilmek için harekete geçme gücüdür. Öz 

yeterlilik, sağlık davranışı değişiminin bilişsel, duyusal ve davranışsal alanda sürdürülmesini 
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ve bu bireysel davranışların performansını ortaya çıkarır (Özdemir Tezel ve Nazik, 2013). Öz 

yeterlik kavramının kullanımı, hastaların sağlıklarıyla ilgili davranışlarının oluşumunda ve 

modifikasyonunda yararlı görülmektedir (Yıldırım ve İlhan, 2010). 

Sağlık öz yeterliği, bireyin kendi potansiyeli ve çevresindeki sağlık kaynaklarını 

değerlendirebilme ve harekete geçme gücü olarak tanımlanabilir. Öz saygı ve özgüven gibi 

kişisel özellikler bilgi ve beceri kazanımıyla güçlenir. Sağlık öz yeterliği bireyin bilinçli olarak 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olgunluğa ulaşabilmesidir. Güçlü öz yeterlik algısına sahip 

bireyler güç durumlarda bile sağlıklarını korumaya çalışırlar (Çepni, 2010). 

Bandura kavramı: “Kişilerin verilen görevleri gerçekleştirmek için gerekli olan 

eylemleri örgütleme ve yerine getirme konusundaki kapasitelerine olan inançları” şeklinde 

tanımlamıştır (Bolat, 2011). Bu nedenle bu araştırmada böbrek nakli olan hastaların öz yeterlilik 

düzeyleri incelenerek elde edilen sonuçların öz yeterliliği geliştirmeye yönelik yapılacak olan 

planlamalarda yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Araştırmanın örneklemini, bir üniversite hastanesinin organ nakli polikliniğine 15 Mart 

-15 Mayıs 2013 tarihleri arasında kontrole gelen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 110 

böbrek nakilli hasta oluşturdu. Veriler, Hasta Bilgi Formu ve Genel Öz Yeterlilik Ölçeği 

(GÖYÖ) kullanılarak hastalar ile yüz yüze görüşülerek toplandı. Veriler, yüzdelik, ortalama, 

standart sapma, student t-testi ve ANOVA testi, Pearson Korelasyon testi ile analiz edildi. 

Araştırma öncesi ilgili kurumdan yazılı ve hastalardan sözel izin alındı. 

 

Genel Öz Yeterlilik Ölçeği [GÖYÖ]; Mathias Jeruselam ve Ralf Schawazzer tarafından 

Almanya’da geliştirilmiştir. İlk geliştirildiğinde 20 maddeden oluşan ölçek, 1981 yılında aynı 

araştırmacılar tarafından revize edilerek madde sayısı 10’a indirilmiştir. Genel Öz Yeterlilik 

ölçeği Alpay tarafından geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılarak Türk toplumuna 

uyarlanmıştır. Türkçe’ye uyarlanan 10 ifade bulunmakta ve her biri 1’den 4’e kadar değişen 

puanlar almaktadır. Ölçekten elde edilen en düşük puan 10, en yüksek puan ise 40 olarak 

değerlendirilmektedir. Ölçek puanı arttıkça öz yeterlilik puanı artmaktadır. Geçerlilik 

güvenirlik çalışması sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri 0.83 olarak bulunmuştur. 

 

BULGULAR 

 

Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalamasının 44,23±12,89 olduğu 

%52,7’sinin erkek olduğu, %40’ının ortaokul-lise mezunu olduğu,  %70.9’unun evli, %45,5’i 

nin çalıştığı %84,5’inin  ailesi ile birlikte yaşadığı bulundu. Hastaların yardım aldıkları bireyler 

incelendiğinde %27,3’ü eşi ve çocuklarından, %15,5’i annesi ve kardeşlerin, %31,8’inin 

eşinden yardım aldığı buna karşın %19,1’inin hiç kimse den yardım almadığı belirlendi. 
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Tablo 1. Hastaların Böbrek Nakli İle İlgili Bilgilerin Dağılımı 

Başka Kronik Hastalık n % 

Var 33 30 

Yok 77 70 

Böbrek Nakli Yapılalı Kaç Yıl Oldu   

0-5 65 49,1 

6-10 25 22,8 

10- yıldan daha fazla 20 28,5 

Nakil Türü    

Canlı 62 56,4 

Kadavra 48 43,6 

Nakil Öncesi Konu Bilgisi   

Evet 62 56,4 

Hayır 6 5,5 

Bilgilendirildim ama yetersizdi 42 38,2 

Nakil Sonrası Konu Bilgisi   

Evet 76 69,1 

Hayır 3 2.7 

Bazen 31 28,2 

Transplantasyondan Memnuniyet   

Memnun 107 97,3 

Memnun değil 3 2,7 

TOTAL 110 100 

 

Hastaların %30’unun başka kronik hastalığının olduğu, %49.1’inin böbrek nakli yaptıralı 0-5 

yıl olduğu, %56,4’ünün canlı vericiden nakil olduğu, %56,4’ünün nakil öncesi, %69,1’inin 

nakil sonrası bilgi aldığı, %97,3’ünün transplantasyondan memnun olduğu belirlendi. 

 

Tablo 2. Hastaların Böbrek Transplantasyonu Sonrası Özyeterlilik Puan Ortalaması  

 n Min-Max X±SD 

Öz yeterlilik ölçeği 110 15-40 29.63±4.68 

 

Böbrek nakli olan hastaların öz yeterlilik puan ortalamasının 29.63±4.68 (min/max: 15-

40) olduğu saptandı. 
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Tablo 3. Hastaların Böbrek Transplantasyonu Sonrası Öz Yeterlilik Sorularına 

Verdikleri Yanıtların Dağılımı 

 Tamamen 

Doğru 

Değil 

Doğru 

Olması 

İmkansız 

Orta 

Düzeyde 

Doğru 

Tamamen 

Doğru 

1.Yeni bir durumla karşılaştığımda ne 

yapmam gerektiğini biliyorum 

% 4,5 % 12,7 % 60,0 % 22,7 

2.Beklenmedik durumlarda nasıl 

davranmam gerektiğini her zaman bilirim 

% 5,5 % 25,5 % 48,2 % 29,8 

3.Bana karşı çıkıldığında kendimi kabul 

ettirecek çare ve yollar ararım  

% 1,8 % 20,9 % 48,2 % 29,1 

4.Ne olursa olsun üstesinden gelirim % 5,5 % 14,5 % 55,5 % 24,5 

5.Güç sorunların çözümünü gayret etsem 

her zaman başarırım 

% 5,5 % 15,5 % 43,6 % 35,5 

6.Tasarılarımı gerçekleştirmek ve 

hedeflerime erişmek bana güç gelmez 

% 5,5 % 29,5 % 49,1 % 24,5 

7.Bir sorunla karşılaştığım zaman onu 

halletmeye yönelik bir çok fikirlerim 

vardır 

% 7,3 % 16,4 % 45,5 % 30,9 

8.Güçlükleri soğuk kanlılıkla karşılarım. 

Çünkü yeteneklerime her zaman 

güvenebilirim 

% 6,4 % 20,0  % 50,9 % 22,7 

9.Ani olaylarında hakkından 

gelebileceğimi sanıyorum  

% 9,1 % 20,0 % 47,3 % 23,6 

10.Her sorun için bir çözümüm vardır % 9,1 % 19,1 % 37,1 % 34,5 

 

Hastaların böbrek transplantasyonu sonrası öz yeterlilik sorularına verdikleri yanıtların 

dağılımı Tablo 3’te görülmektedir.  

Hastaların yaş grubu, cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu, kronik hastalık durumu 

ile öz yeterlilik puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0.05), nakil türü ile öz 

yeterlilik puanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu (canlı vericili nakillerde daha yüksek) saptandı 

(p<0.05). Böbrek nakli üzerinden geçen süre ile öz yeterlilik puanı arasında orta derecede 

anlamlı pozitif korelasyon saptandı (r:562, p:0.001). 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Böbrek nakli olan hastalar, böbreğin normal fonksiyonunun ve sağlığının eskisi gibi 

olacağını, nakille birlikte hayatlarının normale döneceğini ve daha aktif olacaklarını 

düşünmektedirler. Aslında, transplantasyon sonrası nakil olan hastanın hayatı kronik bir 

hastalıkla devam eder. Hastaların bir kısmında umutların, beklentilerin yanı sıra fiziksel, ruhsal 

sorunlar ile yeni duruma uyum sağlama güçlükleri ortaya çıkar. Böbrek nakli olan birey, sürekli 

bir rejeksiyon riski, belirgin yan etkileri olan ilaç tedavisine alışabilme ve düzenli kontrol 

zorunluluğu gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bunların yanı sıra, enfeksiyon riski, 

tekrar hastaneye yatma ve vücut görünüşünde değişiklikler gibi endişeler de hastalar için stres 

kaynağı olmaktadır.  

Araştırma sonucunda böbrek nakli olan hastaların öz yeterlilik puanlarının aritmetik 

ortalaması 29,63±4.68’dir.  Hemşireler, hasta ve ailesini sağlık ekibinin bir üyesi olarak kabul 

ederek, sorunlarıyla ilgili iletişim sağlayıp çözümleme yollarını araştırarak, güven duygusu 

sağlayarak, bağımlılığını azaltarak,  öz yeterliliğini arttırıcı bilgi vererek, etkili iletişim 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

872 

 

sağlayarak, hastalık ve yaşamı üzerinde kendi denetimini arttırarak, aile ve hastanın sosyal 

alanlardaki iletişimini güçlendirerek, hastanın psikolojik ve sosyal uyumuna yardımcı olarak 

ve her hastaya yeterli zaman ayırarak hastanın öz yeterliliğini arttırmayı hedeflemelidir (Bağ, 

2007). 

Araştırma sonucunda böbrek nakli olan hastaların öz yeterlilik seviyelerinin orta 

düzeyde olduğu, canlı vericilerden olan nakillerde özyeterlilik düzeyinin daha yüksek olduğu 

ve böbrek nakli üzerinden geçen süre arttıkça öz yeterlilik düzeyinin yükseldiği belirlendi. 

Sağlık çalışanlarının hastaların öz yeterliliği konusunda daha duyarlı olmaları ve hastaların öz 

yeterliliklerini arttırmaya yönelik onlara iyi bir taburculuk eğitimi vermeleri önerilmektedir. 
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P-26 Yoğun Bakım Hemşirelerin Ağız Bakımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları: 

Bir Sistematik Eşleme Çalışması 
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ÖZET             

Giriş: Yoğun bakım hastalarının ağız boşluğunun ve genel sağlığın korunması için etkili ve 

rutin ağız bakımı gereklidir. Ağız bakımı, yoğun bakım hemşireleri tarafından verilen öncelikli 

bir görevdir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yoğun bakım hemşirelerinin ağız bakımına yönelik bilgi, tutum 

ve davranışlarına ilişkin 2015-2021 yılları arasında yayınlanan çalışmaların sistematik eşleme 

yöntemi ile incelenmesidir.  

Gereç Yöntem: Çalışmada 2015-2021 yılları arasında Scopus, Pubmed ve Google Akademik 

veri tabanlarında “ağız bakımı, hemşire bilgi-tutum-davranışı, yoğun bakım hemşiresi” anahtar 

kelimelerini içeren tarama sonucunda 19 çalışma sistematik eşleme yöntemi ile incelendi. Bu 

kapsamda çalışmalar, planlanma, incelenme ve belgelendirilme şeklinde üç fazda 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri için araştırma sorularına dayalı olarak bir inceleme 

protokolü geliştirilmiştir. Çalışmanın verileri SPSS 22.0 paket programında analiz edilmiştir. 

Çalışma veri tabanı taraması olduğu için etik kurul onayı gerektirmemektedir.  

Bulgular: Yoğun bakım hemşirelerin ağız bakımına yönelik bilgi, tutum ve davranışlarına 

ilişkin 2015- 2021 yılları arasında 19 çalışma rastlanılmış olup, bunların %31,6’sı (n=6) 2017 

yılında yayınlanmıştır. Çalışmaların %68,4’ü kesitsel, %26,3’ü tanımlayıcı türde olup çalışma 

başına ortalama örneklem (hemşire) sayısı 136,15±72,64’tür. Hemşirelerin çoğunluğu 25-30 

yaş aralığında, %57,9’unun çalışma süresi 0-5 yıl arasında ve büyük bir çoğunluğunun yetişkin 

yoğun bakım ünitesinde çalıştığı belirlendi. Çalışmalarda ağız bakımına yönelik objektif bir 

ölçüm aracı kullanılmadığı ve sadece 5 çalışmada ağız bakım protokolü kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Ağız bakımında en sık (%57,9) köpük çubuk ile silme ve diş fırçalama yöntemini 

kullanılmıştır. Hemşirelerin %36,8’nin bilgi, %42,1’inin tutum puanlarının orta düzeyde ve 

%57,9’nun davranış puanlarının düşük düzeyde olduğu belirlendi. Çalışmalarda ağız bakımına 

yönelik engellerin; yetersiz personel, malzeme eksikliği, kısıtlı zaman ve hastanın 

öğürme/ısırma hareketlerinin olduğu saptandı.  

Sonuç ve Öneriler: Çalışma, ağız bakımına yönelik bir objektif ölçüm aracının ve standart ağız 

bakım protokolünün kullanılmadığını, ayrıca hemşirelerin bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin 

istendik düzeyde olmadığını ortaya koymuştur.      

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım hemşiresi, ağız bakımı, bilgi, tutum, davranış 
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P-27 Torakoabdominal Aort Anevrizması Cerrahisi Sonrası Monoparezi Yönetimi: 

Vaka Sunumu 

Eva KAJTİ1, Gülcan DÜRÜST SAKALLI2, Volkan GÖKMEN3, Hamdi TOKÖZ4 

 
1İstanbul Üniversitesi 

2Doğu Akdeniz Üniversitesi 
3İbrahim Çeçen Üniversitesi 

4Özel Kadıköy Acıbadem Hastanesi 

ÖZET                    

Giriş: Torakoabdominal aort anevrizmasında (TAAA) cerrahi tedavi DeBakey tarafından 

(1956) sunulmasının ardından birincil tedavi seçeneği olarak kullanılmakta olup uzun süreli 

olumlu sonuçlar sağlamıştır. Bu ameliyatlar ilk yapılmaya başlandığından bu yana en korkulan 

komplikasyonlarından biri paralizi veya parezidir. Torakoabdominal aort replasmanından sonra 

postoperatif parapleji insidansı %8 ile %50 arasında değiştiği vurgulanmaktadır. Son yıllarda 

da torakoabdominal aort anevrizması cerrahi sonrası paralizi veya parezi oranının hala % 10 

civarında olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.  

Amaç: Bu olgu sunumu ameliyat öncesi, sırası ve sonrası alınan tüm önlemlere rağmen gelişen 

geçici parezinin yönetimini sunmak amacıyla yapıldı.  

Olgu: Ellialtı (56) yaşında erkek hasta, 5 yıl önce tip B diseksiyon nedeniyle zone 3 TEVAR 

(torasik endovasküler aort replasmanı) işlemi yapılmıştır. Takiplerinde tip III torako abdominal 

aort anevrizması (TAAA) gelişmiş ve semptomatik hale gelmiştir. Hastanın hipertansiyon 

dışında başka özellik veya eşlik eden hastalığı bulunmamaktadır. Sorunsuz tamamlanan 

ameliyattan sonra extübe edilen hastada 16. saatte hipotansiyon görülüp müdahale edilmemiş 

ve hastada sağ bacakta belirgin monoparazi/monopleji gelişmiştir. Medulla spinalis iskemisinin 

gelişmemesi için medikal (Norepinefrin infüzyonu) olarak hipertansiyon oluşturulmuş ve 

monoparezi tablosunun dinamik olarak düzeldiği görülmüştür. BOS kateteri steril şartlarda 

takıldıktan sonra aktif drenaja başlanmış. İlerleyen saatlerde tablonun tamamen düzeldiği 

görülmüştür.  

Sonuç ve Öneriler: Literatüre bakıldığında, genel parapleji oranı yılların geçmesi ve ameliyat 

tekniklerinin gelişmesiyle anlamlı ölçüde daha düşük olduğu anlaşılmaktadır. 1980’li yılların 

ortalarında bu oran % 8 civarındayken, 1990’lı yılların ortasında %2’ye kadar düştüğü 

görülmektedir. Bununla birlikte günümüzde de torakoabdominal aort anevrizması açık onarımı 

sonrası parezi/parapleji, bölgesel veya sistemik soğutma, intraoperatif veya postoperatif beyin 

omurilik sıvısı (BOS) drenajı, distal aort perfüzyonu, ilaçlar, spinal soğutma ve iç organ, böbrek 

ve omurilik iskemik yaralanmasını önlemek amacıyla somatosensoriyel uyarılmış 

potansiyellerin izlenmesi gibi tüm önlemlere rağmen görülmeye devam etmektedir. 

Önlemlerden de anlaşıldığı üzere son derece komplike olan tedavinin başarısı ancak etkin 

hemşirelik bakımı ve koordinasyonu ile multudisipliner yaklaşımla mümkün olmaktadır. Hasta 

güvenliğinin sağlanması, komplikasyonların önlenmesi, iyileşmesi, bakım devamlılığının 

sürdürülmesi ve eğitimi takım işidir. Son on yılda, beyin omurilik sıvısı drenajı ve distal aort 

perfüzyonu gibi yardımcı yöntemler torakoabdominal aort onarımını takiben nörolojik defisit 

insidansı üzerinde büyük bir etki göstermiştir. Önümüzdeki on yılda, organ korumasını ve hasta 

sağkalımını iyileştirmek için stratejiler geliştirilmeye devam edilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime: TAAA onarımı; parapleji/parezi yönetimi; spinal kord 

yaralanması 
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P-28 Covid-19 Sürecinde Web ff Science’da Yayınlanan Hemşirelik Eğitimi 

Çalışmalarının İncelenmesi 
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ÖZET               

Giriş: Covid19 pandemisi tüm dünyayı, tüm meslek gruplarını, iş ve eğitim hayatını 

etkilemiştir. Bu etkileri genellikle olumsuz gibi ifade edilmekle birlikte olumlu yanlarının 

olduğu da göz ardı edilemeyecek kadar fazladır. Özellikle eğitim sürecinde her ne kadar 

uygulamalı eğitimleri olumsuz etkilemiş olsa da aslında uygulamalı eğitimlerin 

desteklenmesinde kullanılacak birçok çözüm önerilerinin geliştirilmesine olanak sunmuş, 

covid19 pandemisi bittiğinde yüz yüze uygulamalı eğitimleri destekleyecek birçok öğretim 

materyalinin oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu süreçte hemşirelik öğrencilerinin aldıkları 

uzaktan eğitim deneyimlerine ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  

Amaç: Covid 19 pandemi sürecinde Web Of Science’da yayınlanan hemşirelik eğitimine 

ilişkin yapılan çalışmaların temalarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 2020-2021 

yılları arasında “web of science”da yayınlanan hemşirelik çalışmaları “hemşirelik eğitimi”, 

“covid 19” , “uzaktan eğitim”, ve “öğrenme yöntemleri” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama 

yapılmış ve 18 hemşirelik çalışmasına ulaşılmıştır. 18 hemşirelik çalışmasından örneklem 

grubunu hemşirelik öğrencilerinin oluşturduğu 5 çalışma incelenmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya alınan 5 çalışmanın temalarının “uzaktan eğitime yönelik tutum”, “e-

öğrenme memnuniyeti”, “çevrimiçi öğrenmeye bakış” , “uzaktan eğitim e bağlı stres” , 

“çevrimiçi öğrenmeye hazırlıkla yaşam kalitesi ve dayanıklılık ilişkisi” olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuç: Covid 19 pandemisi hemşirelik eğitiminde yeni bakış açılarının getirilmesini 

sağlamıştır. Hemşirelik öğrencileri uzaktan eğitime olumlu tutum sergilemektedir. Yüz yüze 

hemşirelik eğitimine destek olarak uzaktan eğitim kullanılabilir.  

Anahtar Kelimeler: hemşirelik eğitimi, covid 19, uzaktan eğitim, öğrenme yöntemleri 
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P-29 Jinekoloji Cerrahisinde Ameliyat Hemşiresinin ERAS Protokolündeki Rolü: Olgu 

Sunumu 
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ÖZET                       

Giriş: Günümüzde elektif şartlarda ameliyata alınan hastalarda uzamış hastanede kalış süresi 

ve postoperatif morbidite sorun olarak görülmektedir. ERAS (Enhanced Recovery After 

Surgery) protokolü uygulanan hastalarda organ disfonksiyonunun ve morbiditenin azaldığı, 

hastaneden erken taburcu oldukları daha önce yapılan çalışmalarla görülmüştür.  

Amaç: Jinekolojik cerrahi uygulanan hastada ERAS protokolü uygulamasında hemşirenin 

rolünü açıklamayı amaçladık.  

Olgu:47 yaş myoma uteri nedeni ile VAH NOTES BS yapılması planlanan hastanın 

bilgilendirilmesi yapılıp onamları alındı. Preop beslenme hakkında bilgi verildi. Cilt kesisinden 

önce tek doz antibiyotik yapıldı. Ameliyat sonrası ve taburcu olduğu dönemde antibiyoterapisi 

devam etti. Genel anestezi tercih edildi. Nazogastrik tüp kullanılmadı. Cerrahi kesi v-notes 

(Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) yöntemi tercih edildi. Dren ihtiyacı olmadı. 

Üriner katater perop dönemde takıldı. Hasta postop 8.saatte mobilize olunca çıkarıldı. Post 

operatif dönemde rutin analjezisi yapıldı. Postop 0 da 2000 mayi rejim kapalı takip edildi. 8. 

Saatte sulu gıdaya geçildi. Hastanın gaz (+)gaita (+)olması durumunda yumuşak gıda aynı gün 

içinde geçildi ertesi gün normal gıdaya geçildi. Hasta post op 6.saatte yatak içi post op 8.saatte 

mobilize edildi. Tromboemboli riskine karşı antikoagülan yapıldı taburculuktada devam etti. 

V-NOTES cerrahisi kullanılan hastada ağrının olmaması yeterince mobilize olması normal 

rejim alması ve insizyon yerinin temiz olması, kan tetkiklerinin normal olması, hastanın eve 

dönmek için istekli olması nedeni post op 1.günde hasta taburcu edildi. 1 hafta sonra polikliniğe 

çağrıldı.  

Sonuç: ERAS protokolünde ameliyat öncesi ,sırası ve sonrasında olmak üzere cerrahi sürecin 

her aşamasında hemşirenin rolü vardır. Tromboemboli profilaksisi, barsak hazırlığı, beslenme, 

premedikasyon, antimikrobiyal profilaksi ve cilt hazırlığı; ameliyat sonrası kanıta dayalı 

uygulamalar kapsamında ameliyat sonrası yaşam bulguları takibi, tromboemboli profilaksisi, 

spirometre kullanımı, sıvı tedavisi, beslenme, ileusun önlenmesi, glikoz kontrolü, analjezi, 

üriner drenaj, erken mobilizasyon ve antibiyotik profilaksisi hemşirenin rolü bulunmaktadır. 

ERAS protokolü sonrası enfeksiyon görülmemesi ve hastanın hastanede kalış sürecini 

kısalması maliyetin azalttığı ve yaşam kalitesini arttırdığı sonucuna varılmıştır.         

Anahtar Kelimeler: jinekoloji, ERAS protokolü, hemşirelik 
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P-30 Covid-19 Pandemisinde Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Sağlığı 

Geliştirme Modeline Göre Hemşirelik Yaklaşımı: Olgu Sunumu 

 

Nursing Approach According to the Health Promotion Model of the Patient with Left 

Ventricular Assist Device in the Covid-19 Pandemic: Case Report 
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ÖZET 

Giriş: Sol ventrikül destek cihazları (LVAD), son dönem kalp yetmezliği hastalarında 

semptomların azalmasına, fonksiyonel kapasitelerinin artmasına ve yaşam kalitelerinin 

iyileşmesine olanak sağlamaktadır. Covid-19 pandemisi sağlık hizmetlerinin olağan seyrini 

değiştirmiş, kardiyak cerrahi girişiler de olumsuz etkilenmiştir. Fakat LVAD takılması gereken 

hastaların cerrahisinin ertelenmesi geri dönüşümsüz sağlık sorunlarına sebep olacağı için 

ameliyathanelerde Covid-19 önlemleri alınarak kardiyak cerrahilere tekrar başlanmıştır. LVAD 

takıldıktan sonra hastaların yaşam tarzlarında önemli değişiklikler olmaktadır. Bu hastaların 

değerlendirilmesinde ve sağlık davranışlarının geliştirilmesinde Pender’in Sağlığı Geliştirme 

Modeli (SGM)’nin kullanılması planlanmıştır. Modeli’nin temel esası sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları ile bireyin sağlığını geliştirmektir. Bireyin sosyodemografik özelliklerini, 

deneyimlerini ve davranışa özgü algılarını değerlendirerek bireyin bütüncül değerlendirmesini 

sağlar. Böylece sağlık profesyonellerinin bireye özgü bakım planı geliştirmesine olanak sağlar. 

Amaç: Bu çalışmada, Covid-19 pandemisinde sol ventrikül destek cihazı takılan bir hastanın 

Pender’in SGM doğrultusunda planlanan davranışsal tedavi girişimleri ile sağlıklı yaşam biçimi 

davranış değişikliği oluşturması amaçlanmıştır.       

Olgu: Kalp yetmezliği tanısıyla Haziran 2020’de takip edilmeye başlanan 49 yaşında erkek 

hasta kalp nakli bekleme listesine alındı. Uygulanan medikal tedaviler sonuç vermeyince ve 

kalp nakli süreci uzayınca sol ventriküler destek cihazı takıldı (Ekim 2020). Hastaya takılan 

cihaz ile hastanın yaşam tarzında oluşacak değişikler ile birlikte hastanın sağlığının 

geliştirilmesi amaçlanarak Pender’in SGM doğrultusunda hastaya sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları, sağlık sorumluluğu, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi, egzersiz 

ve beslenme konularında serviste ve taburcu olmadan önce mevcut ve risk grubu hemşirelik 

tanıları belirlendi.                      

Sonuç ve Öneriler: Sağlığını kontrol etme sorumluluğu kendisinde olan bireye model, sağlığı 

geliştirici davranışların nasıl kazandırılacağı konusunda yol gösterici olmuştur. Hemşirelik 

kuram ve modellerinin hasta bakımında kullanılması hasta memnuniyetini ve bakımın kalitesini 

artırmaktadır. SGM hastanın olumlu sağlık davranışlarının kazanılmasını ve sürdürülmesine 

katkı sağlamıştır. Bu olgu sunumunda da Pender’in SGM ile LVAD takılan hastanın sağlıklı 

yaşam biçimi davranış değişikliği geliştirerek cihazla birlikte yaşamını nasıl yönetilebildiği 

görülmüştür. Hastanın kendisinin sağlığını kontrol etme sorumluluğu olması modelin odağı 

kabul edilir. Taburculuk sonrası hastanın yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir.                

Anahtar Sözcükler: Sol Ventrikül Destek Cihazı, Sağlığı Geliştirme Modeli, Hemşirelik 
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ABSTRACT 

Introduction: Left ventricular assist devices (LVAD) allow to reduce symptoms, increase 

functional capacities and improve quality of life in patients with end-stage heart failure. The 

Covid-19 pandemic has changed the usual course of health services, and cardiac surgical 

interventions have also been adversely affected. However, since postponing the surgery of 

patients who need LVAD will cause irreversible health problems, Covid-19 precautions have 

been taken in the operating rooms and cardiac surgeries have been resumed. After the LVAD 

is inserted, there are important changes in the lifestyles of the patients. It is planned to use 

Pender's Health Promotion Model (HPM) in the evaluation of these patients and in the 

development of health behaviors. The basic principle of the Model is to improve the health of 

the individual with healthy lifestyle behaviors. It provides a holistic evaluation of the individual 

by evaluating the individual's sociodemographic characteristics, experiences and behavioral 

perceptions. Thus, it allows health professionals to develop an individualized care plan. 

Aim: In this study, it was aimed to create a healthy lifestyle behavior change in a patient who 

was fitted with a left ventricular assist device during the Covid-19 pandemic, with behavioral 

treatment interventions planned in line with Pender's HPM. 

Case: A 49-year-old male patient, who was followed up in June 2020 with the diagnosis of 

heart failure, was placed on the heart transplant waiting list. When the medical treatments were 

ineffective and the heart transplant process was prolonged, a left ventricular support device was 

inserted (October 2020). With the device attached to the patient, it is aimed to improve the 

patient's health with the changes that will occur in the patient's lifestyle, in line with Pender's 

HPM, in the patient's healthy lifestyle behaviors, health responsibility, spiritual development, 

interpersonal relations, stress management, exercise and nutrition, in the service and before 

discharge. group of nursing diagnoses were determined. 

Conclusion and Suggestions: The model has been a guide for the individual who has the 

responsibility of controlling his health, on how to gain health-promoting behaviors. The use of 

nursing theories and models in patient care increases patient satisfaction and quality of care. 

HPM contributed to the acquisition and maintenance of the patient's positive health behaviors. 

In this case report, it was seen how Pender's patient, who had an HPM and LVAD, was able to 

manage his life with the device by developing a healthy lifestyle behavior change. The patient's 

responsibility to control his own health is considered the focus of the model. It is thought that 

it will contribute to the improvement of the patient's quality of life after discharge. 

Keywords: Left Ventricular Assist Device, Health Promotion Model, Nursing 

 

GİRİŞ 

 

 Kalp yetmezliği (KY), dinlenme esnasında bile kalbin dokulara yeterli perfüzyonu 

sağlayacak miktarda kanı pompalayamadığı, yapısal ve fonksiyonel bir bozukluktur. Dispne, 

ödem, öksürük ve yorgunluk gibi belirtilerin gözlendiği kalp yetmezliği, bireylerin günlük 

yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitelerine etkileyen kronik bir hastalıktır (1,2,3). Tıbbi ve 

teknolojik ilerlemeler olmasına ragmen kalp yetmezliği dünyada mortalite ve morbidite oranı 

yüksek ve prognozu kötü seyreden hastalıklardandır (4). Her geçen gün gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkelerde görülme sıklığı ile kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatan hasta sayıları 

artmaktadır.  Türkiye’de yapılan Türkiye’de Kalp Yetersizliği Prevalansı ve Belirleyicileri 

Araştırması’na (HAPPY) göre ülkemizde 2 milyondan fazla KY hastası olduğu belirlenmiştir 

(5,6). KY’nde belirtileri ve tedaviyi yönetebilmek için bireylerin yaşam şeklinde değişiklik 

yapması gerekmektedir. Bu değişikliklere uyum sağlayamayan bireylerin yaşam kalitelerinin 

olumsuz etkilendiği ve hastaneye yatışların arttığı gözlemlenmiştir (7,8,9). KY’nin evresi, 

birden fazla ek hastalığın olması, belirtilerin sıklığı ve şiddeti, bireylerin tedaviye uyum 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

879 

 

sağlayamayıp yönetememesi, kendi bakımını gerçekleştirememesi, sosyal ve psikolojik 

desteğinin yeterli olmaması, yaşının ileri olması ve sağlığını olumsuz edicek davranışlar KY 

hastalarının yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir (8,10). KY’nin en etkili tedavisi kalp 

naklidir fakat yeterli organ bulunamaması nedeniyle bunun yerine alternatif bir tedavi seçeneği 

olan sol ventrikül destek cihazı (LVAD) implante edilmeye başlanmıştır. Bu cihazlar organ 

yetersizliği sebebiyle nakile köprülenmesi veya çok sayıda ek hastalığı sebebiyle kalp nakline 

uygun olmayan hastalara kalıcı tedavi seçeneği olarak giderek daha sık uygulanmaktadır.  

LVAD hastaların kalp yetmezliği belirtilerini azaltmakta, fonksiyonel kapasitelerini arttırarak 

yaşam kalitelerini arttırmaktadır (11). 

Covid-19 pandemisi tüm dünyada insan hayatı ve sağlık sistemi üzerindeki olumsuz etkileriyle 

çok büyük bir krize sebep olmuştur (12). Pandemi başlamasıyla tüm insan kaynağı ve 

malzemelerin bu yöne kaydırılması, pandemi ile mücadeleye odaklanılması nedeniyle cerrahi 

klinikleri olumsuz etkilenmiştir (13). Bunun sonucunda cerrahi müdahalelerin sayısında azalma 

olmuştur (14). Fakat bu durum LVAD implantasyonu için pandemi başlarında böyle olsa da 

kısa süre içinde tekrar devam etmiştir. 

Günümüzde hemşirelik kuramları esas alınarak oluşturulan araştırmalar hastalara ve hemşirelik 

uygulamalarına katkı sağladığı gibi, bilimsel bilgi içeriklerine ve bakımın kalitesine de katkı 

sağlamaktadır. Kuramlar sayesinde hastalardan alına bilgiler analiz edilerek bütüncül bakış 

açısı ile sınıflandırılır ve değerlendirilir (15). Son dönemde hemşirelerin sağlığı koruma ve 

geliştirme rolü artarak önem kazanmıştır. Sağlığı Geliştirme Modeli (SGM) 1987 yılında Nola 

J. Pender tarafından geliştirilmiş ve 1996 yılında da yeniden düzenlenmiştir (16). Bu model 

bireyin yaşam şekline ilişkin sağlığı geliştirme davranışlarını belirleyip, deneyimleri ve sağlık 

davranışı algılarını etkileyen faktörleri inceleyip, sağlıklı yaşam şekli davranışlarını algılaması 

için yardımcı olmayı amaçlamaktadır (17,18). Bireyler sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını bir 

tutum haline dönüştürerek sürdürülebilir ve daha iyi bir seviyeye taşıyabilirler (19). SGM’ye 

göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları sağlık sorumluluğunu, manevi gelişimi, stress 

yönetimini, kişilerarası ilişkilerini, egzersizi ve beslenmeyi içermektedir (20). SGM’ni birçok 

alanda hemşireler uygulayabilirler. Özellikle yeni tanı konmuş bir kronik hastalığın uyum 

sağlanmasında veya geçirilen bir ameliyattan sonra değişen yaşam şekline istinaden sağlıklı 

yaşam biçimi davranışlarının geliştirilmesinde uygulanabilmektedir (21). 

 Bu makale sol ventrikül destek cihazı takılan bir hastanın SGM’den yararlanılarak sağlık 

davranışlarının geliştirilmesine yönelik hemşirelik bakımı uygulanmıştır.  
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Sağlığı Geliştirme Modeli’nin Bileşenleri 

 

 
Şekil 1: Sağlığı Geliştirme Modeli 

 

Bireysel özellikler ve Deneyimler 

Bireylerin davranışlarını, kişisel özellikleri ve önceki deneyimleri etkilemektedir (22). 

 

Davranışa özgü algılar 

Eylemin algılanan yararları: Bireyler kazanılması gereken sağlık davranışının hastalığı 

üzerindeki olumlu etkisine inandığı zaman bu sağlık davranışına başlaması ve sürdürmesinin 

daha kolay olacağı olarak tanımlanmaktadır (23). 

Eylemin algılanan engelleri: Önerilen davranışa başlama ve sürdürme aşamasını zorlaştıran 

veya olumsuz yönleri ile ilgili algı oluşmasıdır (23). 

Algılanan öz-etkililik: Bireyin sağlığı geliştirme davranışı konusundaki kararlılığı, etkin olma 

gücü ve kendine inancıdır (24). 

Kişilerarası etkiler: Davranışa ilişkin diğer kişilerin düşünce ve tutumlarıdır. 

Durumsal etkiler: Davranışla ilgili bireysel algı ve anlayıştır (25). 

 

Davranışın çıktısı 

Acil taleplerin ve tercihlerin karşılanması: Alternatif davranışlar arasından bireylerin kendi 

tercihlerini kullanabilmesidir (23). 

Eylem planına bağlılık: Bireyin istenilen sağlık davranışı hakkında plan yapıp uygulamaya 

geçtiği aşamadır (25).  

Sağlığı geliştirme davranışı: Bireylerin önerilen davranışı uygulaması ve yaşam biçimi haline 

getirebilmesidir (23). 
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OLGU SUNUMU 

 

 C.D, Şubat 2019 yılında konjestif sol kalp yetmezliği tanısıyla kardiyoloji polikliniğinden 

organ nakli merkezine yönlendiriliyor. CD, 51 yaşında, ilkokul mezunu, evil ve malulen 

emeklidir. Hastanın ekokardiyografisinde EF (ejeksiyon fraksiyonu) %20 ve sağ kalp 

yetmezliği bulunmamaktadır. Başka ek kronik bir hastalığı bulunmayan hasta düzenli olarak 

kalp yetmezliğine yönelik ilaçlarını kullanmakta ve düzenli olarak kontrollerine gelmektedir. 

Son 1 ay içerisinde nefes darlığı, bacaklarda ve karında ödem, kilosunda artma, gece 

uykusundan boğulurmuş gibi uyanma, uyurken 3 yastıkla uyuyabilme, halsizlik, ev içinde bile 

yürürken nefes nefese kalma gibi şikayetlerle acile 4 kere başvurmuştur. Hastanın acil 

başvurusu sonrası şikayetleri bir kaç gün hafiflesede tekrar artmaktadır. Geceleri 5-6 defa 

tuvalete kalktığını, onun dışında da nefes darlığı yüzünden uyuyamadığını belirtmiştir. 2 yıl 

önce sigarayı bırakmış, alkol hiç kullanmamıştır. CD, evi dışında dışarda bu şikayetlerinden 

dolayı vakit geçiremediğini ifade etmiştir. Hastanın artan şikayetlerinden dolayı kalp nakli 

bekleme listesine alınmasına karar verilmiş fakat hastanın şikayetleri daha da artınca 

bekleyemeyeceği düşüncesiyle sol ventrikül destek cihazı takılması uygun görülmüştür. 

Hastaya Ekim 2019’da sol ventrikül destek cihazı takılmıştır. 

 

Olgunun Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Göre İncelenmesi 

 

Kişisel özellikler ve deneyimler:  

• 51 yaşında 

• Sigara ve alkol kullanmıyor. Kalp yetmezliğinden dolayı ilaçlar kullanıyor. Başka kronik 

hastalığı yok. 

• Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken zorlanıyor yardıma ihtiyaç duyuyor. 

• Kalp yetmezliğinin ilerlemesinden dolayı geceleri uyuyamıyor ve 5-6 defa tuvalete 

kalkıyor. 

• Kalp yetmezliğinde dolayı sol ventrikül destek cihazı implante edildi. 

 

Algılanan yarar: CD, Pender’in sağlıklı yaşam biçimi davranışı bileşenlerinde olan sağlık 

sorumluluğuna ilişkin motivasyonu yüksektir. Ameliyat sonrası kendisini fiziksel semptomları 

açısından daha iyi hissettiğini algılayıp, bu durumu implante edilen cihaza uyum sağlayarak ta 

arttırmayı düşünüyor. Bu sağlık sorumluluğunun içerisinde, diyeti, egzersizi, motivasyonu, 

cihaz enfeksiyonundan ve embolizminden korunmayı içeriyor. 

 

Algılanan engeller: CD, bu süreçte zorlanacağını düşünüyor ama çevresinden kaynaklanan 

herhangi bir engeli yok. 

 

Algılanan öz-yeterlilik: CD, bundan sonraki hayatında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 

geliştirmeye kararlı olduğunu ifade etmektedir. 

 

Kişilerarası etkiler: CD’nin ailesi ve yakın çevresi sol ventrikül destek cihazıyla ilgili bilgi 

sahibi değillerdi, ameliyat öncesi ve sonrası kendisine, eşi ve çocuklarına cihaz kullanımı ve 

cihazla yaşamda dikkat edilmesi gerekenler ve uyulması gereken kurallarla ilgili eğitim verildi. 

 

Durumsal etkiler: CD, ailesinin ona her konuda desteğinin olması onun sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarına uyumunu kolaylaştıracağını düşünmektedir. 

 

Davranışa ilişkin karar verme: CD, sol ventrikül destek cihazıyla birlikte sağlıklı yaşam 
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biçimi davranışları edinip, sağlığını geliştirip sürdürülebilir hale getirebilmek için, 

beslenmesine ve egzersizine dikkat ettiği, cihazla ilgili enfeksiyon riskinden dolayı, driveline 

giriş yerinin pansumanına özen gösterdiğini, cihazla ilgili trombüs riskinden dolayı INR 

takiplerini aksatmadığı hatta evde ölçebilmek için cihaz aldığını belirtmiştir. 

Acil, öncelikli istekler ve hedefler: CD, gün içerisinde emekli olduğu için çoğunlukla evdedir. 

Sağlıklı yaşam biçimi davranışları artık bir yaşam şekli olması gerektiği için ve sağlığı 

herşeyden daha önemli olduğu için pansumanı, beslenmesinde dikkat etmesi gerekenler, 

kullandığı ilaçlar ve cihazın bakımı öncelikli tercihlerinden biri olması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

Sağlığı geliştirme davranışı: CD, sol ventrikül destek cihazıyla birlikte davranış değişiklikleri 

oluşturduğunu ve bunu bir yaşam biçimi haline getirdiğini belirtmiştir. Cihazla birlikte kalp 

yetmezliği belirtileri azalan CD, oluşturuduğu yeni yaşam biçimiyle sağlığını 

sürdürübileceğinin farkında olduğunu ifade etmiştir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

 Sol ventrikül destek cihazı implante edilmesi ameliyatının başarısı sadece operasyonun 

komplikasyonsuz gerçekleşmesiyle değil, sonrasında hemşireler tarafından hastanın bütüncül 

bir yaklaşımla izlenip, beslenme, fiziksel aktivite, ilaç kullanımı ve cihazın bakımının 

yönetimine, bunlarla ilgili hasta ve ailesinin eğitimine de odaklanmaktadır. Bu olguda 

Pender’in SGM etkin kullanılarak yaşam şekli değişiklikleri benimsenerek uyum sağlama 

açısından destek olmuştur. Hemşirelik kuram ve modellerinin hasta bakımında kullanılması 

bakımın kalitesini ve hasta memnuniyetini arttırdığı görülmüştür.  
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P-31 18 Yaş Üstü Bireylerin Otomatik Eksternal Defibrilatör Cihazına İlişkin 

Farkındalık ve Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi 
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ÖZET               

Giriş: Otomatik eksternal defibrilatörler (OED), ani kalp durması durumunda bireye en kısa 

sürede elektrik şoku uygulanması amacıyla geliştirilen, duran kalbin şokla yeniden çalışmasını 

sağlayan, hayat kurtarıcı, küçük, hafif ve taşınabilen cihazlardır.  

Amaç: Bu çalışmada 18 yaş üstü bireylerin OED cihazına ilişkin farkındalık ve bilgi 

düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç Yöntem: Tanımlayıcı türde olan bu çalışmanın evrenini 18 yaş üstü olan tüm bireyler, 

örneklemini ise okuryazar, çalışmaya katılmaya gönüllü ve internet erişimi olan kişiler 

oluşturdu. G*Power 3.1 programı ile örneklem büyüklüğü 185 kişi olarak belirlendi. Çalışmaya 

210 kişi katıldı. Veriler 1-28 Ekim 2021 tarihleri arasında ‘OED Hakkında Bilgi Formu’ 

kullanılarak toplandı. Bu formlar 'Surveey.com” üzerinden oluşturulan bir link ile bireylere 

gönderildi. Araştırmanın yapılabilmesi için bir üniversitenin İnsan Araştırmaları Etik 

Kurulu’ndan (Protokol No:2021/426) yazılı izin alındı.  

Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması x̄:27,9, %71,4’ü kadın, %49’u üniversite 

mezunu olup, %66,2’sinin sağlık dışında başka bir alanda çalıştığı, %10’unun ilk yardım 

sertifikası aldığı belirlendi. Katılımcıların %69’u ilk yardım eğitimi (İYE) aldığını, %13,1’i 

OED’yi duyduğunu ancak daha önce hiç görmediğini, İYE alanların %24,1’i OED’yi daha önce 

hiç duymadığını ve %20,7’si OED’yi kullanmayı bildiğini belirtti.İYE alanların %58,6’sı 

OED’nin duran kalbi çalıştırmak için kullanıldığını, %4,1’i ise solunumu destekleyen bir cihaz 

olduğunu ve %29’u sadece sağlık çalışanlarınca kullanılabileceğini ifade etti. Tüm 

katılımcıların OED kullanabilme oranının %14,3 olduğu görüldü. Katılımcıların %80’i kalp 

durmasını tanılayabileceğini belirtirken, bu oranın İYE alanlarda istatistiksel olarak anlamlı 

şekilde yüksek olduğu belirlenirken (p≤0,05) ve %79,5’i İYE almış olsa da OED eğitimi almak 

istediğini belirtti.  

Sonuç ve Öneriler: Çalışmaya katılanların OED ile ilgili bilgi ve farkındalıklarının düşük 

olmasına karşın eğitim almaya istekli oldukları görüldü. Erken defibrilasyon uygulamasının sağ 

kalım oranlarını artıracağı göz önüne alındığında, OED eğitimlerinin ve kullanım oranlarının 

arttırılması, her düzeyde eğitim müfredatlarına eklenmesi, bu konu ile ilgili daha büyük 

örneklem grupları ile karşılaştırmalı çalışmalar yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Otomatik eksternal defibrilatör, İlk yardım, Kardiyak arrest 
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P-32 Servikal Spinal Travmalı Hastanın Ameliyat Sonrası Hemşirelik Yönetimi: Olgu 

Sunumu 

 

Postoperative Nursing Management of Cervical Spine Trauma Patient: A Case Report 
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ÖZET 

Giriş: Servikal travmalar, tüm spinal travmaların %60’ını oluşturur. Sıklıkla trafik kazaları, 

yüksekten düşmeler ve spor yaralanmaları sonucunda oluşan servikal travmaların sıklığı, 

ilerleyen teknoloji ve güncel yaşamdaki hızlı değişiklikler neticesinde giderek artmaktadır. Bu 

yaralanmalar yüksek mortalite ve morbidite riski taşır. Erken tanı ve zamanında uygun tedavi 

yaklaşımı, mortalite ve morbiditeyi azaltan en önemli faktörlerdir. Cerrahi tedavide temel amaç 

olası sekonder yaralanmaların önlenmesi ile nörolojik düzelmeyi artırmaya çalışmaktır. 

Ameliyat sonrası ağrı, nöropati, disfaji, pulmoner komplikasyonlar, postoperatif 

kanama/hematom, renal ve kardiyak komplikasyonlar çok yaygındır.  

Amaç: Bu olgu sunumunda amaç ameliyat sonrası omurilik zedelenmesine bağlı diyafram 

paralizisi ve paraplejisi olan hastanın yoğun bakımda hemşirelik girişimlerini ele almaktır. 

Olgu Sunumu: H.K 47 yaşında erkek hasta 2021 ekim ayında ağaçtan düşme nedeniyle acil 

servise transferi yapılmış.  Çekilen spinal BT de C5-6 fraktürü tespit edilmiş. Hasta ileri tetkik 

ve tedavi amacıyla beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmış. Hastanın nörolojik 

muayenesinde; bilinç açık, oryante ve koopere, pupiller izokorik,  IR+/+, fasiyal asimetri yok, 

Glaskow Koma Skalası:15 (E4M6V5), her iki alt ekstremitede kas gücü 0/5, her iki üst 

ekstremitede kas gücü 2/5, meme başı hizasının altında tam duyu kaybı mevcut, anal sfinkter 

tonusü yok ve idrar inkontinansı mevcut olarak değerlendirilmiş ve ameliyat planlanmıştır. 

Hastaya farklı zamanlarda anterior ve posterior servikal cerrahi girişim uygulanmıştır. Olgu 

sunumu için hastadan yazılı izin alınmıştır. 

Sonuç: Hasta yoğun tedavi ve bakım süreci sonunda ev tipi mekanik ventilatör ile taburcu 

edilmiştir. Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların erken tanı ve tedavisinde 

hemşirenin yakın takibi, dikkati ve deneyimi ile yapılacak hemşirelik bakımının hasta bakım 

kalitesinin artmasına ve komplikasyonların azalmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Ameliyat sonrası hemşirelik yönetimi, Servikal spinal travma, Yoğun 

bakım ünitesi 
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ABSTRACT 

Introduction: Cervical traumas constitute 60% of all spine traumas. The frequency of cervical 

trauma, which often occurs as a result of traffic accidents, falls from height, and sports injuries, 

is gradually increasing due to advancing technology and rapid changes in the lifestyle. These 

injuries carry a high risk of mortality and  morbidity. Early diagnosis and timely treatment 

approach are the most important factors that reduce mortality and morbidity. The main goal in 

surgical treatment is to try to increase neurological improvement by preventing possible 

secondary injuries. Postoperative complications pain, neuropathy, dysphagia, pulmonary 

complications, postoperative hemorrhage/hematoma, renal and cardiac complications are very 

common.  

Objective: In this case report, the aim is to handled the nursing interventions in the intensive 

care unit of a patient with diaphragm paralysis and paraplegia due to postoperative spinal cord 

injury. 

Case Presentation: H.K aged 47 male patient was transferred to the emergency department 

due to a fall from a tree in October 2021. Spine CT scan revealed a C5-6 fracture. The patient 

was hospitalized to the neurosurgery intensive care unit for further examination and treatment. 

Neurological examination revealed conscious, cooperative and oriented, pupillary isochoric, 

had no facial asymmetry, LR +/+, Glasgow-Coma scale: 15 (E4M6V5), muscle strength in both 

lower extremities 0/5, muscle strength in both upper extremities 2/5, full below nipple level 

loss of sensation, no anal sphincter tone, and urinary incontinence and surgery was scheduled 

for the patient. The patient underwent anterior and posterior cervical surgery at different times. 

The patient written consent were obtained for the case report. 

Conclusion: The patient was discharged with a home type mechanical ventilator after intensive 

treatment and care. It is thought that the nursing care provided with close monitoring, attention, 

and experience of nurses in the early diagnosis and treatment of complications that may occur 

postoperative may contribute to the increase in the quality of patient care and decrease the 

complications. 

Keywords: Postoperative nursing management, Cervical spine trauma, Intensive care unit 

 

GİRİŞ  

 

 Servikal travmalar, tüm spinal travmaların %60’ını oluşturur.(1) Sıklıkla trafik kazaları, 

yüksekten düşmeler ve spor yaralanmaları sonucunda oluşan servikal travmaların sıklığı, 

ilerleyen teknoloji ve güncel yaşamdaki hızlı değişiklikler neticesinde giderek artmaktadır.(2) 

Bu yaralanmalar yüksek mortalite ve morbidite riski taşır.(3) Erken tanı ve zamanında uygun 

tedavi yaklaşımı, mortalite ve morbiditeyi azaltan en önemli faktörlerdir. (2)  Cerrahi tedavide 

temel amaç olası muhtemel sekonder yaralanmaların önlenmesi ile nörolojik düzelmeyi 

artırmaya çalışmaktır.(2) Ameliyat sonrası ağrı, nöropati, disfaji, pulmoner komplikasyonlar, 

postoperatif kanama/hematom, renal ve kardiyak komplikasyonlar çok yaygındır.(4,5)  Ameliyat 

sonrası oluşabilecek komplikasyonların erken tanı ve tedavisinde hemşirenin yakın takibi, 

dikkati ve deneyimi ile yapılacak hemşirelik bakımı önemlidir. 

 

OLGU 

 

 H.K 47 yaşında erkek hasta 2021 ekim ayında ağaçtan düşme nedeniyle acil servise 

transferi yapılmış.  Çekilen spinal BT de C5-6 fraktürü tespit edilmiş. Hasta ileri tetkik ve tedavi 

amacıyla beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmış. Hastanın nörolojik 

muayenesinde; bilinç açık, oryante ve koopere, pupiller izokorik,  IR+/+, fasiyal asimetri yok, 
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Glaskow Koma Skalası:15 (E4M6V5), her iki alt ekstremitede kas gücü 0/5, her iki üst 

ekstremitede kas gücü 2/5, meme başı hizasının altında tam duyu kaybı mevcut, anal sfinkter 

tonusü yok ve idrar inkontinansı mevcut olarak değerlendirilmiş ve ameliyat planlanmıştır. 

Hastaya farklı zamanlarda anterior ve posterior servikal cerrahi girişim uygulanmıştır. Olgu 

sunumu için hastadan yazılı izin alınmıştır. 

BULGULAR 

Hemşirelik Tanıları 

• Diyafragma ve interkostal paraliziye bağlı Etkisiz Solunum ve Sekresyon 

Atılımında Yetersizlik 

• Motor paralizi ve plejiye bağlı Fiziksel Hareketlilikte Bozulma 

• Paralizi, Pleji ve Hipotansiyona bağlı Cilt Bütünlüğünde Bozulma Riski 

• Spontan dışkılama yetersizliğine bağlı Üriner Boşaltımda Bozulma 

• Cerrahi girişim, invaziv yolların bulunması ve steroid tedavisine bağlı Enfeksiyon 

Riski 

Hemşirelik Girişimleri 

(Hemşirelik tanılara yönelik olarak girişimler toplu olarak özetlenmiştir) 

• Solunum yetersizliği olan hasta mekanik ventilatörde takip edildi. Sp02, solunum sayısı, 

arter kan gazı takibi yapıldı. 

• Sekresyonların uzaklaştırılması, pnömoni ve atelektazinin önlenmesi amacıyla sık 

aralıklarla endotrakeal aspirasyon işlemi uygulandı. 

• Aspirasyon sırasında vagal uyarının önlenmesi için gerekli önlemler alındı. 

• Eklem hareketi ve dolaşımın sağlanması için yatak içi aktif-pasif ROM egzersizleri 

uygulandı.  

• Düz beden pozisyonu korunarak sık aralıklarla pozisyon değişimi sağlandı. 

• Pozisyon değişimi sırasında sempatik kontrol kaybına bağlı hipotansiyon gelişebileceği 

için kan basıncı izlemi yapıldı. 

• En az 2 saat arayla pozisyon değişimi sağlandı ve doku bütünlüğü kontrolü yapıldı. 

• Cildin kuru ve temiz olması sağlandı. Pozisyon değişiminde makaslama ve sürtünmeye 

maruziyet önlendi.  Havalı yatak kullanıldı. 

• Pulmoner emboli (PE) ve Derin Ven Trombozunun (DVT) önlenmesi için hekim istemi 

ile düşük moleküler ağırlıklı heparin başlandı. 

• Uyluk boyu antiemboli çorabı giydirildi ve PE ve DVT belirti bulguları açısından hasta 

izlendi. 

• Saatlik idrar takibi amacıyla üriner kateter, ileus ve peristaltizmin azalmasına bağlı 

distansiyonu önlemek amacıyla gastrik tüp uygulandı. 

• İnsizyon alanı akıntı, kızarıklık, ödem ve ısı artışı açısından izlendi. Kan şekeri takibi 

yapıldı. 

• Hasta yakınlarına ev tipi mekanik ventilatör hakkında eğitim verildi. Ulaşabilecekleri 

sağlık bakım profesyonelleri ve merkezler hakkında bilgi verildi. 

 

SONUÇ  

 

Hasta yoğun tedavi ve bakım süreci sonunda ev tipi mekanik ventilatör ile taburcu 

edilmiştir. Ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların erken tanı ve tedavisinde 

hemşirenin yakın takibi, dikkati ve deneyimi ile yapılacak hemşirelik bakımının hasta bakım 

kalitesinin artmasına ve komplikasyonların azalmasına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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ÖZET             

Giriş: Bilim olmanın önkoşullarından biri de ölçmedir. Bir ölçme aracının nitelikli olması, 

ölçek geliştirilme aşamasında geçerlik, güvenirliği sağlayan standartların belirlenmesiyle önem 

kazanmaktadır.  

Amaç: Çalışmanın amacı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği alanında geliştirilen ölçeklerin ölçek 

geliştirme standartlarına uygunluğunu sistematik bir biçimde incelemek, standartları karşılama 

hususunda varsa eksiklikleri saptamak ve gelecek araştırmalara yönelik önerilerde bulunmaktır.  

Yöntem: Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 2011 -2021 yılları arasında hemşirelik 

alanında yayınlanan tezler taranmıştır. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında 

geliştirilen ölçeklerin içerik analizleri yapılmıştır. Veriler ölçek geliştirme standartlarına 

uygunluk açısından sistematik olarak incelenmiştir. Sonuçların değerlendirilmesinde frekans 

ve yüzde oranları kullanılmıştır.  

Bulgular: Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 2011- 2021 yılları arasında Hemşirelik alanında 

yayınlanan ölçek geliştirme ve uyarlama konulu tezler taranmış ve 193 lisansüstü teze 

ulaşılmıştır. Yüksek lisans tezlerinin %41.7’sinde ölçek geliştirilmiş, %86’sında ölçek 

uyarlanmıştır. Doktora tezlerinin ise %71’inde ölçek geliştirilmiş, %29’unda ölçek uyarlama 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Hemşirelik biliminin 9 anabilim dalı arasında toplamda en çok 

ölçek çalışması Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında gerçekleştirilmiştir (n=30). 

Bunun yanı sıra en çok ölçek geliştirilen tez çalışması Hemşirelikte Yönetim anabilim dalında 

(n=15), ölçek uyarlama çalışması ise en çok Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında 

gerçekleştirilmiştir. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında yapılan tezlerden, ölçek 

geliştirilen yedi lisansüstü tez çalışmasının doküman analizi yapılmıştır. Ölçek konuları; 

hastaların uyum, tutum, gereksinim, memnuniyet, konfor ve davranışlarının değerlendirmeye 

yönelik sorulardan oluşmaktadır. Tezlerin çoğunda ölçek geliştirme aşamalarına uyulduğu 

saptanmıştır. Ancak ölçek yönergesi hazırlama, doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt geçerliliği 

konularında ölçeklerde eksiklik olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç: Çalışmamız sonucuna göre, incelenen tezlerde alan taramalarının iyi yapıldığı, ihtiyaca 

yönelik olan ölçeklerin geliştirildiği ve alana katkı sağladığı tespit edilmiştir. Cerrahi 

hastalıkları hemşireliği alanında geliştirilen ölçeklerin çoğunda ölçek geliştirme sürecine 

uyulduğu özellikle geçerlik ve güvenirlik uygulamalarında kriterlere tam anlamıyla uyum 

sağlandığı belirlenmiştir. Bu gibi çalışmaların kullanılmakta olan ölçeklerin gelişimine katkıda 

bulunacağı ve ölçek geliştirecek araştırmacılara yol göstereceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ölçek gelistirme, ölçek uyarlama, içerik analizi, hemşirelik 

 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

890 

 

P-34 Hemşirelik Mesleğinin Gelişen Rolü; Hasta Savunuculuğu 

 

The Evolving Role of the Nursing Profession; Patient Advocacy  

 

Halise ÇINAR1, Nurdan GEZER2 

 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Dünden bugüne sadece tedavi edici rolleri ile göz önünde olan hemşirelerin gün geçtikçe 

uygulama alanlarının kapsamının gelişip değiştiği görülmektedir. Süreç içerisindeki bu 

değişimler hemşirelik uygulamalarında bakım başta olmak üzere birçok yeni rolü ortaya 

koymuştur. Sağlık bilimleri ve teknolojilerindeki değişiklikler, yeni bakım yöntemlerinin 

geliştirilmesine ve sağlık politikalarında değişikliklere neden olmuştur. Bu nedenle sağlıkla 

ilgili bilgilerin elde edilmesi ve karar vermek hastalar için zorlaşmış ve bu durumla 

başedebilmek için hastaların kendilerini savunacak birine ihtiyaçları oluşmuştur. Hastalarla 

uzun zaman geçirme nedeniyle hemşireler hastaları savunmak için en iyi konuma sahiptir. 

Savunuculuk, Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından 1970'lerden beri kullanılmış 

sonrasında “hasta savunucusu” rolü etik kodlara entegre edilmiştir. Etkili hasta savunuculuğu 

ile hemşireler bakım verdiği bireylere fiziksel ve psikososyal bir güvenli çevre sağlar. Hasta 

savunuculuğu sağlık çalışanları tarafından bilinse de hasta savunuculuğuna dâhil olan süreçler 

ve uygulamalar tam olarak anlaşılamamıştır. Bu nedenle, hasta savunuculuğu ideali ile 

uygulamanın gerçekliği arasında boşluk vardır. Hastaları zarardan korumaya yönelik paternalist 

kavramları kapsayan, literatürde genellikle yetersiz bir savunuculuk düzeyi görülmektedir. 

Hemşirelerin sağlık bakım ortamlarında hasta savunuculuğunu nasıl uyguladıkları; örgün 

eğitim, işyeri öğrenimi, uzman hemşireler tarafından rol modelleme ve hasta savunuculuğuna 

elverişli bir organizasyon kültürünün teşvik edilmesi yoluyla bu rolü nasıl daha da 

geliştirebilecekleri hakkında bilgi sağlar. El Salvador da bir hemşire Dang ateşi prevalansını 

azaltmak için halk sağlığı eğitimi almamasına rağmen kitaplar ve internet yoluyla, vakaların 

coğrafik haritasını oluşturarak problemi tanımlamış, durumun kötüye gittiğini ortaya 

çıkarmıştır. Hollanda da Halk Sağlığı Birimi’nde çalışan Leanna Kermeen çalışma saatleri 

dışında işçilere cinsel sağlık hizmetleri ve eğitim vermek için göçmen kamplarını ziyaret 

etmiştir. Göçmen işçi kamplarında hastalıkları tanılamak, tedavi etmek amacıyla birçok ilçe 

göçmen kaynak konseyi ile birlikte çalışmıştır. Hasta savunucusu olarak hemşirelik eylemlerini 

artırmak,bu kavramın kapsamlı ve net bir şekilde anlamak önemlidir. Ayrıca hemşireler hastalar 

için iyi bir savunuculuk sağlarlarsa kendi güçleri, mesleki durumları ve iş doyumları da artmış 

olacaktır.               

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Hemşirelik rolleri, Hasta savunuculuğu 
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ABSTRACT                   

It is seen that the scope of practice of nurses who have been in the spotlight only with their 

therapeutic roles, has been developing and changing day by day.These changes in the process 

have revealed many new roles in nursing practices especially care.Changes in health sciences 

and technologies have led to the development of new care methods and changes in health 

policies. For this reason, it has become difficult for patients to obtain health-related information 

and make decisions and in order to cope with this situation patients need someone to defend 

themselves. Due to spending a long time with patients, nurses are in the best position to 

advocate for patients. Advocacy has been used by the International Council of Nurses (ICN) 

since the 1970s, after which the role of “patient advocate” has been integrated into ethical codes. 

With effective patient advocacy, nurses provide a physical and psychosocial safe environment 

for the individuals they care for. Although patient advocacy is known by healthcare 

professionals aren’t fully understood.Therefore there is a gap between the ideal of patient 

advocacy and the reality of practice.There is generally an insufficient level of advocacy in the 

literature covering paternalistic concepts to protect patients from harm.How nurses practice 

patient advocacy in healthcare settings; It provides information on how they can further develop 

this role through formal education, workplace learning, role modeling by specialist nurses and 

promoting an organizational culture conducive to patient advocacy.Although a nurse in El 

Salvador didn’t receive public health training to reduce the prevalence of dengue fever, she 

identified the problem by creating a geographic map of cases through books and the Internet, 

and revealed that the situation was deteriorating.Leanna Kermeen who works in the Public 

Health Unit in Netherlands, visited immigrant camps to provide sexual health services and 

training to workers outside of working hours.He has worked with many district migrant 

resource councils to diagnose and treat diseases immigrant worker camps. To increase nursing 

actions as a patient advocate,it is important to understand this concept comprehensively and 

clearly.If nurses provide good advocacy for patients,their own strength, professional status and 

job satisfaction will also increase.        

Keywords: Nurse, Nursing roles, Patient advocacy 

GİRİŞ 

Sağlık sektörü içerisinde yer alan hemşireler, hastanın merkezde olduğu bir sağlık 

bakım üyesidir (Filiz & Dikmen, 2017). Hemşireler, bakım verdikleri bireyler için fiziksel ve 

psikososyal olarak güvenli bir çevre sağlar (Ardahan, 2003). Uluslararası Hemşirelik Konseyi 

International Council of Nursing (ICN) hemşireliği; “Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını 

koruyan ve geliştiren, hastalık halinde iyileşme ve rehabilite etme sürecine katılan meslek 

grubudur. Hemşire ayrıca sağlık ekibinin tedavi edici ve eğitsel planlarını geliştirir ve 

uygulamaya katılır” şeklinde tanımlarken, Amerikan Hemşireler Birliği(ANA); yardım sunan 

bir meslek olup insanların sağlık ve esenliğine katkıda bulunan bir meslek olarak 

tanımlamaktadır (Bonsall & Cheater, 2008; Filiz & Dikmen, 2017). Türk Hemşireler Derneği 

(THD) Eğitim Komisyonunun tanıma göre ise; "Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun 

sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik 

hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu 

kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir". İnsanların 

gereksinimlerinden ortaya çıkan hemşirelik bireylere, ailelere ve toplumlara verilen bütüncül 

hizmettir (Aydemir Gedük, 2018). 

Dünden bugüne tarihsel süreçte bakım verici rolü ile özdeşleşen hemşirelik mesleğinin 

görev ve sorumluluklarına bakıldığında, günümüzde hemşirelerin rollerinin geliştiğini ve 

değiştiği görmektedir (Chitt, 2005; Utkualp, 2019; Yıldırım, 2014). Bu değişim ve gelişim, 
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hemşirelere mesleki özerklik kazandırmanın yanında hemşirelerin yeni rollere yönelmesine yol 

açmıştır. Bu roller; bakım verici, eğitici, araştırıcı, yönetici, karar verici, iletişim ve 

koordinatörlük, rehabilite edici, rahatlatıcı, tedavi edici, kariyer geliştirici, özerk ve sorumluluk 

sahibi olma, danışman ve en önemlisi hasta savunucu rolüdür (Alan et al., 2012; Taylan et. al. 

2012; Utkualp, 2019; Yıldırım, 2014).  

Hasta Savunuculuğunun Tarihsel Süreci 

Tarihte hasta savunuculuğu kavramının Kırım Savaşı’nda Florance Nightingale ile 

ortaya çıktığı düşünülmektedir. Nightingale zorlu savaş şartlarında yaralıların yanında olmuş, 

onların haklarını korumuş, mortalite oranlarını azaltmak için temizliğin, havalandırmanın ve 

konforun önemine dikkat çekmiş ve bu ortamı oluşturmak için elinden geleni yapmıştır 

(Ronnebaum & Schmer, 2015). ANA 1926 yılında “Hemşirelik Etik Kodları” çıkarmış ve 

hemşirenin hastanın savunucusu olduğunu “Hemşire sağlığı, güvenliği ve hasta haklarını korur, 

savunur ve bunun için çabalar” şeklinde ifade etmiştir. 1970’li yıllara kadar, sağlıkla ilgili 

savunuculuk konusunda bir gelişme olmamıştır (Ronnebaum & Schmer, 2015). Kendisi bir 

hukukçu olan George Annas 1970'li yıllarda Amerikan Sivil Haklar Hareketi’ne hasta hakları 

bildirgesini sunmuştur. Bu bildirgede hemşirelerin Hasta Hakları Savunucusu olarak 

davranmaları gerektiğini ifade etmiştir. 1970'lerden günümüze dek hasta hakları savunuculuğu 

kavramının da önemi giderek artmıştır (Hanks, 2008; Schroeter, 2000). 

Hemşirelerin Hasta Savunucusu Rolü 

Hasta savunuculuğu, hastanın istekleri, endişeleri, savunmasızlığı veya bireyin hakkına 

yapılan her türlü tehdide hemşirenin başarılı bir sonuç ortaya çıkarmak amacıyla yanıt vermeyi 

teşvik ettiği ve bu sayede hasta tercihini ve korumasını sağlayan bir durum olarak tanımlanır. 

Zamanla değişen ve gelişen hemşirelik rolleri arasında hasta hakları savunuculuğu önemli bir 

yer teşkil eder. Hemşirelerin 24 saat bakım sürekliliği ve yakın gözetim sağladıkları göz önünde 

bulundurularak hastaların haklarını savunma konusunda diğer sağlık çalışanlarına göre 

hastalara en iyi rehber olabilecek profesyonel sağlık personeli olarak düşünülebilir. (Özer et al., 

2009; Savaşkan, 2006). Hemşirelerin asta savunuculuğu rolü üstlenmesi, hastayı güvenceye 

alır, mortalite oranını azaltır, kişinin değerlerini ve haklarını koruyarak onları güçlendirir. 

Hemşirelerin mesleki yeterlilik ve doyumunu da yükselterek mesleğin imaj ve statüsünü olumlu 

etkilemektedir ( Aydemir Gedük, 2018; Davoodvand et al., 2016; FA et. al., 2008;). 

Etkili savunuculuk için bir ön koşul, mesleki yeterliliktir. Eğitimci hemşireler işyerlerinde 

ekiple beraber veya çalışma ortamında meslektaşlardan öğrenmenin mesleki yeterlilik 

kazanmak adına önemli olmasının yanında mesleki yeterliliği geliştirmek için resmi 

savunuculuk eğitiminin de gerekliliğini vurgulamışlardır (Choi PP, 2015). 

Savunuculuk hemşireliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Hemşirelerin, hastaların haklarını, 

değerlerini, refahını ve çıkarlarını savunma sorumluluğu vardır. Hasta savunuculuğunu 

geliştirmek ve bunlara dahil olmak, hemşirelerin mesleki eğitim ve işyerinde öğrenme 

açısından bireysel çabasını, hastalar ve aileler, diğer sağlık uzmanları, organizasyon liderleri ve 

savunuculuk grupları gibi ilgili grupların ortak çabalarını gerektirir. Nihai hedef, hasta 

savunuculuğuna yardımcı olan, organizasyon kültürü oluşturmak olmalıdır (Choi PP, 2015). 

Hemşirelikte hasta savunuculuğu dört aşamada gerçekleşir. 

Birinci Aşama: İhtiyaç değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada hastaların, ortamların riskleri 

ve sağlık kaynakları ile ilgili ihtiyaçlar değerlendirilir. 

İkinci Aşama: Hastalara bireysel hedefler tanımlanır. Bu aşamada hemşireler hastanın 

gereksinin duyduğu konularla ilgili bilgileri onların anlayacağı şekilde anlatır. 
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Üçüncü Aşama: Bu aşamada hemşirelerin savunuculuk rolü devreye girer ve bu sayede 

hemşirelerin hastalara rehberlik etmesi sonucunda hastalar da bakımın bir parçası olurlar. 

Dördüncü Aşama: Hemşirelerin savunuculuk davranışları ile ortaya çıkan sonuçlar 

değerlendirir (Fahlberg, 2015, Lampert, 2016). 

Choi PP (2015)’nin hasta savunuculuğunda hemşirenin rolü konulu çalışmasında hemşireler 

için hasta savunuculuğu için özel eylemler tanımlamıştır. Bunlar; 

✓ Hastaları, sağlık ekibinin suistimalinden veya ihmalinden kaynaklanan zararlardan 

koruyun.  

✓ Sağlık ekibinin üyelerine hasta tercihlerini ve kültürel değerleri iletin.  

✓ Çıkar çatışmaları ortaya çıktığında sağlık ekibinin diğer üyeleriyle pazarlık yapın ve 

taviz verin.  

✓ İletişim kanalları sağlayarak (örneğin vaka konferansları düzenleyerek) hastalar, aileler 

ve sağlık ekibi arasında etkileşimi ve işbirliğini teşvik edin. 

✓ Bir meslekten olmayan kişinin anlayabileceği terimleri kullanarak hastalık 

semptomlarının ve hastane politikalarının ve prosedürlerinin anlaşılmasını kolaylaştırın.  

✓ Kendi kendine bakımı teşvik etmek için hasta taburculuğu hakkında gerekli bilgileri 

sağlayın.  

✓ Alternatif bakım ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verin.  

✓ Karar verme sürecine dahil olan diğer insanlara dileklerini ifade ederek hastaların 

atılganlık uygulamalarına yardımcı olun.  

✓ Kamu denetçileri ve diğer savunuculuk gruplarıyla birlikte çalışın.  

✓ Bürokrasiye aşina olun ve bir kuruluştaki etkisiz kural ve politikalara meydan okumayı 

hedefleyin.  

✓ Sağlık hizmeti tüketicilerine fayda sağlayan mevzuatı desteklemek için sağlık politikası 

görev güçleri ve komitelerinde hizmet verin (Choi PP, 2015). 

Hasta Savunuculuğu Teori ve Modelleri 

İnsan savunuculuğu modeli (Curtin – 1979): Curtin hemşirelerin hastaları benzersiz bireyler 

olarak görmeleri ve onları desteklemeleri gerektiğini ifade eder. Bu modelde; hemşireler 

tarafından hastaların bireysel olarak ayrı ve değerli olduklarını fark edilmesi, hastalıkların kişiyi 

ruhsal ve fiziksel bütünlüğünü tehdit edebilecek durumda olması ve hastalık nedeniyle ortaya 

çıkan çeşitli ihtiyaçlara kişinin olumlu ya da olumsuz tepki verebileceğinin bilinmesi önemlidir. 

Hemşirelerin, bu konuya profesyonel yaklaşıp duyarlı olması gerekmektedir. (Maine, 2013). 

Varoluşsal savunuculuk teorisi (Gadow - 1980): Varoluşsal teoride, hemşireler hastalara 

yapmayı istedikleri her davranış konusunda yardım etmeli, onları fark ederek hastaları görünür 

kılarak onların değer yargılarılarını samimi bir şekilde ortaya çıkarmalarına şans vermelidir.  

Gadow, hemşirelerin kendi değerlerini ayırt etme konusunda hastalara yardımcı olması 

gerektiğini ve hastalarca alınan kararların bu değerleri yansıtmasının gerekliliğini vurgular 

(Şermet & Kadıoğlu, 2019). 

İşlevsel hasta savunuculuk modeli (Kohne – 1982): Kohnke, bireylerin otonomilerinin 

olduğuna inanmaktadır. Hemşirelerin hastalarına tüm konularda bilgi verip, destek olarak 

onların daha sağlıklı kararlar vermelerine yardımcı olduğunu vurgular (Şermet & Kadıoğlu, 

2019). 

Türkiye ve Dünyada Hasta Savunuculuğu 

Hasta hakları savunuculuk rollerine literatürden örnekler verecek olursak;  
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Finlandiya 1 Mayıs 1993 tarihinde “Hastaların Statüleri ve Hakları” yasasının zorunlu hale 

gelmesiyle, hastaların “otonomi” hakları güvence altına alınmıştır. Bu yasa ile Avrupa’da ilk 

adım atan ülke olmuştur (Melkas, 2013). 

El Salvador da Dang ateşi görülme oranının yüksek olmasından rahatsız olan bir hemşire 

savunuculuk rolünü yerine getirmiş ve bu konu ile ilgili eğitimi olmamasına rağmen kitap ve 

internetten yararlanarak vakalara ait coğrafik haritayı çıkarmıştır. Bu bilgileri çevresindeki 

diğer sağlık profesyonellerinin de bulunduğu yerel bir kurula sunduktan sonra, hastalığın 

prognozunun iyi olmadığı ve etkilenimin çok olduğu gruplarda bilgilendirme toplantılarını 

hedefleyen bir klinik açılmasına önderlik etmiştir (Eren & Altug Ozsoy, 2021). 

Hollanda’da halk sağlığı hemşiresi olarak çalışan Leanna Kermeen, mesai saatlerinin dışında 

kendini göçmen işçilere cinsel sağlık hizmetleri ve eğitim vermeye adamıştır. Bu süreçte 

göçmen işçi kamplarındaki hastalıkların neler olduğunu öğrenmek ve tedavi etmek amacıyla 

halk sağlığı ajansları, özel çiftlik sahipleri ve birçok ilçe göçmen kaynak konseyi ile birlikte 

çalışmış ve halk sağlığı haftasında “Yerel Sağlık Kahramanı Ödülü”’nü almıştır (Eren & Altug 

Ozsoy, 2021)  

Ülkemizde hemşirelikte savunuculuk örneklerine bakıldığında, çoğunlukla yasal süreçler 

görülmektedir. Mesleki savunuculuğun en iyi örneklerinden biri Hemşirelik Kanunu’ndaki 

2007 yılında yapılan değişik olmuştur. 

THD hemşirelik eğitiminde farklı eğitim seviyelerinden kaynaklanan sorunların ortadan 

kaldırılması için sağlık meslek liselerinin kapatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, 

Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile 22 Kasım 2013 tarihinde görüşmeler yapmıştır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşirelerin değişen, gelişen rol ve sorumluluklarına bakıldığında profesyonel bakım 

hizmeti vermenin yanında eğitim, danışmanlık, psikososyal destek vermek ve hasta 

savunuculuğu gibi önemli görevleri vardır. Hemşireler hasta savuculuğu rolü ile hastaların 

bütünlüğüne zarar verebilecek tehditlere karşı hastaları korumayı hedeflemektedir. Her 

meslekte maksimum performans alınabilmesi için çalışanların mesleki yeterliliğe sahip olması 

gerekmektedir. Hemşirelik mesleği için de mesleki yeterliliğin ön koşullarından biri kabul 

edilen hasta savunuculuğuna verilen önem günden güne artmaktadır.  

Hemşirelik eğitiminin yeterliliği, hemşirelik örgütlerinin yaptırım gücü, araştırma 

sonuçlarının uygulamaya yansıtılması, kurum kültürünün yanı sıra hasta savunuculuk 

stratejileri de bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Bu doğrultuda ülkemizde hemşirelerin 

hasta savunuculuk rollerine ilişkin örneklerinin arttırılması, yaygınlaştırılması ve politik 

süreçlere daha fazla katılmaları gerekmektedir. Hemşirelerin hasta savunuculuğu rolünü 

artırmak için gerek yasal gerekse eğitim ve toplumsal açıdan desteklenmesi önerilmektedir. 
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P-35 Roy Adaptasyon Modeli’ne Göre Ürostomili Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu 
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ÖZET             

Giriş: Mesane kanserinin erkeklerde görülme sıklığı dünyada %4,9, ülkemizde ise %7,7 olup, 

cerrahi tedavisinde parsiyel, total veya radikal sistektomi yapılmaktadır. Radikal sistektomi 

sonrası üriner diversiyon yapılarak idrarın vucuttan atılmasını sağlayan geçici veya kalıcı 

olabilen, stoma olarak adlandırılan, yeni bir yol oluşturulmaktadır. Cerrahi sonrası bu yeni 

yaşama alışma ve kabullenme sürecine hastanın uyumunun arttırılmasında bireysel ve bütüncül 

hemşirelik bakımı önemli rol oynamaktadır. Hemşirelik bakımında Roy Adaptasyon 

Modeli’nin (RAM) kullanılması hem hastaların fizyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütünlük 

içinde ele alınarak uyumlarının artırılmasına, hem de meslektaşlarımızın bu gruba özgü 

gereksinimleri ve sorunları daha hızlı ve kapsamlı saptayıp, girişimlere odaklanarak bakım 

kalitesini arttırılmalarına yardımcı olacaktır.  

Amaç: Bu çalışmada ürostomiyi kabullenemeyen üriner diversiyonlu bir olgunun RAM’ne 

göre hemşirelik bakımı ve hemşirelik deneyimleri tartışılmıştır.  

Olgu: Mesane kanseri tanısı alan 66 yaşındaki erkek hastaya radikal sistektomi ile birlikte 

üriner diversiyon (ileal konduit) uygulanarak kalıcı ürostomi açılmıştır. Hastanın ürostomi 

bakımını sadece eşinin yaptığı, hastanın ürostomisine bakamadığı, hareket etmek istemediği, 

solunum egzersizlerini yapmaktan kaçınması gibi ameliyat sonrası tedavi sürecine uyumda 

güçlük yaşadığı farkedilmiştir. RAM, birey ve ailelerin uyum gereksinimlerini, fizyolojik, 

benlik kavramı, rol fonksiyonu ve karşılıklı bağlılık alanları olmak üzere dört bölümde 

belirlemektedir. Fizyolojik alana ilişkin hemşirelik tanıları; Sıvı volüm fazlaliği, İdrar 

eliminasyonunda bozulma, Konstipasyon, Bilgi eksikliğidir. Benlik kavram alanına ilişkin 

hemşirelik tanıları; beden imajında bozulma, ümitsizlik, uyumda yetersizliktir. Rol fonksiyon 

alanına ilişkin hemşirelik tanıları; etkisiz rol performansı, aile içi süreçlerin devamlılığında 

bozulmadır. Karşılıklı bağlılık alanına ilişkin hemşirelik tanıları; aile içi ilişkilerde bozulma 

riski, etkisiz baş etme olarak belirlenmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: Tek başına yeterince zor olan kanser tedavi sürecinin yanı sıra ürostomi 

gibi hastanın yaşam sürecini doğrudan etkileyen bir durumla karşı karşıya kalması hastanın 

tedavi sürecine adaptasyonunu zorlaştırmaktadır. Bu nedenle hemşirelik bakımının bireysel 

özelliklere ve ihtiyaçlara göre planlanması ekstra önem kazanmaktadır. Bu amaçla kullanılan 

RAM’nin hemşirelik uygulamalarına rehberlik yaparak etkili bir bakımın sunulmasını sağladığı 

düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mesane Kanseri, Ürostomi, Roy Adaptasyon Modeli, Hemşirelik 
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ÖZET             

Giriş: Literatürde kardiyovasküler cerrahi sonrası alan enfeksiyonuna %5 oranında rastlandığı 

kaydedilmiştir. Cerrahi alan enfeksiyonları yara bakım uygulamaları, ameliyathane koşulları, 

yoğun bakım olanakları ve kan dolaşımını bozan durumlar (solunum yolu sorunları vs), 

intravasküler sıvıda protein düşüklüğü, yaş, komorbid hastalıklar gibi hasta ilişkili 

parametrelerden etkilenmektedir. Bu olgu sunumunda Koroner Arter Bypass Grefti (KABG) 

sonrası gelişmiş bir cerrahi alan enfeksiyonu vakası incelendi.  

Gereç ve Yöntem: Bu olgu sunumu gözleme dayalı ve tanımlayıcı türde yapıldı. KABG 

hastasında gelişen cerrahi alan enfeksiyonuna ilişkin bilgiler araştırmacı tarafından geliştirilmiş 

veri kayıt formuna kaydedildi.  

Bulgular: 51 yaşındaki hastanın, panik atak ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) 

tanıları mevcut. Acil kliniğine ilk başvuru 01.09.2021 tarihinde yapılmıştır. Dispne (arteriyal 

kan gazında PO2:58, PCO2:28), takipne (dakika solunum sayısı 28), SpO2 :90 (15 lt rezervuarlı 

maske O2 desteğine rağmen), taşikardi (kalp tepe atımı 104, kan basıncı 105/76) varlığı 

saptandı. Akciğer grafisi sonucunda kardiyofrenik sinüsler silinmiş, kalp gölgesinde büyümeye 

ek olarak akut pulmoner ödem saptanmıştır. Ekokardiyografisinde EF:30-35, orta mitral kapak 

yetmezliği ve sol ventrikül duvar hareket kusuru saptanmıştır. Hastaya koroner anjiografi 

yapılmıştır (02/09/2021). Anjiyografi sonrası dispnesi devam eden hastaya göğüs tomografisi 

çekilmiş ve bilateral bazallerde infiltrasyon saptanmıştır. Eş zamanlı olarak C reaktif protein 

(CRP) 62 mg/L olarak saptanmıştır. Piperasilin/Tazobaktam 4x4.5 gr tedavisi başlanmıştır. 

CRP değerleri 7 mg/L ye kadar gerileyen hastaya 06.09.2021’de genel anestezi altında 

sternotomi sonrası 4 damar CABG ve MVR operasyonu yapıldı. Ameliyat sonrası 4.günde 

(10.09.21) CRP 240 mg/L olarak saptanmış ve Meropenem 3x1 gr, Teikoplanin 400 mg 1x1 

başlanmıştır. AFR düşen, genel durumu iyi, bilinci açık, koopere, vital değerleri stabil olan 

hasta 15.09.21’de yoğun bakımdan kliniğe transfer edilmiştir. Klinikte cerrahi alan enfeksiyonu 

saptanan hastaya ameliyathanede vakum destekli kapatma (Vacuum-Assisted Closure-VAC) 

uygulandı. 30.09.2021’de şifa ile taburcu edildi.  

Sonuç: Cerrahi alan enfeksiyonu hastanede ve yoğun bakımda kalış süresini uzattığı için iyi 

değerlendirilmeli ve etkili tedavi edilmelidir. Enfeksiyon gelişmemesi için baştan itibaren 

özenli davranılmalıdır.      

Anahtar Kelimeler: cerrahi alan infeksiyonu, koroner arter bypass, negatif basınç ile yara 

tedavisi, vaka sunumu 
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OLGU  

51 yaşında bilinen panik atak, KOAH? tanısı olan hasta, 01.09.2021 tarihinde 

hastanemiz acil servisine birkaç gündür olan fakat son saatlerde şiddetlenen solunum sıkıntısı 

şikayetiyle başvuruyor. Acil serviste yapılan değerlendirmesinde; FM’de dispneik, 

takipneik(DSS:28) halde, vitallerinde SpO2 :90 (15 lt rezervuarlı maske O2 desteği altında), 

KTA: 103, TA: 105/76 ve alınan radial arteriyal kan gazında PO2:58, PCO2:28 şeklinde 

saptanıyor.Çekilen akciğer direk grafisinde kardiyofrenik sinüsler silinmiş, kalp gölgesi 

büyümüş olarak saptanıyor. Hasta akut pulmoner ödem tanısı ile koroner yoğun bakım ünitesine 

interne ediliyor. Burada yapılan ekokardiyografisinde EF:30-35, orta mitral yetmezlik ve sol 

ventrikül duvar hareket kusuru saptanıyor.  

Hastaya acil olarak KAG yapıldıktan sonra CABG kararı alınıyor. Daha sonrasında 

hasta kalp yetmezliği tedavisi düzenlenerek preop hazırlıklarının yapılması amacıyla KVC 

yoğun bakım ünitemize 02/09/2021 interne edildi. Dispnesi devam eden hastaya BT çekildi ve 

bilateral bazallerde infiltrasyon saptanması ve CRP : 62 mg/L olması üzerine enfeksiyon 

hastalıkları tarafından Piperasilin/Tazobaktam 4x4.5 gr tedavisi başlandı. CRP değerleri 7 mg/L 

ye kadar gerileyen hastaya 06.09’da genel anestezi altında sternotomi sonrası 4 damar CABG 

ve MVR operasyonu yapıldı. Perop dönemde 2ES, 2 TDP, 2 tam kan replasmanı yapıldı. Hasta 

orotrakeal entübe halde yoğun bakım ünitemize Dopamin 10 mcg/kg/dak, Adrenalin 5 

mcg/kg/dak destekleriyle interne edildi. İnotropik destekleri azaltılarak kapatılan hasta ertesi 

gün ekstübe edildi. Postop 4.günde(10.09) akut faz reaktanları(AFR) artma eğilimine giren ve 

CRP:240 mg/L ye çıkan hastanın enfeksiyon hastalıklarının önerisiyle antibiyoterapisi 

Meropenem 3x1 gr , Teikoplanin 400 mg 1x1 şeklinde düzenlendi. AFR düşen,genel durumu 

iyi, şuur açık,koopere,vitaller stabil olan hasta 15.09’da KVC servisine externe edildi.  

Hastanın 5 günlük servis takipleri esnasında Meropenem,Teikoplanin tedavisi altında 

olmasına rağmen AFR’lerinde artış ve genel durumunda bozulma gözlendi. Yara yeri 

enfeksiyonu saptanan hastaya sedoanaljezi altında ameliyathane şartlarında VAC kuruldu ve 

postop dönemde ekstübe halde tekrar yoğun bakım ünitemize interne edildi (20.09). Hastaya 2 

gün sonra tekrar VAC değişimi uygulandı. Hastada klinik ve labaratuar olarak düzelme 

saptandı. 25.09’da VAC sonlandırılarak tekrar servise alınan hasta 30.09’da şifa ile evine 

taburcu edildi.  
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Resim 1: Yara yeri enfeksiyonu  
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Resim 2: VAC kurulumu öncesi enfeksiyon bölgesi temizlenen cerrahi alan  
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Resim 3: Enfeksiyon bulgusu kalmayan, pansuman yapılmış yara yeri  
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P-37 Crush (Ezilme) Sendromu ve Hemşirelik Bakımı 

Mehmet Halil ÖZTÜRK1, Nurdan GEZER2 

 
1Pamukkale Üniversitesi 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

ÖZET             

Crush; terim olarak ezilme anlamına gelmektedir. Crush sendromu ise, kasların uzun süreli 

baskıya ve sıkışmaya maruz kalması neticesinde, lokal ve sistemik bulgular ile karşımıza 

çıkmaktadır. Ezilme yaralanmaları doğal ve insan kaynaklı afetler, uyuşturucu madde 

kullanımı, anestezi, metabolik hastalıklar, toksik maddeler, zehirlenmeler, uzun süreli 

bilinçsizlik sonrasında görülebilmektedir. Ezilme yaralanmaları sonucu kompartman iç 

basıncının 30 mmHg’yı geçmesi durumunda sistemik dolaşıma katılan bileşenler crush 

sendromunun oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Basınca bağlı oluşan hiperpotasemi, 

metabolik asidoz ve hipovolemi böbrek dolaşımını bozmakta ve akut böbrek yetmezliğine 

neden olmaktadır. Ayrıca kas dokusundaki hasar sonucu oluşan rabdomiyoliz, hücresel 

elemanların sistemik dolaşıma katılmasına ve iskemiye bağlı ampütasyonlara neden 

olabilmektedir. Ezilme sendromunun tanısında klinik ve laboratuvar bulguları yol gösterici 

olarak kullanılmaktadır. EKG’de uzun ve sivri T dalgaları (hiperpotaseminin en erken EKG 

bulgusu), P dalgası kaybı, QRS genişlemesi, ventriküler fibrilasyon gibi hiperpotasemi bulgusu 

saptandığı anda, laboratuvar sonuçları beklenmeden acil potasyum düşürücü tedaviye 

başlanmalıdır. Tıbbi tedavinin yanı sıra hemşirelik bakımı, crush sendromlu hastaların tedavi 

sürecinde önemli rol oynamaktadır. Böbrek fonksiyonlarının bozulmasına bağlı sıvı-elektrolit 

dengesizliğinin takibi, hastanın prognozunu etkilemesi sebebiyle en önemli hemşirelik 

girişimidir. Bu girişimlerin yanı sıra kompartman sendromu gelişmesini önlemek amacıyla 

hasta ödem, ekstremitelerde hissizlik, karıncalanma, ağrı, kas gücü kaybı ve gerginlik gibi 

kompartman sendromu belirtileri açısından izlenmelidir. Ayrıca hasta hiperpotasemi belirtileri 

açısından izlenmeli ve nefrotoksik ilaçlar kullanılmamalıdır. EKG takibi yapılmalı ve kardiyak 

arrest açısından hasta yakın takip edilmelidir. Öte yandan yaşanılan travma nedeniyle fiziksel 

mobilitide bozulma ve aktivite intoleransı gelişebilmektedir. Bu sebeple hastaya ,yatak içi pasif 

egzersizler yaptırılmalı, pozisyon değiştirilmeli, hastanın durumuna göre mobilizasyonu 

sağlanmalı ve eğitim verilmelidir. Ağrı, öz bakım eksikliği ve cilt bütünlüğünde bozulmaya 

karşı gerekli hemşirelik girişimleri de sağlanmalıdır. Sonuç olarak; Crush sendromlu hastanın 

tıbbi tedavi ve hemşirelik bakımı multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilmelidir. 

Hemşirelik bakımı, crush sendromlu hastalarda oluşabilecek morbidite ve mortalitenin 

azaltılmasında büyük bir öneme sahiptir.       

Anahtar Kelimeler: ezilme, crush, hemşirelik, bakım, kompartman 
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P-39 Covid 19 Pandemi Sürecinde Gazetelerde Hemşireler ile İlgili Çıkan Haberlerin 

Kapsamının Değerlendirilmesi 

Muaz GÜLŞEN1, Neriman AKANSEL2 

 
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

ÖZET             

Amaç: Covid 19 pandemi sürecinde yayımlanan gazetelerde hemşireleri konu alan haberlerin 

kapsamını değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma, Türkiye’de yüksek tirajlı 3 gazetenin Mart 2020- Mayıs 2020 

tarihleri arasındaki haberleri çevrimiçi incelenerek gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu kullanılmıştır. Gazete arşivlerinde 

belirlenen tarih aralıklarını kapsayacak şekilde “hemşire” ve “covid 19” anahtar kelimeleri ile 

arama yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışmanın yapıldığı tarihler arasında hemşirelerle ilgili toplam 161 haber 

yayınlanmıştır. Haberlerin %39,1’inin Nisan ayında, %41’inin Mayıs ayında yayınlandığı 

belirlenmiştir. Haberlerde genel olarak çalışma güçlükleri vurgulanırken (%51,6), hemşirelerle 

ilgili övgülere (%26,1) ve yaşadıkları umutsuzluk/çaresizliğe (%22,3) de yer verilmiştir. 

İncelenen gazeteler ve yayınlanan haberler arasındaki bazı parametreler karşılaştırılmıştır. 

Haberlerin kapsamı, haber içeriğinin bilimselliği, duygu tonu, hemşirelik mesleğini tanımlama 

durumu ve haber kaynağı ile haberin yayınlandığı gazete arasında bir ilişki bulunmamıştır 

(p>0.05). Ancak haberin kapsamı ile gazetelerde yayınlanma tarihi arasındaki ilişkinin anlamlı 

olduğu belirlenmiştir (p=0,007). Bu anlamlılığın Nisan 2020 ve 16-31 Mayıs 2020 arasında 

diğer kategorilerde (aile, şiddet, ücretler vb.) yayınlanan haberlerden kaynaklandığı 

belirlenmiştir. Haberlerin başlığı ve duygu tonu ile haberin yayınlandığı tarih arasında anlamlı 

ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05; p<0,001). Bu anlamlılığın kahramanlık ve umutsuzluk-

çaresizlik ile ilgili çıkan haberlerde olduğu belirlenmiştir. Son olarak çalışma güçlüklerini konu 

edinen, kahramanlık ve övgü içeren haberlerde, haberin duygu tonu ile haber kapsamı arasında 

anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur (p<0.001).  

Sonuç: Pandemi süresince gazetelerde hemşireleri konu alan haberlerde belirgin bir artış 

olduğu belirlenmiştir. Bu süreçte hemşirelerin çalışma güçlüklerine değinen haberlere yer 

verildiği ve ayrıca sağlık çalışanlarının bu süreçte gösterdikleri özveriye dikkat çekmek için 

kahramanlık-övgü temalı haberlerin yapıldığı tespit edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Covid 19, haber, hemşire, hemşirelik, pandemi 
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P-40 Yanık Hastalarında Yaşam Kalitesi 

Müberra BEYAZ1 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET             

Yanık Hastalarında Yaşam Kalitesi Cilt, dış ortama karşı koruma sağlayan etkili ve kendi 

kendini yenileyen bir bariyeridir. Isı, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif ışınlar ile 

meydana gelen doku harabiyetine yanık denir. Yanıklar, yol açtıkları mortalite ve morbidite 

nedeni ile toplumlar için büyük bir problem teşkil etmektedir. Yanıklar bireyi psikolojik ve 

fizyolojik olarak etkileyen en büyük travmalardan biridir. Mental, emosyonel süreçlerde 

bozulmaya ve yaşam kalitesinde düşmeye neden olmaktadır. Yanığın kompleks bir travma 

olması, uzun dönem bakım gerektirmesi, komplikasyon gelişme oranının yüksek olması ve özel 

bir dal olması, hemşirelik bakımının önemini vurgulamaktadır. Yanık; bireyin fiziksel olduğu 

kadar, psikolojik sorunlar yaşamasına, çeşitli alanlarda sosyal statüsünü ve aile içindeki yerini 

etkileyen sosyolojik ve ekonomik sorunlarla karşılaşmasına yol açan önemli bir sorundur. 

Yanık hastaları bakım ve tedavi süreci ile ilgili işlemler, ağrı, bilgi eksikliği, yabancı ortam, 

beden imajında değişiklik, sosyoekonomik gereksinimlerde farklılık ve yaşam biçiminin 

değişmesi gibi nedenlerle stres yaşamaktadır. Yanık, bedende sadece bir sistemi değil, bütün 

sistemleri etkilemekte, uygun tedavi ve bakımın sağlanmadığı durumlarda hastaların yaşam 

kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Literatür incelendiğinde yanıklı hastaların; 

uykusuzluk, kabus görme ve anksiyete gibi psikolojik sorunların yanında, ağrı, hastanede 

kalma, beden imajının bozulması, cerrahi girişimler , hareket kısıtlılığı, kendi gereksinimlerini 

karşılayamamak, iştahta değişiklikler, eskisi gibi yaşayamayacağını düşünmek ve günlük 

aktivitelerinde başkasından yardım alması gibi sorunlar yaşayarak fiziksel, sosyal, duygusal ve 

ekonomik yapısı ile günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyerek yaşam kalitesini 

düşürmektedir. Bu durumda yanıklarla mücadele eden sağlık ekibinin içinde yer alan hemşireye 

yanıklı hastanın yaşam kalitesini yükseltmek için rehabilitasyonda büyük ve önemli görevler 

düşmektedir. Yaşam kalitesiyle ilgili yapılan çalışmalar, hastalara yardım etme, rehberlik etme, 

destek olma ve travmanın etkilerine göre eğitim vermeyi içeren hemşirelik bakımının 

planlanması ve uygulanmasına ışık tutmakta ve hastaların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. 

Hastanın fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesini engellemek 

amacıyla hemşire, eğitici, danışmanlık ve destekleyici rollerini kullanarak hastanın bilgi 

gereksinimini, özbakım uygulama yetersizliğini, motivasyon eksikliğini gidermeli ve hastanın 

kendi bakımını üstlenmesine, özgüveninin gelişmesine bütüncül bakım vererek yardımcı 

olmalıdır. Bu bildiri yanık hastalarının bakım kalitesinin yükseltilmesinde eğitici olması ve 

hizmet içi eğitimlerin planlanmasına yardımcı olması amacıyla yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: yanık, hemşire, yaşam kalitesi 
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P-41 Ameliyathanelerde Cerrahi Dumanın Etkileri ve Koruyucu Önlemlerin 

İncelenmesi 

Müberra BEYAZ1 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

ÖZET            

Ameliyathaneler, ileri düzeyde teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı, birçok riskin bir arada 

bulunduğu yerlerdir. Koter dumanı, diatermi dumanı, duman bulutu, duman, buhar, aerosol, 

biyoaerosol, hava kirleticiler gibi çeşitli isimlerle tanımlanan cerrahi duman da bu risklerden 

biridir. Cerrahi duman, hemostaz, eksizyon ve diseksiyon amacıyla kullanılan ısı üreten 

aletlerin termal nekroza neden olarak dokulardaki yağ ve proteinin parçalayıp, 

buharlaştırmasıyla oluşmaktadır. Literatürde cerrahi dumanın; virüs, bakteri, doku materyali, 

kan hücreleri, sitotoksik ve mutajenik etkilere sahip olabilecek 600 kadar kimyasal ve biyolojik 

madde içerdiği belirtilmektedir. Cerrahi duman, içeriğindeki bu zararlı maddeler nedeniyle 

ameliyathane çalışanlarının sağlığını tehdit etmektedir. Son yıllarda elektrokoter ve lazerin 

cerrahide kullanımının artması cerrahi dumana maruz kalma riskini de arttırmıştır. Bununla 

birlikte zamanının %50’sini veya daha fazlasını ameliyathanede geçiren çalışanlarda cerrahi 

dumana bağlı semptomlar daha fazla görülmektedir. Ayrıca literatürde ameliyathane 

hemşirelerinin toplumdaki diğer bireylere oranla iki kat daha fazla solunum problemleri 

yaşadığı belirtilmektedir. Cerrahi duman ile yayılan bileşenlere uzun süre maruz kalan 

ameliyathane çalışanlarında; baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, öksürük, hapşırma, 

boğazda yanma, göz iritasyonu ve yaşarması, saçlarda koku, solunum güçlüğü, hipoksi, 

havayolu inflamasyonu, halsizlik, güçsüzlük, konjonktivit, dermatit, kas ağrısı, kramp, anemi, 

rinit, astım, anksiyete ve hepatit gibi sağlık sorunları görülmektedir. Çalışma alanı hasta ve 

çalışan güvenliği olan pek çok uluslararası kuruluş, dernek ve enstitü cerrahi duman ve 

dumandan korunmayı temel faaliyet alanlarına dâhil etmiştir. Amerika İş Güvenliği ve Sağlık 

İdaresi (Occupational Safety and Heath Administration-OSHA) her yıl yaklaşık 500.000 

ameliyathane çalışanının cerrahi dumana maruz kaldığını ve cerrahi dumanın uygun şekilde 

ameliyathane ortamından uzaklaştırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Cerrahi dumandan 

korunmaya yönelik önlemler arasında ; dumanın içeriğindeki partiküllerin 0.1 μm’den küçük 

olduğu ve bu sebeple cerrahi maskelerin cerrahi dumana karşı koruyuculuk sağlayamadığı için 

yüksek filtrasyon maskelerinin kullanımı önerilmektedir. Dumana neden olan cihazların 

üzerinde filtre bulundurulması, ameliyathanelerde merkezi duman tahliye sistemlerinin 

kullanılması, kullanılan sistemlerin filtre değişim talimatlarına uyulması, 0.1-0.3 μm 

boyutundan daha büyük parçacıkların uzaklaştırılması için HEPA filtreler yerine ULPA 

filtrelerin kullanılması gibi önlemler yer almaktadır. Güvenli ameliyathane ortamının 

oluşturulmasında uluslararası bazı sağlık kuruluşları cerrahi dumana maruz kalmanın ve yan 

etkilerin azaltılması için bazı öneriler geliştirmiştir. Bu poster bildirisi cerrahi duman, etkileri 

ve bu konuda alınması gereken önlemlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.                 

Anahtar Kelimeler: Cerrahi Duman, Ameliyathane, Hemşire 
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P-43 Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Yürütülen Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Dersinde Siber Aylaklık ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Ders Geçme 

Başarısına Etkisi 

Özlem BİLİK1, Fatma VURAL1, Nazife Gamze ÖZER ÖZLÜ1 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 

Anabilim Dalı 

ÖZET 

Giriş: Günümüzde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, öğrencilerin dijital bağımlılığa yatkınlığı 

ve ders saatlerinde eğitsel olmayan amaçlarla interneti kullanması artmıştır.  

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitimle yürütülen cerrahi 

hastalıkları hemşireliği dersinde siber aylaklık ve dijital bağımlılık düzeylerinin teorik dersi 

geçme başarısına etkisini incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel olarak bir hemşirelik fakültesinde 2020-

2021 öğretim yılı bahar döneminde cerrahi hastalıkları hemşireliği dersini alan 346 ikinci sınıf 

öğrencisiyle yapıldı. Veriler, tanımlayıcı özellikler bilgi formu, siber aylaklık ölçeği ve dijital 

bağımlılık ölçeği ile toplandı. Öğrencilerin ders geçme başarıları ise 2020-2021 bahar yarıyılı 

cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinden aldıkları teorik ders geçme not ortalaması ile 

değerlendirildi. Veriler, SPPS 24.0 ile analiz edildi.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.98±1.50, %58.5’i kadın, 51.7’si orta dereceli internet 

kullanım becerisine sahip, %62.3’ünün internete ilgisi orta, %58.1’inin bölüme isteyerek 

geldiği bulundu. Öğrencilerin %27.5’inin WhatsApp kullandığı, %26.2’sinin ders sırasında 

dikkati dağıldığında telefon kullanmaya başladığı saptandı. Öğrencilerin siber aylaklık ölçek 

toplam puan ortalaması 1.99±0.88, dijital bağımlılık ölçek toplam puan ortalaması 3.37±0.68, 

teorik dersi geçme not ortalaması 73.91±12.27’dir. Siber aylaklık ölçeğinin çevrimiçi içeriğe 

ulaşma alt boyutu ile yaş arasında düşük düzeyde, pozitif yönlü ve oyun alt boyutu ile teorik 

dersi geçme not ortalaması arasında düşük düzeyde, negatif yönlü istatistiksel ilişki saptandı. 

Dijital bağımlılık ölçeğinin aşırı kullanma alt boyutu ile teorik dersi geçme not ortalaması 

arasında düşük düzeyde, negatif yönlü istatistiksel ilişki saptandı. Cinsiyetlere göre siber 

aylaklık ölçeği puanların sıra ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. 

Erkeklerin kadınlara göre siber aylaklık puanlarının daha yüksek olduğu görüldü. Cinsiyetlere 

göre dijital bağımlılık ölçeği puanların sıra ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmadı.  

Sonuç ve Öneriler: Araştırmada, öğrencilerin düşük düzeyde siber aylaklığa ve dijital 

bağımlılığa yatkın olduğu bulundu. Sonraki çalışmalarda daha büyük örneklemde karma 

araştırma yöntemleriyle incelenmesi önerilmektedir.      

Anahtar Kelimeler: Siber aylaklık, dijital bağımlılık, cerrahi hastalıkları hemşireliği dersi, 

öğrenci 
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P-44 Ameliyathane Hemşirelerinde Gözardı Edilemeyecek Bir Konu: Kas İskelet 

Sistemi Ağrıları 

Nigar AK TÜRKİŞ1, Nurten TAŞDEMİR2, Dilek YILDIRIM TANK2 

 
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim 

Dalı, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı 
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

 

ÖZET                

Kas iskelet sistemi ağrıları, hemşirelik mesleğinde çeşitli risklere bağlı olarak ortaya çıkan uzun 

süren, ameliyathane ortamında sık görülen ve yetersizliğe neden olan bir durumdur. 

Ergonomiye dikkat edilmeden yapılan eylemler bel ve sırt ağrıları gibi istenmeyen sorunlara 

yol açar. Ameliyathanede uzun süre ayakta kalma, aynı pozisyonda durma, yanlış vücut 

biyomekaniği kullanma, hasta taşıma, kaldırma, pozisyon verme, malzeme taşıma, tekrarlanan 

hareketler, sırtın hiperekstansiyonu / fleksiyonu, uzun süreli öne eğilme, kolu gergin olarak aynı 

pozisyonda tutma, yüksek bir platform üzerinde durma gibi nedenlerle ameliyathane 

hemşireleri arasında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları görülme oranı yüksektir. Bel ağrısı en sık 

bildirilen kas-iskelet sistemi şikayetleri olup, görülme sıklığı %30-60’tır. Kandemir ve 

arkadaşları ameliyathane kas iskelet sistemi ağrılarının %56.8’inin sırt, %51.9’unun bel ve 

%49.4’ünün boyun bölgesinde olduğu; bunları sırasıyla omuz (%43.2), ayak/ ayak bileği 

(%38.3) ve diz (%31.5) bölgelerinin izlediğini, hemşirelerinin en sık olarak sırt ağrısı yaşadığını 

belirtmiştir. İş verimliliğini artırmak, yaralanma riskini azaltmak ve çalışanların sağlığını 

korumak için ergonomik rehberler kullanılması önerilmektedir. Ameliyathanede bir iş gününde 

iki saatten fazla ya da %30’undan fazlasında aynı pozisyonda kalınıyorsa rahatlama sağlayacak 

destekler ve teknolojilerden faydalanılmalıdır. Destekleyici çoraplar ve ayakkabılar, yorgunluk 

giderici paspaslar, tabureler, ayarlanabilir sandalye kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca 

dinlenme araları verilmeli ve pozisyon değiştirilmelidir. 30 dereceden fazla boyun fleksiyonda 

ya da aralıksız olarak bir dakikadan fazla boyun rotasyonda çalışılmamalıdır. İki parçadan 

oluşan hafif kurşun önlükler tercih edilmelidir. Hasta kaldırılmasında ve taşınmasında güvenli 

programlar kullanıldığında kas ve sırt ağrısı gibi kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında %61 

azalma olmaktadır. Çalışmalar, uygun vücut mekaniğini korumak için ergonomi eğitiminin, 

hemşireler arasında kas-iskelet sistemi hastalıkları prevalansını azalttığını göstermiştir. 

Ameliyathanede çalışma koşullarının ergonomik olarak iyileştirilmesi, motivasyonu, iş 

doyumunu, çalışan güvenliğini artıracak ve hemşirelerin stres, yorgunluk, kas iskelet sistemi 

hastalıkları, meslek hastalıkları ve iş kazalarını azaltacaktır.   

Anahtar Kelimeler: ergonomi, ameliyathane hemşiresi, çalışan güvenliği, kas iskelet ağrısı. 
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P-45 Salgında Hemşire Olmak: Psikososyal Etkilenime Dair Sistematik Derleme 

Melike ÇAKIR1, Nuran Ayşen PAMİR AKSOY2 

 
1Acıbadem Sağlık Grubu 

2Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

 

ÖZET             

Amaç: Bu derleme hasta ve çalışan güvenliğine etki eden bir faktör olması açısından, sağlık 

bakımının en önemli üyesi olan hemşirelerin Covid-19’la birlikte yaşadıkları ruhsal/psikososyal 

sorunlarının neler olduğuna ve bunun nedenlerine dair bir perspektif elde etmek üzere, 

hemşirelere, hemşire yöneticilere ve araştırmacılara yardımcı olabilecek önerileri belirlemek 

amacıyla hazırlandı. 

 Gereç ve Yöntem: Nicel çalışmaların sistematik derlemesi olarak tasarlanan bu araştırma için; 

PubMed, Google Scholar, Türk Tıp Dizini, Türk Medline ve ProQuest veri tabanları, “burnout 

syndrome, Covid-19, healthcare worker, menthal health’’ arama terimleri kullanılarak tarandı. 

Çalışmalar, tarih sınırlaması olmaksızın incelendi ve alınma kriterlerine uyan çalışmalar 

inceleme kapsamına alındı. Veriler, bu çalışma için oluşturulan standart bir özetleme formu 

kullanılarak değerlendirildi. Verilerde, rapor edilmiş olan tükenmişliğe neden olan faktörlere 

odaklanıldı.  

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda; uzun iş vardiyalarıyla karşı karşıya kalma, az 

kaynak ve güvencesiz altyapı, fiziksel rahatsızlığa ve nefes almada zorluğa neden olabilecek 

kişisel koruyucu ekipman giyme ihtiyacı, enfekte hastaların klinik müdahalesini 

gerçekleştirmek için kendini hazırlıksız hissetme, virüs/hastalık ve bu nedenle yerleşik 

protokoller veya kanıta dayalı klinik tedavilerin yaygın olmaması, kurumsal iklim, ahlaki taciz, 

aşırı iş yükü, düşük ücretler, korku, acıyla yüzleşememe, hiyerarşik baskı, bilgi eksikliği, 

iletişim ve organizasyon sorunları, kaynak ve destek eksikliği, yeterli dinlenememe, kalıcı 

enfeksiyon tehdidi, kendi sağlıkları ve yakın aile üyeleri adına korkunun beraberinde getirdiği 

izolasyon ya da yalnız ve ayrı kalma zorunluluğu, intihara eğilim, alkol ve sigara tüketiminde 

artış, psikiyatrik ilaç kullanımı, travmatik olaylara uzun süre maruz kalma, hasta ve 

meslektaşlarının ölümü, stres, kaygı, sinirlilik, zihinsel yorgunluk, anksiyete ve depresyon en 

sık bildirilmiş olan nedenlerdi.  

Sonuç ve Öneriler: Covid-19 hastalarına bakım veren sağlık profesyonellerinin ruh sağlığına 

odaklanan epidemiyolojik verileri ve müdahale modellerini ele alan az sayıda bilimsel çalışma 

bulunmaktadır. Covid-19 pandemisi ve buna benzer olağanüstü olaylar sırasında, sağlık 

çalışanlarının psikososyal destek gereksiniminin zamanında belirlenmesi ve karşılanması 

üzerine bir kültürün sağlık kuruluşlarınca oluşturulması önerilmektedir.           

Anahtar Kelimeler: Covid-19, tükenmişlik, sağlık çalışanları, mental sağlık 
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P-46 Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı: Sistematik Derleme 

Nuran Ayşen PAMİR AKSOY1, Melike ÇAKIR2 

 
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 

2Acıbadem Sağlık Grubu 

 

ÖZET             

Giriş: Karşılanamayan hemşirelik bakım gereksinimi, bütünüyle ya da bir kısmı ile ihmal 

edilen ya da ertelenen gerekli hemşirelik bakımı ve girişimlerini belirtmek için kullanılan bir 

ifadedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hasta güvenliği ve bakım kalitesine etki eden bir faktör olması 

açısından karşılanmayan hemşirelik bakımının neler olduğuna ve bunun nedenlerine dair bir 

perspektif elde etmek üzere, kavramın bugüne kadarki kullanımına ilişkin güncel bir inceleme 

sağlamak ve bu aracı kullanmayı planlayan hemşirelere, hemşire yöneticilere ve araştırmacılara 

yardımcı olabilecek önerilerde bulunmaktır.  

Gereç ve Yöntem: Nicel çalışmaların sistematik derlemesi olarak tasarlanan bu araştırma için; 

PubMed, Google Scholar, Türk Tıp Dizini, Türk Medline ve ProQuest veri tabanları, “the 

MISSCARE, care left undone, missed nursing care, Karşılanamayan Hemşirelik Bakım 

Gereksinimi Ölçeği, karşılanmayan bakım, karşılanmayan hemşirelik bakımı” arama terimleri 

kullanılarak tarandı. Çalışmalar, tarih sınırlaması olmaksızın incelendi ve alınma kriterlerine 

uyan iki çalışma, inceleme kapsamına alındı. Veriler, bu çalışma için oluşturulan standart bir 

özetleme formu kullanılarak değerlendirildi. Verilerde, rapor edilmiş olan karşılanamayan 

hemşirelik bakımına ve nedenlerine odaklandı.  

Bulgular: Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda; hastayı günde üç kez veya gerektiği kadar 

ayağa kaldırma/dolaştırma, hastaya ve/veya hasta yakınlarına duygusal destek verilmesi, her iki 

saatte bir hastanın çevrilmesi, hastaya banyo yaptırılması/deri bakımının sağlanması, sıklıkla 

karşılanmayan hemşirelik bakımı olarak ifade edildiği belirlendi. Karşılanmayan hemşirelik 

bakım gereksinimlerinin nedenleri incelendiğinde, çalışan personel sayısının yetersizliği, hasta 

sayısında beklenmedik bir artış ya/ya da çalışılan birimde iş yoğunluğu, hasta ile ilgili acil 

durumlar, gerektiğinde malzeme/cihazların uygun bir biçimde çalışmaması, iletişim/ takım 

çalışması alt boyutunda ekip üyelerinden desteğin yetersiz olması en sık bildirilmiş olan 

nedenlerdi.  

Sonuç ve Öneriler: Hastanelerde hemşirelik bakım kalitesine dair makul bir gösterge olarak 

kabul edilen "karşılanamayan hemşirelik bakımı" ile bunların nedenleri ve etkilerine yönelik 

daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır. Araştırmalar, karşılanmayan hemşirelik bakımını, 

doğrudan ve dolaylı etkilerini daha net ölçümlemeye ve bu konuda düzeltici-önleyici girişimler 

belirlenmesine yönelik olmalıdır.     

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, karşılanmayan bakım, karşılanmayan hemşirelik bakımı 
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P-47 Hemşirelerin Mesleki Deneyimlerinin Analiz Edilmesinde Öyküleme Deseni: Nitel 

Bir Çalışma 

Özgür TUĞ1, Adile SAVSAR2, Yasemin ÖZKAN3, Emel KÜLEKÇİ4 

 
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

2İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

4Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

ÖZET             

Giriş: Hastalık ve/veya hastalık etkilerinin, hasta ve sağlık hizmeti verenler arasındaki ilişki 

öyküleme ile anlaşılabilir. Öyküleme hem duyguları ifade etmenin bir aracı hem de insanların 

dünyayı nasıl deneyimlediklerini göstermenin de bir yoludur. Hemşirelerin sürekli etkileşim 

halinde oldukları hastalarla ilgili deneyimlerinin öyküleme ile araştırılması hasta bakımı 

müdahaleleri ve sağlık bakım hizmetlerinin geliştirilmesinde verdiği kararlar, davranışlar ve 

stratejiler hakkında fikir verebilir.  

Amaç: Araştırmanın amacı öyküleme ile hemşirelerin mesleki deneyimlerinin analiz 

edilmesidir.  

Yöntem: Bu çalışmada nitel araştırma yönteminin öyküleme deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 öğretim yılında Türkiye’de bir üniversitenin Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı’nda öğrenim gören dört hemşire oluşturmaktadır. 

Araştırmada katılımcılara serbest yazma yöntemi ile mesleki deneyimlerindeki en unutulmaz 

öykülerden birini yazmaları istenmiş ve doküman incelemesi yapılmıştır. Hemşirelerin 

öykülerindeki olgularda verilen hemşirelik bakımları ve karar verme yaklaşımları, “Roman, 

Öykü, Destan, Masal, Günlük, Anı, Mitoloji ve Benzeri Değerlendirme Ölçeği”ndeki ölçütlere 

göre değerlendirilmiştir. Ölçeğe göre ilk olarak öykülerdeki sürecin analizi yapıldıktan sonra 

duygular, düşünceler, benzetmeler, metaforlar ve deyimler ile öykülerdeki duygusal ve 

mantıklı, mantıksız yaklaşımlar incelenmiştir.  

Bulgular: Öykülerdeki olguların ameliyathane, yoğun bakım ve yanık merkezinde hasta ve 

hemşire arasında geçtiği belirlenmiştir. Veriler duygusal, mantıklı ve mantıksız ifadeler olmak 

üzere iki kategoride toplanmıştır. Bu duygusal ifadelerden “derin üzüntü, çaresizlik, kaos 

ortamı, imkânsızlık, kabullenmemek, yıkılmak” önemli görülmüştür. “Biyopsi alınması, yoğun 

bakımda ameliyat sonrası bakım, hasta ile iletişim, hastanın solunum cihazından ayrılması” 

mantıksal, “biyopsi örneğinin korunamaması, hastaların birbirine öfkeli yaklaşımı, huysuz ve 

huzursuz hasta, yanığın siyah oje olarak tariflenmesi” gibi ifadeler mantıksız olgular olarak ele 

alınmıştır.  

Sonuç: Bu çalışmada öykülerdeki ortak olarak verilmek istenilen mesajın, sağlık hizmetlerinin 

sunumunda hasta güvenliği ve hasta-hemşire arasındaki etkili iletişimin hemşireler için primer 

hedefler arasında olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşadığı olaylar karşısında etkilendikleri, 

hastaları ile birlikte üzüldüğü, yaşanılan problemler karşısında profesyonel davranışlar 

sergileyerek hastaların sağlığı ve mutluluğu için çözüm arayışına girdikleri görülmüştür. Bu 

bağlamda hemşirelerin klinik karar verme, problem çözme ve iletişim becerilerinin 

desteklenmesi için hizmet içi eğitim programları düzenlenmesi aynı zamanda ilgili bilimsel 

faaliyetlere katılmaları yönünde teşvik edilmeleri önerilebilir. Ayrıca hemşirelik öykülerinin 

benzer durumlarla karşılaşan başka bireylere veri oluşturarak hemşirelik bakımının da 

şekillendirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. Konu ile ilgili benzer nitelikte daha fazla 

nitel çalışma yapılabilir.              

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, mesleki deneyim, hasta, öyküleme 
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P-48 Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Yatan Hastalarda Derin Ven Trombozu 

Riskinin Belirlenmesi 

Çiğdem KAYA1, Özlem BİLİK2, Perihan SOLMAZ1 

 
1Uşak Üniversitesi 

2Dokuz Eylül Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Derin ven trombozu ortopedik ameliyat geçiren hastalar için hayatı tehdit eden önemli 

bir komplikasyondur ve risk faktörleri hala tartışmalıdır.  

Amaç: Ortopedik cerrahi geçiren hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası DVT riskinin, 

risk faktörlerinin ve bu risk faktörlerinin ameliyat öncesi ve sonrası DVT risk puanı üzerine 

etkisinin belirlenmesidir.  

Yöntem: Etik kurul izni ve hasta onamı alınan tanımlayıcı ve kesitsel araştırma Nisan - Ekim 

2017’de bir üniversite hastanesinde ortopedi ve travmatoloji kliniğinde yatan ve örneklem 

kriterlerine uyan 244 hastayla yapılmıştır. Veri toplamada “Sosyodemografik, Sağlık ve DVT 

Proflaksisi Durumlarını Tanılama Formu” ve “Autar DVT Risk Tanılama Formu” 

kullanılmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistik, ki-kare, t testi, Perason korelasyon, tek yönlü ve iki 

yönlü varyans analiziyle değerlendirildi.  

Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası Autar DVT risk tanılama ölçeği puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.001). Yaşın 

artmasının, immobilitenin, travma öyküsünün, yüksek riskli hastalık ve kronik hastalık 

varlığının kişilerin ameliyat öncesi Autar puanının orta ve yüksek riskli olmasını anlamlı 

şekilde arttırdığı; yaş ve beden kütle indeksi değerlerinin artmasının, kronik hastalık varlığının 

ve ameliyat sonrası dönemde tamamen immobil olmanın kişilerin ameliyat sonrası Autar 

puanının orta ve yüksek riskli olmasını anlamlı şekilde arttırdığı belirlenmiştir.  

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar literatür ile uyumlu olarak majör ortopedik cerrahi 

geçiren hastalarda DVT görülme sıklığının arttığını, bazı risk faktörlerinin ameliyat öncesi ve 

ameliyat sonrası Autar DVT puanlarını etkilediğini göstermiştir. DVT riskini artıran faktörleri 

önlemeye yönelik stratejilerin belirlenmesi önerilebilir.     

Anahtar Kelimeler: Derin Ven Trombozu Riski, Ortopedik Cerrahi 
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P-49 Hemşirelik Öğrencilerinin Beyin Ölümüne İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Organ Nakli 

ile Bağışı Hakkındaki Tutum ve Davranışları 

Özlem ŞAHİN AKBOĞA1, Betül KUŞ1 

 
1Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Organ nakline yönelik tutum, organ bağışına yönelik duyarlılığı belirlemektedir. Bu 

nedenle, bireylerin organ bağışçısı olmaya istekli olmalarını etkileyen tutum ve bilgileri 

anlamak, toplumun farkındalığını ve organ bağışına teşviki artıracak etkili yöntemleri 

geliştirmek için gereklidir.  

Amaç: Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin beyin ölümüne ilişkin bilgi düzeyleri 

ile organ bağışı konusundaki tutum ve davranışlarını incelemektir.  

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışma, bir Sağlık Bilimleri Fakültesinde 

eğitim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 291 hemşirelik öğrencisi (evrenin %64,6'sı) 

ile yürütüldü. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan 

“Beyin Ölümü Kriterlerine Ait Soru Formu”, “Öğrencinin Organ Bağışına Yönelik Bilgi 

Formu” ve “Organ Bağışına Yönelik Tutum ve Davranış Formu” aracılığıyla toplandı. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, Kruskal Wallis H ve Ki kare testi kullanıldı.  

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin beyin ölümü ile ilgili bilgi sorularında en yüksek 

puan ortalamasını dördüncü sınıfların aldığı saptandı (52,39± 27,42). Katılımcıların %2,7’ sinin 

organ bağışında bulunduğu, organ bağışında bulunma isteğini %9,6’sının ailesi ile paylaştığı, 

%79’unun organ bağışı ile ilgili herhangi bir eğitim almadığı belirlendi. Öğrencilerin organ 

bağışı konusundaki tutum ve davranışlarını, organ bağışında bulunmayı isteme durumunun 

anlamlı derecede etkilediği belirlendi (p<0,05).  

Sonuç ve Öneriler: Araştırmaya katılan öğrencilerin beyin ölümü ve organ nakli konusunda 

önemli ölçüde bilgi eksiği olduğu; organ bağışı konusunda farklı tutum ve davranışlarının 

olduğu, en fazla tutum ve davranışların organ bağışlamayı isteme durumundan etkilendiği 

saptandı. Öğrencilerin organ bağışına teşvik edilmesi konusunda düzenli eğitim programların 

oluşturulması önerilmektedir.         

Anahtar Kelimeler: Beyin ölümü, Hemşirelik öğrencileri, Organ bağışı. 
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P-50 Perioperatif İstemsiz Hipotermi Postoperatif Bulantı ve Kusma Varlığını Etkiler 

Mi? Bir Literatür İncelemesi 

Özlem ŞAHİN AKBOĞA1 

 
1Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi 

 

ÖZET             

Giriş: Anestezinin 1 öncesiden, anestezi sonrası ilk 24 saat sonrasına kadar geçen sürede vücut 

sıcaklığının 36°C’nin altına düşmesi olarak tanımlanan istemsiz hipotermi, hastanın ısı 

konforsuzluğundan morbidite ve mortalite artışına kadar varan ciddi olumsuz sonuçlara neden 

olmaktadır. İstemsiz hipoterminin komplikasyonlar ile ilişkisini inceleyen pek çok çalışma 

yapılmasına rağmen, İstemsiz hipotermi ile bulantı kusmanın ilişkisini inceleyen çok az 

çalışmaya rastlanmıştır.  

Amaç: Bu sistematik incelemede, istemsiz hipotermiyi önlemeye yönelik yapılan 

uygulamaların ameliyat sonrası görülen bulantı-kusma üzerine etkisi ile ilgili yapılan 

araştırmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 Gereç Yöntem: Çalışmalar; Nisan 2020 tarihinde “inadvertent perioperative hypothermia”, 

“perioperative warming”, “hypothermia”, “thermoregulation” “intraoperative hypothermia” ve 

“post-operative nausea vomiting” anahtar kelimeleri kullanılarak CINAHL, EMBASE, Scopus, 

Web of Since, Wiley Online Library, Crossref, Sage Journal Pubmed ile Google Scholar veri 

tabanları taranarak seçilmiştir. Araştırma incelemelerine dahil edilen 98 araştırmadan, araştırma 

kriterlerine uyan beş çalışmanın tam metni kaynak olarak alınmıştır. Bulgular: Çalışmaların 

bulgularında; karşılaştırma yapılan hasta gruplarında ameliyat sonrası bulantı kusma varlığı 

arasındaki istatiksel anlamlılık durumu değişirken, çalışmalarda bulantı kusma durum 

oranlarında azalma olduğu veya bulantı kusma durumlarının hiç yaşanmadığı saptandı. 

 Sonuç ve Öneriler: İncelemeler sonucunda, birbirinden farklı örneklem gruplarında, istemsiz 

hipotermiyi önlemeye yönelik farklı pek çok ısıtma yönteminin kullanıldığı ve ameliyat sonrası 

birbirinden farklı pek çok parametrenin değerlendirildiği görüldü. Isıtılan ya da normotermisi 

korunan hasta gruplarının, bulantı kusma oranları azalmıştır. Hemşirelerin istemsiz hipotermi 

ile ameliyat sonrası bulantı kusma durumlarının ilişkisini inceleyen daha çok kapsamlı klinik 

araştırma yapması önerilir.        

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası bulantı ve kusma, Hemşirelik, İstemsiz hipotermi. 
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P-51 Covid-19 Pandemisi Sırasında Diyabetik Ayak Sorunları 

Cengiz KAYA1, Rahşan ÇAM2 

 
1Aydın Nazilli Devlet Hastanesi 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

ÖZET                

Deri değişiklikleri, ülserasyon, infeksiyon ve gangrenin bir arada bulunabileceği diyabetik ayak 

komplikasyonları, diyabetin yol açtığı can sıkıcı sağlık sorunlarıdır. Aralık 2019’da Çin’in 

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 12 Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen SARS-CoV-2 

salgını, diyabetik hasta yönetiminde özellikle de ayak ülseri gibi geç koplikasyonu olan 

hastaların yönetiminde birçok zorluk ortaya çıkarmıştır. Birçok ülkede diyabetlilerin ayaktan 

tedavisinde klasik “yüz yüze” klinikler iptal edilmiş, karantinalar sırasında, diyabetik ayağın 

değerlendirilmesi için gerekli olan düz röntgen de dahil olmak üzere değerlendirmelerin çoğu 

mümkün olamamıştır. Bu gelişmeler, aktif diyabetik ayak ülserleri(DAÜ), iskemi ve Charcot 

nöroartropatisi dahil olmak üzere diyabetik ayak sorunları olanlar için bir tehdit oluşturmuştur. 

Pandemi sırasında telefon görüşmeleri, video danışmanlığı ve teletıp kullanımı gibi yeni hasta 

konsültasyon yöntemleri yaygın olarak kullanılmıştır. Çin Hükümeti SARS-CoV-2’yi ilk kez 

tanımlandığı Çin'den DAÜ'leri yönetmede güçlükler olduğuna dair veriler rapor edilmiştir. 

Hangzhou'dan yapılan erken bir bildiri 2020'nin ilk üç ayında diyabetik ayak sorunları 

nedeniyle hastaneye yatışlarda önemli azalmalar rapor edilmiştir. Genel olarak, 2020'de daha 

sonra yapılan başvuruları da inceleyen çalışma, COVID-19 salgınının DAÜ olanlar için hastane 

bakımının sağlanması üzerinde ciddi ve yıkıcı bir etkisi olduğunu bildirilmiştir. Avrupa Birliği 

2020'nin ilk çeyreğinde ülkenin neredeyse tamamen kilitlenmesine yol açan COVID- 19 

pandemisinin Avrupa'daki ilk dalgasının sonuçlarından en kötü etkilenen ülke İtalya olmuştur. 

Karantina süreci, diyabet dahil olmak üzere kronik hastalığı olan ve özellikle DAÜ olan 

hastaları önemli ölçüde etkiledi. Napoli'den bir grup DAÜ yönetimi için Üçüncü Basamak 

Bakım Merkezine başvuran diyabetli hastaların, 2019 rakamlarına kıyasla 3 kat daha fazla 

ampütasyon riskine sahip olduğunu bildirmiştir. Doğu Avrupa'da, küçük bir Slovenya ülkesi, 

Urbancic-Rovan’da pandemi sırasında DAÜ olan hastaların bakımında toplu taşıma eksikliğine 

ilişkin deneyimler rapor edilmiştir. COVID-19 ile enfeksiyon korkusu gibi ciddi lojistik 

sorunlarla karşılaşıldığını, hastaların poliklinik hizmetlerinden uzaklaştığını ve sorunların 

telefon ve e-posta danışmalarını kullanarak kısmen telafi edildiği bildirilmiştir.                    

Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak, SARS-CoV-2, Teletıp 
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P-53 Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışları, Vajinal 

Enfeksiyon Semptomları ve Öz Bakım Güçlerinin İncelenmesi 

Rahşan ÇAM1, Kezban AMANAK1, Büşra ŞAHİN1 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Genital enfeksiyonlar, önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıklar arasında olmasına 

rağmen, komplikasyonları ve yaygınlığı nedeniyle genelde kadın sağlığını ciddi bir şekilde 

etkilemektedir. Öz bakım; “bireyin yaşamını, sağlığını, iyiliğini koruma, sürdürme ve 

geliştirmesi için sağlık etkinliklerini yerine getirmesi ya da gerçekleştirmesi” olarak ifade 

edilirken, ilgili aktiviteleri ve becerileri uygulayabilme becerisi de “Öz bakım gücü” şeklinde 

belirtilmektedir.  

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir Üniversite hastanesindeki Hemşirelik Fakültesi kız 

öğrencilerinin genital hijyen davranışları, vajinal enfeksiyon semptomları ve öz bakım 

güçlerinin değerlendirilmesidir. Yöntem: Araştırmada Sosyo-Demografik Özellikler Formu, 17 

sorudan oluşan Genital Hijyene Yönelik Soru Formu, 13 sorudan oluşan Vajinal Enfeksiyon 

Semptomlarinin Görülme Durumuna İlişkin Soru Formu ve 35 ifadeden oluşan Özbakiım Gücü 

Ölçeği kullanıldı. Araştırma verilerin analizinde SPSS 25 (PASW Inc., Chicago. IL. USA ile 

verilerin normal dağılama uygun olup olmadıklarını değerlendirmek için Kolmogorov-Smirnov 

ve Shapiro-Wilk testleri yapıldı. İstatiksel analizlerde, sayı, yüzde öz bakım gücü ölçeği 

ortalamaları ve verilerin dağılımı normal olmadığı için t testi/Mann Whitney U testi kullanıldı.  

Bulgular : Araştırmaya katılan öğrencilerin % 35.3’ünün, 3. Sınıf olduğu, % 58.8’inin yurtta 

yaşadığı, % 41.7’sinin en uzun süre şehirde yaşadığı, % 55,4’ünün iç çamaşırını her gün 

değiştiği, % 71’inin çoğunlukla renkli iç çamaşırı kullandığı, % 83,5’inin deterjanla yıkadığı , 

% 12,2’sinin çamaşır suyu ve deterjan kullandığı, % 87,1’inin iç çamaşırını ütülediği,% 

53,2’sinin tuvalete girmeden önce ellerini yıkadığı, % 100’ünün tuvaletten sonra elini yıkadığı 

, % 43’4’ünün tuvalette genital bölgesini sadece su ile temizlediği, % 59,7’sinin arkadan öne 

doğru yaptığını, % 95,inin genital bölgesinin güzel kokması için her hangi bir parfüm 

kullanmadığı , % 56,9’unun 3-4 saatte bir adet döneminde ped değiştirdiği, % 45,3’ünün 

adetliyken her gün ped değiştirdiği belirlendi. Öğrencilerin % 37,2’sinin son 1 yıldır adet 

döneminde akıntısının miktarında artma olduğu, % 55,5’,nin beyaz süt kesiğine benzer akıntısı 

olduğu, % 25,5’inin sarımtırak akıntısı olduğu % 23,4’ünün hazne içinde kaşıntısı olduğu,% 

47,1’inin kötü kokulu akıntısının olduğu, % 36,8’inin adet sırasında şikayetlerinizde artma 

olduğu ve % 23,4’ünün idrar yaparken ağrı yaşadığı görüldü. Öğrencilerin özbakım gücü ölçeği 

madde puan ortalamaları 99,01±14,99(min:52,max:124) olduğu belirlendi. Öz bakım gücü 

ölçeği puan ortalamaları ile genital bölge davranışlarından adetliyken her gün ped değiştirme, 

her gün iç çamaşırını değiştirme genital bölgesini su ile yıkama, tuvaletten sonra ellerini yıkama 

davranış oranları arasında fark olduğu gözlendi(p< 0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Bu doğrultuda öğrencilerin öz bakım gücü davranışının iyi olduğu 

söylenebilir. Öğrencilerin öz bakım gücü davranışlarına yönelim hemşirelik uygulamaları 

yapılabilir.            

Anahtar Kelimeler: Öz bakım gücü, Hemşirelik, Genital hijyen 
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P-55 Bariyatrik Cerrahi: Cerrahi Sonrası İyileşmenin Hızlandırılması Protokolü ve 

Hemşirelik Bakımı 

Seda Nur ÇATAL1, Zehra ÜNAL2, Volkan GÖKMEN3 

 
1Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

3İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

 

ÖZET             

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda en sık görülen sağlık sorunlarından 

birisidir. Obezitenin; diyet, egzersiz, davranış değişikliği farmakolojik yöntemler vb. birçok 

farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır. Ancak son yıllardaki teknolojik gelişmeler göz önünde 

bulundurulduğu zaman cerrahi yöntemlerin (bariatrik cerrahi) daha çok tercih edildiği 

görülmektedir. Yapılan araştırmalar ile bariatrik cerrahinin başarısını etkileyen birçok faktör 

olduğunu bunlardan birinin ise etkin bir hemşirelik bakımı olduğu vurgulanmıştır. Hemşirelik 

bakımında ise istenilen başarıya ulaşabilmek için kanıta dayalı uygulamalara yönelik 

planlamalar yapılarak bakım verilmelidir. Son yıllarda sağlık alanında geleneksel yöntemlerden 

uzaklaşarak kanıta dayalı uygulamalar tercih edilmeye başlanmıştır. Kanıta dayalı uygulamalar 

içinde ise ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protokolü ön plana çıkmıştır. ERAS 

protokolü ülkemizde Hızlandırılmış Bakım Protokolleri (HBP) olarak adlandırılmıştır. ERAS 

protokolü içerisinde bariatrik cerrahiye yönelik; ameliyat öncesi, sırası ve sonrası için farklı 

kanıt düzeyinde öneriler bulunmaktadır. Sonuç olarak; yapılan çalışmalar ile bariatrik cerrahide 

ERAS protokolü uygulamalarının uygulanabilir ve etkili olduğu saptanmıştır. ERAS protokolü 

uygulanan bariatrik cerrahi hastalarında ameliyat sonrası sürecin daha başarılı olduğu, 

hastanede kalış süresinin, komplikasyonların, ağrının ve maliyetin azaldığı saptanmıştır. Bu 

bağlamda hemşirelik bakımında istenilen kaliteye ulaşabilmek için ERAS protokülüne yönelik 

eğitimler verilerek hasta bakımının da standardizasyon sağlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bariatrik cerrahi, ERAS, hemşirelik bakımı, kanıta dayalı uygulamalar. 
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P-56 İyileşmeyen Cerrahi Yara: Problemli Yara İzlemi ve Bakım 

Büşra ŞEN1, Semra BÜLBÜLOĞLU2 

 
1Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Servisi 

2İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET                  

Bir eğitim ve araştırma hastanesi çocuk cerrahisi kliniğinde tedavi gören 22 aylık bir erkek 

hasta konjenital özofagus yokluğu (izole özofagus atrezisi), anal atrezi, annuler pankreas, her 

iki akciğerde konjenital pulmoner malformasyon, tek böbrek, sakral agenezi tanılarıyla kliniğe 

kabul edilmiştir. Hastanın son klinik yatışında yapılan operasyonlarda her iki akciğerindeki 

lezyonları çıkartılmış olup mide, torakstan alınarak boyuna getirilmiş ve boyunda kalmış 

özefagus yerine mide eklenmiştir (Mide boyundan başlıyor). Ameliyat sonrası dönemde 

nazogastrik sonda yardımıyla beslenen hastanın, boynundaki henüz kapanmayan açıklıktan 

(eski özofagostomisi yeri) tükürük gelişi olmuştur. Hastanın ağızdan tam ve sağlıklı 

beslenebilmesi için bu açıklığının kapanıp iyileşmesi yakın izlenmektedir. Hastanın son yatış 

kan değerleri: Lökosit:4.02/mm3, Hgb:9.3 Hct:30.4, Albümin:3.6, Crp:10.8, Rbc:3.7, Total 

protein:61 şeklindedir. Hastanın yarası boynunun sağ lateralinde olup 5x5 büyüklükte ve 

pürülan akıntılıdır. Hastanın kullandığı ilaçlar Fladazol 3x75mg, Sulcid 2x350mg, Pediasure 

peptid 8x1 olarak planlanmıştır. Hastaya iki hafta boyunca köpük yara örtüsüyle pansumanı 

yapılmıştır. İzlem sonucunda köpük örtünün sağladığı absorbsiyon, bir miktar debridman, 

yumuşak yapısı sayesinde tampon görevi görmesi ve yara yüzeyine iyi uyumuyla cerrahi yara 

kapanmıştır. Hasta oral beslenmeye başlamış ve taburcu edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Cerrahi yara, Özofagostomi, Yara bakımı 
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P-57 Hemşirelerin Basınç Yaralanması ve Evrelendirilmesi Hakkında Bilgi Düzeyleri 

Serap SAYAR1, Merve AŞKIN CERAN2, Ayşenur DEMİR1 

 
1KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Konya, 

Türkiye 
2KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve 

Teknikler Bölümü 

 

 

ÖZET             

Giriş: Basınç yaralanması, hastanın hastanede kalış süresini uzatmakta, bakımda yüksek 

maliyetler oluşturmakta ve hastalar için mortalite sebebi olabilmektedir. Bu nedenle, 

hemşirelerin basınç yaralanmalarını önleyici girişimleri, risk faktörlerini bilmesi ve yaralanma 

oluştuğunda yaralanmanın evresini tanılayarak uygun hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi 

çok önemlidir.  

Amaç: Bu araştırmanın amacı; hemşirelerin basınç yaralanması ve evrelendirilmesi hakkında 

bilgi düzeylerini incelemektir. Gereç-Yöntem: Araştırma, tanımlayıcı tipte gerçekleştirildi. 

Veriler, 1 Eylül-30 Kasım 2020 tarihlerinde, Konya’da özel bir hastanede araştırmacılar 

tarafından toplandı. Araştırmanın örneklemini, dahili klinikler, cerrahi klinikler ve yoğun 

bakımlarda çalışan 158 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında, ‘’Sosyodemografik Anket 

Formu’’ ile ‘’Modifiye Pieper Basınç Yarası Bilgi Testi (ModifiyePUKT)’’ kullanıldı. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi ile anova analizi 

kullanıldı.  

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalamasının 23.50±3.493, %79.7’sinin kadın, %71.5’inin sağlık 

meslek lisesi mezunu, %55’inin yoğun bakımda, %23.4’ünün cerrahi kliniklerde ve %40.5’inin 

2-5 yıl aralığında çalışmakta olduğu bulundu. Hemşirelerin %77.2’si daha önce basınç 

yaralanması ile karşılaştığını ve %63.1’i basınç yaralanması ile ilgili eğitim aldığını belirtti. 

Eğitim alanların %55.1’inin de bu eğitimi, hastanede hizmet içi eğitim olarak aldığı belirlendi. 

Hemşirelerin %96.8’i basınç yaralanmasının hemşirelik bakımı ile önlenebildiğini ifade etti. 

Hemşirelerin ModifiyePUKT puan ortalaması 30.70±7.15; evreleme alt boyut puan ortalaması 

4,79±1.87, yara tanımlama alt boyut puan ortalaması 4.43±1.88; önleme/risk değerlendirme alt 

boyut puan ortalaması 20.78±3.93 olarak belirlendi. Teste verdikleri doğru yanıt oranlarıyla 

elde edilen ortalama skor %62.67’di. Hemşirelerin eğitim düzeyleri, çalışma yılları ile 

ModifiyePUKT, yara tanımlama, evreleme ve önleme/risk alt boyut puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmadı (p0.05). Basınç yaralanması ile ilgili eğitim alanlar ile 

almayanlar arasında ModifiyePUKT puan ortalaması ve evreleme alt boyut puan ortalaması 

arasında, hemşirelerin çalıştıkları birimler ile ModifiyePUKT puan ortalaması, yara tanımlama, 

evreleme ve önleme/risk alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardı 

(p0.05).  

Sonuç ve Öneriler: Hemşirelerin bilgi düzeylerinin memnun edici bilgi seviyesinin altında 

olduğu bulundu. Hemşirelere, basınç yaralanmasına ilişkin eğitimlere katılma, eğitimlerinin 

etkinliğini kontrol etme, bilimsel toplantılara katılma ve hemşireleri araştırma yapmaya teşvik 

etme önerilebilir.           

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Basınç Yaralanması, Bilgi, Evrelendirme 
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P-60 Sars-Cov-2 Pandemi Sürecinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Algılanan 

Stres ve Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Uzaktan Eğitimde Öğrenci Memnuniyetine 

Etkisi 

Sevgi VERMİŞLİ1, Esra ÇEVİK2, Celalettin ÇEVİK3 

 
1Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi 

2Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 
3Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği 

 

ÖZET             

Giriş: SARS-CoV-2 pandemisi sonucunda eğitim süreci uzaktan yürütülmeye başlandı, 

öğrenciler stres yaşadı ve dijital okuryazarlık ön plana çıktı.  

Amaç: Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde uzaktan eğitim sürecinde algılanan stres ve 

dijital okuryazarlık düzeyleri ile öğrenci memnuniyeti arasındaki ilişkiyi değerlendirmek. 

Gereç Yöntemi: Kesitsel tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, 842 öğrenciden veri toplanarak 

yapılmıştır. Bağımlı değişken, uzaktan eğitimde öğrenci memnuniyetidir. Analizler için t-testi, 

ANOVA (post hoc: Bonferroni) ve lineer regresyon yöntemleri kullanıldı.  

Bulgular: Uzaktan eğitim öğrenci memnuniyeti 178.21 ± 48.64 idi. Uzaktan eğitimin yüz yüze 

eğitimden daha etkili olmadığını düşünenler, köylerde/kasabalarda yaşayanlar ve stres algısı 

yüksek olanlar arasında öğrenci memnuniyeti düşüktü. İnternet erişimi kısıtlı olmayan, 

bilgisayardan internete erişebilen, dersleri her hafta düzenli takip eden, uzaktan eğitimin sağlık 

alanında uygulanabilir olduğunu düşünen, öğretim elemanından anında geri bildirim alabilen 

ve dijital okuryazarlık bilgisi yüksek olanlarda öğrenci memnuniyeti yüksekti.  

Sonuç ve Öneriler: Uzaktan eğitim öğrenci memnuniyeti orta düzeyde bulunmuştur. Algılanan 

stres düzeyleri azaldıkça ve dijital okuryazarlık düzeyleri arttıkça uzaktan eğitimde öğrenci 

memnuniyeti artmaktadır.        

Anahtar Kelimeler: Dijital Okuryazarlık, Uzaktan Eğitim, Algılanan Stres, SARS-Cov-2, 

Öğrenci Memnuniyeti 
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P-61 Periferik İntravenöz Katater Sonrası Damar Yolunda Yabancı Cisim: Olgu 

Sunumu 

Songül BİŞKİN ÇETİN1, Fatma CEBECİ1, Ozan ERBASAN1 

 
1Akdeniz Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Periferik intravenöz (PIV) katater uygulamaları en yaygın invaziv girişimlerden biridir 

ve hemşirelik girişimlerinin önemli bir parçasıdır. Uygulamalar ve sonrası takiplerde kanıta 

dayalı güncel kılavuz önerilerine uyulmamasının komplikasyon riskini artırdığı bilinmektedir. 

Sunulan olguda da görülen trombüsler, emboliye neden olarak ciddi sorunlara hatta ölümlere 

yol açabilmektedir.  

Amaç: Olgu, hastanelerde PIV kateter uygulamaları sırasında takibin önemini vurgulamak, 

ortaya çıkan sorunların maliyeti ile hasta güvenliğini tehdit eden komplikasyonlarına dikkat 

çekmek amacı ile sunulmuştur.  

Olgu: 52 yaşında erkek hasta 26 Ekim 2018 tarihinde sol el bileğinde ağrı, sertlik hissi ve sol 

el sırtında damar yolu kanülü kalma şikâyetleri ile acil servise başvurmuştur. Öyküsünde 

hastanın iki gün önce hiatal herni ameliyatı sonrası taburcu edildiği ve aynı gün periferik 

kateterin çıkarıldığı alanda şiddetli ağrı şikayeti ile acil servise başvurduğu görülmüştür. Acilde 

yapılan tetkikler sonrası hastaya Kalp ve Damar Cerrahi (KDC) konsültasyonu istenmiş 

muayene ve yapılan tetkikler sonrasında hastanın şikayeti bulunan damarına ilişkin cerrahi 

müdahale gereksinimi olduğuna karar verilmiştir. KDC tarafından lokal anestezi altında sol el 

karpel kemikler hizasında dorsel yüzde 1.5 cm’lik kesi ile yüzeyel venöz eksplorasyon 

yapılmıştır. Yüzeyel venden yapılan insizyonla ven içerisinden trombüs çıkarılmıştır. İnsizyon 

yapılan ven primer onarılmış ve 3 adet sütur ile kapatılmıştır. İşlem sonrası hasta KDC kliniğine 

yatırılarak takibi yapılmıştır.  

Sonuç ve Öneriler: Olguda IV katater uygulamalarının olası komplikasyonlarından trombüs 

oluşumu saptanmış ve buna bağlı olarak tekrar hastane yatışı ve yeni bir cerrahi müdahale 

gerçekleştirilmiştir. Hemşirelik sürecinin sık tekrarlanan vazgeçilmez uygulamalarından biri 

olan intravenöz girişimler hasta güvenliği açısından oldukça önemlidir.                          

Anahtar Kelimeler: Intravenöz katater, komplikasyon, trombüs, hasta güvenliği 
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P-62 Venöz Tromboembolizm Önleme Ekibi Kuruluş Süreci 

Süleyman ALTUN1, Atilla ARAL1, Özlem ELHAN1, Cansev KILIÇ SEVENCAN1, 

Birsen AKSOY1, Birgül YURDAKUL1 

 
1Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

 

ÖZET                      

Venöz Tromboembolizm (VTE) dünya çapında ciddi bir morbidite ve mortalite oranına sahip 

olup çoğunlukla hareketsizlikle ilişkilendirilen ciddi bir sağlık sorunudur. Tüm ırk ve etnik 

köken, tüm yaş gruplarında ve her iki cinsiyette görülebilmektedir. VTE’nin gelişmesinde 

birçok risk faktörü etkili olmakla birlikte cerrahi müdahaleleri takiben de oluşma oranı oldukça 

yüksektir. VTE Önleme Ekibi’nin en büyük amacı hastalarda embolik olayların oluşmasına 

engel olmaktır. Bu amaç doğrultusunda sahip olduğu temel anlayış ise önlemenin tedavi 

etmekten daha önemli olduğudur. Literatürde yer alan birçok çalışmanın önleme sürecinin 

tedavi sürecinden daha kolay ve daha az maliyetli olduğunu ortaya koyması bu anlayışı 

destekler niteliktedir. Bu ekip VTE’nin önlenmesine yönelik bakım standartlarını belirleme ve 

takip etme, hekim ve hemşirelerin eğitim gereksinimlerini tespit etme, eğitimler düzenleme ve 

uygulama, hastanede yatan her hastanın risk değerlendirme ölçeği aracılığı ile 

değerlendirilmesini sağlama, kullanılan mekanik profilaktik yöntemlerin doğru uygulanmasını 

sağlama, hastanede kullanılmayan profilaktik (mekanik/farmakolojik) yöntemleri araştırma, 

hastanede uygulanabilmesi için çalışmalar yapma ve uluslararası bilimsel çalışmaları takip 

etme gibi faaliyetler yürütmektedir. Türkiye’de bir ilk olan VTE Önleme Ekibi’nin VTE’yi 

büyük oranda azaltacağı görüşündeyiz.        

Anahtar Kelimeler: Venöz Tromboemblolizm, Risk Değerlendirilmesi, Profilaksi, Önleme 
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P-63 Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Yapılan Hemofili A Tanılı Hastanın 

Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu 

Tuğba ALBAYRAM1, Şükriye İlkay GÜNER1 

 
1Gaziantep Üniversitesi 

 

ÖZET             

Giriş: Hemofili olan hastalara uygulanacak cerrahi işlemler, kanama riski, yara yeri 

iyileşmesinde gecikme, mortalite ve morbiditeye yol açmaktadır.  

Amaç: Bu çalışmada “Hemofili” tanısı ile kalp ve damar cerrahi kliniğinde koroner arter bypass 

greft yapılan bir hastanın Roper, Logan ve Tierney Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeline göre 

günlük gereksinimlerinin saptanması ve bu gereksinimlere yönelik uygun girişimlerin 

planlaması amaçlanmıştır.  

Olgu: Olguda saptanan sorunlar; düşme riski, kanama riski, hastalık sürecine bağlı bilgi 

eksikliği, hava yolunu temizlemede etkisizlik, yorgunluk, ağrı, kan glikoz düzeyinin yüksek 

olması, uyku düzeninde bozulma ve fiziksel harekette bozulmadır. Bu verilere dayanarak, 

düşme riski, kanama riski, infeksiyon riski, ağrı, bilgi eksikliği, anksiyete, hava yolunu 

temizlemede etkisizlik, kan glikozunda değişkenlik riski, sıvı volüm dengesizliği riski, kişisel 

temizliğini sürdürmede yetersizlik, fiziksel harekette bozulma, yorgunluk, aktivite intoleransı, 

rol performansta etkisizlik, uyku örüntüsünde rahatsızlık tanıları ve uygun hemşirelik 

girişimleri ile hemşirelik bakımı oluşturulmuştur.  

Sonuç: Verilen bakımın sonucunda, hastanın günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesine ve 

sürdürmesine yardımcı olunmuş, ameliyat sonrası hemşirelik eğitimleri ile hasta ve yakınlarının 

gereksinimleri karşılanmıştır.       

Anahtar Kelimeler: Koroner arter bypass greft, Hemofili A, Günlük yaşam aktiviteleri, Hasta 

merkezli bakım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ – 2022” 

923 

 

P-64 Sağlık Disiplinleri Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerinde Pandeminin Etkisi 

Arzu İLÇE1, Ümmühan YİĞİT1 

 
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği 

 

ÖZET             

Giriş: Meslek seçimi; biyolojik (yaş, cinsiyet, fiziksel özellikler vb.), sosyolojik (duygular, 

değerler, baskılar, sosyal sınıf), psikolojik (tutum, değer ve yetenekler), ekonomik (ailenin 

ekonomik düzeyi, ülkenin ekonomik durumu), politik (mesleğe başlama olanakları, eğitim ve 

gelişim fırsatları), doğal afetler, beklenmedik olaylar gibi birçok farklı etmenden 

etkilenmektedir.  

Amaç: Araştırma, üniversitelerde bölüm tercihlerinde salgın koşullarında tercih yapan 

öğrencilerin değişen dünya ve ülkemiz sağlık koşullarında tercih ettikleri sağlık disiplini 

bölümlerini tercih etme nedenlerinde pandeminin olumlu/ olumsuz etkilerini belirlemek 

amacıyla planlandı.  

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan araştırmanın evrenini 2020-2021 yılı akademik 

döneminde Türkiye’de bulunan 207 üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), 

hemşirelik, diş hekimliği ile tıp fakültelerine kayıt yaptıran öğrenciler oluşturdu ve resmi izin 

yazısıyla birlikte araştırma linki ilgili bölümlere online form olarak gönderildi. Araştırmanın 

verileri bilgi formu ve “Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlere Yönelik Tutum Ölçeği” ile 

toplandı. Araştırma için bölgesel etik kurul onayı alındı (2020/271). Veriler bir istatistik 

programında kodlanarak, analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız örneklem t testi ve 

ANOVA testleri kullanıldı.  

Bulgular: Araştırmaya katılan 670 öğrencinin; %55,5’i hemşirelik, %21,2’si FTR, %14,8’i diş 

hekimliği ve %8,5’i tıp fakültesi bölümlerinden oluştu. Öğrencilerin %81,6’sı bölümü isteyerek 

seçtiklerini, %54,2’sinin meslekle ilgili bölümü seçmeden önceki görüşünün olumlu olduğu ve 

%84,9’unun bölümü seçmeden önce meslekle ilgili bilgi aldığını (ailesi, meslek üyeleri, sosyal 

medya, rehber öğretmeninden) ifade etti. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının mücadelesi 

(%62,4), toplumda ve sosyal medyada sağlık çalışanlarının birer kahraman gibi yer alması 

(%39,5), maddi olanaklarındaki iyileştirmeler (%23,6), toplumsal saygınlığı (%41,7) ve aile 

üyelerinden birinin COVİD-19 geçirmesi sonucunda (%4,8) mesleğe olan ilgilerinin arttığını 

ifade ettiler. Meslek seçimini etkileyen faktörlere yönelik tutum ölçeği puan ortalamaları 

65,35±10,62 olarak saptandı. Öğrencilerin ölçek puan ortalamaları ile mesleği isteyerek seçme, 

birinci sırada tercih yapanların arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken, cinsiyet 

değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmadı(p<0,05). Öğrencilerin %80,2’sinin sağlık 

ile ilgili meslekleri seçmelerinin en önemli nedeninin insanlara yardım etme ve sorunlarını 

çözmeyi sevmeleri nedeniyle olduğu belirlendi. Öğrencilerin %69,1’i bölüm tercihlerinde 

pandeminin etkisi olmadığı bildirdi. Sonuç ve Öneriler: Sağlık disiplini öğrencilerinin bölüm 

tercihinde yarıdan fazlası COVİD-19 pandemisinin etkisinin olmadığını ifade etse de bu 

dönemde sağlık çalışanlarının mücadelesinden, toplumda ve medyada sağlık ile ilgili meslek 

gruplarının saygınlığının artmasından etkilendiği belirlendi.      

Anahtar Kelimeler: Meslek seçimi, pandemi, tercih, öğrenci, sağlık disiplinler 

 


