
1 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 

  



2 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

İÇİNDEKİLER 

 

                                                                                                                       Sayfa 

 

ÖNSÖZ                                                                                                          3 

KURULLAR                                                                                                 4-5 

BİLİMSEL PROGRAM                                                                              6-9 

KONFERANS/PANEL                                                                                10-306 

SÖZEL BİLDİRİLER                                                                                 307-464 

POSTER BİLDİRİLER                                                                               465-821 

BİLGİ GÜNCELLEME OTURUMLARI                                                 822-985 

 

 

 

  



3 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

ÖNSÖZ 

  
Değerli Meslektaşlarımız, 

Yirmi yıldır cerrahi ve ameliyathane hemşirelerinin bilimsel gelişimi için faaliyet 

gösteren Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneğimizin geleneksel olarak iki yılda 

bir düzenlediği Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongresinin onuncusu 2-5 

Kasım 2017 tarihlerinde Antalya- Trendy Lara Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.  

Kongremizin hemen öncesinde özel konulara yönelik altı ayrı bilgi güncelleme oturumu 

yapılmıştır. Bu oturumlarda alanında uzman konuşmacılar tarafından güncel bilgiler 

aktarılmış, uygulama alanları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Kongre 

süresince; 13 ulusal, 2 uluslararası panel, 3 konferans, bir zıt panel, biri uluslararası olan 8 

sözel bildiri oturumu gerçekleştirilmiştir. Kongremize bilimsel kurulumuzun incelemesi 

sonucunda 74 adet sözel, 184 adet poster olmak üzere toplam 258 adet bildiri kabul edilmiştir. 

Alanında uzman 73 konuşmacının yer aldığı oturumlarımız siz değerli katılımcılarımızın 

katkılarıyla zenginleşmiştir.  

Kongremize bilimsel katkıları olan değerli hocalarımıza, bilimsel kurulumuza, tüm 

konuşmacılarımıza, bildiri ile ve dinleyici olarak katılan meslektaşlarımıza, maddi katkıları 

olan ve kitabın sonunda isimleri yer alan endüstrinin değerli temsilcilerine, kongrenin 

gerçekleştirilmesinde özverili ve içten çalışan düzenleme kurulu üyelerimize ve MOTTO 

firmasına çok teşekkür ediyoruz. 

Önceki kongrelerimizde olduğu gibi, kongredeki sunumların kalıcı olması açısından bu 

bildiri kitabı hazırlanmıştır. Kitabın kongre katılımcıları ve tüm meslektaşlarımıza yararlı 

olması ve kongrenin amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunması en içten dileğimizdir. 

Kitabın basımında destek sağlayan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı, 

Yurt içi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programına teşekkür ediyoruz. 

Düzenleme kurulu adına kongremizin siz değerli meslektaşlarımız için yararlı olduğunu 

ümit ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. 

 

Kongre Başkanı 

Prof. Dr. Filiz ÖĞCE       

Türk Cerrahi ve Ameliyathane                            

Hemşireleri Derneği Başkanı &    

İzmir Ekonomi Üniv. Sağlık Bilimleri Fak.  

Hemşirelik Bölüm Başkanı 
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ONURSAL BAŞKAN 

 

Neriman AKYOLCU 

  

KONGRE BAŞKANI 

 

Filiz ÖĞCE 

 

KONGRE SEKRETERLERİ 

 

Hale TURHAN DAMAR 

Buket AKYOL ÇELİK 

  

DÜZENLEME KURULU 

 

Filiz ÖĞCE 

Özgül KARAYURT 

Meryem YAVUZ VAN GIERSBERGEN 

Fatma DEMİR KORKMAZ 

Emel YILMAZ 

Dilek ÇAKIR UMAR 

Huriye VURAL 

ÖZLEM BİLİK 

Yelda CANDAN DÖNMEZ 

Hale TURHAN DAMAR 

Buket AKYOL ÇELİK 

Arzu ASLAN 

Zeynep DEVECİ 

 
Bilimsel Ödül Değerlendirme Kurulu 

 

Nuray Akyüz 

Dilek Aygin 

Ayla Akkaş Gürsoy 

Jaana Kistiina 

Adalet Koca Kutlu 

Seher Deniz Öztekin 

Özge Uzun 

  

Not: Soyisim alfabetik sıralamaya göre sıralanmıştır. 

  

 
KİTAP EDİTÖRLERİ 

 

Filiz ÖĞCE 

Yelda CANDAN DÖNMEZ 

Buket ÇELİK 

Hale TURHAN DAMAR 
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BİLİMSEL KURUL 
 

Neriman AKANSEL Uludağ Üniversitesi Sağlik Bilimleri Fakültesi 

Sevban ARSLAN Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulu 

Dilek AYGİN Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Nurhan BAYRAKTAR Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Hülya BULUT Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fatma CEBECİ Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Yeliz CİĞERCİ Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksekokulu 

Fiona MAREE COYER Queensland University of Technology School of Nursing 

Rahşan ÇAM Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

İkbal ÇAVDAR İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Gulay Oyur ÇELİK İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Sevilay ŞENOL ÇELİK Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Sevim ÇELİK Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Dilek ÇİLİNGİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Sevil GÜLER DEMİR Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ümmü YILDIZ FINDIK Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Nurdan GEZER Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

İlkay COŞKUN GÜNER Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Aysel GÜRKAN Marmara Üniversitesi Sağlik Bilimleri Fakültesi 

Ayla AKKAŞ GÜRSOY Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Arzu İLÇE Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Neziha KARABULUT Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Mevlüde KARADAĞ Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Azize KARAHAN Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ioannis KOUTELEKOS Technological Educational Institute of Athens Faculty of Health and Caring Professions 

Adalet KOCA KUTLU Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Ayfer ÖZBAŞ İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Nadiye ÖZER Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Seher DENİZ ÖZTEKİN İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Jaana KRISTIINA PERTTUNEN JAMK University Applied Sciences 

Nick SANTAMARIA University of Melbourne School of Health Science 

Aklime SARIKAYA İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yazile SAYIN Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Sevinç TAŞTAN Girne Amerikan Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 

Arzu TUNA SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Fatma VURAL Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Christine WILLEMS Haute Ecole Léonard de Vinci Institut Parnasse-ISEI 

Ayla YAVA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

Tülin YILDIZ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Meryem YILMAZ Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 
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TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ 

KONGRELERİ 1996-2017 

 

 
Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN 

 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

 

Ülkemizde ilk ameliyathane hemşireliği kongresi 1996 yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik 

Yüksekokulu Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenmiştir.  Prof. Dr. F. 

Alev DIRAMALI ve Anabilim Dalı çalışanlarının katkıları ile 6 Ocak 1998 de “Ameliyathane 

Hemşireleri Derneği” kurulmuştur. Dernek Ekim 2002 tarihinde gerekli düzenlemeler yapılarak  

“Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği” ismini almıştır. 22.06.2005 tarihinde T.C. İç İşleri 

Bakanlığı’nın yazısı ile derneğin adının başında “Türk” kelimesi kullanılmasına izin verilmiş ve 

dernek “Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği” adını almıştır. 1998-2008 yılları arasında 

dernek başkanlığı Prof. Dr. F. Alev DIRAMALI tarafından büyük özveri ve başarı ile tüm Türkiye’de 

sürdürülmüştür. Mesleğimize yaptığı değerli ve önemli katkılarından dolayı Merhum Hocamızı saygı 

ve sevgi ile anıyoruz.  

Daha sonraki Dernek başkanlığı görevini  

2008-2012 yıllarında Doç. Dr. Meryem Yavuz,  

2012-2014 yıllarında Doç. Dr. Şenay Kaymakçı  

2014-2017 yıllarında Prof. Dr. U. Filiz Öğce yürütmektedir. 

1999-2017 yılları arasında Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği tarafından 9 adet 

Kongre düzenlenmiştir. Yazar tüm kongre organizasyonlarında düzenleme kurulu üyesi olarak görev 

yapmış olup bu kongrelerin genel bir değerlendirilmesinin bundan sonraki yapılacak kongrelere yol 

gösterici olması dileğiyle bu çalışmayı planlamıştır.  

Amaç: 1996-2017 yılları arasında yapılan Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Kongrelerinin 

genel ve bildirilerinin incelenmesi amacıyla planlandı. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi: Tanımlayıcı geriye dönük (retrospektif) 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Çalışmanın Evren ve Örneklemini 1996-2015 yılları arasında 

Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği tarafından düzenlenen aşağıda belirtilen 

kongrelerin tam metin ve özet metin kitapları oluşturdu. 

1. 26-27 Eylül 1996- I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu İZMİR (Program 

kitapçığı, Konuşmalar ve bildiriler tam metin) 

2. 16-17 Eylül 1999- II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu İZMİR (Program 

kitapçığı, Konuşmalar ve bildiriler tam metin) 

3. 25-27 Ekim 2001- III. Ulusal - I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi 

İSTANBUL(Program ve bildiriler özet metin) 
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4. 22-26 Ekim 2003- 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kuşadası-AYDIN 

(Konuşmalar ve bildiriler tam metin) 

5. 04-08 Eylül 2007- Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi GAZİANTEP 

(Konuşmalar tam metin ve bildiriler özet metin) 

6. 3-6 Mayıs 2009- VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kuşadası-AYDIN 

(Konuşmalar ve bildiriler tam metin) 

7. 5-8 Mayıs 2011- VII. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Çeşme- 

İZMİR (Konuşmalar ve bildiriler tam metin) 

8. 21-24 Kasım 2013 –VIII. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kuşadası-

AYDIN (Konuşmalar ve bildiriler tam metin) 

9. 12-15 Kasım 2015 IX. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Dalaman- 

Muğla (Konuşmalar ve bildiriler tam metin) 

10. 2-5 Kasım 2017 X. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Antalya 

(Konuşmalar (Power Point) ve bildiriler özet metin E- kitap çevrimiçi) 

 

Veri Toplama Yöntemi: Veri toplama aracı olarak, araştırmacının hazırladığı veri formu 

kullanılmıştır. Veri formu panel, konferans, konuşmacı, sözel-poster bildiri, bildiriyi hazırlayan kişi 

sayısı, kurum, konu, yayınlanma şekli gibi toplam 25 sorudan oluşmaktadır. 

Verilerin değerlendirilmesi: Verilerin değerlendirmesi PSPP (Public/social/private partnership) 

programında yapılmış olup sayı, yüzde, ortalama, karşılaştırmalı verilerde ki kare veri analizleri 

kullanılmıştır. PSPP veri analizinde kullanılan ücretsiz bir yazılımdır. Bu çalışmada Version 0.10.2 / 

July 23, 2016 kullanıldı. (https://en.wikipedia.org/wiki/PSPP) 

Etik: Veriler basılı kitaplardan herhangi bir yorum yapmaya gerek olmayan gerçek veriler ile 

toplandığı için etik ikilem oluşturacak bir durum bulunmamaktadır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1 Kongrelerde sunulan bildirilerin yıllara göre dağılımı 

Yıl Sayı Yüzde 

1996 42 4.4 

1999 22 2.3 

2001 38 4.0 

2003 43 4.5 

2007 85 9.0 

2009 137 14.5 

2011 70 7.4 

2013 85 9.0 

2015 169 17.8 

2017 257 27.1 

TOPLAM 948 100.0 

 

Tablo 2 Kongrelerde sunulan bildirilerin sunum türlerine göre dağılımı 

Bildiri Türü Sayı Yüzde 

Poster Bildiri 307 32.4 

Sözel Bildiri 641 67.6 

TOPLAM 948 100.0 

 

Tablo 3 Bildirilerin türlerinin yıllara göre dağılımı 

Kongre 

yılı 

Sözel bildiri Poster bildiri Toplam 

https://en.wikipedia.org/wiki/Public/social/private_partnership
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 Sayı  Yüzde  Sayı  Yüzde  Sayı  Yüzde  

1996 - - 42 100 42 100 

1999 - - 22 100 22 100 

2001 18 47.37 20 52.63 38 100 

2003 17 39.53 26 60.47 43 100 

2007 36 42.35 49 57.65 85 100 

2009 40 29.20 97 70.80 137 100 

2011 28 40.00 42 60.00 70 100 

2013 30 35.29 55 64.71 85 100 

2015 29 17.16 140 82.84 169 100 

2017 74 28.8 183 71.2 257 100  

Toplam  307 32.4 641 67.6 948 100 

(X
2
=91.306, SD=9, p=0.000) 

 

Tablo 4 Bildirilerde kişilerin sayılarının dağılımı 

Bildiri Kişi Sayısı Sayı Yüzde 

1 kişi 120 12.7 

2 kişi 370 39.0 

3 kişi 203 21.4 

4 kişi 116 12.2 

5 kişi 64 6.8 

6 kişi 36 3.8 

7 kişi 18 1.9 

8 kişi 12 1.3 

9 kişi 2 0.2 

10 kişi 6 0.6 

12 kişi 1 0.1 

TOPLAM 948 100.0 

 

Tablo 5 Bildirilerdeki kişi sayılarının ortalamalarının dağılımı 

Bildiri Kişi Sayısı  

Ortalama 2.93 

Standart Sapma 1.65 

Minimum 1.00 

Maximum 12.00 

TOPLAM 2781 

Toplam 948 adet bildiride en az 1, en fazla 12 kişiden oluştuğu, ortalama 2.93+ 1.65 olduğu toplam 

2781 kişi olduğu görüldü.  

 

Grafik 1 Bildiri kişi sayılarının dağılım 
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Tablo 6 Bildirilerde birinci kişilerin unvanlarının dağılımı 

Kişi Ünvanı Sayı Yüzde 

Profesör 35 3.7 

Doçent  68 7.2 

Yardımcı Doçent  243 25.6 

Araştırma Görevlisi 188 19.8 

Hemşire 272 28.7 

Hekim 4 0.4 

Öğrenci 56 5.9 

Öğretim Görevlisi 79 8.3 

Yabancı 3 0.3 

TOPLAM 948 100.0 

 

Grafik  2 Bildirilerdeki birinci kişi unvanlarının dağılım 
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Tablo 7 Bildiri sunan birinci bireylerin kurumlarının dağılımı 

Kurum Türü Sayı Yüzde 

Devlet üniversitesi 463 67.00 

Üniversite Hastanesi 91 13.17 

Devlet Hastanesi 62 8.97 

Özel Hastane 42 6.08 

Özel Üniversite 33 4.78 

Toplam 948 100.00 

 

Tablo 8 Bildiri sunan birinci kişilerin yıllara göre kurumlarının dağılımı 

Kurum Türü 1996 1999 2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Sayı Yüzde 

Devlet 

üniversitesi 

32 13 19 37 74 95 44 44 105 194 455 67.21 

Üniversite 

Hastanesi 

4 6 8 2 6 18 7 15 25 6 87 12.85 

Devlet 

Hastanesi 

3 2 - 2 3 12 11 10 19 27 61 9.01 

Özel Hastane 3 1 11 1 2 10 5 4 5 10 41 6.06 

Özel Üniversite - - - 1 - 2 3 12 15 18 33 4.87 

Toplam 42 22 38 43 85 137 70 85 169  948 100.00 

(X
2
=147,661, SD=45, p=0.000) 

 

Tablo 9 Bildirilerin hemşirelik okullarına göre dağılımı 

Okul Türü 1996 1999 2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Sayı Yüzde 

SYO 1 1 2 16 39 61 30 28 33 37 248 26.2 

HYO 31 12 18 21 35 41 10 - 7 4 179 18.9 

SBF - - - - - 7 11 25 68 94 205 21.6 

HF - - - - - - - 15 35 61 111 11.7 

MYO - - - - 2 1 1 1 3 6 14 1.5 
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Okul Dışı 

Kurum 

10 9 18 6 9 27 18 16 23 55 190 20.0 

Toplam 42 22 38 43 85 137 70 85 169 257 948 100.00 

(X
2
=561,296, SD=54, p=0.000) 

 

Tablo 10 Bildirilerin basım türüne göre dağılımı 

Basım Türü Sayı Yüzde 

Tam metin 376 54.41 

Özet metin 301 43.56 

Metni basılmayan (programda var) 14 2.03 

Toplam 948 100.00 

 

Tablo 11 Bildirilerin yıllara göre basım türlerinin dağılımı 

Bildiri basım 

Türü 

1996 1999 2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Sayı Yüzde 

Özet metin - - 38 2 85 22 22 35 97 257 558 58.9 

Tam metin 35 15 - 41 - 115 48 50 72 - 376 39.7 

Metni basılmayan 7 7 - - - - - - - - - 1.5 

Toplam 42 22 38 43 85 137 70 85 169 257 948 100.00 

(X
2
=740.146, SD=18, p=0.000) 

 

Tablo 12 Bildirilerin türlerine göre dağılımı  

Bildirilerin türü  Sayı Yüzde 

Araştırma  592 62.4 

Derleme  275 29.0 

Literatür tarama 42 4.4 

Olgu sunumu 39 4.1 

Toplam 948 100.00 

 

 

 

 

 

Grafik 3 Bildirilerin türlerine göre dağılımı 
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Tablo 13 Bildirilerin türlerinin yıllara göre dağılımı  

Bildirilerin 

türü 

1996 1999 2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Sayı Yüzde 

Araştırma  22 11 10 23 61 67 40 69 120 169 592 62.4 

Derleme  20 11 27 20 24 70 30 9 28 36 275 29.0 

Literatür 

tarama 

- - - - - - - 3 12 27 42 4.4 

Olgu sunumu - - 1 - - - - 4 9 25 39 4.1 

Toplam 42 22 38 43 85 137 70 85 169 257 948 100.00 

(X
2
=205.713, SD=27, p=0.000) 

 

 

Tablo 14 Bildirilerin bölgelere göre dağılımı  

Bölgeler  Sayı Yüzde 

Ege Bölgesi  434 45.8 

Marmara Bölgesi 218 23.0 

İç Anadolu Bölgesi 137 14.5 

Karadeniz Bölgesi 66 7.0 

Doğu Anadolu Bölgesi 40 4.2 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi 30 3.2 

Akdeniz Bölgesi 17 1.8 

Hollanda + Portekiz + Kıbrıs 6 0.6 

Toplam 948 100.00 
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Grafik 4 Bildirilerin bölgelere göre dağılımı 

 
 

Tablo 15 Bildirilerin yıllara göre bölge dağılımı 

Bölgeler 1996 1999 2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Sayı Yüzde 

Ege Bölgesi  14 14 13 23 61 87 29 45 62 85 434 45.8 

Marmara 

Bölgesi 

10 4 12 6 5 27 17 14 45 78 218 23.0 

İç Anadolu 

Bölgesi 

15 3 9 3 7 14 11 11 26 38 137 14.5 

Karadeniz 

Bölgesi 

- - - 2 1 3 10 4 28 18 66 7.0 

Doğu Anadolu 

Bölgesi 

3 - 2 1 5 3 2 8 4 12 40 4.2 

Güney Doğu 

Anadolu 

Bölgesi 

- 1 1 7 6 2 0 3 4 6 30 3.2 

Akdeniz 

Bölgesi 

- - - 1 - 1 1 0 0 14 17 1.8 

Hollanda + 

Portekiz+ 

Kıbrıs 

- - 1 - - - - - - 5 6 0.6 

Toplam 42 22 38 43 85 137 70 85 169 257 948 100.00 

(X
2
=217.211, SD=63, p=0.000) 

 

Tablo 16 Bildirilerin illere göre dağılımı 

İller  Sayı Yüzde 

İzmir 304 32.1 

İstanbul 128 13.5 

Ankara  92 9.2 

Manisa  46 4.9 

Trabzon  24 2.5 

Erzurum 24 2.5 

Afyon  23 2.4 

Sakarya  21 2.2 

Edirne 19 2.0 

Denizli  19 2.0 

Aydın  18 1.9 
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Gaziantep 17 1.8 

Toplam 66 ilden bildiri gelmiş olup en fazla bildiri olan 12 il verilmiştir. 

Tablo 17 Kongre genel bilgilerinin dağılımı 

Kongre  1996 1999 2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Konuşmacı sayısı 10 17 23 20 30 23 43 66 56 57 

Yabancı 

konuşmacı sayısı  

5 - 3 - 1 - 5 3 1 4 

Türk konuşmacı 

sayısı 

5 17 20 20 29 23 38 63 55 53 

Konuşmacı 

kurum sayısı  

9 11 14 13 17 12 25 53 40 26 

Panel sayısı  1 4 9 5 7 5 6 13 13 16 

Konferans sayısı 6 6 2 2 2 1 4 5 4 3 

Forum sayısı  Work 

Shop 
- - 4 1 45 dak 

tartısma 

3 adet 

1 1 -  

 

Tablo 17 Yabancı konuşmacıların yıllara göre dağılımı  

Kongre  1996 1999 2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Sayı 

Yabancı 

konuşmacı 

sayısı  

5 - 3 - 1 - 5 3 1 4 22 

Yabancı 

konuşmacı 

Ülke 

Fransa  

Kanada  

İngiltere  

 Amerika  

Avusturya 

 Amerika - 

Türk  

  Almanya 

Amerika 

Slovakya 

Kanada -

Türk 

İngiltere - 

Türk 

İrlanda  

Hollanda  

Kolombiya 

İngiltere İngiltere 

Finlandiya 

Birleşik Arap 

Emirliği 

Yunanistan - 

Online 

 

 

Tablo 18 Konuşmacıların yıllar ve bölgelere göre dağılımı 

Bölgeler 1996 1999 2001 2003 2007 2009 2011 2013 2015 2017 

Ege Bölgesi  - 11 2 13 10 15 21 20 25  

Marmara Bölgesi 4 3 16 3 8 4 14 16 16  

İç Anadolu 

Bölgesi 

1 2 - 2 - 4 3 4 7  

Doğu Anadolu 

Bölgesi 

- - - 1 1 - - - 1  

Güney Doğu 

Anadolu Bölgesi 

- - - 1 6 - - 2 2  

Akdeniz Bölgesi - - - - - - 1 1 1  

Karadeniz Bölgesi - - - - - - - - 3  

Kıbrıs  - - - - - - - - 2  

TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ  

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ 

1997-1998 Dönemi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri 

  

1 - Alev DRAMALI 

2 - Türkan ÖZBAYIR 

3 - Meryem YAVUZ 

4 - Şenay KAYMAKÇI 

5 - Meral ATAY 

6 - Selma SOLMAZ 

7 - Aklime DİCLE 
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 1998-2000 Dönemi Yönetim Kurulu 

  

1 - Alev DRAMALI 

2 - Türkan ÖZBAYIR 

3 - Şenay KAYMAKÇI 

4 - Selma SOLMAZ 

5 - Aklime DİCLE 

DENETİM KURULU 

1 - Seniha ZEREN 

2 - Sevgi KAYA 

3 - Serap NAS 
 

   

  

2000-2002 Dönemi Yönetim Kurulu 

1 - Alev DRAMALI 

2 - Fatma DEMİR 

3 - Yelda CANDAN DÖNMEZ 

4 - Seren SEZGİN 

5 - Nilgün DENİZ SASA 

DENETİM KURULU 

1 - Şenay KAYMAKÇI 

2 - Türkan ÖZBAYIR 

3 - Seniha ZEREN 
 

  

  

  

2002-2004 Dönemi Yönetim Kurulu 

1 - Alev DRAMALI 

2 - Fatma DEMİR 

3 - Yelda CANDAN DÖNMEZ 

4 - Esma TOPRAK ÖZŞAKER 

5 - Gülay OYUR ÇELİK 

DENETİM KURULU 

1 - Şenay KAYMAKÇI 

2 - Meryem YAVUZ 

3 - Serap DERİNSU 
 

  

  

 2004-2006 Dönemi Yönetim Kurulu 

1 - Alev DIRAMALI 

2 - Fatma DEMİR 

3 - Yelda CANDAN DÖNMEZ 

4 - Esma TOPRAK ÖZŞAKER 

5 - Gülay OYUR ÇELİK 

DENETİM KURULU 

1 - Arzu TUNA MALAK 

2 - Meryem YAVUZ 

3 - Dilek DALLI 
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 2006-2008 Dönemi Yönetim Kurulu 

1 - Alev DIRAMALI 

2 - Fatma DEMİR 

3 - Yelda CANDAN DÖNMEZ 

4 - Esma TOPRAK ÖZŞAKER 

5 - Gülay OYUR ÇELİK 

DENETİM KURULU 

1 - Meryem YAVUZ 

2 - Şenay KAYMAKÇI 

3 - Adalet KOCA KUTLU 
 

 

  

 

2008 Haziran- Aralık Dönemi Geçici Yönetim Kurulu 

1 - Meryem YAVUZ 

2 - Şenay KAYMAKÇI 

3 - Esma ÖZŞAKER 

4 - Elif DİRİMEŞE 

5 - Adalet KOCA KUTLU 

DENETİM KURULU 

1 - Aliye OKGÜN 

2 - Eda DOLGUN 

3 - Güler OKYAR 
 

  

  

 

2008-2010 Yönetim Kurulu 

1- Meryem YAVUZ 

2- Şenay KAYMAKÇI 

3- Esma ÖZŞAKER 

4-ElifDİRİMEŞE 

5- Aliye OKGÜN 

Denetim Kurulu 

1- Nergis TER 

2- Eda DOLGUN 

3- Güler OKYAR 
 

  

 2010-2012 Dönemi Yönetim Kurulu 

1. Meryem YAVUZ 

2. Şenay KAYMAKÇI 

3. Esma ÖZŞAKER 

4. Aliye OKGÜN ALCAN 

5. Yelda CANDAN DÖNMEZ 

Denetim Kurulu 

1. Nergis TER 

2. Eda DOLGUN 

3. Güler OKYAR 
 

2012-2014 Dönemi Yönetim Kurulu 

1. Şenay KAYMAKÇI 

2. Filiz ÖGCE 

3. Yelda CANDAN DÖNMEZ 
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4. Eda DOLGUN 

5. Dilek ÇAKIR UMAR 

Denetim Kurulu  

1 - Arzu ASLAN 

2 - Yasemin ALTINBAŞ 

3 - Selda SAYIN 

2014-2017 Dönemi Yönetim Kurulu 

1. Filiz ÖGCE 

2. Dilek ÇAKIR UMAR 

3. Hale TURHAN DAMAR 

4. Buket ÇELİK 

5. Özgül KARAYURT 

(Gül Özlem YILDIRIM,  Adalet KOCA KUTLU, Güler OKYAR bu dönem yönetim kurullarında yer 

almıştır) 

Denetim Kurulu  

1- Burçak ŞAHİN KÖZE 

2- Arzu ASLAN 

3- Selda SAYIN 

 

KONGRE DÜZENLEME KURULLARI 

 

I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu İZMİR  

Kongre Başkanı: Alev DIRAMALI 

Sekreterler: Türkan ÖZBAYIR, Meryem YAVUZ, 

Düzenleme Kurulu: Şenay KAYMAKÇI, Meral ATAY,  Fatma DEMİR. G. Özlem YILDIRIM 

II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu İZMİR  

Kongre Başkanı: Alev DIRAMALI 

Sekreterler: Türkan ÖZBAYIR, Fatma DEMİR. 

Düzenleme Kurulu: Şenay KAYMAKÇI, Yelda CANDAN, Aklime DİCLE, Selam SOLMAZ 

III. Ulusal - I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi İSTANBUL  

Kongre Başkanı: Deniz Şelimen 

Onursal Başkan: Perihan VELİOĞLU, Turay YARDIMCI 

Sekreter: Dilek ZENCİROĞLU 

Düzenleme Kurulu: Ayşe ARI, Nebahat ASLAN, Fatma ETİ ASLAN, Suna CANDAN, Nuray ERDEMİR 

ÇAKMAK, Aylin ERDİM, Naciye ERİM, Türkan ÖZBAYIR, Hale ÖZÇETİN, Yasemin ÖZKAYA, Sabahat 

SOYLU, Nuran UÇAR 

IV. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği KUŞADASI-AYDIN 

Kongre Başkanı: Alev DIRAMALI 

Sekreterler: Fatma DEMİR 

Düzenleme Kurulu: Alev DRAMALI, Şenay KAYMAKÇI, Türkan ÖZBAYIR, Meryem YAVUZ van 

GIERSBERGEN, Fatma DEMİR, Yelda CANDAN DÖNMEZ, Gülay OYUR ÇELİK, Esma ÖZŞAKER, Dilek 

KIRIEKER, Güldemay GÜRSEL, Ayşen ÖZEL, Fatma AYDIN 

V. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi GAZİANTEP 

Kongre Başkanı: Alev DIRAMALI 

Sekreterler: Fatma DEMİR 

Düzenleme  Kurulu: Türkan ÖZBAYIR, Meryem YAVUZ,  Yelda CANDAN DÖNMEZ, Gülay OYUR ÇELİK, 

Esma ÖZŞAKER, Dilek KIRIEKER, Güldemay GÜRSEL, Ayşen ÖZEL, Fatma AYDIN 

VI. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi KUŞADASI-AYDIN 

Kongre Başkanı: Meryem YAVUZ 

Onursal Başkan: Güler AKSOY 

Sekreterler: Türkan ÖZBAYIR 
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Düzenleme Kurulu: Şenay  ÖZEN KAYMAKÇI, Fatma DEMİR KORKMAZ, Esma ÖZŞAKER,  Nurten 

TAŞDEMİR,  Elif DİRİMEŞE, Züleyha SEKİ, Aliye OKGÜN, Aklime DİCLE, Adalet KUTLU KOCA, Gülşen 

BİLDİK, Gülay EŞREFGİL, İlkay COŞKUN GÜNER 

VII. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi ÇEŞME- İZMİR 

Kongre Başkanı: Meryem YAVUZ 

Onursal Başkan: Çiçek FADILOĞLU – Candeğer YILMAZ 

Sekreterler: Esma ÖZŞAKER, Elif DİRİMEŞE, Aliye OKGÜN 

Düzenleme Kurulu: Fatma DEMİR KORKMAZ,  Şenay KAYMAKÇI, Kevser KARACABAY, Burçak ŞAHİN 

KÖZE, Selda KARAVELİ, Serpil KIR, Feray YÜCESOY, Gülay EŞREFGİL, Özlem KARADAĞ, Birsen 

YANILMAZ 

VIII. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi KUŞADASI-AYDIN 

Kongre Başkanı: Şenay KAYMAKÇI - Meryem YAVUZ  

Onursal Başkan: Fethiye ERDİL 

Sekreterler: Yelda CANDAN DÖNMEZ, Eda DOLGUN 

Düzenleme Kurulu: Fatma DEMİR KORKMAZ, Filiz ÖĞCE, Türkan ÖZBAYIR, Dilek ÇAKIR UMAR, Esma 

ÖZŞAKER, Burçak ŞAHİN KÖZE, Selda KARAVELİ, Arzu ASLAN, Aliye OKGÜN ALCAN, Müjgan 

KABATAŞ, Yasemin ALTINTAŞ 

IX. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi DALAMAN- MUĞLA 

Kongre Başkanı: Filiz ÖĞCE -  Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN  

Onursal Başkan: Sevgi HATİPOĞLU 

Sekreterler:  Dilek ÇAKIR UMAR, Yelda CANDAN DÖNMEZ 

Düzenleme Kurulu: Pınar ONGÜN, Eda DOLGUN, Özgül KARAYURT, Aliye OKGÜN ALCAN, Burçak 

ŞAHİN KÖZE, Arzu ASLAN, Özlem SOYER GEÇKİL, Güler OKYAR 

X. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi ANTALYA 

Kongre Başkanı: 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 

 

SONUÇ 

Mesleğimizin daha görünür ve hak ettiği konumlara ulaşmasında Türk Cerrahi ve Ameliyathane 

Hemşireleri Derneğinin 19 yıllık 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 sağlamıştır. 

Tüm bu bilimsel faaliyetlerde desteklerini veren Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri 

Derneğinin tüm yönetim kurulu üyelerini, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği 10. 

Kongresinin düzenleme kurulu üyelerini, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu – Fakültesi 

Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üye ve elemanlarını, sayın hocalarımızı, 

kongrelerde konuşma ve bildirileri ile katkı sağlayan ve dinleyici olarak katılan tüm meslektaşlarımızı, 

kongrelerin yapılmasında bizlere destek veren endüstri temsilcilerini, kongre organizasyon firmalarını 

ve tüm bu süreçlerde emeği geçen herkesi kutluyor, mesleğimiz adına teşekkürlerimi ve saygılarımı 

sunuyorum. 
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AVRUPA HEMŞİRELİK HİZMETLERİ ÖDÜLÜ 2017 

 

Hemşire Fatma SUSAM ÖZSAYIN 

 

 ‘Avrupa Hemşirelik Hizmetleri Ödülü’ Avrupa Ameliyathane Hemşireleri Derneği (European 

Operating Room Nurses Association-EORNA) ve Ansell işbirliği ile düzenlenmektedir. Türkiye’de, 

EORNA üyesi olan Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği (TCAHD) tarafından temsil 

edilmektedir. Resmi web sitesinde ödülün gerekçesi ve amacı; ‘zorluklara rağmen sahnelerin 

arkasında büyük işler çıkaran ameliyathane hemşireleri, hak ettiği tanınırlığa sahip değildir. Bunu 

değiştirmek ve yaptıkları işte sadece mükemmel değil, aynı zamanda başkaları için ilham veren rol 

model hemşireleri kutlamak istiyoruz’ şeklinde açıklanmıştır.  

Bu ödüle aday gösterilecek kişilerin belirli özelliklere sahip olması beklenmektedir. Bunlar;  

 En az 18 yaşında ve hemşirelik diplomasına sahip olmak, 

 Hasta bakım ve kalitesini arttırma ile ilgili araştırmalar yapmak, 

 Bilimsel literatürü takip etmek ve destek vermek 

 Kendinin ve meslektaşlarının eğitim ve gelişimini desteklemek, 

 Hemşirelik uygulamalarında kanıta dayalı bilgiyi kullanmak, 

 Hasta güvenliği kurallarına uymak, 

Türk yetkililer tarafından Türkiye’nin temsilcisi belirlenip, uluslararası kurul tarafından adaylığı 

onaylandıktan sonra, Türkiye’nin adayı resmi web sitesinde yayınlanmıştır. 15 Mayıs 2017 tarihinde 

oylama süreci başlamış ve 16 Haziran 2017 tarihinde sona ermiştir. Herkesin günlük 3 oy kullanma 

hakkı vardı. 25 adayın katıldığı bu süreçte, toplamda 54.000 oy toplanmıştır. Türkiye’nin adayı Fatma 

SUSAM ÖZSAYIN 31.996 oy ile toplam oyların yarısından fazlasını alarak birinci olmuştur. Resmi 

web sitelerinde yayınlanan duyurular, sosyal medya ve basın-yayın yolu ile süreç hakkında kamuoyu 

bilgilendirilmiştir. Ülkemizden ve yurt dışından birçok meslektaşımız sosyal medya aracılığı ile 

desteklerini göndermiştir. Ayrıca konu ile ilgili yazılı ve görsel medyada da birçok haber ve röportaj 

yayınlanmıştır.  

Süreç sonunda ‘Ansell’ tarafından bağış yapılacak kurum ve kuruluşlar yetkililer tarafından 

belirlense de, Türkiye’deki çocuklarla ilgili bir kuruma bağış yapılması istek ve teklifimiz yetkililer 

tarafından kabul edilmiştir. Toplanan her oy hasta bir çocuk için umut olmuştur. 
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EUROPEAN NURSING SERVICES AWARD 2017 

 

Fatma SUSAM ÖZSAYIN 

 

The 'European Nursing Services Award' are organized in cooperation with the European 

Operating Room Nurses Association (EORNA) and Ansell. In Turkey, it is represented by the Turkish 

Surgery and Operating Room Nurses Association as a member of EORNA. The reason for the award 

is explained in the official web site as follows; ‘despite challenges, much of the great work O.R. 

nurses do is “behind the scenes” and does not get the recognition it deserves. We would like to change 

that and celebrate the O.R. nurses who are not just excellent at what they do, but who are also 

inspiring role models for others’. 

It is expected that nominees will have certain characteristics. These; 

• At least 18 years of age and having a nursing diploma, 

• To conduct research on patient care and quality improvement, 

• Follow and support the scientific literature 

• To support the education and development of yourself and your colleagues, 

• Using evidence-based knowledge in nursing practice, 

• To comply with patient safety rules, 

Candidate of Turkey  was published on the official website after the representative of Turkey 

was determined by the Turkish authorities and her nomination was confirmed by the international 

committee.The voting process began on May 15, 2017 and ended on June 16, 2017. Everyone had the 

right to vote 3 times in a day. In the process of joining 25 candidates, a total of 54,000 votes were 

collected. Turkey 's candidate Fatma SUSAM ÖZSAYIN has come first place with more than half of 

the total votes with 31,996 votes. The public was informed about the process through public 

announcements on official websites, social media and press and broadcasts media. Many of our 

colleagues from our country and abroad have supported the process by social media. In addition, many 

news and interviews have been published in press and broadcasts media. 

At the end of the process, although the institutions and organizations to be donated by 'Ansell' 

are determined by the authorities, the request and offer of donation to an institution related to children 

in Turkey has been accepted by the authorities. Every vote taken is hope for a sick child . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 

SAĞLIĞIMIZA SAHİP ÇIKALIM, RİSKLERİ AZALTALIM 

 

Prof. Dr. Neriman AKYOLCU 

 

İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 

Cerrahi Hemşireliği  AD. Emekli Öğretim Üyesi 

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi 
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                          HEMŞİRELİKTE İNOVASYON 

 

Dr. Yeliz DOĞAN MERİH  

 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım 

 Hizmetleri Müdürü 

 

Hemşireler hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek için sürekli değişime ayak 

uydurmak ve inovasyon sürecini hizmetlerine entegre etmek zorundadırlar. Bu aşamada hemşireler 

bakım kalitesini arttırmak için yeni ve yaratıcı faaliyetleri yürütmektedirler. Bu faaliyetler hasta bakım 

maliyetini azaltırken, bakım kalitesini de artırmaktadır. Proje;  tüm bu gereksinimler göz önüne 

alınarak hemşirelik hizmetlerinde inovasyon sürecini aktive etmek, hemşirelerin süreç konusunda 

farkındalıklarını belirlemek ve hemşirelik hizmetlerini geliştirmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

Proje İstanbul ilinde kadın doğum ve çocuk alanında hizmet veren bir eğitim araştırma hastanesinde 

gerçekleştirilmiştir. Hastanemiz hemşirelik hizmetlerinde inovasyon sürecini aktive etmek için bazı 

basamaklar takip edilmiştir. İlk adımda hemşirelerimizin farkındalıklarını düzenli eğitimler ile bilgi 

düzeyleri arttırılmış, koçluk sistemi ile bireysel danışmanlıklar başlatılmış, süreci cazip hale getirecek 

yarışmalar düzenlenmiş, ödül süreci ile katılım arttırılmış ve hemşirelikte inovasyon kültürü 

oluşturulmuştur.   

Hastanemizde 2012 yılında başlatılan hemşirelikte inovasyonu aktive etme süreci dahilinde; yarışma 

ve sempozyum süreçleri  gerçekleştirilmiştir. İlk yıl hemşirelerimiz 29 inovasyon projesi, ikinci yıl 33 

inovasyon projesi, üçüncü yıl 29 inovasyon projesi, dördüncü yıl 67, beşinci yıl 100 inovasyon projesi 

olmak üzere 5 yıllık süreçte hastanemiz hemşireleri toplam 250 inovatif proje geliştirmiştir.  Her biri 

yeni bir buluş özelliği taşıyan projeleri ile hemşirelerimizin bakım kalitesini arttırıcı, yeni ve yaratıcı 

faaliyetleri  desteklemeleri sağlanmıştır. İnovatif 30 proje için patent alma süreci tamamlanmıştır ve 

yeni buluşların üretimi için çalışmalar aktive edilmiştir.  

Hastanemizde 5 yıldır yürüttüğümüz hemşirelikte inovasyon süreci ile;  her geçen yıl daha da etkin 

projelerin oluşturulduğu belirlenmiştir. Hemşirelerde inovasyon sürecinin aktifleştirilmesinde; düzenli 

eğitimlerin, süreci tanıtacak, cazip hale getirecek, yol gösterecek bilimsel aktivitelerin yapılmasının ve 

rol model olmanın  yeri büyüktür.  
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EORNA 2017 TEMASI 

“CERRAHİ DUMANI KONTROL ET; GÜVENLİĞİ KORU” 

 

CERRAHİ DUMAN 

 

Arş. Gör. Dr. Aliye OKGÜN ALCAN 

 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Koter dumanı, diatermi dumanı, duman, duman bulutu, aerosol, biyoaerosol, buhar ve hava 

kontaminantları gibi çeşitli isimlerle anılan cerrahi duman elektro cerrahi üniteleri, lazer, ultrasonik 

aletler ve yüksek ısı kaynaklı elektrikli aletler gibi ısı üreten aletlerin kullanımıyla açığa çıkan zararlı 

bir yan üründür. Cerrahi işlemler sırasında kullanılan ısı üreten aletler ile hücrelere aktarılan enerji ısı 

açığa çıkararak hücredeki protein ve diğer organik maddelerin yanmasına ve komşu hücrelerde termal 

nekroz oluşmasına neden olmaktadır. Hücre içindeki sıvıların buharlaşması ve dokulardaki termal 

nekroz ile ortaya çıkan gaz ve partiküller cerrahi dumanı oluşturmaktadır (Alp et al. 2006, Ulmer 

2008, Yavuz van Giersbergen 2015, Watson 2017). 

Cerrahi dumanın içeriğinde bulunan çeşitli kimyasal ajanlar, mutajen gazlar, karsinojenler, 

DNA komponentleri ve human palilloma virüsü insan sağlığına potansiyel olarak zararlı kabul 

edilmektedir. Uzun vadeli etkileri tam olarak bilinmese de cerrahi dumanın hasta ve ameliyathane 

çalışanlarının sağlığı üzerine zararlı etkileri olabileceği belirtilmektedir  (Alp et al. 2006, Bigony 2007, 

Ulmer 2008, Nicholas et al. 2013, Yavuz ve ark. 2013, Yavuz van Giersbergen 2015, Yavuz et al. 

2015, Okgün Alcan ve ark. 2015Watson 2017,).  Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetimi (The 

Occupational Safety and Health Administration, OSHA)  her yıl 500.000’den fazla sağlık çalışanının 

cerrahi dumana maruz kaldığını belirtmektedir (OSHA 2017a, OSHA 2017b). Cerrahi dumandan 

korunmaya yönelik önlemler yeterince alınmadığında, mesleki yaşantıları boyunca cerrahi dumanın 

zararlı etkilerine maruz kalan ameliyathane çalışanlarında çeşitli sağlık sorunları meydana 

gelebilmektedir (Alp et al. 2006, Watson 2009, Benson et al. 2013, Yavuz ve ark. 2013, Okgün Alcan 

ve ark. 2015). Bunun yanında özellikle laparoskopik ameliyatlarda cerrahi dumanın yeterince 

boşaltılmamasına bağlı olarak hastaların methemoglobin ve karboksihemoglobin seviyesi artar. Bu 

durum hastada bulantı ve kusma meydana gelebilmesine neden olabilmektedir (Yavuz van 

Giersbergen 2015). Ayrıca cerrahi dumanın uygun yöntemlerle tahliye edilmesi ameliyat bölgesinin 

görülmesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ameliyathanelerde cerrahi dumandan korunmak hem 

hasta hem de çalışan güvenliği açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Ulusal Çalışan Güvenliği ve 

Sağlığı Enstitüsü (National Institute for Occupational Safety and Health- NIOSH), Amerikan Ulusal 

Standartlar Enstitüsü (American National Standards Institute- ANSI), Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention- CDC), Amerikan Cerrahi ve Ameliyathane 

Hemşireleri Derneği (Association of Perioperative Registered Nurses- AORN), Çalışan Güvenliği ve 

Sağlık Yönetimi (Occupational Safety and Heath Administration-OSHA) gibi bir çok kuruluş 

tarafından geliştirilen kılavuzlarda cerrahi dumandan korunmaya yönelik önlem alınması gerektiği 

belirtilmektedir (OSHA 2008, ANSI 2011, AORN 2015). Cerrahi dumanın önlenmesi için öncelikle 
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cerrahi ekip riskin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Bu önlemler, cerrahi duman 

oluşumunu en aza indirgemek, duman tahliyesi etkinliğini arttırmak, dumanın solunmasını engellemek 

için etkin maskeler kullanmak ve bu konuda personel eğitimini sağlamak olarak sınıflandırılabilir (Fan 

et al. 2009, Ball 2010, Mowbray et al 2013, OSHA 2017a, OSHA 2017b).  Cerrahi dumanın 

önlenmesi için aşağıda belirtilen güvenlik önlemleri alınmalıdır (OSHA 2008, ANSI 2011, AORN 

2015, OSHA 2017a, OSHA 2017b). 

 Cerrahi dumandan korunmaya yönelik yazılı politikalar oluşturulmalıdır. 

 Yoğun duman içeren cerrahi işlemler tanımlanarak bu işlemlerde elektrocerrahi ya da lazer 

ünitelerinin doku yanma seviyesi mümkün olan en alt seviyede tutulmalıdır.   

 Yumuşak kontakt lensler cerrahi dumanın içeriğindeki zehirli gazları absorbe eder. Bu nedenle 

cerrahi dumanın yeterince tahliye edilmediği durumlarda kontakt lens kullanılmamalıdır. 

 Literatürde cerrahi maskelerin 0.5 μm büyüklükteki partikülleri tuttuğu belirtilmektedir. 

Ancak cerrahi dumandaki partiküllerin %77’sinden fazlası 0.1 μm'den daha küçüktür. Bu 

nedenle cerrahi maskelerin cerrahi dumana karşı koruyuculuk sağlamamaktadır. Cerrahi 

dumandan korunmak için 0,1μm’nin altındaki partiküller için etkili olan yüksek filtrasyon 

etkinlikli (N95) maskeler kullanılmalıdır. Bu maskeler ağız ve burunu tamamen içine 

almalıdır.  

 Ameliyathanelerdeki havalandırma sistemlerinde %90 üzerinde hava filtrasyonu 

sağlanmalıdır. Genel kural olarak ameliyat odasında saatte en az 20 hava değişiminin olması 

gerekir.  

 Cerrahi dumanın oluştuğu tüm ameliyatlarda cerrahi duman, duman tahliye sistemleriyle 

tahliye edilmelidir.  

o Merkezi Duman Tahliye Sistemi: Aynı anda birden fazla ameliyathanenin duman 

tahliyesinin yapılmasını sağlar. Her an kullanıma hazırdır. Taşınabilir sistemlerden 

daha sessizdir. Maliyeti yüksektir. 

o Taşınabilir Duman Tahliye Sistemi: Duman tahliye cihazı bir vakum pompası, filtre, 

hortum ve bir giriş ağzından oluşmaktadır. Partikülleri tutmada filtre çok önemlidir.  

o Duvar Tipi Aspiratör: Az miktarda duman içeren durumlarda kullanılmalıdır. Sıralı 

filtre ile birlikte kullanılmalıdır.  

o Laparoskopik Filtrasyon Aletleri: Cerrahi duman kaynağına en yakın ve en geniş 

olan trokara bağlanmalıdır. Filtre bölümü cerrahi alandan uzağa ve trokar 

seviyesinden yükseğe yerleştirilmelidir. 

 İdeal duman tahliye sistemlerinde;  

o Vakum akımı 810- 1350 lt/dk arasında olmalı, 

o Partikül filtrasyonu %99,999 etkinlikle ve 0,1μm' un altında olmalı, 

o Koku uzaklaştırılmalı, 

o Filtrelenmiş hava resirkülasyonu olmamalı, 

o Gürültü seviyesi düşük olmalı ve 

o Cerrahi işleme engel olmamalıdır. 

 Duman tahliye sisteminin vakum çubuğu duman oluşturan kaynaktan en fazla 5.08 cm uzakta 

olmalı ve aktif el ile tutulmalıdır. Günümüzde lazer ya da elektro cerrahi ünitesine entegre 

edilebilen malzemeler bulunmaktadır. 

 Duman tahliye sistemleri ve aksesuarları üretici firmanın yazılı talimatları doğrultusunda 

kullanılmalı, temizlenmeli ve bertaraf edilmelidir. 

 Kullanılan duman tahliye sistemleri ve aksesuarları ile ilgili bilgiler kayıt edilmelidir. 

 Ameliyat ekibinin cerrahi dumandan korunmaya yönelik önerilere uyumlarının sürekliliği 

sağlanmalıdır. Bunun için: 
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o Ameliyat ekibinin bireysel bilgi ve eğitimi arttırılmalı, 

o Pozitif algının oluşması için duman tahliye yöntemlerine ilişkin önerilerin avantajları, 

uygunluğu ve gözlemlenebilirliğinin değerlendirilmeli, 

o Kullanılan yöntemin kolay anlaşılabilir ve uygulanabilir olması sağlanmalı, 

o Kullanılan yöntemin üstünlüklerinin fazla olması sağlanması, 

o Yönetimsel desteğin sağlanması gerekmektedir (Ball, 2010). 
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                           CERRAHİ DUMAN 

 

Ebru AYDIN 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Ameliyathane Hemşiresi 

 

Cerrahi duman;ameliyathanelerde enerji temelli araçların kullanılmasıyla üretilen havadaki yan ürünü 

ifade eder. 1gr dokunun buharlaşması; Elektrocerrahi dumanına maruz kalan sağlık çalışanlarının 15 

dk da 6 sigara içmesi ile eşdeğerdir. İnsizyondan Son Hemostaza, cerrahi duman cıkaran aletler 

modern cerrahinin ayrılmaz bir parçasıdır ve çeşitli cerrahi prosedürlerde rutin olarak kullanılırlar 

Kullanılan Enerji Temelli Aletler  

Monopolar 

Bipolar koter 

Ultrasonik cihazlar 

 Cerrahi Duman Oluşumu 

 Elektrocerrahi enerjisi hücreye iletildiğinde ısı açığa çıkar.Hücrenin içindeki basıncı arttıran ve hücre 

membranını  rüptüre eden bu ısı hücresel sıvının buharlaşmasına neden olur.Buharlaşan hücresel içerik 

havaya cerrahi duman olarak yayılır. 

Cerrahi Dumanın İçeriği 

Gaz halindeki zehirli bileşikler  

Ölü veya canlı hücresel materyaller 

Virüsler  

Yanmış dokular ve bakterilerden oluşmaktadır. 

     Cerrahi duman bulutu 95+% su buharı içerir.Su buharı zararlı olmamakla birlikte taşıyıcı olarak 

davranmaktadır 

       Cerrahi duman ,hem cerrahi alanın görülmesini engeller  hem de havada tehlikeli biyolojik ve 

kimyasal atıklar oluşturur. 

Cerrahi duman bileşenleri; 

 
 

Zararları; 

Baş ağrısı  
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Mide bulantısı  

Akut ve kronik solunum rahatsızlıkları  

Astım  

Kronik bronşit  

Baş dönmesi  

Nazofaringeal lezyonlar  

Gözde irritasyon  

Boğazda irritasyon  

Halsizlik ve yorgunluk 

    Kullanılan maskeler yeterli korumayı  sağlıyor mu?Hayır sağlamıyor.Ameliyathanelerde nefes alma 

bölgesinde ortaya çıkan taneciklerin ortalama boyutu 1.1 mikrondur. < 0.3 – 0.5µm arasındaki 

tanecikler gaz gibi davranarak alveollere kadar ulaşabilirler.Kullanılan cerrahi maskelerin ise en küçük 

0.5µm filtreleyebildiği bilinmektedir 

Cerrahi Dumanla  Başa Çıkamama Nedenlerimiz 

Hastane politikaları; MALİYET  

Ergonomi 

Zamanın kısıtlı olması 

Ameliyathanelerin fiziki yetersizlikleri 

Kullanılan Koruyucu Yöntemler; 

Yüksek filtrasyonlu maskeler 

Dumanı aspiratör ile aspire etme 

Çok delikli pasif dren ucuna aspiratör bağlayarak operasyon sahasına göndermek 

Duman tahliye cihazı 

     Laparoskopik, endoskopik, torakoskopik ameliyatlarda duman görüntüyü engelleyip ameliyatın 

durmasına sebep olur. Görüntü bozulduğu zaman  trokarın musluk kısmı açılır dumanın çıkması 

sağlanır. 

    BABA, ABBA gibi küçük alanda ve ameliyat alanından uzak trokar girişi olan ameliyatlarda 

musluğu açmak işe yarar bir yöntem değildir.Bu sebeple nelaton trokardan ameliyat alanına konur  

trokar çıkartılıp nelaton yanında aynı insizyondan sokulur dumanın çıkışı sağlanır. Cerrahi dumanı 

engelleyerek hem biz sağlık çalışanlarını hem de hastayı korumuş oluruz. 

SONUÇ  

    Sağlık çalışanı ve Hasta Sağlığını Koruma Adına; Sağlık çalışanının koruyucu yöntemlere uyumunu 

sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması,kurumların cerrahi dumanın tahliyesine yönelik etkin 

yöntemlere yer vermesi önerilebilir. 
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              CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI 

 

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONUNDA GÜNCEL REHBERLERİN ÖNERİLERİ 

 

Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR 

 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Sağlıkla ilgili enfeksiyonlar (SİE) hastanede bakım sırasında edinilen ve tüm dünyada hasta 

güvenliğini etkileyen advers olaylardır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan son çalışmada, 

düşük ve orta gelirli ülkelerde cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) en fazla incelenen ve sık görülen 

sağlıkla ilgili enfeksiyon türü olduğu ve cerrahi girişim uygulanmış hastaların üçte birini etkilediğini 

göstermektedir. Cerrahi alan enfeksiyonları insidansı yüksek gelirli ülkelerde düşük olmakla birlikte, 

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık görülen sağlıkla ilgili enfeksiyon türüdür. Cerrahi 

alan enfeksiyonları, geçmiş yıllarda "cerrahi yara enfeksiyonu” olarak adlandırılırken, ABD Hastalık 

Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)  tarafından 1992 

yılından bu yana "cerrahi alan enfeksiyonu" tanımının kullanılması kabul edilmiştir. Cerrahi alan 

enfeksiyonu, cerrahi girişimi takip eden ve bu girişimle ilgili olan enfeksiyonlardır ve cerrahi 

girişimden sonra 30-90 gün içinde gelişmesi gerekmektedir.  

Kontaminasyon Derecesine Göre Cerrahi Yara Sınıflaması ve Yara Enfeksiyon Riski 

Yüzeysel İnsizyonel Cerrahi Alan Enfeksiyonları  

• Listede yer alan ameliyatlardan 30 gün sonra ortaya çıkan enfeksiyon ve,  

• Sadece insizyon cilt ve cilt altı dokusunu tutan ve,  

• Hastada şunlardan en az birinin olduğu  

a. yüzeysel insizyondan pürülan akıntı  

b. yüzeysel insizyondan aseptik olarak alınmış sıvı veya doku kültüründe mikroorganizma üremesi  

c. cerrah veya ilgili diğer hekim tarafından bilerek açılmış ve kültür pozitif olan veya kültür 

yapılmamış yüzeysel insizyon ve,  

hastada şu enfeksiyon semptom ve bulgularından en az biri olmalı: ağrı veya hassasiyet, lokalize 

şişlik, kızarıklık veya ısı artışı. Kültür negatifse, bu ölçüt karşılanmaz.  

d. İlgili cerrah veya ilgili hekimin yüzeysel insizyonel CAE tanısı koyması  

Derin İnsizyonel Cerrahi Alan Enfeksiyonları  

• Ameliyattan 30 veya 90 gün sonra (ameliyat tipine göre değişir) ortaya çıkan enfeksiyon ve,  

• İnsizyonun derin dokularını tutan (fasya ve kas tabakaları gibi) ve,  

• Aşağıdakilerden en az biri olan hasta  

a. derin insizyondan pürülan akıntı  

b. kendiliğinden ayrılan derin insizyon veya cerrah veya ilgili hekim tarafından planlanarak açılan ve 

kültürü  

pozitif olan veya kültür yapılmamış ve,  

şu semptom ve bulgulardan en az biri olan hasta: ateş (>38°C); lokalize ağrı veya hassasiyet.  
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Kültür negatif olgular bu ölçütü karşılamaz.  

c. direkt muayenede, invaziv işlem sırasında veya histopatolojik inceleme veya görüntüleme  

testlerinde, derin insizyonu tutan, abse veya enfeksiyonun diğer bulguları.  

d. İlgili cerrahın tanısı kısmı çıkarıldı 

Organ/Boşluk Cerrahi Alan Enfeksiyonları  

• Ameliyat türüne göre değişmek üzere, ameliyattan 30 veya 90 gün sonra ortaya çıkan infeksiyon ve, 

• Cilt insizyonu, fasya veya kas tabakaları dışında, ameliyat sırasında açılmış veya manuple edilmiş 

herhangi bir vücut bölgesini tutan enfeksiyon ve  

• Hastada aşağıdakilerden en az birinin olması  

a. organ/boşluğa konulmuş bir drenden pürülan drenaj  

b. organ/boşluktan aseptik olarak alınmış sıvı veya doku kültüründe mikroorganizma izole edilmesi  

c. direkt muayenede, invaziv işlem sırasında veya histopatolojik inceleme veya görüntüleme 

testlerinde, organ/boşluğu tutan, abse veya enfeksiyonun diğer bulguları. ve  

• Özgül organ/boşluk infeksiyon alanları için en az bir ölçütün karşılaması  

d. İlgili cerrahın tanısı kısmı çıkarıldı 

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesine Yönelik Hazırlanan Rehberler 

Hastanın cerrahi sürecinde birçok faktörün cerrahi alan enfeksiyonlarının gelişmesine katkıda 

bulunduğu tespit edilmiştir. Cerrahi alan enfeksiyonların önlenmesi karmaşıktır ve ameliyat öncesi, 

ameliyat sırası ve sonrası çeşitli önlemlerin alınmasını gerektirir. Bununla birlikte, bu önlemlerin 

uygulanması dünya çapında standartlaştırılmamıştır. Şu anda hiçbir uluslararası yönerge 

bulunmamaktadır ve ulusal yönergeler arasında delillerin ve tavsiyelerin yorumlanmasında sıklıkla 

tutarsızlık bulunmaktadır. Rehberler, her yaştan cerrahi hastalar için tasarlanmış olsa da, çocuk nüfusu 

için kanıt bulunmaması veya uygulanamaz olması nedeniyle bazı öneriler geçerli değildir ve bu durum 

açıkça belirtilmiştir. 

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Güncel Yaklaşımlar Nelerdir? 

Cerrahi alan enfeksiyonları: Önleme ve tedavi.  Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmellik 

Enstitüsü. National Health Institute for Health and Care Exellence (NICE-2017) 

 

Ameliyat öncesi dönem 

Hastalar ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi Hasta ve hasta yakınlarına, bakımlarının tüm 

aşamalarında açık, tutarlı bilgi ve tavsiyede bulunun. Bunlar, cerrahi alan enfeksiyonlarının riskleri, 

CAE’nu risklerini azaltmak için neler yapılması gerektiği ve bunların nasıl yönetildiğini içermelidir. 

Ameliyat Öncesi Duş   

Ameliyattan bir gün önce ya da ameliyat günü sabun ile duş veya banyo yapılması önerilir.  

Tüy Temizliği: Cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltmak için rutin bir tüy temizliği 

önerilmemektedir. Eğer gerekli ise, ameliyat günü tek kullanımlık elektrikli traş makinası/clipper 

kullanılmalıdır.  

Tüy temizliği ameliyat gününde, ameliyattan hemen önce yapılmalı, ameliyat salonu dışında bir odada 

yapılmalı, oda yeterince aydınlatılmalı ve hastanın mahremiyeti korunmalıdır 

Ameliyathane Kıyafeti: Hastaya klinik kurallarına uygun, ameliyat bölgesine ve intravenöz kanüllere 

kolay ulaşılmasını sağlayan ameliyathane kıyafeti giydirilmelidir.  

Personel Ameliyathane Kıyafeti: Tüm personel, ameliyathanenin tüm alanlarında özel, steril 

olmayan ameliyathane kıyafeti giymelidir. Ameliyathane dışında ve içinde ayrı kıyafetler giyilmelidir. 

Nasal Dekontominasyon: Cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltmak için Stafilokokus aureus’a 

yönelik topikal antimikrobiyal ajanların burun dekontominasyonunda rutin kullanımı 

önerilmemektedir.  

Mekanik Bağırsak Hazırlığı: Cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltmak için rutin mekanik bağırsak 

hazırlığı yapılması önerilmemektedir.  
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Takılar, Yapay Tırnaklar ve Oje: Ameliyat ekibi ameliyat öncesi takılarını, yapay tırnaklarını ve 

ojelerini çıkarmalıdır.  

Antibiyotik Profilaksisi 

Temiz cerrahi protez veya implant ameliyatlarında, temiz-kontamine ve kontamine cerrahilerde 

ameliyat öncesinde antibiyotik profilaksisi uygulanmalıdır. 

Protez ameliyatları dışında komplikasyon riski olmayan ameliyatlarda rutin antibiyotik profilaksisi 

önerilmemektedir.  

Antibiyotik profilaksisi gerektiğinde uygulanacağı konusunda hastalar ameliyat öncesi dönemde 

bilgilendirilmelidir. Ameliyat sırasında verildiyse, ameliyat sonrası hasta bilgi verilmelidir.  

Anesteziye başlarken intravenöz tek doz antibiyotik profilaksisi düşünülmelidir.  

Antibiyotik profilaksisinden önce, antibiyotiğin zamanlama ve farmakokinetiği (örneğin, serum 

yarılanma ömrü) ile uygun infüzyon süresi göz önünde bulundurulmalıdır. Ameliyat süresinin 

antibiyotiğin yarılanma süresinden uzun olması durumunda, tekdoz antibiyotik tekrarı yapılmalıdır.  

Kirli veya enfekte yarası olan ameliyat olmuş hastalara antibiyotik profilaksisi verilmelidir.  

Ameliyat Sırası Dönem 

El Dekontaminasyonu:  

Ameliyat ekibi günün ilk ameliyatından önce cerrahi antiseptik solüsyon ve tek kullanımlık fırça ile 

ellerini yıkamalı ve tırnak içlerini temizlemelidir. 

İlk ameliyattan sonra, diğer ameliyatlardan önce, alkol bazlı ya da antiseptik solüsyon ile eller 

ovulmalıdır. Eller kirlendiğinde yeniden antiseptikli solüsyonla yıkanmalıdır.  

İnsizyon örtüleri/drape’ler: Cerrahi alan enfeksiyonu riskini arttırabileceği için, iyodofor içeren 

insizyon örtüleri ameliyatlarda rutin olarak kullanılmamalıdır. Eğer kullanılması gerekiyorsa, hastanın 

iyot alerjisi sorgulanmalıdır.  

Steril Önlük: Ameliyat ekibi ameliyat sırasında steril önlük giymelidir.  

Eldiven: Kontaminasyon riski yüksek hastalarda delinme riskine karşı çift kat steril eldiven 

giyilmelidir.  

Antiseptik cilt hazırlığı: Ameliyat kesi’sinden hemen önce Povidon iyot veya klorheksidin glukonat 

(su veya alkol bazlı) ile cilt hazırlığı yapılır. Eğer diyatermi kullanılacaksa, cilt kurutularak 

antiseptiğin buharlaşması sağlanmalı, alkol bazlı preparatların kullanımı önlenmelidir.  

Diyatermi:  Cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltmak amacı ile cerrahi  insizyon için diyatermi 

kullanılmamalıdır.  

Tutuşabilen solüsyonlar (alkol, aseton, alkol bazlı hazırlık solüsyonları, yağlı solventler vb) 

kullanılıyorsa, solüsyonun kuruması ve buharların dağılması için yeterli sürenin geçmesi beklenir. 

Solüsyonların göllenmesine izin verilmemelidir, göllenen solüsyonlar örtülerin altında birikerek, bir 

kıvılcımda yangın  tehlikesi yaratır. 

Hastanın Homeostazının Sağlanması:  

Hastanın vücut sıcaklığı korunmalıdır.  

Ameliyat sırasında optimal oksijenasyon korunmalıdır. Özellikle büyük ameliyatlarda ve ameliyat 

sonrası döneminde hastalara yeterli oksijen verilmeli, %95’ten daha fazla hemoglobin satürasyonu 

sağlanmalıdır.  

Ameliyat sırasında yeterli perfüzyon sağlanmalıdır. 

Cerrahi alan enfeksiyonu riskini azaltmak ve kan şekerini optimize etmek için diyabeti olmayan 

hastalara ameliyat sonrası dönemde rutin insülin verilmemelidir.  

Yara Yıkama ve kavite içi lavaj: Cerrahi alan enfeksiyonunu azaltmak amacı ile yara  ya da kavite 

içi lavaj/yıkama kullanılmamalıdır.  

Yara kapanmadan önce antiseptik ve antimikrobiyal ajan kullanımı: Cerrahi alan enfeksiyonunu 

azaltmak amacı ile abdominal ameliyatlarda antiseptik ya da topical antibiyotikler (cefotaxime) 

kullanılmamalıdır.  



47 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

Yara Pansumanı: Ameliyatın sonunda uygun pansuman ile insizyon kapatılmalıdır.  

Ameliyat Sonrası Dönem: 

Pansuman değişimi: Cerrahi yara pansumanını değiştirmek veya çıkarmak için aseptic non-touch 

technique (ANTT) kullanılmalıdır. 

 

Ameliyat Sonrası Yara Temizliği:  

Ameliyattan 48 saat sonrasına kadar yara temizliği için steril salin kullanılmalıdır. 

Ameliyattan 48 saat sonra güvenli bir şekilde duş alabileceği hastalara önerilmelidir. 

Cerrahi yaranın boşalması için yara cerrahi olarak ayrılmışsa veya açılmışsa, ameliyattan  48 saat 

sonra yara temizliği için musluk suyu kullanılmalıdır.  

Cerrahi Alan Enfeksiyonunun Antibiyotik Tedavisi ve Tedavi Başarısızlığı: Cerrahi alan 

enfeksiyonundan şüphelenildiğinde (örneğin selülit), hastaya antibiyotik verilmelidir. Antibiyotik 

seçiminde mikrobiyolojik test sonuçları göz önünde bulundurulmalıdır.  

Debridman: Cerrahi alan enfeksiyonunun yönetiminde debridman için EUSOL: Edinburgh 

University Solution of Lime: Dakin’s solution (antiseptik solüsyon: 0.4% borik asit  ve 

 0.5% of sodium hipoklorit), ve gazlı bez, dextranomer (hyaluronic asid) veya enzimatik tedavi 

kullanılmamalıdır 

Cerrahi Alan Enfeksiyonunun Önlenmesi için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Rehberi,  

Centers for Disease Control And Prevention Guideline for the Prevention of Surgical Site 

Infection, (CDC-2017) 

Kanıt Düzeyleri 

IA: Klinik yararları veya zararları yüksek kanıt düzeyi ile desteklenen kanıtlar. 

IB: Klinik yararları veya zararları düşük kanıt düzeyi ile desteklenen kanıtlar. 

IC: Devlet ya da eyalet tarafından güçlü bir öneri, düzenleme gerektiren kanıtlar. 

II:  : Klinik yararları veya zararları herhangi bir kalitede desteklenen zayıf bir öneri. 

NR: Belirsiz, düşükten çok düşük kalitedeki kanıtlar. 

Paranteral antimikrobial proflaksi  

Ameliyat öncesi antimikrobiyal ajanların sadece belirtildiğinde uygulanması bakterial 

konsantrasyonun azalmasını sağlar.  IB 

Klinik sonuçlara dayalı olarak ameliyat öncesi antimikrobiyal ajanlar için farklı zaman 

belirtilmemiştir.NR 

Cilt kesisinden önce uygun parenteral proflaktik antimikrobiyal ajan uygulanmalıdır.  IA 

Kiloya dayalı parenteral antimikrobiyal proflaksisi dozunun yarar ve zararları randomize kontrollü 

çalışmalarla tanımlanmamıştır. NR 

Temiz ve temiz kontamine yaralarda, ameliyathanede cilt kesisinden sonra ek proflaktik 

antimikrobiyal ajan kullanılmalıdır. IA 

Nonparenteral antimikrobiyal/antibiyotik  proflaksi 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde intraoperatif antimikrobiyal irrigasyonun yarar ve 

zararları arasındaki denge kesin değildir.  NR 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde implantasyon öncesi protezlerin antimikrobik 

çözeltilerde bekletilmesi randomize kontrollü çalışmalarla netleşmemiştir.  NR 

Cerrahi alan enfeksiyonunu önlemede cerrahi insizyon yerine merhem,solüsyon, toz gibi 

antimikrobiyal ajanlar uygulanmamalıdır. IB 

Cerrahi alan enfeksiyonun önlenmesinde otolog trombosit bakımından zengin plazma uygulanması 

uygun değildir.  II 

Cerrahi alan enfeksiyonunu önlenmesinde triklosan kaplı dikiş kullanılmalıdır. II 
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Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde ameliyathane odasında primer kapatmadan sonra cerrahi 

insizyonlara antimikrobiyal pansuman uygulanmasının yarar ve zararları arasındaki ilişki kesin 

değildir.NR 

Glisemik kontrol 

Periopertif dönemde glisemik kontrolün sağlanması ve diyabet olan ve olmayan hastalarda kan glukoz 

düzeyi 200 mg/dl altında tutulmalıdır. IA 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için perioperatif glisemik kontrolün en uygun zamanlaması 

ve süresi hakkında öneriler bu kılavuzda önerilenden farklı değildir. NR 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde HbA1C seviyesi ile ilgili kanıt bulunmamaktadır. NR 

Normotermi 

Perioperativ dönemde normotermi sürdürülmelidir. IA 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde normotermiyi elde etmek ve sürdürmek için 

normoterminin sınırı veya optimal zamanlaması ve süresi randomize çalışmalarla kanıtlanmamıştır. 

NR 

Oksijenasyon 

Doku oksijen dağıtımını optimize etmek için, perioperatif normotermi ve yeterli hacim replasmanı 

sağlanmalıdır. IA 

CAE önlenmesinde genel anestezi altındaki normal akciğer fonksiyonlu hastalarda sadece ameliyat 

sırası dönemde endotrakeal tüp ile oksijen fraksiyonunun yarar ve zararları arasındaki ilişki randomize 

çalışmalarla kanıtlanmamıştır. NR 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde normal akciğer fonksiyonlu hastalarda artırılmış 

FİO2’nin yüz maskesi ve ya burun kanülü ile uygulanmasının fayda ve zararları arasındaki dengenin 

durumu randomize çalışmalarla kanıtlanmamıştır. NR 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde FIO2’nin optimal süresi, düzeyi ve sunum yöntemleriyle 

ilgili randomize kontrollü çalışma bulunmamaktadır. NR 

Antiseptik proflaksi  

Ameliyattan bir gece önce hastaya sabun ya da antiseptik bir madde ile duş alması önerilmelidir. IB 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde ameliyat öncesi duş ve ya banyoda zamanlama, toplam 

sabun sayısı veya antiseptik ajan uygulamaları ve klorheksidin kullanımının optimal fayda ve zararları 

arasındaki denge randomize çalışmalarla kanıtlanmamıştır. NR 

Kontrendike olmadıkça alkol bazlı antiseptik ile cilt hazırlığı yapılmalıdır. IA  

Antimikrobiyal veya antimikrobiyal olmayan plastik yapışkan örtülerin kullanımı özellikleri cerrahi 

alan enfeksiyonlarının önlenmesi için gerekli değildir. II  

Cerrahi alan enfeksiyonların önlenmesinde derin ve subkutenöz dokuların yıkanmasında iyodofor 

solüsyonu kullanılmalıdır. II  

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde implantasyon öncesi protezlerin antiseptik solüsyonda 

bekletilmesi randomize çalışmalarda kanıtlanmamıştır. NR 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde cerrahi insizyonun kapatılmasından hemen önce hasta 

cildine antiseptik ajan kullanımının yarar ve zararlarının arasındaki randomize kontrollü çalışmalar ile 

kanıtlanmamıştır. NR 

Kan transfüzyonu 

Yapılan çalışmalar protez eklem artroplastisinde CAE riskleri hakkında kan transfüzyonunun yarar ve 

zararları arasında zıtlık olduğunu öne sürmüştür. NR 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde kan transfüzyonun durdurulmamalıdır. IB 

Sistemik immunosüpresif terapi 

Protez eklem artroplastisinde cerrahi alan enfeksiyonlarının riskleri hakkında kan transfüzyonunun 

yarar ve zararları arasında zıtlık olduğu öne sürülmüştür. NR 
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Protez eklem artroplastisinde temiz ve temiz kontmine yaralarda antimikrobial proflaksiden sonra 

sistemik kortikositeroid ve immünosüpresif kullanılmamalıdır. IA 

İntra-artikuler kortikosteroid enjeksiyonu 

Protez eklem artroplastısinde cerrahi alan enfeksiyonlarının insidansı hakkında kan transfüzyonunun 

yarar ve zararları arasında zıtlık olduğu öne sürülmüştür. NR 

 

 

Antikoagülasyon 

Protez eklem artroplastisisi sonrasında Derin Ven Trombozunun önlenmesinde antikoagülan 

kullanımının cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemede etkisi kesin değildir. NR 

Dren kullanımı süresince ameliyat sonrası antibiyotik proflaksisi 

Protez eklem artroplastisisinde temiz ve temiz kontemine yaralarda dren süresince antibiyotik 

proflaksisi kullanılmalıdır. IA 

Biofilm 

Protez eklem artroplastisinde cerrahi alan enfeksiyonu ya da bioform formasyonun önlenmesi için 

protez modifikasyonları hakkında kanıt bulunmamaktadır. NR 

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Global Rehberler, Dünya Sağlık Örgütü Global 

Guıdelınes For The Preventıon Of Surgıcal Sıte Infectıon, World Health Organizatıon (WHO-

2016) 

Kanıt Düzeyleri  

Yüksek : Etkinlik düzeyi en yüksek uygulamalar.  

Orta : Etkinlik düzeyi orta derecede olan uygulamalar. 

Düşük: Etkinliği düzeyi düşük derecede olan uygulamalar. 

NA: Etkinliği konusunda kanıt bulunmayan uygulamalar. 

Paranteral antimikrobiyal proflaksi 

Ameliyat öncesi antibiyotik profilaksisi cerrahi kesi öncesi uygulanmalıdır. Yüksek  

Endikasyon varsa cerrahi  insizyon öncesi cerrahi alan profilaksisi kullanılmalıdır.  Düşük  

Ameliyat öncesi antibiyotik profilaksisi cerrahi kesiden 120 dakika önce uygulanmalıdır. Orta 

Nonparenteral antimikrobiyal/antibiyotik  proflaksi  

Planlı yetişkin kolorektal cerrahi hastalarına oral antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır.  Orta  

CAE önlemek için insizyon alanına yağ, solüsyon, toz antimikrobiyal ürünler uygulanmamalıdır.            

Yüksek  

Cerrahi alan enfeksiyonlarının azaltılmasında  triklosan kaplı süturlar kullanılmalıdır. Orta  

Glisemik kontrol  

Cerrahi alan enfeksiyonlarının azaltılmasında hem diyabetik hem de diyabetik olmayan hastalarda kan 

glukoz düzeyi azaltılmalıdır. Ancak optimal glukoz seviyesi hakkında öneri yoktur. Yüksek 

Normotermi  

Cerrahi alan enfeksiyonlarının azaltılmasında ameliyat süresi boyunca hastanın vücut sıcaklığı sabit 

tutulmalıdır. Orta  

 Oksijenasyon 

Ameliyattan hemen sonraki 2-6 saat içindeki cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesi için endotrakeal 

entubasyon ile genel anestezi altındaki yetişkin hastalarda cerrahi uygulamada  eğer mümkünse 

ameliyatta inspire edilen oksijenin %80 fraksiyonu olmalıdır. Orta   

Antiseptik proflaksi  

Ameliyat öncesi hastaların sabun ya da antimikrobial sabun ile duş alması cerrahi alan 

enfeksiyonlarının azaltılmasında kullanılır. Orta  

Düşük kanıt düzeyinde olmasına rağmen cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde klorheksidin 

kullanımı hakkında formüle edilen bir öneri kararı bulunmamaktadır. NA 



50 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

Cerrahi süreç altındaki hastalarda cerrahi alan cilt hazırlığı için klorheksidine dayalı alkol bazlı 

antiseptik solüsyonlar kullanılmalıdır. Orta  

Cerrahi alan enfeksiyonlarının azaltılmasında cerrahi cilt hazırlığı sonrası antimikrobial cilt 

sızdırmazlık ürünü kullanılmamaktadır. Düşük  

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde özellikle kapalı cerrahi yaralarda standart pansuman 

üzerine gelişmiş örtüler kullanımı önerilmemektedir. Düşük  

Temiz, temiz kontamine ve kirli abdomen cerrahilerinde cerrahi alan enfeksiyonlarının azaltılmasında 

yara koruyucu cihazlar kullanılmalıdır.  Düşük 

Profilaktik negatif basınçlı yara tedavisi yetişkin hastalarda özellikle kapalı cerrahi insizyonlarında 

kullanılır. Düşük 

Özellikle temiz ve temiz kontamine yaralarda cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde providon 

iyodin içerikli irrigasyon sıvıları kullanılmalıdır. Salin solüsyonların kullanımı ile ilgili kanıt 

bulunmamaktadır. Düşük 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde antibiyotik içerikli yara irrigasyonu 

kullanılmamalıdır.Düşük   

Sistemik immunosüpresif terapi  

cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde ameliyat öncesi dönemde immunsüpresif kullanımına son 

verilmemelidir. Çok düşük  

Dren kullanımı süresince ameliyat sonrası antibiyotik proflaksisi  

Yara drenajı varlığında cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde antimikrobial proflaksi 

uygulanmalıdır. Yüksek  

Mekanik bağırsak temizliği ve oral antibiyotik kullanımı 

Mekanik bağırsak hazırlığı ile ameliyat öncesi oral antibiyotik kombinasyonu elektif kolorektal cerrahi 

olan yetişkin hastalarda cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde kullanılabilir. Orta  

Oral antibiyotik kullanımı olmaksızın mekanik bağırsak hazırlığı elektif kolorektal cerrahi olan 

yetişkin hastalarda cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde kullanılmamalıdır. Orta 

Kıl temizliği 

Herhangi bir cerrahi girişim altında bulunan hastalarda kıl temizliği yapılmamalıdır, eğer kesinlikle 

gerekliyse clipper ile yapılmalıdır. Orta  

Cerrahi el hazırlığı 

Steril eldiven giymeden önce alkol bazlı el yıkama ürünü ya da antimikrobial sabun ve su ile cerrahi el 

hazırlığı yapılmalıdır. Güçlü 

Beslenme desteği 

Majör cerrahi geçiren az kilolu hastalarda cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinin amacı için oral 

ve ya enteral multipli besini arttırılmış beslenme formülleri uygulanır. Çok düşük  

Yeterli sirkulasyon/normovoleminin sürdürülmesi 

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde intraopratif süreçte hedefe yönelik sıvılar 

kullanılmalıdır.Düşük  

Örtü ve eldiven 

 Cerrahi alan enfeksiyonlarını azaltmak için steril tek kullanımlık ya da tekrar kullanılabilen örtüler 

kullanılmalıdır. Orta  

Cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesinde antimikrobial özellikli ya da özelliksiz plastik örtülerin 

kullanımı önerilmemektedir. Düşük  

Cerrahi malzemelerin değişimi 

Cilt, fasya ve subkutenoz dokunun kapatılmasında steril aletlerin değiştirilmesinin cerrahi alan 

enfeksiyonlarını azaltmada etkisini gösteren kanıt bulunmamaktadır. NA 

Laminar hava akımlı sistemler 
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Total artroplasti ameliyatı olan hastalar için cerrahi alan enfeksiyonları riskini azaltmada laminar hava 

akımlı ventilasyon sistemleri kullanılmamalıdır.  Düşük 

Sonuç olarak:  

Bazı cerrahi komplikasyonlar kaçınılmaz olmasına rağmen, kanıta dayalı uygulama önerilerine 

odaklanıldığında ve kararlar uygulandığında cerrahi bakımın kalitesi artırılabilmektedir. Cerrahi alan 

enfeksiyonlarının önlenmesinde en önemli faktör, sağlık çalışanlarının rehberlerdeki önerilere tam ve 

mutlak uymalarıdır. 
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ROBOTİK CERRAHİ’DE HEMŞİRENİN DEĞİŞEN ROLÜ 

 

Hemşire Kamuran KARATAŞ 

 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

 

     Robotik Cerrahi; bir robot yardım ve aracılığıyla hastada gerçekleştirilen cerrahi işlemler olarak 

tanımlanmaktadır. En gelişmiş minimal invaziv cerrahi tekniklerindendir.  

   Robot yardımlı yapılan cerrahi girişimlere bakıldığında en sık ürolojik cerrahi girişimlerde 

kullanılmakla birlikte tıbbin diğer birçok dalında da yaygın olarak kullanıldığı dikkati çekmektedir. 

Dünyada cerrahi girişimlerde ilk olarak robot 1985 yılında PUMA 560 robotu ile kullanılmıştır. 

Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte üç boyutlu görüntü eşliğinde çalışma olanağı veren Da Vinci 

adlı robot, cerrahi girişimlerde kullanılmaya devam etmektedir. 

Türkiye’ye robot ‘Da Vinci’ ilk defa 2004 yılında girdi. Kısa sürede robotik sistem hastaneler için bir 

prestij haline geldi. Sadece 2013 yılında 1800’ün üzerinde ameliyat robot eşliğinde 

gerçekleştirildi.Özellikle prostat çıkarma ameliyatlarının %90’ı robotik cerrahi ile yapılmaktadır. 

Türkiye genelinde 9’u sağlık bakanlığı hastanesi olmak üzere toplam 34 adet robot kullanılmaktadır.  

Hastanemize robot alımıyla birlikte biz hemşire ve ameliyatları yapacak olan hekimlere ilk olarak 

Strasbourg Üniversitesi Hastanesi bileşikleri içinde yer alan IRCAD minimal invaziv cerrahi eğitim 

merkezi tarafından serfitikalandırma yapılmıştır.  

Hemşire eğitiminin içinde yer alan konular;  

-Sistem bileşenleri ve enstürmanlar, sistem işleyişi ve olası sorunlar, sistem bağlantıları açma ve 

kapama modülleri, Konumlandırma (prosedüre yönelik) 

Kayıt hazırlığı ve takibi Kol ünitesi, Hareket pozisyonu ve giydirme, Docking /yanaşma/kilitlenme, 

Kamera ve Endowrist enstrüman yerleştirme, Endowrist alet ve sistemin uzaklaştırılması, Endowrist 

alet kulanım takibi, Malzeme ve ekipman dekontanimasyon/ dezenfeksiyon sterilizasyonu. 

Ege üniversitesinde 2012 yılında Robotik cerrahi ünitesi kurulmuştur. Bugüne kadar üniversitemizde 

Üroloji AD– 562 hasta Kadın Doğum AD 127 hasta Genel Cerrahi AD 99 hasta Kulak Burun Boğaz 

AD 3 hasta robotik cerrahi ile opere edilmiştir. Da Vinci robotik sistemin özelliklerinden kısaca 

bahsetmek istiyorum. 3 boyutlu HD görüntü üstünlüğü ve 10 kata kadar büyütebilme avantajı, Cerrahi 

operasyon alanının içinde el ve göz birlikteliği, Konforlu ergonomik, Üçüncü kol avantajı, Açık 

cerrahi hissi, navigatör kamera kontrol, Vücudun derinliklerine ulaşabilme avantajı, Kollar insan 

bileğinin yapamayacağı hareketleri, kendi çevresinde 540 derece dönüş yaparak gerçekleştirebilir, El 

bileği hareketlerini modelleyen hareket yeteneği, Yüksek iletim hızlı kablo sistemi, Parmak uçlarından 

enstrümana anlık ileti, 7 düzlemde serbest enstrüman kontrolü, Hareket ölçekleme özelliği sayesinde 

titreme önleme. 

ROBOTİK CERRAHİNİN YARARLARI 

Ameliyat kesisinin küçük olması girişim alanına ulaşım kolay ağrı, kanama ve enfeksiyon oranı düşük 

cerrahi komplikasyon oranı düşük erken ayağa kalkma, Post operatif dönemde konfor, 

Hospitalizasyon süresinin kısalması ve dolayısıyla bakım maliyetinin düşmesi, Taburculuk süresi kısa 

kemoterapiye erken dönemde başlama olanağı sağlar. 

Günümüzdeki hemşire taşıdığı sorumluluğun bilinciyle sürekli gelişen teknoloji uyum sağlayıp, 

cerrahi ekibin önemli bir üyesi olarak görev yapmaktadır.  

Robotik cerrahi girişimlerde hastanın ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrasında birtakım 

dikkat edilmesi gerekli hususular bulunmaktadır. 

Ameliyat öncesi dönemi  

Hastanın; ameliyat öncesi hazırlık biriminde cerrahi açısında uygunluğu için gerekli tetkik ve 

hazırlıkları yapılır. Hasta ve yakınlarından ameliyat için gerekli onamlar alınır. Hastaya yapılacak 
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ameliyatla ilgili bilgi verilir (bu arada ege üniversitesi hemşirelik fakültesi öncülüğünde 519 kişi 

üzerinde yapılan ‘toplumun robotik cerrahi konusunda düşüncelerinin belirlenmesi ‘ isimli çalışmada 

%52,4’ü robotik cerrahi terimini hiç duymadıklarını %28.5’i robotik cerrahi hakkında bilgisi 

olduğunu, %52’si robotik cerrahiyi tercih etmeyeceklerini %70,2’sinin robota güvenemeyeceklerini 

belirtmişlerdir.) 

       Hasta ameliyat salonuna alınmadan önce ameliyat salonunun temizliği steril ve dolaşıcı hemşire 

tarafından kontrol edilir. Hemşire robotik cerrahide kullanılan tüm ekipmanların salonda ve çalışır 

durumda olduğundan emin olmalıdır (Endo kamera sistemi; soğuk ışık kaynağı, CO2 tüpünün 

yeterliliği, kayıt sistemi vs.) Hastanın ameliyatı sırasında kullanılacak tüm sarf malzemelerin 

yeterliliği ve salonda olup olmadığı kontrol edilir. Hastanın ameliyatında kullanılacak olan robotik 

malzemelerin ve gereğinde kullanılmak üzere yapılan cerrahi girişime uygun açık cerrahi setlerin 

salonda tam olarak bulunduğu ve kullanıma hazır olduğu kontrol edilir. Hemşire robot kurulurken ve 

hazırlanırken (örtme aşamasında) cihaz güvenliği açısından dikkatli hareket eder, Robotun örtme 

işlemi tamamlandıktan sonra da sterilitenin korunması açısından sürekli takibi yapılır. Hasta ameliyat 

salonuna alındığında hemşire ameliyat öncesi anamnez alır. Hastanın geçireceği operasyona göre olası 

riskler saptanır ve gerekli önlemler alınır. Ameliyat salonuna kabulden sonra kimlik doğrulama ve 

ameliyat bölgelerinin teyidi açısından güvenli cerrahi formlar doldurulur; Hastanın ameliyat 

pozisyonu verilirken koruyucu önlemler alınır, Operasyon masasına uygun pedler yerleştirilerek 

basınç yarası ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik hazırlıklar tamamlanır, Robotik kollar 

hastaya yerleştirildikten sonra hastaya tekrar pozisyon verilmesi mümkün değildir. Bu sebeple gerek 

portların yerleşimi gerekse dokingleme(yerleştirme) iyi planlamalı hemşire bu aşamada gerekli 

hassasiyeti göstermelidir. Hemşire cerrahi girişim öncesinde kullanılacak olan ve olası durumlara karşı 

açık cerrahi setini, laparoskopi setini, kullanılacak sütur ve klipleri hazır bulundurur.  

AMELİYAT SIRASI DÖNEMİ 

Robotik cerrahi sırasında hemşireler; sistemi iyi bilerek sınırlı alanda en iyi şekilde yerleştirmeyi 

planlayabilmelidir,(dokingleme) Cerrahın ameliyatı sağlıklı ve hızlı bir şekilde bitirebilmesinde 

önemli rol oynamaktadır. Hemşire aseptik ilkelere uymalı, robotun steril ve steril olmayan yerlerini 

bilerek sterilitenin devamlılığını sağlamalıdır, Hemşire robot sistemini kalibre edebilmeli, bağlantıları 

düzgün yapabilmeli, robotun örtülmesi hastayla robot arasındaki bağlantıların kurulması sırasında 

hekime yardımcı olabilmeli, hastanın güvenliğini sağlamalıdır. Hemşire videoskopik ekranda görünen 

mesajları takip eder ve cerraha bilgi verir, Hemşire olası güç kesintisinde veya acil durumlarla ilgili 

yeterli bilgiye sahip olmalı ve gerekli müdahaleyi yapabilmelidir. El aletlerinin maniplasyonu 

sırasında hasta güvenliği açısından her bir hareket gözlenmeli cerrah ile hemşire arasındaki iletişim 

aktif olmalıdır. 

AMELİYAT SONRASI DÖNEM 

Ameliyat bitiminde robotun kolları hemşire tarafından hastadan ayrılır ve cihaz steril alandan 

uzaklaştırılır, Hastada kapatılmaya geçmeden önce tüm ekipman ve malzemelerin sayımı yapılır, 

Hasta ameliyat sonrasında basınç yarası, yanık, morarma, allerji ve düşme yönünden kontrol 

edilmelidir. Hasta anestezi ekibi kontrolünde derlenme ünitesine teslim edilir. Robotik cerrahide 

kullanılan tüm ekipman temizlenmek üzere demonte edilerek yıkamaya alınır. Bir sonraki vakaya 

hazırlanmak üzere ekipman merkezi sterilizasyon ünitesine teslim edilir. Dezenfeksiyonu ve 

sterilizasyonu sağlanan ekipmanın ambalajları kontrol edilir. Ekipman bir sonraki ameliyatta 

kullanılmak üzere uygun şartlarda saklanır.  

SON SÖZ  

Robotik cerrahi sürekli gelişen ve ilerleyen bir teknolojidir. Robotik cerrahi tekniklerinin klinik 

uygulamalarda daha sık yer alması, robotik cerrahide hemşirelik yaklaşımının belirlenmesi ve 

standartların oluşturulmasını gerektirmektedir. 
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Onkoloji, ürolojide, kardiyovasküler cerrahi, kadın-doğum cerrahisi, genel cerrahide, 

ürolojide, endokrin sistem cerrahisinde kullanılmaktadır (Zhou ve ark., 2011; Patel ve ark., 2007; Lee 

ve ark., 2011).  

Günümüzde minimal invaziv cerrahi tekniklerinin gelişmesi ve yaygınlaşması robotik 

cerrahinin kullanım alanlarını artırmaktadır. Robotik cerrahinin geliştirilmesi amacıyla hayvanlarda ve 

kadavralarda  yapılan araştırmalar, robotik cerrahinin açık cerrahi ve endoskopik lazer cerrahisine 

kıyasla avantajları olduğunu ortaya koymaktadır (O’Malley ve ark., 2006). Robotik ve açık cerrahi 

yöntemleriyle rezeksiyon yapılan hastalarda rezeksiyon oranı değişmemekle birlikte operasyon 

süresinin robotik cerrahide açık cerrahiye göre daha uzun sürdüğünü, robotik cerrahide kan kaybının 

açık cerrahiye oranla daha az olduğu, cerrahi sonrası hastanede kalış süresiyle cerrahi sonrası 

komplikasyon görülme oranının robotik cerrahide daha az olduğunu ortaya koyan çalışmalar 

bulunmaktadır (Zhou ve ark., 2011).  

Postoperatif süreçte hastanede kalış süresi, intraoperatif dönemde kan kaybında düşüş 

görülmekte ve ilk oral alımı için zamanı kısalttığını rapor eden araştırmalar bulunmaktadır (Giulianotti 

ve ark., 2010).  

Onkoloji alanında kullanılan robotik cerrahi, oral kanserlerde cerrahi sonrası yutkunmayı 

iyileştirdiğine, kanamayı kontrol ettiğine, sınırlı alanlarda üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra cerrahi 

geçirecek alanının görselleştirilmesi ve büyütülmesi gibi özellikleri robotik cerrahiyi tercih edilebilir 

kılmaktadır. Bunların yanı sıra cerrahi işlemin süresi, yoğun bakımda ve hastanede kalış süresini 

azaltması robotik cerrahinin diğer avantajlarıdır (More ve ark., 2013; Sinclair ve ark., 2011 ). 

Robotik cerrahi ve açık cerrahi işlemleri sırası ve sonrası hasta çıktılarının rapor edildiği başka 

bir araştırmada, robotik cerrahi işleminin açık cerrahiye göre daha uzun sürdüğü, erken dönem 

komplikasyonlarının daha az sıklıkta görüldüğü, hastanede kalış süresinin azaldığı, kan kaybının daha 

az olduğu ve majör komplikasyonların görülme sıklığının daha az olduğu rapor edilmiştir (Kader ve 

ark., 2013; Shashoua ve ark., 2009; Hohenberger ve ark., 2008). Tüm bu avantajlarının yanı sıra 

robotik cerrahi geçiren hastalarda doku hasarının en aza indirildiği, narkotik kullanımının azaldığını ve 

robotik cerrahi geçiren hastaların cerrahi sonrası ağrıyı daha az hissedildiği ve daha iyi kozmetik 

sonuçlar elde edildiğini rapor eden araştırmalar da bulunmaktadır. Robotik cerrahinin dezavantajları 

olarak görülen robotik cerrahi tekniğin zorluğu ve cerrahın deneyimleri ise zamanla geliştirebileceği 

literatüre yansımıştır (Shashoua ve ark., 2009; Lim ve ark., 2009). 

Üç boyutlu görüntü alınabilmesi, cerrahın el titremesinden etkilenmemesi, geniş hareket 

kabiliyetinin olması, cerrahi yapılacak alanın dar ya da sınırlı olması durumunda diseksiyonu 

kolaylaştırması robotik cerrahinin avantajlarıdır (Patriti ve ark., 2009). Yöntemin başlıca 

dezavantajları ise; maliyetinin diğer yöntemlere göre yüksek olması, ekipman ve hazırlık gerektirmesi, 

deneyim gerektirmesi, cerrahi işlemin uzun sürmesidir (Mottrie ve ark., 2010; Veljovich ve ark., 

2008). 

Kordan ve Çoşkun’un robot yardımlı radikal sistektomi geçiren hastalarda perioperatif ve 

onkolojik sonuçları derlediği makalesine göre robot yardımlı sistektomiyle perioperatif kan kaybında 

azalma, daha az analjezik ihtiyacı ve kozmetik avantajları bulunmaktadır. Hemal ve Menon (2004) ile 

Menon (2011)’den alıntılayan Kordan ve Çoşkun’un derlemesine göre robotik cerrahinin laparoskopi 

yöntemine göre en önemli avantajları; cerrahın tremorunu ortadan kaldırması, 15 kat büyütülmüş 3 

boyutlu görüntü alabilme, robotun cerrahın bilek hareketlerini taklit edebilme yeteneğini göstermesi 
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ve cerrahın daha rahat çalışmasını sağlamasıdır. Yine aynı derlemede robot yardımlı radikal 

sistektominin uygulanacağı hastaların iyi seçilmesi durumunda kısa ve orta dönem onkolojik sonuçları 

açık cerrahiye benzer olmasıyla birlikte uzun dönem sonuçları için araştırmalara ihtiyaç bulunduğu 

rapor edilmiştir.  

Altunoluk (2011) laparoskopik radikal ve robot yardımlı radikal sistektominin avantaj ve 

dezavantajlarını derlediği makalesinde robot yardımlı sistektominin daha uzun ameliyat süresi 

olmasına rağmen daha az kanama, daha az analjezik ihtiyacı, bağırsak fonksiyonlarının daha erken 

dönemde düzelmesi ve daha az hastanede kalış süresi parametreleri yönünden avantajlı olduğu rapor 

edilmiştir. Murphy (2008)’den alıntılayan Altunoluk’a göre robotik cerrahi ile yapılan sistektomi vaka 

serisinde ortalama operasyon süresi 397 dk., kan kaybı 278 ml, hastada kalış süresi 11.7 gün, 

komplikasyon oranıysa %26 olarak raporlanmıştır; 1 yıllık onkolojik sonuçları iyi olan, uzun 

operasyon süresine rağmen daha az kan kaybı ile kabul edilebilir morbidite oranına sahip bir işlem 

olarak yansıtılmıştır.  

Kural ve Atuğ (2010) ürolojide robotik cerrahi uygulamalarını raporladığı çalışmasında robot 

yardımlı prostatektomi operasyonlarının sonuçlarına yönelik cinsel fonksiyonun ve idrar kontinansına 

olumlu etki sağladığı ve cerrahi prosedürün umut verici olduğunu bildiren çalışmalara yer vermiştir.  

Bedirli ve arkadaşlarının (2012) robotik cerrahi ile ilgili üç robotik kolesistektomi vakası, bir 

robotik redo antireflü cerrahi vakası, bir robotik heler myotomi+dor fundoplikasyonu vakası, bir 

subtotal gastrektomi vakası, iki robotik anterior rezeksiyon vakası, bir robotik sağ hemikolektomi 

vakası, bir appendektomi vakasının sonuçlarını yansıttıkları çalışmalarında operasyon süresinin 65 ila 

495 dakika arasında değiştiğini, vakaların hiçbirinde intraoperatif komplikason gelişmediğini, 

hastanede yatış süresinin 1 ila 5 gün arasında değiştiğini ve postoperatif dönemde 1 vakada yara yeri 

enfeksiyonu geliştiğini rapor etmişler.  

Baştu ve arkadaşları (2013) reprodüktif tıpta robotik cerrahinin durumunu tartıştığı 

çalışmasında robot yardımlı cerrahinin ameliyat sonrası ağrıyı azalttığını, hastanede yatış süresini 

kısalttığını, günlük yaşama daha çabuk dönüşü sağladığını, daha küçük insizyon açıldığından daha iyi 

kozmetik sonuç ve daha az anestezi gerektiğini,  intraoperatif dönemde daha az kan kaybı özellikleri 

nedeniyle tercih edilebildiğini raporlamıştır.   

Alimoğlu ve arkadaşlarının (2010) robot yardımlı laparoskopik kolesistektomiyle opere 

ettikleri 5 vakanın özellikleri ve sonuçları; tümü kadın olan vakaların yaş ortalaması 47, hastaların 

operasyona hazırlığının (hastaların silinmesi, örtülmesi, pozisyon verilmesi, robotik kollara steril örtü 

giydirilmesi) yapılma süresi 63 dakika, total işlemin ortalama süresi 138 dakika, ortalama hastanede 

kalış süresi 1.6 gün, tüm vakaların operasyonunun robotik olarak sonlandırıldığı ve 

intraoperatif/postoperatif bir komplikasyon gelişen vakanın olmadığı yönündedir.  

Özcan ve Tekant Topuzlu (2015) çocuklarda robotik cerrahinin kullanımına yönelik yaptıkları 

derleme çalışmasında yer verdiği bazı sonuçlar şöyledir: De Lambert’ in (2013) ürolojik cerrahi (57), 

abdominal cerrahi (36), torasik cerrahi (1) geçiren 96 vakanın yaş ortalaması 7.6, ortalama hastanede 

kalış süresi 5.4 gün, postoperatif komplikasyon gelişen vaka sayısını 13 olarak bildirmiştir. Alizai 

(2014) koledok kisti ve hepatiojejunostomi geçiren 27 vakanın ortalama yaşı 5.4, ortalama operasyon 

süresi 479 dakika, ortalama hastanede kalış süresi 6, postoperatif komplikasyon gelişen vaka sayısı 3 

olarak bildirilmiştir. Kim (2015) açık ve robot yardımlı koledok kisti cerrahisi geçirecek 79 vakanın 

sonuçlarını karşılaştırdığı çalışmasında vakaların yaş ortalaması 32.5 ay, ortama operasyon süresi açık 

cerrahide 313 dakika ve robotik cerrahide 493 dakika, ortalama hastanede kalış süresi her iki 

çalışmada da 8 gün, postoperatif komplikasyon sayısı açık cerrahide 1 ve robotik cerrahide 5 vaka 

olarak rapor edilmiştir.  

İşgören ve Canda (2013) laparoskopik ve robot yardımlı laparoskopik veziko-vajinal fistül 

onarımına yönelik yapılmış çalışmaların incelenmesi amacıyla yaptığı derlemede yer verilen bazı 

sonuçlar şöyledir: Shah (2009) çalışmasında 16 histerektomi vakası, 3 doğum travması vakası, 3 
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sezaryen vakası, 1 düşük sonrası ve 1 uterin rüptür vakasının ortalama ameliyat süresi 145 dakika, 

ortalama hastanede kalış süresi 4.5 gün, üretral kateterizasyon süresi ortalama 14 gün, 3 vakada da 

açık cerrahiye geçiş olduğu rapor edilmiş. Nagraj ve ark. (2007) abdominal histerektomi cerrahisi 

geçiren 13 vakanın ortalama operasyon süresi 130 dakika, ortalama hastanede kalış süresi 4.5 gün, 

ortalama üretral kateterizasyon günü 15, 1 vakanın açık cerrahiye dönüştürüldüğü rapor edilmiş. 

Zhang ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında 16 abdominal histerektomi vakası, 2 doğum travması 

vakasının ortalama operasyon süresi 135 dakika, ortalama hastanede kalış süresi 5 gün, üretral 

kateterin kalış süresi 15 gün, komplikasyon gelişen vakanın olmadığı belirtilmiştir.  

Hızlı ve arkadaşlarının (2014) robotik nefron koruyucu cerrahiye yönelik yaptıkları derleme 

çalışmasında Brandao ve arkadaşlarından (2014) alıntıladıkları çalışmaya göre renal kitle boyutuna 

göre hastaları deney (7 cm ve üzeri renal kitle) ve kontrol grubu (4 cm ve altı renal kitle) olarak 

ayırdıkları çalışmalarında hasta sonuçlarını kıyaslamışlardır. Brandao ve arkadaşlarının (2014) 

çalışmasına dahil ettiği 29’u vaka ve 412’si kontrol grubu vakaların ortalama operasyon süresi vaka 

grubu-deney grubunda sırayla 200 dakikaya 180 dakika, ortalama kan kaybı 250 ml’ye 150 ml, 

postoperatif komplikasyonların görülme durumu %37.9’a %15.8, major komplikasyon görülme oranı 

ise her iki grupta da benzer olarak rapor edilmiştir.  

Zengin ve Gürdal’ın robotik cerrahinin post-prostatektomi stres tip idrar kaçırma üzerine etkisi 

adlı çalışmasında radikal retropubik prostatektomi ile robot yardımlı laparoskopik prostatektominin 

sonuçlarını karşılaştırmıştır. İki farklı teknikle opere edilen vakalarda uzun dönem kontinansta fark 

olmadığı, kısa dönem sonuçlarına bakıldığında ise robot yardımlı laparoskopik prostatektomi olan 

hastalarda kontinansın daha kısa dürede sağlabildiği raporlanmıştır.  

Sağbaş ve arkadaşlarının (2008) tam endoskopik koroner arter bypass cerrahisi geçiren 3 

vakanın sunumunu yaptıkları araştırmada koroner cerrahide robot yardımlı operasyon planını sınırlı 

hasta grubu için belirlenebilmesini dezavantaj olarak raporlamışlar; ancak robot yardımlı tam 

endoskopik koroner arter bypass cerrahisinin daha iyi kozmetik sonuç verdiği, hasta memnuniyetini 

yükselttiği, ağrının daha az hissedildiği, yara enfeksiyonu riskinin daha az olduğu ve normal yaşama 

hızlı dönüş sağladığı yönünde olumlu olabileceği görüşlerine yer verilmiştir.  

Bayrak ve arkadaşlarının (2014) akciğer kanseri tanılı robotik lobektomi uygulanan hastaların 

erken dönem sonuçlarını paylaştıkları çalışmaya göre hiçbir hastada açık cerrahiye geçilmemiş, 

ortalama ameliyat süresi 253 dakika, ortalama hastanede kalış süresi 6.1 gün, her hastadan ortalama 

çıkarılan lenf nodu sayısı 16 olarak ve işleme bağlı mortalite görülmediği raporlanmıştır.  

 Alış ve arkadaşlarının (2011) robotik abdominal cerrahi deneyimlerini ve sonuçlarını 

raporladığı çalışmada 16 vakanın sonuçlarını paylaşmıştır. 8 vaka rektum kanseri, 2 vaka dalak hidatik 

kisti, 1 vaka dalak tümörü, 1 vaka karaciğer hidatik kisti, 1 vaka rektal prolapsus, 1 vaka sürrenal 

adenomu, 1 vaka morbid obeziteve 1 vaka mide tümörü rezeksiyonu yapılmış. Vakaların üçünde açık 

cerrahiye dönüş, intraoperatif dönemde 1 vakada kanama, 5 vakada postoperatif komplikasyon 

gelişimi, ameliyat süresi min. 160-780 dakika, hastanede kalış süresi min. 2 gün ve max. 72 gün olarak 

rapor edilmiştir.  

 Avery ve arkadaşlarının (2015) bebeklerde robot yardımlı laparoskopik pyeloplasti 

deneyimlerini raporladıkları çok merkezli bir çalışmada toplam 60 vaka robot yardımlı laparoskopik 

pyeloplasti yapılmış; vakaların ortalama yaşı 7.3 ay, %91’inde hidronefrozun düzelmesi ya da 

iyileşme görüldüğü, 2 vakada tekrarlayan obstrüksiyon sonucu ek cerrahiye başvurulduğu, ortalama 

operasyon süresinin 232 dakika olduğu, vakaların %11’inde intraoperatif veya postoperatif dönemde 

komplikasyon görüldüğü bildirilmiştir.  

 Riachy ve arkadaşlarının (2013) çocuklarda üreteropelvik bileşke tıkanıklığının tedavisinde 

kullanılan standart ve robot yardımlı laparoskopik pyeloplastinin sonuçları karşılaştırılmış. Tek 

merkezli retrospesifik kohort olarak tasarlanan araştırmada ortalama ameliyat süresi standart cerrahide 

298 dakika, robotik teknikte 209 dakika; robotik teknik ile tedavi edilen çocukların tamamında, 
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standart teknikte ise %87.5’inde semptomların gerilediği; hastanede kalış süresi ve narkotik 

kullanımında ise iki grup arasında farklılık olmadığı rapor edilmiştir.  

 Hartwich ve arkadaşlarının (2012) myastenia gravisin tedavisinde robot destekli torakoskopik 

timektominin çocuklardaki sonuçlarını raporlayan çalışmasında toplam 9 vaka incelenmiş; vakaların 

ortalama yaşı 9.4 yıl, ortalama ameliyat süresi 160.1 dakika, ortalama postoperatif hastanede kalış 

süresi 1.1 gün, vakaların sadece 1’inde pnömotoraks geliştiği ve cerrahi sonrasında sekiz hastanın 

myastenia gravis semptomlarında düzelme olduğu rapor edilmiştir.  

 Bansal ve arkadaşlarının (2014) vaka raporu olarak yayınladıkları 4 aylık bebekte robotik 

bilateral üst üriner sistem cerrahisinde hasta sonuçları postoperatif dönemde hastanın 24 saatten az 

hastanede kaldığı ve ağrıya yönelik narkotik ilaca ihtiyaç duymadığı şeklindedir.  

 Veljovich ve arkadaşlarının (2008) endometrial kanser evrelendirmesinde laparoskopi ile 

robot yardımlı cerrahinin birinci yıl sonuçlarını karşılaştırılmalı raporladıkları çalışmada robotik 

cerrahi prosedürünün daha uzun sürdüğü, daha az kan kaybına neden olduğu, hastanede kalış süresinin 

robotik cerrahi prosedüründe daha kısa olduğu raporlanmıştır.  

 Kang ve arkadaşlarının (2009) gazsız, transaksiller yaklaşımın kullanıldığı da Vinci Robotik 

tiroid cerrahisi vakalarının sonuçlarını paylaştıkları makalesinde 338 vakanın 234’ünün tirodinin 

tümüne yakın bir alanının rezeke edildiği ve kalan 104 vakanın iki tarafli tiroidektomi geçirdiği rapor 

edilmiş. Hasta sonuçları karşılaştırıldığında ortamala cerrahi prosedür süresi 144 dakika, ortalama 

postoperatif hastanede kalış süresi 3.3 gün, hiçbir prosedürün açık cerrahiye dönmediği, 3 vakada 

laringeal sinir yaralanması ve 1 vakada da horner sendromu görüldüğü belirtilmiştir. Baş-boyun 

cerrahisinde gazsız transaksiller yaklaşım ile robotik cerrahinin kullanıldığı tiroid prosedürünün 

tartışıldığı Brunaud ve arkadaşlarının (2010) makalesinde tekrarlayan sinir ve paratiroid hasarına bağlı 

postoperatif morbidite, uzun süreli onkolojik ve kozmetik sonuçlarını belirlenmesine yönelik ileri 

çalışmalara ihtiyaç duyulduğu raporlanmıştır.  

 Giulianotti ve arkadaşlarının (2011) robot yardımlı karaciğer rezeksiyonu sonuçlarını 

paylaştıkları çalışmalarında 70 vakanın %40’ı benign tümör ve %60’ı malign tümör endikasyonu 

sahip olduğu, ortalama yaşın 60 olduğu, vakaların %57’sinin kadın olduğu, vakaların %5.7’sinde açık 

cerrahiye dönüldüğü, minör rezeksiyonda ortalama kan kaydı 150 ml, majör rezeksiyonda ortalama 

kan kaybı 300 ml, genel komplikasyon oranı %21, majör hepatektomi geçiren 4 vakada ve minör 

hepatektomi geçiren 4 vakada majör morbidite meydana geldiği, vakaların hiçbirinde tekrarlayan 

cerrahiye gerek kalmadığı bildirilmiştir. Eom ve arkadaşlarının (2012) distal gastrik kanserinde 

laparoskopik ve robot yardımlı cerrahinin kısa vadeli klinik sonuçlarını karşılaştırdığı çalışmasında, 62 

vakada laparoskopik prosedür ve 30 vakada robot yardımlı cerrahi prosedürü uygulanmış. Ortalama 

diseksiyon süresinin robot yardımlı cerrahi geçiren vakalarda daha uzun olduğu, hastane maliyetinin 

robot yardımlı cerrahi geçiren vakalarda daha yüksek olduğu rapor edilmiştir.  Talamini ve 

arkadaşlarının (2003) robot yardımlı cerrahi uygulanan 211 vakayı prospektif olarak takiplerini 

raporladıkları çalışmalarında 69 antireflü cerrahisi, 36 kolesistektomi, 26 Heller Miyotomi, 17  

bağırsak rezeksiyonu, 15 donör nefrektomi, 14 sol internal memmery arter mobilizasyonu, 7 gastrik 

bypass, 7 splenektomi, 6 adrenalektomi, 3 keşif laparoskopi, 4 piloroplasti, 2 gastrojejunostomi, 1 

distal pankreatektomi, 1 duodenal polipektomi, 1 özofagektomi, 1 gastrik kitlesel rezeksiyon ve 1 

adezyon lizizi uygulanmış. Ortalama ameliyat odasında çalışma süresi 188 dakika, ortama cerrahi 

prosedür süresi 143 dakika, ortalama hastanede kalış süresi 1 gün, 9 vakada da tıbbi/cerrahi 

komplikasyon varlığı rapor edilmiştir.  

   Hellan ve arkadaşlarının (2007) rektal kanserli vakalarda robot destekli mezorektal eksizyon 

sonrası kısa dönem sonuçlarını rapor ettiği çalışmasında, postoperatif morbidite %12.8, ortalama 

ameliyat süresi 285 dakika, cerrahi prosedürün değiştiği vakalar %2.6, ortalama hastanede kalış süresi 

4 gün, vakaların ortalama 13 ay takip edildiği ve vakalarda takip süresince rekürrens görülmediği 

rapor edilmiştir.  
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 Lee ve arkadaşlarının (2011) robot yardımlı tiroidektomi geçiren vakalarda perioperatif klinik 

sonuçları derlediği çok merkezli çalışmasında, ortalama genel prosedür süresi 132.4 dakika, %1 

vakada majör postoperatif morbidite, rezeke edilen ortalama lenf nodu sayısı 5.1, ortalama 

postoperatif hastanede kalış süresi 2.9 gün olarak belirtilmiştir.  

 Stich ve arkadaşlarının (2007) robot destekli ve konvansiyonel laparoskopik fundoplikasyon 

geçiren vakaların kısa dönem sonuçlarını raporladığı çalışmasında robot yardımlı cerrahi prosedürün 

sonuçları literatürde yer alan diğer çalışmalar ile benzerdir (maliyetin yüksekliği, hastanede kalış 

süresinin az olması, cerrahi sürecin uzunluğu) ve robot yardımlı cerrahinin deneyimli bir cerrah 

tarafından gerçekleştirilirse zamanın daha kısa olabileceği belirtilmiştir.  

  Hurtuk ve arkadaşlarının (2012) transoral robotik cerrahi geçiren hastalarda yaşam kalitesini 

raporlayan çalışmasında 64 vakayı ortalama 16.3 ay izleme almışlar. Trans oral robotik cerrahi %88 

oranla en çok skuamöz hücreli karsinom için yapılmış; vakalar prosedür sonrası 3. hafta ve 3., 6., 12. 

ayda değerlendirilmiş. Tedaviden hemen sonra konuşma, yemek yeme, estetik, sosyal ve genel yaşam 

kalitesi alanlarında düşüş gözlenmiş. 1 yıllık takip sonrasında estetik, sosyal ve genel yaşam kalitesi 

alanları puanları yüksek bulunmuş. Malign lezyonları olan vakalarda konuşma, sosyal, yeme ve genel 

yaşam kalitesi alanlarında postoperatif skorları anlamlı derecede düşük bulunmuş. Adjuvan 

radyoterapi veya radyoterapi+kemoterapi uygulanan vakalarda ise yeme, sosyal ve genel yaşam 

kalitesi alanlarındaki postoperatif skorlar anlamlı derecede düşük bulunduğu bildirilmiş.  

 Yapılan literatür çalışmasında, robot yardımlı cerrahi prosedürlerin uzun vadeli sonuçlarına 

yönelik çalışmaların azlığı/yokluğu dikkati çekmiştir. Taramalar sonucu ulaşılan çalışmalarda sıklıkla 

bakılan hasta sonuçlarının benzerliği dikkati çekmektedir. Robotik cerrahinin hasta üzerindeki 

etkilerinin daha geniş açıdan ele alınmasının daha ileri düzeyde çalışmalarla geliştirilebileceği 

düşünülmektedir. 
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 GİRİŞ 

 Sağlık bakım sistemlerinde kalite göstergelerinden biri olarak ele alınmakta olan basınç 

yaraları sağlık bakım alanlarında yaygın olarak görülen, tedavisi pahalı, kapsamlı bakım gerektiren, 

ölüm ve hastalık olasılığını arttıran, hastanın gereksiz yere acı ve ağrı çekmesine yol açarak yaşam 

kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir sağlık bakım sorunudur (1). Basınç yarası oluşması her ne kadar kalitesiz 

bakım göstergesi ise de, bu sorun aynı zamanda hastaya ağrı, acı verir ve yaşam kalitesini düşürür, hastanede kalış süresini uzatır, 

morbidite ve hatta mortaliteye neden olabilir. Basınç yarası olanların ölüm riskinin basınç yarası olmayanlara göre 4,5 kat fazla 

olduğu belirtilmektedir (2). 

 Karadağ ve Gümüşkaya (2005) yılında ameliyat olan 84 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada 

basınç yarası insidansını % 54.8 bulmuşlardır (4). Ameliyat sırasında gelişen basınç yarası insidansını 

Lubbers % 12-17, Armstrong ve Bartz ise % 3.5 - 29.5 olarak  hesaplamışlardır. Schoonhoven ve ark. 

(2002) Hollanda’ da bir üniversite hastanesinde 208 hasta üzerinde yaptıkları araştırmada ameliyata 

bağlı basınç yarası insidansını %21.2 olarak saptamışlardır. Brandeis ve ark. yaptıkları araştırmada 

ameliyata bağlı basınç yarası insidansının % 8.5 olduğu bildirilmektedir (5). Çelik ve ark. (2017)  151 hasta 

üzerinde yaptıkları çalışmada basınç yarası görülme sıklığını % 40.40,  basınç yarası görülen 57 hastanın % 93,4' ü Evre I,  % 6.6' sı 

Evre IV  olduğu  belirtilmiştir (14).  Schoonhaven ve arkadaşları  280 cerrahi hastasının 56’sında 70 bölgede basınç yarası geliştiğini 

belirlemişlerdir (Schoonhovcn ve ark 2002).  

 BASINÇ YARASI 

 Basınç yarası ile ilgili öncü iki kuruluş olan EPUAP- NPUAP 2009 yılında şu şekilde 

tanımlamışlardır; Basınç ülseri, 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 (15). 

 2017 yılında Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (NPUAP) basınç ülserleriyle ilgili 

terminolojisini değiştirdi ve basınç yarası evrelerinin tanımlamaları güncelledi (19). 

 NPUAP (2017) göre Basın Yarası Tanımı; Basınç yarası genellikle kemik çıkıntısı üzerinde 

veya tıbbi veya diğer bir cihazla ilgili ciltte ve/veya altta yatan yumuşak dokunun lokalize hasarı 

olarak tanımlanmıştır. Yaralanma bozulmamış cilt veya açık ülser şeklinde olabilir ve ağrılı olabilir. 

Hasar yoğun ve/veya uzamış basıncın sonucu olarak veya gerilme ile birlikte ortaya çıkar. Yumuşak 

dokunun basınç ve gerilme toleransı, mikro dolaşım, beslenme, perfüzyon, komorbitide ve yumuşak 

dokunun durumundan da etkilenebilir (19). 

 Terminolojideki değişikliğe ek olarak, artık Arap rakamları, Roma rakamları yerine evrelerin 

isimlendirilmesinde kullanılmakta ve "şüpheli" terimi derin doku yaralanması tanımından 

çıkarılmıştır. Ek basınç yaralanması tanımlamaları "tıbbi cihaz ilişkili basınç yaralanması" ve 

"mukozal membran basıncı hasarını" içerir (19). 

BASINÇ YARALARININ EVRELENDİRİLMESİ  

 NPUAP'e göre (2017), terminolojideki değişim, bozulmamış ve ülsere ciltteki basınç hasarını 

daha doğru bir şekilde tanımlamıştır. Önceki evreleme sisteminde "Evre I" ve "Şüpheli Derin Doku 

Hasarı" hasarlı bozulmamış cilt ve diğer evreleri açık ülserler olarak tanımlamıştır. Bu durum, 

evrelerin her birinin tanımlarını  "basınç ülseri" olarak adlandırdığı için karışıklığa yol açmıştır. 
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 Basınç yaralanmaları, doku hasarının uzanımını  belirtmek için evrelendirildi. Evreler, basınç 

yaralanmaların evresini ortaya koymak ve klinisyenlerden NPUAP tarafından alınan sorulara 

dayanarak teşhis koymaya  yönelik revize edildi, gözden geçirildi. Altı evre aşağıdaki gibidir;  

 Evre I Basınç Yarası: Bütünlüğü bozulmamış cildin basmakla solmayan kızarıklığı  

 Basmakla solmayan kızarıklığın olan lokalize bir alanda bütünlüğü bozulmamış cilt, koyu 

pigmentli deride farklı şekilde görülebilir. Basmakla solan kızarıklık ve duyu, ısı veya sertlik 

değişikliği görsel değişiklikten önce olabilir.  Renk değişikliği mor veya kestane rengi değişikliği 

içermez: bunlar derin doku basınç hasarını gösterebilir. 

 Evre 2 Basınç Yarası: Dermis Tabakasının Kısmi Kaybı 

 "Yara yatağı canlı, pembe veya kırmızı, nemli ve ayrıca sağlam veya rüptüre serumla 

doldurulmuş bir vezikül olarak bulunabilir. Yağ dokusu ve derin dokular görülmez. Granülasyon 

dokusu, deride soyulma ve skar bulunmaz.  Bu yaralanmalar genellikle kötü mikrodolaşım ve pelvis 

üzerindeki ve topuktaki ciltte kesilme sonucu ortaya çıkar. Bu evre neme bağlı cilt hasarını,  idrar 

kaçırma ilgili dermatit , deri iltihabı, intertriginöz dermatiti, tıbbi yapışkan ilişkili cilt hasarı veya 

travmatik yaraları (deri yırtıkları, yanıklar, aşınmalar) tanımlamak için kullanılmamalıdır. 

 Evre 3 Basınç Yarası: Tam Kalınlıkta Cilt Kaybı 

 Tam kalınlıkta cilt kaybı, ülsere ve granülasyon dokusunda ve epibolide (yuvarlanmış yara 

kenarları) adipoz (yağ) yağ genellikle bulunur. Deride soyulma ve skar görülebilir. Doku hasarının 

derinliği anatomik bölgeye göre değişir: belirgin adipozite alanlarında derin yaralar oluşabilir. Zarar 

verici ve tünel oluşabilir. Fasya, kas, tendon, bağ, kıkırdak ve / veya kemik maruz kalmaz. Eğer deride 

soyulma ve skar doku kaybı uzunluğunu gizlerse, bu evrelendirilemeyen basınç hasarıdır. 

 Evre 4 Basınç Yarası: Tam Kalınlıkta Cilt ve Doku Kaybı 

 Tam kalınlıkta deri ve doku kaybı, direkt olarak fasya, kas, tendon, ligament, kıkırdak veya 

kemik yarada palpe edilebilir. Soyulma ve/veya skar görülebilir. epiboli (yuvarlanmış kenarlar), 

zayıflama ve/veya tünel oluşması sıklıkla görülür. Derinlik anatomik bölgeye göre değişir. Eğer deride 

soyulma ve skar doku kaybı uzunluğunu gizlerse, bu evrelendirilemeyen basınç hasarıdır. 

 Evrelendirilemeyen Basınç Hasarı: Gizlenmiş Tam Kalınlıkta Cilt ve Doku Kaybı 

 Tam kalınlıkta cilt ve doku kaybı, soyulma ve/veya skar ile gizlendiği için yaradaki doku 

hasarının uzunluğu teyit edilemez. Eğer soyulma ve/veya skar çıkarılırsa evre 3 veya evre 4 basınç 

hasarı açığa çıkarılır. Topuk veya iskemik bacak üzerindeki stabil skar (kuru, yapışık, bütünlüğü 

bozulmamış, eritemsiz ya da yerinden oynamamış) yumuşamamalı ya da çıkartılmamalıdır. 

 Derin Doku Hasarı: Kalıcı basmakla solmayan koyu kırmızı, kestane rengi ve mor renk 

değişikliği 

 Sağlam veya hasarlı ciltte kalıcı basmakla solmayan koyu kırmızı, kestane rengi ve mor renk 

değişikliği mevcuttur (19). 

             AMELİYA BAĞLI BASINÇ YARASI GELİŞİM NEDENLERİ 

 Ameliyathane ortamında basınç yarasının gelişim etyolojisi çok karmaşıktır. Bu ortamda 

anestezi ajanlarının kullanımından kaynaklanan ısı artışı ve ameliyathane ortamının soğukluğu kan 

basıncında ve doku perfüzyonunda metabolik ve dolaşımla ilgili değişiklikler meydana getirmektedir. 

Pozisyon verme sırasında ve sonrasında olabilecek sürtünme ve makaslama gibi etkenler de 

ameliyathane kaynaklı basınç yarası gelişiminde etken unsurlardandır (1). 

 Ameliyathane ortamında meydana gelen basınç yaraları yanık yada ısı artışından kaynaklanan 

eriteme benzetilmektedir. Basınçtan kaynaklanan doku yaralanmaları hemen fark edilemediği için 

lezyonlar ancak girişimden saatlar ya da yaklaşık 7 gün sonra görülebilmektedir. Ameliyathane 

kaynaklı basınç yarası insidansınm % 8,5’den % 66’ya değiştiğini belirtilmektedir (1). 

 Ameliyat sırasında uzayan hareketsizlik, basıncın neden olduğu ağrıyı hissetmeme, aynı zamanda basıncı azaltıcı 

pozisyon verilmemesi, hipotansiyon ve hipotermi ameliyathane kaynaklı basınç yaralarının temel nedenleridir (2). Braden ve 

Bergstorm kavram modelinde  ( 1987)  basınç yarası gelişim nedenleri belirtilmiştir  (Çizelge  1). 



83 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

BASINÇ YARASI GELİŞİM NEDENLERİ ŞEMASI 

Çizelge 1 . Braden ve Bergstorm kavram modeli ( 1987)  

Basınç 

Postür 

Vücut yapısı 

Tıbbi/ Hemşirelik 

girişimleri 

Ağrıya reaksiyon 

Ağrıya hassasiyet 

Hareketlilik 

Tıbbi/ Hemşirelik 

girişimleri 

Destek 

Postür 

Deride yumuşama 

Sürtünme 

Ağrıya reaksiyon 

Ağrıya hassasiyet 

Hareketlilik 

Tıbbi/ Hemşirelik 

girişimleri 

Kuvvet - güç                                                  Süre                                                 Kuvvet - güç                                          

Süre 

 

Basınçtan kaynaklanan güç                                                                                                         Yırtıcı 

güç kaynakları 

                                    

Basınç İçin Doku Toleransı 

 

    

Doku Kütlesi     Kortikosteroid                         Yaş           Dehidratasyon    Protein ve vitamin azlığı                                                           

Stres              

 

 

Oksijen İçin Doku Toleransı 

Isı 

Oksijensizlik 

İlaç 

Protein eksikliği 

Sigara 

Hastalıklar sonucu oksijensizlik, Hiperemi, 

Damarsal 

Tıkanıklık 

Kan Basıncı 

Oksijen İhtiyacı                                                                                           Oksijen İhtiyacınca artma 

                                                                           

                                                           Basınç Yarası 

 AMELİYATHANE  KAYNAKLI  BASINÇ  YARALARINDA  RİSK  FAKTÖRLERİ 

 

 Bası yarası oluşmasında en etkili faktör basınçtır. Mikro enjeksiyon sistemi kullanılarak yapılan 

bir çalışmada, tek bir kapiller damarda, kapiller kan basıncının venöz uçta 12 mmHg, arteriyal uçta ise 

32  mmHg kadar olduğu saptanmıştır. Eğer eksternal basınç kuvveti, kapiller  yatak basınç değerini 

aşarsa, kapiller perfüzyon bozulur ve iskemi gelişir. Basınç 6 saatten fazla sürerse deride ülserasyon 

oluşur. Eğer bu bası aralıklı olarak kaldırılırsa 240 rnmHg bası şiddetinde bile deride ve dokudaki etki 

çok az olmaktadır (6). 

 

Tablo 1. Cerrahi Hastalarda Basınç Yarası Riskleri 

Cerrahi Aşama Risk 

Cerrahi Öncesi  İleri Yaş 

 
 Beslenme Bozukluğu 

  Hipoalbunemi 

  Hemotokrit düzeyinde düşme 
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  Hemoglobin düzeyinde düşme 

  Anemi 

 
 Dehidratasyon 

  Kortikosteroid kullanımı 

Cerrahi Sırası  Uzun Süre Ameliyat Masasında Kalma 

 
 Hipotansiyon 

  Beden İsı Değişiklikleri 

  Vazoaktif İlaçlar 

  Anestezi Yöntemi 

Cerrahi Sonrası  Geç mobilizasyon 

Fcuchtingcr J, Halfens R.J.G, Dassen T, Pressure Ulcer Risk f actors in cardiac Surgery: A Rev iew Of 

The Research Literature, Heart and Lung, 2005;34(6);375 383. 

Dcflor T, The Risk Of Pressure Sores: A Conceptual Scheme, Journal Of Clinical Nursing, 1999;8:20(>- 

216.  

 Ameliyathane ortamında meydana gelen basınç yaraları yanık yada ısı artışından kaynaklanan 

eriteme benzetilmektedir. Basınçtan kaynaklanan doku yaralanmalarının hemen fark edilemediğini 

için lezyonlar ancak girişimden saatler ya da yaklaşık 7 gün sonra görülebilmektedir (3). 

 Hiç kuşkusuz tüm cerrahi hastaları  aynı derecede riske sahip değildir. Ancak özellikle kardiyak cerrahi hastalarının 

yüksek riske sahip olduğu bilinmektedir (Schoonhovcn ve ark 2002; Feuchtinger ve ark 2005). 

 Feuchtinger ve ark. (2005) cerrahi sırası cerrahi hastalarda basınç yarası risklerini; uzun süre ameliyat 

masasında kalma, hipotansiyon, beden ısı değişiklikleri, vazoaktif ilaçlar, anestezi yöntemi olarak belirtmiştir. 

 Hipotermi 

 Ameliyat edilen hastalarda meydana gelen hipotermi, periferik kan akımını etkilediği için 

oksijen, besin ve metabolik atıkların transferinde bozulmalara neden olur. Ameliyat sırasında vücut iç 

sıcaklığının düşük olması basınç yarası gelişimine neden olan önemli risk faktörlerindendir ( Kanıt 

Gücü B) (1). 

 İstenmeyen hipoterminin önlenmesi, hastanın normotermide tutulması için; ameliyat odasının 

hekim tercihleri göz önüne alınarak ve hastalara uygun olarak ısıtılması, ameliyata hazırlık döneminde 

hastanın vücut yüzeyinin örtülerek ısı kaybının azaltılması, hastanın boyanması ve steril ameliyathane 

örtüleri ile örtülmesi arasında geçen zamanın mümkün olduğu kadar azaltılması gerekir. Ayrıca IV 

sıvılar, kan ürünleri ve yıkama solüsyonları hastaya verilmeden önce klinik uygulama protokollerine 

uygun olarak ısıtılmalıdır.Ayrıca ameliyat edilen hastalarda hipotermi ve perfüzyon bozukluğu sonucu 

olabilecek doku yıkımını önlemek için sıcak şilte ya da ısıtıcı battaniyelerin kan akımının az olacağı 

düşünülen alanlarda kullanılabileceği belirtmiştir (1). 

 Özellikle kardiyovasküler cerrahide ekstrakorporal dolaşımın kullanılması, ya da genel yaklaşımda hastanın vücut ısısının 

hipotermik tutulması yaklaşımı birçok yarar sağlarken basınç yarası gelişmesini de kolaylaştıran bir diğer etkendir (12). 

 Hemodinami 

 Ameliyat sırasındaki hipotansif dönem  ile basınç yarası gelişimi ilişkilendirilmiştir. Yapılan 

çalışmalarda ameliyat esnasında hastaların diastolik kan basıncının < 60 mmHg olması ile basınç yarası 

gelişimi değerlendirilmiş ve ameliyat süresince hipotansif olayların basınç yarası gelişimine neden 

olduğunu belirlenmiştir. Periferik damar hastalıkları ve damar dışı (extracorporeal) dolaşım cerrahisinin, 

hastalarda basınç yarası gelişiminde daha fazla risk yarattığı belirtilmiştir (1,3). 

 Anestezi sırasında oluşturulan kontrollü hipotansiyon basınç yarasına zemin hazırlayan bir diğer faktördür. Nixon ve 

arkadaşları (2007) ameliyat sırasında düşük tutulan kan basıncının doku dayanıklılığını azaltarak basınç yarası gelişimini 

kolaylaştırdığını belirlemişlerdir (13).  
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 Ameliyat Tipi 

 Teorik olarak hareketsizlik, duyusal hassasiyette azalma basınç yarası gelişiminde önemli role 

sahiptir. Bu nedenle cerrahi uygulamalar ile basınç yarası gelişimi ilişkilendirilmiştir. Kalp, göğüs ve 

damar cerrahisi uygulanan hastalarda daha fazla basınç yarası geliştiği belirtilmektedir. Disk hernisi 

yada karın ameliyatları nedeniyle genel anestezi uygulanan 24 hastadan 9’unda ( %36) basınç yarası 

geliştiği belirtmiştir (1,3). 

 Yapılan bir çalışmada 136 kalp ameliyatı uygulanan hastanın 37' sinde ( %27,7) basınç yarası 

geliştiği, yapılan bir başka çalışmada kalp hastalarında topuklarda yara gelişim riskinin % 72 

olduğunu, baş ve boyun cerrahisi geçiren hastalarda ise % 37 oranında sakral bölgede basınç yarası 

geliştiği görülmüştür (1,3). 

 Anestezi 

 Ameliyat esnasında kullanılan anestezik ajanların basınç yarası gelişiminde etkili olduğu belir-

miş ve çalışmalarda bu bilgiler değerlendirilmiştir. Ameliyat sırasında kullanılan anestezik ajanların; 

vazodilatasyona, hipotansif olaylara neden olduğu, kas tonüsünü azalttığını ve bu nedenle basınçtan 

dolayı  kemik çıkıntılarının olduğu alanlarda cilt yaralanmalarına neden olduğu belirtmiştir (1). Epidural 

ve spinal anesteziden sonra topukta basınç yarası görülme oranının yüksek olduğu bilinmektedir. Burada bir ihmalden söz edilebilir. 

Çünkü bu yaklaşımda hasta genel anestezi olmadığı için çevre ile iletişim halinde oldukları için alt ekstremitelerde ve özellikle 

topukta basıncın azaltılmasına yönelik önlemler çoğu zaman atlanabilmektedir (Kemp ve ark 1990). Bu nedenle epidural ve spinal 

anestezi alan hastalar genel anestezi alan hastalardan daha fazla basınç yarası gelişmeye eğilimlidir (2). 

 Deri Hazırlığı 

 Ameliyathane kaynaklı basınç yarası gelişiminde rol oynayan bir diğer etken de cilt hazırlığı 

için kullanılan solüsyonlardır. Cerrahi uygulanan hastalarda cilt hazırlığı amacı ile kullanılan 

solüsyonların hastanın altında birikmesinin neme neden olduğunu belirtilmektedir. Nem, sürtünme, 

makaslama etkisi ise cilt yaralanmaları ile sonuçlanmaktadır. Aynı zamanda kullanılan solüsyonların 

normal  pH’ını etkilediği için yaralanmalara ve ameliyathane kaynaklı basınç yarası gelişimine katkıda 

bulunduğunu belirtmiştir (1,3). 

 Zaman 

 Uzun süre ameliyat masasında kalan hastalarda uzayan hareketsizlik, basıncın neden olduğu ağrıyı hissetmeme, aynı 

zamanda basıncı azaltıcı pozisyon verilmemesi basınç yarası gelişiminin cerrahi tedavi kaynaklı temel nedenleridir. Araştırmalar 

cerrahi hastalarının hareketsizlik süresinin cerrahi girişim süresinin iki katı olduğunu göstermektedir  (11). 

 Ameliyat süresinin uzunluğu, basınç altındaki bölgelerde kapiller kan akımında azalma ya da 

tıkanıklıklar ameliyathane kaynaklı basınç yarası gelişimini için risk oluşturmaktadır. Basınç yarası ve 

ameliyat süresinin uzunluğu ilişkilendirilmiş, yapılan çalışmalar sonrasında 2- 4 saat süren ameliyatlarda 

basınç yarası gelişim insidansı % 5,8, 5- 6 saat süren ameliyatlar sonrasında % 4,8 , 6-8 saat süren 

ameliyatlar sonrasında % 19,9 daha uzun süren ameliyatlar sonrasında ise % 47,6 olduğu belirtilmiştir 

(Kanıt Gücü B) (1,3). 

 Ameliyat süresince hareketsiz kalma süresi uzun ve dokular arası basınç yüksektir. 

Ameliyathane masasında 2,5 saat ve daha fazla kalan hastalarda, ameliyat sonrası dokular arası 

basıncın, anestezik girişim öncesi dokular arası basınçtan % 35 daha fazla olduğunu belirlemiştir (1). 

 Ameliyat Pozisyonu 

 Ameliyat sırasında verilen pozisyon ve sürenin uzunluğu kapiIler kan akımında azalma ya da 

tıkanıklıklara neden olarak ameliyathane kaynaklı basınç yarası gelişimine neden olmaktadır. Ame-

liyat esnasında hastalara verilen her farklı pozisyon dokuların maruz kaldığı basınç bölgesini değiştir-

mekte, doku perfüzyonunu bozmakta ve basınç yarası gelişiminde önemli risk faktörlerinden birini 

oluşturmaktadır (Kanıt Gücü C). 

 Sırtüstü yatar pozisyonda sakrum, kalçalar, topuklar ve oksiput bölgesinde en yüksek basıncın 

40-60 mmHg, yüz üstü yara pozisyonda dizler ve göğüs duvarındaki en yüksek basıncın 40-50 mmHg 

olduğu saptanmıştır (6). Yüzüstü pozisyonunda spinal disk hernisi tamiri yapılan 29 hastayla yapılan 
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bir çalışmada, hastaların %37.5’inde basınç yarası görülmüş, prone pozisyonunda ischial tüborositler 

üzerinde basınç ülseri %100 bulunmuştur (5). 

 Oturur pozisyonda ise en yüksek basınç iskial tuberositelere yakın bölgelerde 75 mmHg olarak 

bulunmuştur. Dokuların basınç altında kalması iskemi ile sonuçlanır, eğer neden giderilmezse 

kanlanması iyi olan alanlarda bile nekroz ve ülserasyon şeklinde ilerleme görülür (6). 

 Uygulanan cerrahi girişim türüne göre ameliyat masasında verilen pozisyon değişmekte, buna paralel olarak da basınç 

altında kalan vücut bölgesi ve beraberinde basınç yarası gelişen bölgede değişmektedir. Örneğin kardiovasküler cerrahi de en 

yaygın topuklarda görülen bu sorunun, baş ve boyun cerrahisinde hastalar 300 semi-fovvler pozisyonunda yatırıldıkları için 

sakrumda, buna karşın spinal cerrahide çene ve kulakta basınç yarası görülme oranı fazladır (Schoonhovcn ve ark 2002; Kemp ve 

ark). Bu nedenle de önlemler cerrahi girişim türüne göre değişebilmektedir (2). Lateral pozisyonda dokular arası basınç 

daha yüksektir ancak pozisyonlar arasında basınç azalması bakımından dikkate değer bir fark 

bulunamamıştır. Yapılan bir laboratuar çalışmasında, diğer pozisyonlarla karşılaştırıldığında en düşük dokular arası basınç 

supine pozisyonda bulunmuştur ( Kanıt Seviyesi 5). ( Kanıt Gücü C) (3). 

 Pozisyon verme araçları 

 Hastanın sabitlenmesi ve desteklenmesi, basınç dağılımının sağlanması, sinir hasarının 

önlenmesi ve hasta güvenliğin sağlanması amacıyla yastık, içi jel ya da hava dolu bazı özel destek 

malzemeleri kullanılır. Bunlar kol tahtaları, baş desteği, emniyet kemeri, omuz kemeri, ayak kemeri, 

masa uzatma aracı, yastıklar ve pozisyon destek pedleri olarak sıralanabilir (7). 

 Ameliyat Masaları 

 Basıncı azaltmak için ameliyat masası süngerlerinin yüksek kalitede ve en az 10 cm kalınlıkta 

olması gerekir.  Standart ameliyathane masası ile karşılaştırıldığı zaman basınç azaltıcı örtüler 

kullanıldığında dokular arası basınç ortalama 69,5- 87,6 mmHg arasında azalmaktadır. Ameliyat 

masası üzerindeki hastanın kemik çıkıntıları ile cilt yüzeyi arasındaki dokular arası basınç 

yoğunluğunu azaltmak için basınç azaltıcı ürünler (destek yüzeyler) kullanılabilir (8). 

 Ameliyat Masalarında Kullanılan Destek Yüzeyler 

 Ameliyat masasında kullanılan Destek Yüzey Türleri ; sünger şilteler, havalı şilteler ve jel 

şiltelerdir (8).Destek yüzeyler teması arttırmak için vücudun şeklini alır ve hastanın ağırlığım mümkün 

olduğunca eşit şekilde dağıtır. Destek yüzey hastanın ağırlığını mümkün olduğu kadar yeniden 

dağıtabilmeli ve vücudun en fazla çıkıntılı alanları üzerinde de basıncı azaltmalıdır. Basınç kaldırılmaz 

veya azaltılmazsa, hastanın iyileşmesinde kullanılan diğer tüm çabalar yetersiz kalacaktır (8). 

Destek yüzeylerle ilgili yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Ramsey (1998) ameliyat masasında 

kullanılan standart ameliyat masası, jel şilteler ve dinamik destek yüzeyler ile ilgili çalışmaları 

değerlendirmiş ve dinamik destek yüzeylerin standart masa ve jel şiltelere oranla sakral alanda daha az 

hiperemik yanıtlara neden olduğu, Delllor ve Deschummer (2000) yaptıkları çalışmada jel örtülerin 

yalnızca deri altı dokulardaki basıncı çok az derecede azalttığını, uygulanan bölgedeki deri 

yüzeyini de desteklediği belirtilmiştir (8). Ameliyathanedeki önlemlerin ana konusu ameliyathane 

masalarıdır. Bu nedenle ameliyathane kaynaklı basınç yarası gelişiminin önlenmesinde ameliyathane masalarında 

destek yüzeyler kullanılmalıdır ( Kanıt Seviye 1). ( Kanıt Gücü B) (3).  

 Basınç Yarası Risk Değerlendirme Araçları 

 Basınç yarası risk değerlendirmesi, basınç yarası gelişme riski olan bireylerin tanılanmasında 

kullanılan değerlendirme sürecinin bir parçasıdır (Pancorbo-Hidalgo et al., 2006:94-111) (18).  

Tablo 2. Basınç Yarası Risk Değerlendirme Araçları
17

 

Risk Değerlendirme Aracı Kullanıldığı Alan 

Braden Risk Değerlendirme Ölçeği Genel 

Norton Risk Değerlendirme Ölçeği Yaşlı Popülasyon / Genel 

Bates-Jensen Yara Değerlendirme Ölçeği (BWAT) Genel 

Waterlow Risk Değerlendirme Ölçeği Ortopedi / Genel 

Buçh Pediatrik Basınç Yarası Risk Çocuk 
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Her yıl yaklaşık 2,5 milyon hastada basınç yarası geliştiği, basınç yaralarını tedavi etmek için her yıl 

Amerika’da maliyetin 9.1 milyar dolar ile 11 milyar dolar arasında değiştiği belirtilmektedir.  Hasta 

bakım maliyeti her bir yara için 20.900 ile 151.700 dolar arasında değişmektedir(1). Her yıl basınç 

yaralarına ilişkin yaklaşık 17.000 dava açılmaktadır, hataya bağlı ölümlerde ikinci en yaygın neden 

olduğu iddia edilmektedir; basınç yaraları şiddetli ağrı kaynağıdır ayrıca önemli duygusal sorunlara 

neden olmaktadır(1). Her yıl yaklaşık 60.000 hasta basınç yaralarının sonuçlarından dolayı 

kaybedilmektedir(1). Bu nedenle, basınç yaralarının önlenmesi, her  sağlık bakım biriminde önemli 

olup özellikle de cerrahi birimlerde  yüksek önceliğe sahiptir. Cerrahi hastaları, uzun süren ameliyatlar 

sırasında yoğun ya da uzun süreli basıncın etkisinde kaldıklarından basınç yarası gelişme riski 

altındadırlar. Bu durumdan pozisyona bağlı olarak özellikle hastanın kemik çıkıntıları olan beden 

bölgeleri daha fazla etkilenmektedir. Hasta ameliyat yatağına alınırken ve pozisyon verilirken de 

sürtünme ya da makaslama kuvvetine maruz kalabilmektedir. Ayrıca cerrahi hastalarının genellikle 

önemli ek hastalıklarının olması yaralanma riskini artırmaktadır (1,2).   

        Ameliyat sonrası ilk 72 saat içinde görülen basınç yaraları ameliyat sırasındaki basınç etkisinde 

kalma sonucunda gelişir, yara sınıflaması genellikle derin doku hasarı şeklinde görülür (3). Basınç 

yarası insidansı Chen (2012)’in 17 araştırmayı incelediği çalışmasında %0,3- 57 arasında, ortalama 

insidans %15 olarak belirtilmiştir (4). Cerrahinin tipine göre basınç yarası insidansına bakıldığında;  

kardiyak  cerrahide %29,5, ortopedik cerrahide %20-55, genel ve torasik   cerrahide %13-29.3, 

ürolojide %14,4-17 ve vasküler  cerrahide % 9,8-16 arasında olduğu bildirilmiştir (4). 

        Rao ve ark.4 tarafından 2016’da yapılan sistematik incelemede, basınç yaralarının gelişimi ile 

ilişkili en yaygın risk faktörleri; vasküler hastalık ve diyabet, hareketsizlik, ileri yaş, ciddi hastalık ve 

nem varlığı olarak bulunmuş, en önemli risk faktörleri ameliyat masasında verilen pozisyon ve 

ameliyat süresi olarak belirlenmiştir (5). Hastalar çok kısa bir süre için yüksek basıncı tolere edebilir 

ya da düşük miktardaki basıncı uzun süreli bir maruziyet durumunda tolere edebilir. Hasta dokuları 

üzerine sürekli olarak dıştan uygulananan 32 mmHg'dan yüksek basınç kapiller damarlarda kan akışını 

bozar, doku perfüzyonunu inhibe eder ve doku iskemisine neden olur (6). Hastalar ameliyat sırasında 

hareketsizdir ve pozisyon değiştiremez ya da rahatsız olduğunu belirtemez. Bu nedenle bu durumdaki 

hastalar savunulmak üzere ameliyathane hemşirelerine ve cerrahi ekip üyelerine bağımlıdırlar. Çoğu 

zaman, hastalar herhangi bir şekilde vücut ağırlığını dengeli olarak dağıtacak şekilde pozisyon 

değiştiremezler, bu nedenle doku hasarı riski artar (7). Yaralanmaya karşı özellikle kemik 

çıkıntılarının üzerindeki cilt alanları savunmasızdır ve bu risk zayıf hastalarda daha yüksektir. Hastayı 

basınç yaralanmasına maruz bırakabilecek risk faktörleri perioperatif bakım evresine göre 

değişmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. Basınç Yaralarının Gelişiminde Ameliyat Öncesi Ameliyat Sırası ve Ameliyat Sonrası Risk 

Faktörleri 

Ameliyat öncesi risk faktörleri: 

_ Omurilik yaralanmaları, 

_ Önceki basınç yaralanmaları, 

- Basınç hasarı riski olan alanlarda (sakrum, 

Ameliyat sırası risk faktörleri: 

_Sürtünme ya da makaslama kuvveti 

_ Birden fazla işlem geçirme, 

_ Ameliyat süresinin uzaması, 
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topuklar, oksiput gibi kemik çıkıntıları) kabarcık 

ya da morarma, kızarıklık gibi cilt sorunlarının 

olması 

_ Hemodiyaliz, 

_Kreatinin düzeyi 3 mg / dL'den yüksek olması, 

_Albumin düzeyi 3 g / dL'den düşük olması, 

_Hareket kısıtlılığı, 

_ İnkontinans, 

_Anemi, 

_ Malign tümörler, 

_Düşük ağırlık veya beden kitle indeksi, 

_ Ağrı olması  

_Düşük hemoglobin düzeyi, 

_ Enfeksiyon, 

_Beslenme yetersizliği 

_ ASA sınıflandırma skoru 3 veya daha büyük 

olması  

_ Pozisyon verme cihazlarının kullanımı, 

_Anestetik ajanların kullanımı, 

_Sedasyon, 

_Vazokonstrüktör ilaçlar, 

_Cerrahi tipi (örn. kardiyak), 

_Vücut ısısı (örn. hipotermi) 

_Düşük arter basıncı. 

Ameliyat sonrası risk faktörleri: 

_Vazopresörler, 

_ Mekanik ventilasyon kullanımı, 

_Sedatif ilaçların verilmesi, 

_Kortikosteroid kullanımı, 

_ Üç günden daha uzun süre yatmak 

_Yoğun bakımda uzun süre kalmak. 

 

 

      Ameliyathanede Basınç Yaralarını Önleme ve Tedavi Klinik Rehberi ilk olarak 2009 yılında 

Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli-NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) ve Avrupa 

Basınç Ülseri Danışma Paneli-EPUAP  (European Pressure Ulcer Advisory Panel)  önderliğinde 

basılmış (8), 2014 yılında yenilemiştir (9). 2014 yılında NPUAP EPUAP ve Pan Pasifik Basınç 

Yaralanmaları Birliği - PPPIA (Pan Pacific Pressure Injury Alliance )’nın ortaklaşa çalışmaları ile 

yeniledikleri rehberde ameliyathanede basınç yaralanmasına yönelik önlemler şöyle sıralanmaktadır; 

1. Ameliyat geçiren bireye özgü ek risk faktörlerinin dikkate alınması 

2. Basınç yarası gelişme riski altındaki tüm bireyler için ameliyat masasında yüksek özellikli basınç 

destek yüzeyi kullanılması 

3. Bireye cerrahi sırasında basınç yarası gelişme riskini azaltacak şekilde pozisyon verilmesi 

4. Bireyin topuklarının ameliyat masasının yüzeyine temasının tam olarak kesilmesi 

5. Topukların ameliyat masası ile temasını keserken dizlerin hafif fleksiyonda olması         

6. Ameliyattan önce ve sonra basıncın tüm vücuda dengeli dağıtılmasına özen gösterilmesidir. (9,10). 

1. Ameliyat geçiren bireye özgü ek risk faktörlerinin dikkate alınması 

Bu risk faktörleri;  

• ameliyattan önce hastanın immobilize edildiği süre,  

• ameliyatın süresi,  

• ameliyat sırasında hipotansif atakların artması,  

• ameliyat sırasında düşük beden sıcaklığı ve  

• ameliyat sonrası birinci günde hareketin azalmasıdır (9).  

          Hemşireler hastanın ameliyatta geçirdiği süreyi daima göz önünde bulundurmalıdır, çünkü 

basınç yaralanması prevalansı ameliyatta üç saatten fazla kalan hastalarda %8.5 veya daha yüksek 

bildirilmiştir (11). Song ve ark., uzun süren robotik işlemler sırasında ikinci bir son kontrol/time out 

uygulaması olarak bir kontrol listesi geliştirdiler. Bu son kontrol, tüm ekibe ameliyatın ilerleyişini 

değerlendirmek, hastanın potansiyel risklerini belirlemek, ameliyat süresinin uzamasına katkı yapan  

faktörleri  tartışmak, pozisyon değiştirmek ve hasar bulgusu açısından cildi kontrol etmek gibi 

stratejileri belirleme şansı verir (12). Uzun süren ameliyat geçiren hastalar için bu uygulamanın yararlı 

olabileceği belirtilmektedir. Yakın zamana kadar, ameliyat öncesi basınç hasarı risk değerlendirmesi 

için var olan Braden ölçeği perioperatif basınç yarası riskini tahmin etmede kullanımı sınırlı bir 
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ölçekti. Çünkü cerrahi süresi, komorbiditeler  gibi perioperatif basınç yaralanması risk faktörlerini tam 

olarak değerlendirememektedir (13). Özellikle perioperatif hastalar için geliştirilmiş olan iki farklı 

araç günümüzde perioperatif ortamda kullanım için bulunmaktadır. Perioperatif hastalar için Munro 

Basınç Ülseri Risk Değerlendirme Ölçeği ve Scott Triggers Ölçeği risk belirlemek üzere 

geliştirilmiştir ve AORN’un Perioperatif Basınç Yarası Önleme Ölçeği (Prevention of Perioperative 

Pressure Ulcers Tool Kit) mevcuttur (14). Hemşire Scott Triggers aracını kullanarak hastanın yaşı, 

albumin düzeyi, vücut kitle indeksi, ASA’sı ve cerrahinin tahmini süresini belirleyerek basınç hasarı 

yönünden yüksek risk olup olmadığını değerlendirebilir (2,15). Munro Ölçeği, ameliyat öncesi, 

ameliyat sırası ve ameliyat  sonrası bakımı değerlendirmek için kümülatif skor ile kullanılır(16). 

Aşamaların her biri hemşirelere hastaların içinde bulunduğu düşük, orta veya yüksek risk düzeyini 

belirlemede yardım eder.   

2. Basınç yarası gelişme riski altındaki tüm bireyler için ameliyat masasında yüksek özellikli 

basınç destek yüzeyi kullanılması  

       Ameliyathanede kullanılan destek yüzeyler basınç yaralanması riskini azaltır. Ameliyathanedeki 

yatak şilteleri  NPUAP’nin önerilerine  uyumlu tasarlanmalıdır.  NPUAP, bir destek yüzeyinin "doku 

yüklerinin yönetimi için basıncı dağıtmak üzere tasarlanmış özel bir cihaz, mikro klima ya/ ya da 

diğer terapötik işlevlere" sahip olması gerektiğini tanımlamıştır (17). Ameliyathane masası şiltesinin 

satın alımı, bireysel organizasyonlardan ziyade mevcut araştırma, ekipman  tasarımı, güvenlik  

özellikleri ve özel hasta popülasyonunun gereksinimleri dikkate alınarak yapılmalıdır (8). Uygun bir 

ameliyathane şiltesinde en temel güvenlik özelliği, yüzeyin basıncı yaniden dağıtmasıdır;  bu özellikle 

de hastanın kemik çıkıntısı olan vücut bölgelerinde gereklidir (18). Kirkland-Walsh ve ark.nın yaptığı 

bir çalışmada, dört tip ameliyathane şilte yüzeyinin  basınç haritası  karşılaştırılmıştır. En iyi yüzeyler, 

sadece etkin bir basınç dağıtımı sağlayanlar değil, aynı zamanda düşük tepe noktası arayüz basıncına 

(cilt yüzeyindeki basınç), düşük ortalama ara yüz basıncına ve en yüksek cilt temas alanına sahip olan 

yüzeyler olarak bulunmuştur. Araştırmacılar hava ile şişirilmiş statik koltuk minderinin sakral bölgede  

en iyi basınç dağıtımı sağladığını  bulmuştur (19). Karşılaştırmada kullanılan diğer üç yatak tipi; 

standart  üç katlı viskoelastik memory köpük yatak, güçsüz ve kendiliğinden şekil alan kopolimer jel 

üst tabakadan ve yüksek yoğunluklu köpük içeren alt tabakadan oluşan iki katmanlı yüzey ve  sıvıya 

daldırma simülasyonu cerrahi yüzey olarak bildirilmiştir. 

       Hastaların yerleştirilmesi için çarşaf ve battaniyeler, kullanılmamalıdır, çünkü destek yüzeylerinin 

etkinliğini azaltır ve ek baskıya neden olabilirler (11). Ayrıca personel hastanın altındaki çarşafların 

kırışmamasına, katlanmamasına dikkat etmeli ve hastanın cilt hazırlığı sırasında ya da başka 

kaynaklardan sıvı ile temas etmediğinden emin olmalıdır. Hastanın pozisyonuna bakılmaksızın, kemik 

çıkıntıları ve yüksek basınç alanlarının korunması gerekir. Hastanın risk durumu, ameliyatın tipi ve 

süresi, hasta pozisyonu ve kurum politikasına göre ek koruyucu önlemler de alınabilir. Hastaları 

ameliyat yatağına yerleştirirken, ameliyat yatağından alırken ya da pozisyon değiştirme sırasında 

hastayı sürüklememeye özen gösterilmelidir. Çünkü bu hareketler hastanın cildinde makaslama ve 

sürtünmeye neden olabilir. Makaslama, hastanın cildi sabit kaldığı halde alttaki dokular kayarsa 

meydana gelebilir. Makaslama hastanın destek olmadan sürüklenmesi ya da çekilmesi veya bir 

sürükleme çarşafı kullanıldığında gelişir, sürtünme ise cilt dokusu sabit bir yüzey üzerinde ovulduğu 

zaman meydana gelir. Ekip üyeleri, hastayı ameliyat yatağına alırken ya da ameliyat yatağından nakli 

sırasında düzgün bir şekilde desteklemek için kaydırma tahtası gibi bir yanal aktarım aracı 

kullanmalıdır (18).  

3. Bireye cerrahi sırasında basınç yarası gelişme riskini azaltacak şekilde pozisyon verilmesi 

     Yüzüstü pozisyonda iken yüz ve beden üzerindeki basınç noktalarını rahatlatmak için ek destek 

yüzeyleri (örneğin, yüz pedleri) kullanılmalıdır.  Tıbbi cihaz uygulamaktan olabildiğince kaçınılmalı, 

uygulanması gerektiğinde birey doğrudan bir tıbbi cihaza yerleştirilmemelidir.  Cihazdaki basınçtan 

doğabilecek etkilenmeyi en aza indirmek için kurum içerisinde bulunan tıbbi cihazlar incelenerek  
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yumuşak, daha esnek cihazlar seçilmelidir. Cihazların doğru boyutta olması ve aşırı basıncı önlemek 

için uygun şekilde oturtulması gerekir. Tüm tıbbi cihazlar üretici önerilerini dikkate alarak 

uygulanmalı. Sıkı cihazların altına kalın pansumanlar koyarak ek basınç yaratılmamalıdır. Tıbbi 

cihazın altındaki ve çevreleyen dokuda yaralanma belirtileri yönünden ciltte günde en az iki kez, ödem 

varsa cilt-cihaz arayüzünde daha sık cilt değerlendirmeleri yapılır. Cihazı uzmanı uygulamalı, 

gerektiğinde gevşetme, değiştirme veya çıkarma önerilebilir. Birey ve bakım verenleri düzenli bir 

şekilde cilt muayenesi yapmak için eğitilmelidir. Tıbbi cihaza bağlı basınç ülserlerini önlemek için 

potansiyel basınç kaynağı olan cihazları tıbbi açıdan mümkün olan en kısa sürede çıkarılmalı, tıbbi 

cihazların altındaki cilt temiz ve kuru tutulmalı, basıncın tekrar dağıtılması ve makaslama 

kuvvetlerinin düşürülmesi için kişiye veya tıbbi cihaza yeniden pozisyon verilmelidir. Olabildiğince 

birey doğrudan bir tıbbi cihaza yerleştirilmemeli, zorunlu durumlarda cihazın yaptığı basıncı ve kesme 

kuvvetini yeniden dağıtmak için kişiye yeniden pozisyon verilir ya da cihaz yeniden konumlandırılır. 

Cihaza bağlı basıncı azaltmak için koruyucu pansuman seçeneği düşünülür, ancak cilt-cihaz 

arayüzünde basıncı artırabilecek kalın pansumandan kaçınılır (9). 

4. Bireyin topuklarının ameliyat masasının yüzeyine dokunmaması 

İdeal olarak, topukların tüm basınçtan uzak olması gerekir, bu durum bazen "yüzen topuklar" olarak 

adlandırılır. Topuk kaldırma tendonuna baskı yapmaksızın baldırın boyunca bacağın ağırlığını 

dağıtacak şekilde tamamen topuğu kaldırıp basıncı boşaltmak için topuk süspansiyon cihazları 

kullanılır (Kanıt Gücü = B). Topuk süspansiyon cihazları, uzun süreli kullanımlar için veya 

bacaklarını yastıkta tutma olasılığı yüksek olan kişilerde tercih edilir. 

5. Topukların ameliyat masası ile temasını keserken dizlerin hafif fleksiyonda olması            

Dizler hafif 5° ila 10° fleksiyonda olmalıdır. Dizin hiperekstansiyonunun popliteal venin tıkanıklığına 

neden olabileceğine dair dolaylı kanıt vardır ve bu durum kişiyi derin ven trombozun yatkın hale 

getirebilir. Özellikle Aşil tendonu altında yüksek basınç alanlarından kaçınılır. Topukları yükseltmek 

için köpük yastık kullanılabilir. Topuk yükselmesi için kullanılan yastıklar veya köpük minderler, 

özellikle Aşil tendonu altında yüksek basınç alanlarından kaçınmak için baldırın uzunluğunda 

olmalıdır. Topuk askı aparatı üretici önerileri dikkate alınarak kullanılmalı. Cilt bütünlüğünü 

değerlendirmek için topuk süspansiyon cihazı periyodik olarak çıkarılmalıdır (9). 

 6. Ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında basıncın tüm vücuda yeniden dağıtılmasına özen 

gösterilmesi  

    Ameliyat öncesi ve sonrasında birey yüksek özellikli reaktif veya alternatif basınç destek yüzeyine 

yerleştirilmeli. Ameliyat sırasında bireyin pozisyonu ve yüksek ara yüz basıncı altındaki anatomik 

alanlar kaydedilir. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında hasta ameliyat sırasında verilmiş olan 

pozisyondan farklı bir pozisyona getirilir. Tüm cerrahi hastalarda basınç hasarı gelişme riski vardır; 

kısa sürede planlanan girişimler bile beklenmedik şekilde uzayabilir. Bu nedenle, tüm cerrahi hastaları 

basınç hasarı riski yönünden ameliyat öncesinde detaylı değerlendirilmeli, hemşire risk faktörlerini 

belirlemeli ve önlemleri planlamalıdır. Hemşire kapsamlı bir cilt  değerlendirmesi ile sıcaklık, ödem, 

kızarıklık, cilt bütünlüğünde değişiklik ve ağrı   durumlarını belirlemelidir (18).  Değerlendirmeler 

kayıt edilmeli ve gerektiğinde ilave dolgu yerleştirmek ya da kızarıklık olan bölgenin üzerine basınç 

olacak şekilde pozisyon vermemek gibi ilave alınması gereken adımlar atılmalıdır. Engels ve ark.’nın 

yaptığı bir çalışmada ameliyat için pozisyon verilen onbeş hastada  basınç yaralarının pozisyon ile 

ilişkisi incelenmiş, en fazla basınç yarası gelişen bölge sakrum (%70), bunu takiben topuklar (%12), 

daha sonra çene,  göğüs kafesi ve trokanterler (%6) olarak bulunmuştur. Sakral ve topuktaki basınç 

yaralanmaları sırtüstü pozisyon ile, çene, göğüs kafesi ve trokanterlerdeki yaralar prone pozisyon ile 

ilişkili bulunmuştur (11). 

          Sonuç; ameliyat geçiren hastalar, önemli zararlara ve hatta ölüme neden olabilecek basınç yarası 

riski altındadır. Ameliyathane hemşiresi hastaları koruma ve zararları önlemede önemli rol 

oynamaktadır. Basınç yaralarının önlenmesi mortalitede azalma, tıbbi hata davalarının azalması, 



92 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

hastanede yatış süresinin kısalması, hasta memnuniyetinin artması ve sağlık harcamalarının azalması 

ile sonuçlanacaktır. Ameliyathane hemşirelerinin, basınç yaralarını önlemek, hastaları savunmak ve 

basınç yarası riski durumunda önlem almak için bilgi ve beceriye sahip olması esastır (2). Basınç 

yaralanmaları çoğu zaman ameliyattan hemen sonra saptanmaz. Yaralanma gözlenebilir belirti 

verinceye dek 72 saat geçebilir (3,20). Ameliyat sonrasında cildi ameliyat öncesi durumuyla 

karşılaştırmak üzere hemen bir cilt değerlendirmesi yapılmalıdır. NPUAP, dört basamaklı basınç 

yarası ve evrelendirilemeyen basınç yaralalarını belirleme kriterlerinin yanı sıra hemşirelerin bilmesi 

gereken bir de derin doku hasarı denilen yara kategorisi tanımlamıştır (3). Gözle görülebilir yara 

belirtisi olmasa bile, hemşirenin yaptığı cilt değerlendirmesini ameliyat sonrası bakım ekibine rapor 

etmesi önem taşır. Ancak bu şekilde ekip ameliyat sonrası dönemde yaralanma belirlenebilecektir. 

Ameliyat sonrasında bakım verenler ameliyat sonrası 72 saat içinde basınç hasarı ortaya çıkarsa, 

ameliyat ekibine bildirmelidir. Yara perioperatif süreçten kaynaklanıyor olabilir. Bu iletişim, 

personelin yaralanmanın nedenini analiz etmesine ve süreç iyileştirmelerinin uygulanmasına yardımcı 

olabilir. Günübirlik cerrrahi uygulanan ve evine gönderilen yüksek riskli hastalara, basınç yarasına 

yönelik arayacakları ve rapor edecekleri belirtiler konusunda eğitim verilmelidir (21).  Ayrıca, 

ameliyat ekibi bu hastaları ameliyat sonrası izlem sırasında cildin durumu hakkında sorgulamalı, ilave 

değerlendirme gereğini belirlemek için telefon görüşmesi yapmalı ve gerekirse izlem ve bakım 

yapmalıdır (21).    
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Giriş  

Hastanede yatan hastalarda gerekli önlemlerin alınması ile çoğunlukla basınç yaralarının oluşması 

önlenmesine karşın, bazı hastalarda basınç yaralarının oluşması engellenemeyebilir. Etkeni ya da 

kaynağı ne olursa olsun, oluşan basınç yaraları hastada ağrı, kontrol kaybı, sosyal izolasyon vb. 

sorunlara; beden imajında bozulmaya; hemşirelik bakım süresinin artmasına; mortalite/ morbiditenin 

artmasına; hastaların hastanede kalış süresinin uzamasına; bakım ve tedavi maliyetinin artmasına; 

cerrahi girişimler gibi ek tedavilerin uygulanmasına; hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin 

azalmasına ve hastanın bakımdan memnuniyetsizliğine neden olabilmektedir. 

Basınç yarası/ülseri tek başına, basınç ya da yırtılma ile basıncın bir arada neden olduğu, 

genellikle kemik çıkıntılar üzerinde ortaya çıkan lokalize deri ve / veya deri altı doku hasarıdır.  

Basınç yarası varlığında öncelikle, ortaya çıkan cilt ve doku hasarının tanımlanmasına yardımcı olmak 

için bir basınç yarası/ülseri sınıflandırma sistemi kullanılır. Basınç yaralarının diğer açık yara 

tiplerinden (örneğin, venöz ülserler, nöropatik ülserler, inkontinans ile ilişkili dermatit, deride yırtılma 

ve neme bağlı inflamasyon) farklılığı tanılanmalıdır, çünkü yaranın tedavi ve bakımı etyolojisine göre 

planlanır ve uygulanır. Basınç yaralarının sınıflandırılmasından sorumlu olan sağlık personeli arasında 

sınıflandırmaların güvenilirliği doğrulanmalıdır.  

NPUAP/EPUAP Uluslararası Basınç Yarası Sınıflandırma Sistemi  

Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli (NPUAP) ve Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli 

(EPUAP) uluslararası sınıflandırma sistemine göre basınç yaraları altı kategoriye ayrılmıştır. Bunlar; 

Evre I-II-III-IV basınç yaraları, sınıflandırılmayan basınç yarası ve derin doku kaybı olan basınç 

yarası.  

Evre I: Bütünlüğü bozulmamış deride basmakla solmayan kızarıklık. Evre I uyarı olarak 

algılanmalıdır. Genellikle kendiliğinden iyileşir. Bakımda, gerekli önlemler alınmalı (pozisyon, 

hijyen, cilt hasarının önlenmesi gibi). 

Evre II: Dermis tabakasının kısmi kaybı ve vezikül oluşumu. Evre II basınç yaraları kendiliğinden ya 

da pansumanla iyileşir. Bakımda ilk adım yaranın dikkatlice değerlendirilmesidir. Yüzeysel gibi 

görünen bir basınç yarası derin dokularda Evre III olabilir. Nedenler ortadan kaldırılır. Yara 

enfeksiyondan korunmalıdır  

Evre III: Deri ve subkütan doku tabakalarında kayıp. Evre III basınç yarasının tedavisinde, öncelikle 

yara dikkatlice değerlendirilir. Nekrotik doku uzaklaştırılır. Enfeksiyon varsa, tedavi edilmelidir 

(pansuman, antibiyotik). Hastanın protein ve enerjiden zengin beslenmesi sağlanır. Genellikle cerrahi 

müdahale gerektirir. 

Evre IV: Tam kalınlıkta doku kaybı (kas/kemik görülebilir). Evre IV basınç yarasının tedavisi Evre 

III yaralarındaki gibidir, ancak kemik dokusu etkilendiği için genellikle debridman radikaldir. 

Sınıflandırılamayan/derinliği bilinmeyen yara: Deri veya dokuların tüm tabakalarında kayıp 

(derinliği bilinmiyor).  
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Derin Doku Hasarı (Derinliği Bilinmiyor).  

Sınıflanlandırılamayan ve doku kaybı olan yaralarda canlı dokunun yara iyileşmesini 

gerçekleştirebilmesi için öncelikle nekrotik dokunun ya cerrahi debridman ya da otolitik debridman 

yapılarak kaldırılması gerekir. 

Mukoz membran üzerindeki basınç yaralarının evrelendirilmemesi önerilmektedir. 

Basınç yarası oluştuğu zaman pozisyon değiştirme, mobilizasyon, risk değerlendirme, yeterli 

beslenme, nemin kontrol altına alınması, cilt bakımı, destek yüzeylerin kullanılması gibi koruyucu 

önlemlerin sürdürülmesinin yanı sıra, en iyi uygulama önerileri doğrultusunda yara bakımı ve tedavisi 

yapılmalıdır.  

Basınç Yaralarının Bakımında Rehberlerin Önerileri şunlardır; 

 Bireyin değerlendirilmesi 

 Yaranın değerlendirilmesi/iyileşme sürecinin izlenmesi  

 Ağrının değerlendirilmesi ve yönetimi 

 Yara temizliği, pansuman ve debridman 

 Enfeksiyonun önlenmesi/tedavisi 

 Beslenmenin desteklenmesi 

 Pozisyon değiştirme ve erken hareketlilik  

 Destek yüzeylerin kullanılması 

 Hasta ve bakım verenlerin eğitimi 

 Bireyin Değerlendirilmesi 

- Basınç yarası olan birey ile ilk karşılaşmada tam bir değerlendirme yapılmalıdır. Bireyin sağlık, 

tıbbi ve sosyal öyküsü standardize edilmiş bir bilgi toplama formu kullanılarak alınmalı, fizik 

muayenesi yapılmalı ve bireye özel öncelikle aşağıdaki durumlar değerlendirilmelidir:  

 Hasta, ailesi ve bakıma katılan diğer önemli bireylerin bakım hedefleri ve değerleri.  

 İyileşmeyi etkileyebilecek faktörler (örn. perfüzyon yetersizliği, duyu bozukluğu, sistemik 

enfeksiyonlar vb.), 

 Ekstremite ülserinin bulunması durumunda damar değerlendirmesi (Örn. fizik muayene, 

klaudikasyon öyküsü ve ayak bileği-brakiyal indeks ya da ayak parmaklarında kapiller basınç) 

 Gerektiğinde laboratuvar testleri ve radyolojik inceleme 

 Beslenme durumu; malnütrisyon, dehidratasyon, protein-vitamin-mineral eksikliği 

 Ek basınç yarası gelişme riski,  

 Basınç yarasına bağlı ağrı  

 Fonksiyonel kapasite, özellikle pozisyon değiştirme konusunda, postür ve araç ya da başka birinin 

yardımına gereksinim duyma durumu.  

 Basınç azaltan manevraların uygulanması ve bu manevralara katılma durumu.  

 Yatak ve oturma sırasındaki destek yüzeylerinin uygunluğu ve bütünlüğü (kullanılabilme ve 

yıpranma ile ilgili özellikleri).  

 Derinin durumu (deri tıbbi cihaz ve araçların neden olduğu basınç hasarı açısından gözlenmeli, 

bunlar sert elektrotların uzun süre takılı kalması, kemer, kateter, oksijen tüpleri, ventilatör, yarı-

sert boyunluklar vb.),  

 Psikolojik sağlık durumu, davranışları ve algılama durumu,  

 Sosyal ve mali destek sistemleri,  

 Birey ve ailenin basınç yarası ve iyileşme konusunda bilgi durumu değerlendirilmelidir. 

Özel Hasta Grupları  

- Bazı basınç yarası bakım ve tedavi kılavuzlarında kritik hastalar, spinal yaralanmaları olan 

hastalar, bariyatrik (obezite) ve cerrahi hastaların özel gereksinimlerine yönelik öneriler yer 

almaktadır. Bu grup hastalara özel öneriler için basınç yarası tedavi ve yönetimini açıklayan 

kılavuzların incelenmesi gerekmektedir. 
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 Yaranın Değerlendirilmesi Ve İzlenmesi 

Basınç yarası ile ilk karşılaşıldığında yara değerlendirilmeli. Basınç yarası haftada en az bir kez 

tekrar değerlendirilmeli ve yara değerlendirme sonuçları kaydedilmelidir. Yara değerlendirme sıklığı 

hastanın genel durumuna, yaranın özelliğine ve kullanılan bakım ürünlerinin özellikleri gibi etkenlere 

göre farklılık gösterebilir.  

Her pansuman değişiminde, basınç yarası, tedavinin değiştirilmesini gerektiren belirti ve bulgular 

açısından gözlenmelidir (örn. yaranın iyileşmesi, yaranın kötüleşmesi, eksüdanın azlığı veya fazlalığı, 

enfeksiyon belirtileri veya diğer komplikasyonlar gibi). 

Yaranın lokalizasyonu, evresi, büyüklüğü, derinliği, kenarları, çevresi, doku tipi, yarada sinüs, 

tünelleşme, eksüda ve koku olup olmadığı gibi fiziksel özellikler değerlendirilmeli ve kaydedilmelidir. 

Yaranın lokalizasyonu: Yaranın anatomik lokalizasyona göre yeri belirlenmeli ve kayıt edilmelidir.  

Yaranın evresi: Yara sınıflandırma sistemine göre hangi evrede olduğu değerlendirilmelidir.  

Yaranın büyüklüğü ve derinliği: Yaranın genişlik, uzunluk ve derinliğini ölçmek için zaman içinde 

anlamlı ve tutarlı bir biçimde karşılaştırmayı kolaylaştıracak tek bir ölçme yöntemi seçilmelidir. 

Uygun bir ölçüm aracı cetvel gibi kullanılarak yaranın “Genişlik X Uzunluk X Derinlik=Yüzey Alanı” 

ölçülmelidir. Yaranın derinliğinin saptanmasında yaranın hangi evrede (Evre I-II-III-IV, 

sınıflandırılamayan evre ve derin doku hasarı bulunan yara) olduğu değerlendirilir. 

Yara kenarları ve çevresi: Düzenli mi değil mi? kenarları düzgün mü? Sağlam mı? eritemli 

(kızarıklık), masere (soyulma), bül, endürasyon (kalınlaşma), ısı artışı ve kaşıntı değerlendirilir.  

Doku tipi: Yara yatağı ve yüzeyindeki doku tipi (canlı, granülasyon, nekrotik vb) değerlendirilip 

kaydedilmelidir.  

Eksuda veya yara drenajı: Eksüdanın miktarı, içeriği, rengi ve kokusu değerlendirilir. 

Tünel veya sinüs oluşumu: Yarada tünel veya sinüs varlığı değerlendirilir.  

Yarada en iyi iyileşmeyi sağlayacak tedavi ve bakım girişimleri planlanırken basınç yarası 

değerlendirme bulguları kullanılmalıdır. 

Basınç Yarasında İyileşmeyi İzleme Yöntemleri  

Günümüzde, klinik uygulamada basınç yarası sağlık profesyonelleri tarafından desteklenen ölçüm 

araçları ve dijital fotoğraflar kullanılarak izlenmektedir. 

Yara iyileşme süreci “Basınç Ülseri İyileşme Ölçeği (PUSH)” ya da daha önceden “Basınç Ülseri 

Durum Aracı (PSST)” adıyla bilinen “Bates-Jensen Yara Değerlendirme Ölçeği (BWAT)” gibi geçerli 

ve güvenilir bir değerlendirme ölçeği kullanılarak izlenmelidir. 

Basınç yarasının iyileşmesini izlemek için başlangıçta ve daha sonra standart fotoğraf teknikleri 

kullanılarak fotoğraf çekilmesi önerilmektedir.  

Hastaların çoğunda iki hafta içerisinde bazı iyileşme belirtilerinin olması beklenir. Uygun lokal 

yara bakımı, basıncın yeniden dağıtılması ve beslenmeye rağmen beklenen iyileşme belirtilerinin 

görülmemesi durumunda hastanın durumu, tedavi ve bakım planı tekrar değerlendirilmeli ve gerekirse 

yara yatağını değerlendirmek için ileri tanılama (biyopsi gibi) yöntemleri dikkate alınmalıdır. 

 Ağrının Değerlendirilmesi Ve Yönetimi  

Basınç yaralarında ağrı değerlendirmesi her nöbet değişiminde, pansuman değişimlerinde ve 

hastanın durumu ile ilgili belli aralıklarla tutarlı biçimde rutin olarak yapılmalıdır. Tüm hastalarda 

(erişkin, çocuk, yeni doğan) basınç yarasına bağlı ağrıyı değerlendirirken geçerli bir değerlendirme 

ölçeği kullanılmalıdır. Bu ölçeklerin yanı sıra ağrı değerlendirmesinde beden dili, sözel olmayan 

ipuçları, ağrının sıklığı, yoğunluğu ve süresi de dikkate alınmalıdır. 

Genel ağrıyı kontrol altına almada, hastaya verilecek yara bakımı ile ağrı kesici ilaç uygulaması 

koordineli olarak ve yara bakımına en az ara verilmesini sağlayacak biçimde düzenlenmeli, yara 

bakımı ve pansuman sırasında hastanın dinlenmesi için mola verilmelidir. Yara yatağının örtülü ve 

nemli kalması sağlanarak ve yapışkan olmayan yara örtüleri kullanılarak basınç yarasına bağlı ağrı 

azaltılmalıdır. Daha az ağrıya neden olabilecek ve/veya daha az sıklıkta pansuman değişimi 
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gerektirebilecek yara örtüleri kullanılmalı (örn. hidrokolloidler, hidrojeller, alginatlar, polimerik 

membran köpükler, köpük, yumuşak silikon örtüler ve ibuprofen emdirilmiş örtüler. Hasta da isterse, 

ağrıyı azaltmak amacıyla pozisyon değişikliğine teşvik edilmelidir. Kronik ağrının kontrolünde Dünya 

Sağlık Örgütü’nün önerdiği ağrı tedavi merdiveni kullanılarak düzenli ve uygun dozda ağrı kesici 

uygulanmalıdır.  

Ağrısı olan bir hastada nonfarmakolojik (müzik dinleme, hayal kurma, gevşeme, pozisyon 

değişikliği, meditasyon ve transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) gibi) yöntemlerin 

kullanılması da dikkate alınabilir. 

Bazı işlemler (örneğin; yarada herhangi bir manipülasyon yaparken, yarayı temizlerken, 

pansumanını değiştirirken, debride ederken ve benzeri) sırasında ek dozlar dahil olmak üzere yeterli 

ağrı- kontrol önlemleri uygulanmalıdır. 

Basınç yarası ağrısını gidermek ya da azaltmak için topikal opioidler (diyamorfin veya 

benzidamin %3) göz önünde bulundurulmalı, fakat hastadaki yan etkileri dikkate alınarak 

uygulanmalıdır. Ayrıca basınç yarası ağrısını azaltmada topikal anesteziklerin kullanulması da dikkate 

alınabilir. 

 Yara Temizliği, Pansuman ve Debridman 

Yara temizliği 

Yara temizliği, yara yüzeyindeki ölü dokuların ve pansuman atıklarının ortamdan uzaklaştırılması 

ile yara yatağını iyileşmeye hazırlayan ve yaranın daha iyi gözlenmesine olanak sağlayan önemli bir 

girişimdir.  

Yara, bakteri girişini engelleyerek ve yaraya zarar vermeden, uygun bir basınç uygulayarak 

yıkanmalıdır. Her pansuman değişiminde aseptik tekniğe uyularak yara temizlenmelidir.  

Basınç yarası serum fizyolojik ya da içilebilir musluk suyu ile temizlenmelidir.  

Yarada enfeksiyon, enfeksiyon şüphesi, yüksek düzeyde bakteriyel kolonizasyon şüphesi ve nekrotik 

doku varsa antimikrobiyal ve/ veya sürfaktanlı temizleme solüsyonlarının kullanılması 

düşünülmelidir. Yaranın çevresindeki derinin temizliği yapılmalı. Kaviteli yaralarda irrigasyon 

yapılmalıdır.  

Yara pansumanı  

Yara pansumanı seçiminde yara yatağını nemli tutabilme özelliğine sahip yara örtülerinin 

kullanımı, bakteri yükü, eksüdannın miktarı ve özelliği, yara yatağındaki dokunun durumu, yaranın 

boyutu, derinliği, lokasyonu, tünelleşme ve cepleşme ve bireyin hedefleri dikkate alınmalıdır.  

Her pansuman değişiminde yara ve pansumanın uygunluğu değerlendirilmeli ve yara çevresindeki 

deri korunmalı. Pansuman kullanımı ve değiştirme sıklığı için üretici firmanın ürün kullanımına ilişkin 

önerileri dikkate alınmalıdır. 

Akıntısı olmayan yaralarda yarayı nemli tutacak pansuman malzemesi kullanılmalı. Biyolojik 

yükü ve kokuyu kontrol altına almak için antimikrobiyal özellikte bir yara örtüsü kullanılabilir. 

Akıntılı yaralarda fazla eksudayı emecek, ancak yarayı kurutmayacak pansuman malzemesi 

kullanılmalı. Sürtme, alerjik yaralanma ya da flaster yaralanması riski bulunan vücut alanlarını 

korumak için hidrokoloid ya da transparan film yara örtüleri kullanılabilir. 

Her pansuman değişiminde yara değerlendirilmeli ve kullanılan pansuman tipinin (yara 

örtülerinin) uygunluğu kontrol edilmeli ve uygulamada üretici firma önerileri dikkate alınmalıdır.  

Yara Örtüleri Çeşitleri: Hidrokolloid, Transparan Film, Hidrojel, Alginat, Köpük, Polimerik 

Membran, Gümüşlü, Ballı, Kadeksomer İyotlu Gazlı Bez, Silikon, Kolajen Matriks.  

Debridman 

Basınç yaralarının kenarlarında ya da yara yatağı içinde bulunan cansız dokular, hastanın durumu 

uygun olduğunda debride edilir. Debridman yöntemi seçilirken; hastanın durumu, bakım hedefleri, 

yaranın ve yara çevresinin durumu, nekrotik dokunun tipi, miktarı ve yeri, bakım ortamı, profesyonel 

yeterlilik gibi özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Basınç yaralarında en yaygın kullanılan debridman yöntemleri; cerrahi, otolitik, enzimatik, larval, 

ultrason ve hidrocerrahiyi içeren mekanik yöntemler. Yöntem seçimi ve uygulaması için her bir 

tekniğin endikasyon ve kontrendikasyonunun en uygun şekilde tanımlandığı Klinik Uygulama 

Kılavuzu’ndan yararlanılmalı. 

Basınç yaralarının bakım ve tedavisinde kullanılan biyofiziksel yöntemler: Bu yöntemler yara 

yatağına özel tedavi maddelerini uygulamak için kullanılabilir. Biyofiziksel enerjiler, yaranın ve 

hastanın durumuna uygunluğu yetkili bir merci tarafından onaylanarak ruhsatlanmış tıbbi cihazlarla 

uygulanmalıdır.  

Biyofiziksel yöntemler: Elektriksel Stimülasyon, Elektromanyetik Ajanlar, Negatif Basınçla Yara 

Tedavisi (VAC), Hidroterapi (Girdaplı -Whirlpool) ve Vakumlu Pulsatil Lavaj), Oksijen. 

 Enfeksiyon Kontrolü 

Basınç yarasının kontamine olması önlenmelidir. Enfeksiyon Evre I ve II yaralarda sık değildir. 

Enfeksiyon değerlendirmesi Evre III ve IV yaralarda yapılmalıdır.  

Basınç yarası lokal ve sistemik enfeksiyon bulguları açısından değerlendirilmelidir: Yarada ağrı 

artışı, duyarlılık, ödem, solukluk, koyu renkli granülasyon dokusu, kötü koku ve yarada bozulma, yara 

yatağında cep oluşması ya da iyileşmenin gecikmesi olabilir. Enfeksiyon basınç yarasının ötesine 

yayılarak selülit, fasiyit, osteomiyelit ya da sepsis gibi ciddi sistemik enfeksiyonlara neden olabilir. Bu 

ciddi sonuçları önlemek için yüksek riskli hastalarda basınç yaralarının önlenmesi, basınç yarası 

enfeksiyonlarının erken saptanması ve zamanında etkili bir biçimde tedavi edilmesine 

odaklanılmalıdır.  

Enfeksiyon varlığında konakçının yanıtı artırılmalı (hasta enfeksiyonla savaşabilecek duruma 

getirilmeli). 

Temizleme, pansuman (fizyolojik ya da toksik olmayan bir solüsyonla) ve debridman önerileri 

ile basınç yaralarındaki koku ve bakteri yükü azaltılabilir. 

İyileşmesi beklenmeyen ve kritik kolonizasyon düzeyinde olan basınç yaralarında toksik olmayan 

topikal antiseptikler kullanılmalı, ancak bu antiseptikler, bakteriyel biyolojik yükün kontrol altına 

alınması, yaranın temizlenmesi ve çevredeki inflamasyonu azaltmak amacıyla sınırlı bir süre 

kullanılmalıdır. Enfekte basınç yaralarında, özel durumlar dışında, topikal antibiyotik kullanımını 

sınırlandırılmalıdır.  

Enfekte ya da fazla miktarda kolonize olan basınç ülserlerinde gümüşlü yara örtüleri 

kullanılabilir.. Gümüşlü yara örtülerinin uzun süre kullanılmasından kaçınılmalı, enfeksiyon kontrol 

altına alındığında bu örtülerin kullanımı sonlandırılmalı. Aynı zamanda uygun enfeksiyon tedavisi 

uygulanan enfekte basınç yaralarında aljinat yara örtülerinin kullanımı dikkate alınmalıdır. 

 Beslenmenin Düzenlenmesi   

Basınç yarası bulunan tüm hastalarda ve klinik durum değişikliğinde ve/veya basınç yarasının 

kapanacağına dair bir gelişme gözlenmiyorsa beslenme durumu geçerli ve güvenilir bir beslenme 

tarama aracı kullanarak değerlendirilmeli. Hastanın yeterli ve dengeli beslenme durumu belirlenmeli. 

Her bir bireyin vücut ağırlığıyla ilgili öyküsü ve her zamanki vücut ağırlığına göre anlamlı bir kilo 

kaybı olup olmadığını belirlemek için vücut ağırlığı değerlendirilmelidir. Beslenme bozukluğu 

(malnütrisyon, obezite, kilo kaybı 30 günde %30 ya da daha fazla, 180 günde %10 veya fazla gibi) 

olup olmadığı tespit edilmeli.  

Bir diyetisyenle görüşülerek hastanın beslenme desteği ve diyeti düzenlenmeli. Beslenme formülü 

kilo kaybı, kilo alımı ya da obezite düzeyine göre ayarlanmalıdır. Oral besin alımının yetersiz olduğu 

durumlarda, beslenme desteği (enteral veya parenteral beslenme) göz önünde bulundurulmalı. 

Beslenme desteği hastada ulaşılması planlanan hedeflerle uyumlu olmalıdır. 

Hastanın yeterli kalori alımı sağlanmalı. Basınç yarası olan hastaların vücut ağırlığının 1 

kilogramı için 30–35 kcal alması sağlanmalı. Basınç yarası olan hastalarda pozitif nitrojen dengesi için 

yeterli protein alımı sağlanmalı. Vücut ağırlığının her bir kilogramı için günlük 1.25-1.5 gram protein 
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verilmeli ve hastanın durumu değiştikçe durum tekrar değerlendirilmeli. Beslenme gereksinimi 

geleneksel yüksek kalori ve ek protein ile karşılanamadığı zaman Evre 3 ya da Evre 4 basınç yarası 

olan hastalar için ek olarak yüksek proteinli ek besinler sağlanmalı (arginin, mikrobesinler). Hasta 

günlük yeterli sıvı almaya teşvik edilmeli ve hastanın normal hidrasyonu sağlanmalıdır. Sıvı ve 

elektrolit kayıplarında dehidratasyonun belirti ve bulguları değerlendirilmelidir. Hastanın yeterli 

vitamin ve mineral alması sağlanmalıdır.  

 

Pozisyon Değiştirme Ve Erken Hareketlilik 

Yara bakımında pozisyon değişimi ve yara üzerindeki basıncın kaldırılması önemlidir. Herhangi 

bir kontrendikasyon yok ise basınç yarası olan ya da risk altında olan bütün bireylerin pozisyonu 

değiştirilmeli ve hareketi sağlanmalıdır. 

Mümkün olduğu sürece, hastaya daha önce basınç altında kalan, hala kızarıklık bulunan vücut 

bölgesinin bulunduğu tarafına ve kemik çıkıntıları üzerinde basınç oluşturacak şekilde pozisyon 

vermekten kaçınılmalıdır. Basınç yarası üzerine doğrudan pozisyon verilmemelidir. Hastanın derisinde 

renk değişikliği varsa ve kızarıklık 30 dakikadan fazla devam ediyorsa o bölge normal rengine 

dönünceye kadar basınçtan korunmalıdır. 

Pozisyon değiştirme sıklığında hastanın doku toleransı, tıbbi durumu, genel tıbbi ve tedavi durumu 

ve rahatlığı göz önünde bulundurulmalıdır. Destek yüzey veya yatak kullanılsa bile hastanın 

pozisyonunun 2 saatte bir değiştirilmesi önerilmektedir.  

Pozisyon değişiklikleri için yazılı bir döndürme planı kullanılmalı ve döndürme sıklığı, pozisyon 

değişikliği planı ve sonuçları kaydedilmelidir. Pozisyon değiştirirken ardışık olarak sağ yan, sırt üstü, 

sol yan pozisyonları ve hasta tolere edebiliyorsa prone pozisyonu verilebilir. Hastaya 30
0
 yan yatış 

pozisyonu verilmeli, ancak 90
0
 yan çevirme ya da yarı oturma pozisyonu gibi basıncı artıran 

pozisyonlardan kaçınılmalı.  

Hastaya, mümkün olduğunca çevirerek pozisyon verilmeli. Hasta kaldırılmalı, sürüklenmemeli. 

Pozisyon değiştirirken transfer destek araçları kullanılmalı. Drenaj sistemleri, tüp ya da kateter gibi 

tıbbi cihaz ve araçların basınç oluşturacak şekilde pozisyon verilmemelidir. Tüpler, sıvı setleri gibi 

tıbbi araçların deri üzerinde basınç oluşturmamasına dikkat edilmeli. Hastanın yanları yastık ya da 

uygun malzemelerle desteklenmeli.  

Basınç yarası gelişen hastada hareketlilik sağlanmalıdır. Hastada başka bölgelerde de basınç yarası 

oluşumunu önlemek için aktif ve pasif hareketler yaptırılmalı. Sandalyeye bağımlı hastaların, her saat 

15 dakikada bir, ağırlığını hafifçe diğer tarafa kaydırarak pozisyonları değiştirilmeli. Sakrum / koksiks 

veya iskium bölgesinde basınç yarası bulunan bireyler için gerekiyorsa, oturma sıklığının 60 dakikalık 

veya daha kısa süreler olmak üzere günde üç kez ile sınırlandırılması önerilmektedir.  

Topuklarda Evre I. ya da II basınç yarası varsa, bacakları topuklar yatakta “yüzer” durumda 

bulunacak şekilde bir yastık üzerine yerleştirerek ya da topuk süspansiyonlu basınç azaltıcı araçlarla 

basınç azaltılmalı. Topukta Evre III., IV. ve  Evrelendirilemeyen basınç yarası varsa hastanın bacakları 

elevasyona alınarak topuğun yatağa teması önlenmeli ve gerekirse basınç azaltıcı araçlar 

kullanılmalıdır.  

Basınç yarası olan hastalar için hareket ve aktiviteyi artırma olasılığı varsa rehabilitasyon 

programı başlatılmalı. 

 Destek Yüzeylerin Kullanılması: 

Hastanın gereksinimlerini karşılayan uygun bir destek yüzeyi seçilmeli. Destek yüzey olarak yatak 

ve şilte seçiminde; basıncın yeniden dağıtılması, yırtılma kuvvetinin azaltılması, ısı ve nem 

(mikroklima) kontrolü, hastanın hareketsizlik düzeyi, kilosu, başka basınç yarası gelişme riski, basınç 

yaralarının sayısı, ciddiyeti ve yeri dikkate alınmalıdır. Bakım alanı ile uyumlu destek yüzeyler 

seçilmelidir. Destek yüzey kullanımında üreticinin önerileri dikkate alınmalıdır. 
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Sandalyede oturan hastalar için oturma minderlerinin, vücudun şeklini alabilecek ve vücut ağırlığının 

oluşturduğu yükü eşit dağıtabilecek özelliklere sahip olması gerekir. 

Sık pozisyon değişikliğinin olası olmadığı durumlarda aktif bir destek yüzeyi (örtü ya da şilte 

şeklinde) kullanılmalıdır. Basınç yarası gelişen tüm bireylerde, standart sünger hastane şiltesi yerine, 

daha yüksek özelliklere sahip olan köpük şiltelerin kullanılması önerilmektedir.  

Destek yüzeylerle uyumlu pozisyon verme araçları ve inkontinans pedleri seçilmeli, yatağa 

serilen çarşaf ve ped sayısı sınırlandırılmalı. 

Hasta gereğinden daha uzun süre sürgü üzerinde tutulmamalı ve hastada halka ya da simit 

şeklindeki araçlar kullanılmamalıdır. Basınç yaraları üzerine doğrudan ısıtıcı araç ve cihaz (örn. sıcak 

su şişesi, ısıtıcı pedler, yatak ısıtıcıları) uygulanmamalıdır. 

Konforu sağlamak ve basıncı yeniden dağıtmak amacıyla destek yüzeyin gerektiğinde 

(yıpranma, çökme, gibi durumlarda) değiştirilmesi düşünülmelidir. 

Statik ya da dinamik destek yüzeyler bulunmaktadır. Hastanın durumuna yaranın durumuna, 

ortama vb koşullara göre hangi tür destek yüzey kullanılacağına karar verilir. Destek yüzey olarak 

yatak üzerine konan materyaller, terapötik yataklar: basınç giderici özel yatak sistemleri 

kullanılmaktadır. Diğer destek yüzeyler doğal koyun postu basınç yaralarının önlenmesine yardımcı 

olabilir.  

 Eğitim 

Basınç yarası bakım ve tedavi rehberlerinden yararlanılarak eğitim programları oluşturulmalıdır. 

Sağlık bakımı verenlere, hastalara, hasta ailelerine ve diğer bakım verenlere basınç yaralarının 

oluşmasında risk etmenleri, önlenmesi, yara bakımı, yara iyileşme süreci ve izlenmesi ile tedavisi 

konularında eğitim verilmelidir. 

Sonuç olarak; basınç yaralarının bakımı güncel rehberler doğrultusunda yapılmalı ve bakım bireye 

özgü olmalıdır. 
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Tiroid kanserleri tüm kanserlerin %2’sinden azını oluşturmasına karşın  mortalitesi yüksek 

olan endokrin malignitedir. Ortalama tanı yaşı 45’tir ve dünyada yıllık ortalama 200.000 kişiye tiroid 

kanseri tanısı konulmaktadır. Ülkeler arasında kadın/erkek insidans oranı değişkenlik (Japonya 5/1; 

ABD 2/1) göstermekle birlikte dünya ortalaması 3-4/1’dir. Tiroid kanseri geçtiğimiz yüzyıla oranla 

dünya çapında son 20 yılda 2 ile 5 kat kadar artış göstermiştir. Amerika Birleşik Devleti SEER 

(Surveillance, Epidemiology and End Results) programı, 2017'de, 56.870 (tüm kanserlerin % 3,4) yeni 

tiroid kanseri vakası öngörmüş ve bu hastalık nedeniyle yaklaşık 2.010 kişinin öleceğini bildirmiştir. 

Türkiye tiroid kanseri insidansına ilişkin literatürde, tiroid nodülü olan hastalarda tiroid karsinom 

sıklığının %6,5 olduğu yanı sıra ülkemizde bazı bölgelerde özellikle Karadeniz ve İç Anadolu’da 

tiroid kanserinin daha sık görüldüğü bildirilmektedir. 

 Endokrin sistemin en sık görülen kanseri olan tiroid kanserinin tedavisini oluşturan 

tiroidektomi, parsiyal tiroid lobektomi, tiroid lobektomi, tiroid lobektomi+istmusektomi, subtotal 

tiroidektomi, total tiroidektomi ve radikal tiroidektomi olmak üzere altı farklı şekilde 

uygulanmaktadır. Total tiroidektomi sonrasında hastalar yaşam boyu hormon tedavisi ile 

desteklenmek zorundadır. Daha sık kullanılan subtotal tiroidektomi yönteminde, tiroid hormonu 

üretmesi için bezin bir kısmı (1/6’sı) bırakılmakta; böylece hormon tedavisine gereksinim 

duyulmamaktadır. Totale yakın tiroidektomi ise, boynun bir tarafında 1 cm’den az bir tiroid 

dokusunun bırakıldığı bir yöntemdir. 

Tiroid Cerrahisinde Yeni Gelişmeler 

Açık tiroid ameliyatlarında, geniş insizyonların açılması girişim alanında ameliyat sonrası yara 

iyileşmesine ilişkin sorunlara yol açabilmekte ve işlem sonrası oluşan skar dokusu, kelloid, hipertrofik 

skar, parastezi ve hipoestezi gelişimine neden olmaktadır. Son yıllarda, tiroid cerrahisinde skar 

dokusunun olmaması, ameliyat sırası dönemi ve sonrası iyileşme sürecini kısaltmak, yaşam kalitesini 

artırmak için transoral, aksillobreast, transaksiller ve minival invaziv video yardımlı girişim gibi 

yaklaşımlar geliştirilmiştir. 

Transoral endoskopik tiroidektomi vestibuler yaklaşım: Transoral yaklaşım 2008 yılında 

ilk kez Almanya’da, canlı domuzların ağız tabanı yoluyla tiroid dokusuna ulaşılmaya çalışılmış, 

sonrasında insanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu girişim türü, ağız içinden geniş doku disseksiyonu 

sırasında mental sinir yaralanması gibi ciddi komplikasyonlara neden olduğu için ilgili otoriteler 

tarafından o dönemde yasaklanmıştır. Sonrasında endoskopi teknolojisinin gelişimi ile daha güvenli 

bir girişim haline gelmiştir. 

Transoral endoskopik vestibuler yaklaşım, açık cerrahideki gibi hafif boyun ekstansiyonunda 

sırt üstü pozisyonda olan hastanın alt dudağına orta hatta bir adet (2 cm), lateralde iki adet (5 mm) 

olmak üzere toplam üç insizyon açılarak uygulanan bir girişimdir. Hastanın ağız boşluğu klorheksidin 

glukonat ile temizlenir. İşlem bitiminde ağız içinde oluşturulan insizyonlar hafif süturlar ile kapatılır 

ve açık tiroidektomideki gibi dren yerleştirilmez.  

 Transoral endoskopik tiroidektomiden 4 saat sonra hasta su alımına ve aynı gün normal 

beslenmeye başlayabilmektedir. Ameliyat sonrası 2-3 gün antibiyotik tedavisine devam eden hasta, 
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girişimin ikinci ya da üçüncü günü taburcu olmakta; iki hafta sonra kontrole çağrılmaktadır.  

Meme yaklaşımı yoluyla endoskopik tiroidektomi: Meme yaklaşımlı endoskopik tiroid 

cerrahisi, parasternal port ile meme yaklaşımı (breast approach with parasternal port), aksilla-bilateral 

meme yaklaşımı (Axillo-Bilateral Breast Approach-ABBA) ve bilateral aksilla-meme yaklaşımı 

(Bilateral Axillo-Breast Approach-BABA) olmak üzere üç farklı teknikle uygulanmaktadır. Girişim 

iki monitör, iki asistan ve bir cerrah ile gerçekleşmektedir. Girişim sırasında alanı daha rahat 

görebilmek için, hastanın omuzları yastık ile desteklenmekte ve sırt üstü poziyona getirilmektedir. 

Genel anestezi uygulanan hastanın ameliyat bölgesi asepsi kurallarına uygun şekilde temizlenir. 

Hastanın sağ areola sınırı üzerine 10 mm, sol areola sınırı üzerine 5 mm, sağ parasternal alan üzerine 5 

mm ve sağ aksiller alana 5 mm insizyon açılır ve künt diseksiyon sonrasında, portlar her insizyona 

yerleştirilir. 6 mmHg'lik bir basınç ile karbon dioksit gazı uygulanır. Cerrahi girişim endoskopik 

olarak gerçekleştirilir. Alınan tiroid dokusu patolojiye gönderilir. Ameliyat alanına gerekirse sol 

taraftaki endoskopik açıklıktan Jackson-Pratt drenaj tüpü yerleştirilmektedir. Meme dokusu yoluyla 

Tiroid ve paratiroid cerrahisinin sonuçlarını değerlendiren bir çalışmada, örneklem grubuna (n=452) 

meme dokusu yaklaşım yöntemi uygulanmış ve ameliyat sonrası dönemde kontrol edilemeyen 

kanama, sadece iki olguda ortaya çıkmış; trakeal yaralanma, özofageal perforasyon ya da flep 

delinmesi gibi komplikasyonlar görülmemiştir. 

Transaksiller yaklaşımla tiroidektomi: Robotik transaksiller tiroidektomide, hasta açık 

cerrahi yöntemde olduğu gibi sırtüstü yatırılır, omuzların altına destek konarak boyuna uygun 

pozisyon verilir. Çalışılacak taraftaki kol ekstansiyona getirilerek aksilla ortaya çıkarılır. Trokar 

yerleri ve tiroid üzerindeki cilt kalemle işaretlendikten sonra hasta insizyon için hazırlanır. Bu işlemde 

aksilladan yapılan kesi ile pektoral kas üzerinden diseksiyon yapılarak tiroide ulaşılmaktadır. 

Literatürde, robotik transaksiller tiroidektominin kanser tedavisinde etkili ve güvenli,  ameliyat süresi 

uzun olmasına karşın kozmetik sonuçların daha iyi ve komplikasyon oranlarının açık cerrahi ile eşit 

olduğu bildirilmektedir. 

Minival İnvaziv Video Yardımlı Tiroidektomi (Minivally İnvaziv Video-Assisted 

Thyroidectomy-MIVAT): 1996 yılında ilk kez endoskopik paratiroidektomi gerçekleştirildikten 

sonra geliştirilen Minival İnvaziv Video Yardımlı Tiroidektomi, daha küçük insizyonla 

uygulanabilmesi, kozmetik ve geleneksel cerrahinin olası olumsuz sonuçları bakımından avantajlı bir 

yöntemdir. Literatürde, MIVAT yöntemiyle uygulanan cerrahilerin geleneksel yönteme göre 

uygulanabilir ve hipokalsemi, vokal kord paralizisi, hematom açısından daha güvenli olduğu 

bildirilmektedir. 

Ameliyat Sonrası Komplikasyonlar 

Tiroid cerrahisi sonrasında hemşirelik bakımının ilk aşaması, anestezi sonrası bakım 

ünitesinde başlamaktadır. Bu süreçte kardiyopulmoner fonksiyonların devamı, nörolojik ve metabolik 

durum, konfor düzeyi değerlendirilmelidir. Bakımdaki ikinci aşama ise, hastanın transfer edildiği 

cerrahi kliniğinde sürdürülmektedir. Klinik hemşiresi, kanama, yara yeri infeksiyonu, sinir hasarı, 

lenfatik doku yaralanması, sekonder hipoparatiroidzm, tiroid fırtınası, vokal kord paralizisi gibi yaygın 

görülen komplikasyonların farkında olmalıdır. Hemşirenin olası komplikasyonlar açısından kapsamlı 

değerlendirmesi erken tanılamayı sağlamakta; bağlı olarak tedavi ve bakımı sürecini daha erken 

başlatmaktadır. 

 Kanama, tiroid cerrahisi sonrası yaklaşık %0,1-%1,5 oranında, ameliyat sonrası ilk 12 saat 

içinde görülen temel sorunlardan biridir. Ameliyat sonrası dönemde pozisyon nedeniyle, oluşan 

kanama hastanın sırt tarafına sızabilir. Bu nedenle hastanın ön ve arka tarafı kanama açısından kontrol 

edilmelidir. Değerlendirme sonrasında ameliyat bölgesindeki drenaj sistemi işlevsellik; gelen drenaj 

miktar, yoğunluk ve renk açısından değerlendirilmelidir. Boyundaki pansumanın yakından ve dikkatli 

izlenmesi, hematom nedeniyle boyut çevresindeki olası değişikliğin erken tanılanmasına olanak 

sağlamaktadır. Hasta, kanama bulgusu (taşikardi, hipotansiyon, solunum sıkıntısı, boyun ağrısı, 
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servikal basınç ve disfaji) açısından dikkatli izlenmelidir. 

İnfeksiyon, tüm cerrahi girişimlerden sonra sıklıkla görülen komplikasyonlardan biridir. Bu 

anlamda hastanın vücut sıcaklığı ve lökosit düzeyi yakından izlenmeli; kronik hastalığı olan bireylere 

antibiyotik proflaksisi önerisi unutulmamalıdır.  

Sinir yaralanması, sıklıkla insizyon, ameliyat sırasında klempleme, sinir dokusunun gerilmesi 

ve hematom nedeniyle görülmektedir. Servikal sempatik sinir, superior laringeal sinir ve rekürren 

laringeal sinir düzeyinde görülen bu durum, hemşireler tarafından solunum fonksiyonu, yutma refleksi 

ve ses kalitesinin değerlendirilmesi ile kontrol edilmelidir. Geçici vokal kord paralizisi 6 haftadan 

azken, 6 ile 12 ay süren ses kısıklığı kalıcı sinir hasarını göstermektedir. Genellikle eksütasyon 

sonrasında fark edilen bilateral rekürren sinir hasarı, inspiratuar stridor, dispne, takipne gibi ciddi 

solunum yolu sorunlarına neden olmaktadır. 

Tiroid fırtınası, sıklıkla ameliyat öncesi iyi bir değerlendirmenin yapılmaması ile ilişkili olan, 

ameliyattan sonraki 18 saat içinde gelişen ve yaşamı riske eden karmaşık bir süreçtir. Klinik belirti ve 

bulgular açısından hipertirodizm ile benzerlik göstermekte; hastada göğüs ağrısı, kısa solunum, 

taşikardi, atrial fibrilasyon, konjestif kalp yetmezliği, mental durumda değişiklik, tremor ve terleme 

gibi belirtiler görülmektedir. Tiroid fırtınası gelişmesi durumunda hastaya semptomatik tedavi 

uygulanmaktadır.  

Tiroid Cerrahisinde Hemşirelik Bakımı 

Açık tiroid cerrahisi hazırlığında rutin ameliyat öncesi girişimler uygulamaktayken; ameliyat 

sonrası dönem hemşirelik bakımı hastada görülen semptomlara yönelik yapılmaktadır. Tiroidektomi 

sonrası cerrahi manipülasyon ve ameliyat sonrası ödem ilişkili akut ağrı sık görülen durumlardan 

biridir. Ağrı lokasyonu, süresi ve yoğunluğu sözlü ya da sözsüz bir şekilde ifade edilebilir. Semi-

fowler pozisyonda baş-omuz açısının 30-45 derece olması sağlanır. Hastanın pozisyon değişikliği 

sırasında baş ve boyun küçük yastıklarla desteklenir ve nötral pozisyon sürdürülür. Oral alım 

başladıktan sonra serin içecekler ile hasta rahatlatılmaya çalışılır.  

Trakeal obstrüksiyon, şişlik, kanama, laringeal spazm, yutkunmada güçlük nedeniyle 

havayolu temizliğinin etkin olmaması durumunda, hastanın solunum hızı, derinliği, işlevselliğini 

değerlendirmek için monitörize edilir; varsa drenaj izlemi ve hematom kontrolü yapılır. Hasta 

havayolunu temizlemek için solunum ve öksürük egzersizlerini yapması açısından cesaretlendirilir.  

Tiroidektomi sonrası vokal kord yaralanması, laringeal sinir hasarı, cerrahi girişim yerinde 

ödem gibi nedenler sonucu hastada konuşma bozukluğu ya da ses kısıklığı gelişebilmektedir. 

Ameliyathaneden geldiğinde ve daha sonra periyodik olarak ses kalitesi kontrol edilir. İletişim için 

ortam sessizliği sağlanır, basit cümleler seçilir ve alternatif yöntemler kullanılır.  

Tiroid bezi ile beraber paratiroid bezin manipülasyonu metabolizmanın kimyasal yapısının 

değiştirmesi nedeniyle yüksek ateş, taşikardi, disritm, solunum sıkıntısı ve siyanoz, nöromüsküler 

hassasiyet görülebilmektedir. Hastanın seğirme, uyuşma, parestezi, Chvostek ve Trousseau bulgusu, 

nöbet aktivitesi değerlendirilir. Hava yolu açıklığını sürdürebilmek için airway hasta başında hazır 

bulundurulur.  

Yeni bir teknoloji olan endoskopik ve robotik cerrahi sistemler, cerrahi ekibin önemli bir üyesi 

olan hemşirelere yeni sorumluluklar getirmiştir. Farklı cerrahi aletlerin kullanılması ile hastaların 

işleme ilişkin gereksinimlerinin değişmesi, hemşirelerin bu dinamik sürece kapsamlı bakım yöntemleri 

ile katılmaları gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Alanında uzman hemşirelerin, hasta ameliyathaneye çağrılmadan önce malzemeleri hazırlama, 

aletlerin çalışır ve steril olduğunun kontrolü, ekip üyelerinin koordinasyonu, ameliyat listesinin 

kontrolü ve diğer çalışanlarla paylaşımı, ameliyat sırasında uygulamalara yardım etme, yeni 

araştırmalara katılma gibi görevleri bulunmaktadır.  

Gelişmelerin her gün yenileniyor olması hemşirelik bakımınının da teknolojideki gelişmelere 

paralel yansımasını gerektirmektedir. Tiroid cerrahisindeki teknolojik gelişmeler, hemşirelik 
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bakımında ameliyat öncesi-sırası ve sonrasında çok yönlü değerlendirme gereksinimini beraberinde 

getirmektedir. Hemşirenin hastaya uygulanacak olan tekniği iyi bilmesi çok önemlidir. Transoral 

endoskopik tiroidektomide özellikle hastanın ağız içinin ve ağız hijyeninin kapsamlı değerlendirilmesi 

gereklidir. Ameliyat sonrası dudaklarda meydana gelebilecek şişlik ve ağız hijyeni açısından hasta 

bilgilendirilmelidir. Meme yaklaşımlı tiroidektomi girişiminde, hastanın özellikle meme hastalıkları 

açısından cildin tanılanması önemlidir. Benzer şekilde transaksiller yaklaşımda da; hastanın meme 

kanseri öyküsü, lenfödem, ameliyat sırasında her iki kolun abdüksiyonda olması nedeniyle brakiyal 

pleksus yaralanma riskinin olduğu unutulmamalıdır. Açık yönteme nazaran kanama riski yeni 

geliştirilen yöntemlerde çok az olmasına karşın hasta kanama açısından izlenmelidir. 
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Hemşireliği Anabilim Dalı 

Giriş 

Tamamen subjektif bir bulgu olan ve vücut tarafından birçok organın katıldığı karmaşık bir olay 

sonucu algılanan ağrı, Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği (International Association for the Study 

of Pain) tarafından “vücudun herhangi bir bölgesinden kaynaklanan, kuvvetli bir doku hasarına bağlı 

olan ya da doku hasarı olmaksızın ortaya çıkan, insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş 

olmayan öznel bir duyum ve duygu” şeklinde tanımlanmıştır. Ağrı duyusu olası hasara karşı 

vücudumuzu uyaran, bedenin önemli bir savunmasıdır (Chou ve ark., 2016; Çavdar ve Akyüz, 2017; 

Meissner ve ark., 2015).  

Cerrahi girişim sonrası ağrı, ani olarak doku hasarı ile başlayan, neden olduğu lezyon ile 

arasında yer, zaman, şiddet açısından yakın ilişkinin olduğu, yara iyileşme sürecinde giderek azalan ve 

kaybolan akut bir ağrı olarak tanımlanır. Cerrahi ağrı, cerrahi girişim sırasında açığa çıkan kimyasal 

maddelerin sinir uçlarını uyarması ya da basınç, kas spazmı ve ödem nedeniyle doku kanlanmasının 

bozulduğu durumlarda oluşan doku iskemisine bağlı olarak gelişir. Akut ağrı türlerinden biri olan 

cerrahi ağrı, cerrahi yara sebebiyle oluşan otonomik, psikolojik ve davranışsal yanıtların hoş olmayan 

duyusal, duygusal ve mental deneyimlerle birleşiminden oluşur (Çavdar ve Akyüz, 2017; Duman, 

2016). 

Cerrahi Girişim Sonrası Ağrı 

Cerrahi girişim sonrası ağrı, cerrahi travma ile başlayıp, giderek azalan ve doku iyileşmesi ile 

biten, iyatrojenik, göreceli olarak kısa süreli, genellikle iyi lokalize olmuş ve cerrahi travmanın 

derecesi kadar insizyonun tipi ve genişliği ile de doğrudan ilgili akut bir ağrı olarak tanımlanır. Bunun 

yanı sıra cerrahi girişim sonrası ağrı oluşum mekanizmalarında periferik sinirlere ya da merkezi sinir 

sistemine zarar veren cerrahi girişimler nöropatik ağrının ortaya çıkmasına neden olabilir (Çavdar ve 

Eti Aslan, 2014; Ceyhan ve Güleç 2010). 

Cerrahi girişim sonrası dönemde ilk yedi günde görülen ağrı akut ağrı, yedi günü geçerse 

uzamış ağrı, üç aydan uzun sürerse kronik cerrahi sonrası ağrı ya da dirençli cerrahi sonrası ağrı olarak 

tanımlanır. Akut ağrı nosiseptif ağrıdır. Akut ağrının kronikleşme sıklığı çeşitli çalışmalarda %5-60 

olarak bildirilmektedir (Ceyhan ve Güleç, 2010). 

Cerrahi ağrı, cerrahi travma gibi somut bir nedenle ortaya çıkmasından dolayı normal olarak 

algılansa da, başta solunum ve dolaşım sistemi olmak üzere bir çok organın veya sisteminin 

aktivitesini olumsuz etkileyerek fonksiyonlarını bozduğu ve iyileşme sürecini uzattığı için multimodal  

tedavi yaklaşımı ile mutlaka kontrol altına alınması önerilir (Gülarslan Baş ve ark., 2016). 

Akut ağrının yetersiz tedavi edilmesi, tromboembolik ve pulmoner komplikasyonlara, hastaların 

yoğun bakım ünitelerinde ya da hastanede kalış sürelerinin uzamasına, hastaların ağrı tedavisi için 

taburculuk sonrası hastaneye geri dönmesine, yaşam kalitelerini azalmasına ve kronik ağrının 

gelişmesine neden olabilir. Yanlış ağrı tedavisinin yan etkileri solunumun baskılanması, santral sinir 

sisteminin hasarı, sedasyon, dolaşımın baskılanması, bulantı, kusma, bağırsak fonksiyonlarının 

bozulması, idrar retansiyonu, uyku örüntülerinin bozulması olarak sıralanabilir (Duman, 2016; TARD, 

2006).  

Cerrahi girişim uygulanan hastaların %80'den fazlası cerrahi akut ağrı yaşar ve cerrahi girişim 

sonrası ağrısı olan hastaların yaklaşık %75'i şiddetli ya da aşırı şiddetli ağrı yaşadığını bildirir. 

Yetersiz tedavi edilen cerrahi ağrı, iyileşmeyi ve hastaneden taburcu olmayı geciktirir, bunun 

sonucunda da hasta memnuniyetsizliğine neden olur (Meissner ve ark., 2015).  
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Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Ağrı Görülme Sıklığı 

Yapılan bir çalışmada cerrahi girişim sonrası tüm hastaların %30’unun orta, %40’ı ise şiddetli 

ağrı yaşamaktadır. Elektif cerrahi girişim geçiren 259 hasta ile yapılan çalışmada ilk 72 saatte; 

hastaların %21’i ciddi ağrı, %39’u orta şiddette ağrı yaşadığını belirtmiştir. Cerrahi girişim geçiren 

300 hasta ile yapılan başka bir çalışmada ise hastaların %92,7’si şiddetli ağrısı olduğunu; bu hastaların 

%58,7’si pansuman sırasında ağrısının arttığını belirtmiştir. Diğer bir çalışmada ise hastaların %30,1’i 

cerrahi girişim döneminde en çok ağrıdan rahatsız olduklarını belirtmişlerdir (Çavdar ve Eti Aslan, 

2014). 

Sommer ve ark.(2008) cerrahi girişim geçiren 1490 hastayı görsel analog skala (VAS) 

kullanarak günde üç kez değerlendirmişler; akut ağrı protokolüne göre ağrı tedavisine rağmen 0. 

günde hastaların %41'i, 1. günde %30'u ve 2.3. ve 4. günlerde sırasıyla %19, %16 ve %14 oranında 

orta şiddette ağrı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, abdominal cerrahi girişim geçiren hastalar 0-1. 

günlerde (%30-55), sırt / omurga cerrahisi geçiren hastalar da 1-4. günlerde (%30-%64) orta ila 

şiddetli düzeyde ağrı yaşadıklarını belirtmişlerdir. ERAS protokolü kullanımının, bakım süresini 

%30'dan daha fazla ve ameliyat sonrası komplikasyonları %50'ye kadar azalttığı gösterilmiş ve 

prevalansı yüksek bulunmuştur. 

Acar ve ark. (2016)’nın yaptıkları çalışma sonucunda, hastaların %77,3’ünün farklı derecelerde 

ağrısı olduğu, %22,7’sinin hiç ağrısı olmadığı bulunmuştur. Hastaların bireysel özellikleri, önceki 

cerrahi denyimi  ve cerrahi girişim uygulan bölgenin başka yerinde  ağrı bulguları ile cerrahi ağrı 

arasında ilişki saptanmadığı görülmüştür. Bu çalışmada yine hastaların %3’ünün hiçbir analjezik 

almadığı, %78’inin sadece opioid türü analjezik aldığı, geri kalan hastalara da opioid, nonsteroid anti 

inflamatuar ilaç (NSAİİ) ve asetominofen (parasetamol)’in tekli ya da kombine şekilde intravenöz 

(IV) yoldan uygulandığı belirlenmiştir. Coucerio ve ark. (2009) yaptıkları çalışmada ağrı prevalansını 

%46 olarak bulurken, Matilla ve ark. (2005), 2.732 hasta ile yaptıkları çalışmada cerrahi girişim 

sonrası ilk yedi günde hastalarda en sık görülen semptomun %57’lik görülme oranıyla akut cerrahi 

ağrı olduğunu rapor etmiştir.  

Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Ağrı Yönetimi 

 Cerrahi ağrının tedavisi, ağrının yeterli kontrolü, cerrahiye bağlı stres yanıtın ortadan 

kaldırılması, erken dönemde hastaneden çıkış ve hızla normal yaşama dönüşün sağlanmasını 

içermelidir. Tedavi, farmakolojik yöntemler, nonfarmakolojik yöntemler ve rejyonel teknikleri 

içermektedir. Nonfarmakolojik yöntemler; Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu 

(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation/ TENS), relaksasyon teknikleri, müzik terapisi, 

akupunktur ve hipnoz olarak sıralanabilir. Bu yöntemler ancak farmakolojik ve rejyonel tekniklerle 

kullanıldıklarında faydalı olduğu belirtilmektedir. Ağrının fizyolojisine ve ağrı kontrolüne dair 

bilinenlerin artmasına karşın, cerrahi dönemde, hastaların çoğunda hala yeterli analjezi veya ağrı 

kontrolü sağlanamadığı bildirilmektedir (Ceyhan ve Güleç, 2010; Çavdar ve Eti Aslan, 2014; 

Meissner ve ark., 2015). 

Amerikan Ağrı Derneği [(American Pain Society (APS)] (2016)  tarafından yayınlanan 

rehberde, erişkin ve çocuklarda cerrahi ağrı yönetimi ile ilgili kanıt düzeyine göre öneriler yer 

almaktadır. Bu öneriler şunlardır:  

Ameliyat Öncesi Eğitim ve Ameliyat Öncesi, Sırası ve Sonrası Ağrı Yönetimine ilişkin 

Öneriler 

Sağlık bakım profesyonellerine: 

  Hasta ve yakınına cerrahi ağrı yönetimi için tedavi seçenekleri hakkında bilgi vermeleri 

önerilmektedir (güçlü öneri, düşük kaliteli kanıtlar). 

 Ameliyat sırası ve sonrası ağrı yönetim planını yönlendirmek için, tıbbi ve psikiyatrik 

komorbiditeleri, eşlik eden ilaçları, kronik ağrı öyküsü, madde kullanımı ve daha önceki cerrahi tedavi 
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uygulamalarını içeren, ameliyat öncesi değerlendirme yapmaları önerilmektedir (güçlü öneri, kaliteli 

kanıt). 

 Ağrı giderme yeterliliği ve istenmeyen olayların varlığına dayanarak ağrı yönetim planını 

düzenlemeleri önerilmektedir (güçlü öneri, düşük nitelikli kanıtlar). 

 Ameliyat sonrası ağrı tedavilerine yanıtları izlemek için geçerli bir ağrı değerlendirme aracı 

kullanmaları ve buna göre tedavi planlarını düzenlemeleri önerilmektedir (güçlü öneri, düşük kaliteli 

kanıtlar) 

Multimodal Terapilerin Kullanımına İlişkin Öneriler 

 Çocuklarda ve yetişkinlerde ameliyat sonrası ağrıların tedavisinde multimodal analjezi ya da 

çeşitli farmakolojik girişimlerle kombine analjezik ilaçlar ve teknikler kullanmaları önerilmektedir 

(güçlü öneri, yüksek kalitede kanıtlar) 

Fiziksel Yöntemlerin Kullanımına İlişkin Öneriler 

 Cerrahi ağrı tedavisine ek olarak akupunktur, masaj, soğuk uygulama kullanılması ya da 

kullanılmaması yönünde kanıt yetersizliği nedeniyle herhangi bir öneri yapılamamaktadır, TENS 

kullanımı ise önerilmektedir (zayıf öneri; orta düzey kanıt). 

Bilişsel-Davranışsal Yöntemlerin Kullanımına İlişkin Öneriler 

 Multimodal yaklaşımın bir parçası olarak yetişkinlerde bilişsel-davranışçı yöntemlerin 

kullanımını düşünmeleri önerilmektedir (zayıf öneri, orta düzey kanıt) 

Sistemik Farmakolojik Tedavi Yöntemlerinin Kullanımına İlişkin Öneriler 

 Oral yolu kullanabilen hastalarda, cerrahi analjezi için oral yolu intravenöz yola tercih 

etmeleri önerilmektedir ( güçlü öneri, orta kalite kanıt). 

 Cerrahi ağrı tedavisinde analjezik kullanımı için intramüsküler yol kullanmamaları 

önerilmektedir (güçlü öneri, orta derecede kanıt) 

 Parenteral yol gerekli olduğunda, cerrahi girişim sonrası sistemik analjezi için hasta kontrollü 

analjezi (HKA) kullanmaları önerilmektedir (güçlü öneri, orta düzeyde kalite). 

 Cerrahi girişim sonrası analjezi için sistemik opioid alan hastalarda sedasyon, solunum 

durması ve diğer yan etkilerin doğru bir şekilde izlemeleri önerilmektedir (güçlü öneri, düşük kaliteli 

kanıt). 

 Cerrahi sonrası ağrının yönetiminde, kontrendikasyonu yoksa, multimodal analjezinin bir 

parçası olarak, asetaminofen ve / veya nonsteroidal antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ'ler) uygulamaları 

önerilmektedir (güçlü öneri, yüksek kaliteli kanıt). 

Evde Bakıma İlişkin Öneriler 

 Hasta ve bakım veren kişilere, hasta taburcu olmadan önce evde ağrı tedavisi planı hakkında 

eğitim vermeleri önerilmektedir (güçlü öneri, düşük kaliteli kanıtlar) (Chou ve ark., 2016). 

Cerrahi Hastasında Ağrı ve Hemşirelik Bakımı 

Disiplinlerarası sağlık profesyonellerinin işbirliğini gerektiren ameliyat sonrası ağrı yönetimi 

kapsamında, ağrı tanılaması, tedavisi ve bakım girişimleri yer alır. Akut ağrının nabız, kan basıncı, 

solunum hızı ve terlemede artma, uykusuzluk, inleme ve ağlama gibi belirtileri vardır. Hemşire, 

ağrının fizyolojik ve davranışsal belirtilerine karşı duyarlı olmalı, analjezik uygulamadan önce ve 

sonra ağrı değerlendirilmesi yapmalıdır. Cerrahi sonrası etkin ağrı yönetiminin temelini oluşturan ağrı 

tanılamasında, öncelikli olarak hastanın sosyo-demografik özellikleri, hastalıkları ve kullandığı ilaçları 

içeren, ayrıntılı bir öykü alınmalıdır (Corke, 2013; Meissner ve ark., 2015).  

Hastaya ağrısının olup olmadığı sormak, ağrı değerlendirilmesi için yeterli değildir. Ağrının 

yeri, şiddeti, niteliği (künt, batıcı, zonklayıcı vb), başlangıç zamanı, arttıran ve azaltan faktörler ile 

hastanın ağrıya yanıtı sorgulanmalıdır. Ağrı algısını etkileyen, yaş, cinsiyet, kültür, ağrının anlamı, 

anksiyete, geçmiş deneyimler, bireyin ağrıya odaklanma derecesi, bireylerin ağrıyla baş etme şekilleri, 

aile ve sosyal destek faktörlerinin bilinmesi, ağrının tanılanması, ağrı nedenlerinin belirlenmesi ve 
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ağrıyı gidermede etkili olacak uygulamaların seçilmesinde oldukça önemlidir. (Chou ve ark., 2016; 

Çavdar ve Akyüz, 2017; Çavdar ve Eti Aslan,2014; Meissner ve ark. 2015).  

Ağrının şiddetini ve niteliğini belirlemeye yönelik ağrı değerlendirilmesinde kullanılan sayısal 

ve sözel ifadeleri içeren ölçekler, ağrının şiddeti ve niteliği olabildiğince objektif hale dönüştürür. 

Uygulamada, tek ya da çok boyutlu, çok sayıda ağrı değerlendirme ölçekleri kullanılmaktadır. Bu 

ölçekler hasta ve yakını, hemşire ve hekimler arasındaki farklı yorumları ortadan kaldırır ve ağrıya 

yönelik uygulanan girişimin etkinliğini değerlendirir (Chou ve ark., 2016; Çavdar ve Akyüz, 2017; 

Çavdar ve Eti Aslan, 2014; Meissner ve ark., 2015).  

Cerrahi hastasında ağrı tedavisinde önerilen multimodal yaklaşımda, etki mekanizması farklı 

olan ve farklı reseptör alanlarına etki eden analjeziklerin, daha güçlü analjezi ve daha az yan etki için 

bir arada kullanılması ve böylece opioid kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Dengeli 

analjezide NSAİİ kullanımı ile opioid gereksinimi %30 kadar azaltılabilmekte; yanı sıra santral ve 

periferik bloklar, intraartiküler, insizyonel ve infiltratif uygulamalarla, lokal anestetiklerin kullanımı 

da analjezik gereksinimini etkin biçimde azaltmaktadır. Bu nedenle, mümkün olduğunca multimodal 

ağrı tedavisi planlanması önerilmektedir (Chou ve ark., 2016; Çavdar ve Akyüz, 2017; Çavdar ve Eti 

Aslan, 2014; Meissner ve ark. 2015).  

Fiziksel ve bilişsel/davranışsal teknikler, cerrahi ağrı kontrolünde analjeziklerin kullanılmadığı 

ya a etkilerinin yetersiz kaldığı durumlarda, farmakolojik ajanların etkisini arttırmak için kullanılan ve 

alternatif tamamlayıcı yöntemler olarak da nitelendirilen farmakolojik olmayan ağrı kontrol 

yöntemleridir. Nonfarmakolojik girişimlerin ağrıyı azalttığı, yan etkilerinin az olduğu ve hastanın 

bakıma katılımını sağladığı bilinmektedir. Farmakolojik ajanların ağrıları tamamen geçirmediği ya da 

zararlı yan etkilere neden olduğu bazı hastalar için, ilaç tedavisine bu yöntemlerin eklenmesi, ağrıyla 

daha etkin baş etmeyi beraberinde getirmektedir. Bu nedenle alternatif-tamamlayıcı yöntemler, ağrı 

tedavisinde yeterli düzeyde kanıt olmamakla birlikte kullanışlı, yardımcı bir yöntem olarak 

görülmektedir (Chou ve ark., 2016; Çavdar ve Akyüz, 2017; Topçu, 2008).  

Tsay ve ark. (2008)’nın, ameliyat sonrası mide kanseri ve hepatosellüler kanserli hastalarda ağrı 

ve anksiyetenin azaltılmasında adjuvan tedavi olarak ayak refleksoterapisinin etkinliğini araştırma 

amacıyla yaptıkları randomiza kontrollü çalışmada, ameliyat sonrası dönemdeki 61 hasta, girişim 

(n=30) ve kontrol(n=31) gruplarına ayrılmış ve kontrol grubundaki hastalara rutin ağrı tedavisi, 

girişim grubundaki hastalara ameliyat sonrası 2., 3. ve 4. günlerde rutin ağrı tedavisinin yanı sıra 20 

dakika ayak refleksoterapisi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, girişim grubunda kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında daha az ağrı (P <.05) ve anksiyete (P <.05) bildirilmiş ve girişim grubundaki 

hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha az opioid analjezik kullanıldığı saptanmıştır (p 

<.05). 

Ucuzal ve Kanan (2014)’ın meme ameliyatı olan hastalara uygulanan ayak masajının, ameliyat 

sonrası ağrı üzerine etkisini belirlemek amacıyla, meme ameliyatı uygulanan 70 hasta (35 deney, 35 

kontrol) ile yaptıkları çalışmada, Ameliyat sonrası ağrı ve yaşam bulguları (arteryal kan basıncı, nabız 

ve solunum) izlemleri, deney grubundaki hastalarda, masaj öncesi ve masaj sonrası 5., 30., 60., 90. ve 

120. dakikalarda, kontrol grubundaki hastalarda ise, ilk ağrı ifade ettiklerinde ve deney grubuna 

uygulanan masajın bittiği saat göz önünde bulundurularak 5., 30., 60., 90. ve 120. dakikalarda 

yapılmış ve çalışma sonucunda deney grubundaki hastaların istatistiksel olarak anlamlı derecede daha 

az ağrı deneyimlediği bulunmuştur (p:0,000). 

Dimitriou ve ark. (2016)’nın yaptıkları ameliyat sonrası ağrı yönetiminde aromaterapi kullanımı 

ile ilgili sistematik derlemede, taranan literatür doğrultusunda 1965- 2015 arasında dokuz randomize 

kontrollü çalışmaya ulaşılmış (toplamda çeşitli ameliyat geçiren 644 hasta); çalışmalardan beşinin 

ameliyat sonrası aromaterapi kullanımının ağrıyı azalttığını belirttiği ve kullanımını desteklediği; diğer 

dört çalışmada gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunamadığı belirtilmiştir. 



111 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

Çalışma sonuçları doğrultusunda, ameliyat sonrası ağrı yönetiminde aromaterapi kullanımı ile ilgili 

yeterli kanıt olmadığı belirtilmiştir.  

Yıldızeli Topçu ve Yıldız Fındık (2012)’ın üst batın cerrahisi geçirmiş hastalarda gevşeme 

egzersizlerinin ameliyat sonrası ağrı kontrolüne etkisini incelemek amacıyla yaptıkları çalışmada, üst 

abdominal cerrahi uygulanan 60 hastanın gevşeme egzersizleri öncesi ve sonrası ağrı düzeyleri 

değerlendirilmiş; gevşeme egzersizlerinden sonra gevşeme egzersizleri öncesi seviyelere kıyasla ağrı 

düzeylerinin azaldığı saptanmıştır (z= -5.497; p <.001). 

Büyükyılmaz ve Aştı (2013)’nın total kalça ya da diz artroplastisi hastalarında ameliyat sonrası 

1-3. günlerde, ameliyat sonrası ağrı, anksiyete ve yaşamsal bulgular üzerinde gevşeme teknikleri ve 

sırt masajının etkilerini incelemek amacıyla 60 hasta ile yaptıkları çalışmada, ağrı şiddetinde (F = 

14.50, p = .000), kaygı düzeyinde (F = 19.13; p = .000) ve yaşamsal bulgularda (F = 169.61, 9.14, 

14.23, 65.64; p = .000) istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuş. Araştırma sonuçlarının, ağrı ve 

anksiyeteyi azaltmada, hastaların dinlenme zamanlarında gevşeme teknikleri ve sırt masajı kullanımını 

desteklemede kanıt sağladığı belirtilmiştir.  

Sonuç olarak, ağrının varlığının ve hastanın tedavi planına verdiği yanıtın düzenli olarak 

değerlendirilmesi, sayısal veya görsel analog ölçek gibi geçerli bir ağrı ölçeğinin tutarlı bir şekilde 

kullanılması, hastanın ağrı algılamasını etkileyebilecek faktörlerin belirlenmesi, önerilen multimodal 

ağrı tedavisinin uygulanması, gevşeme teknikleri, dikkati dağıtma, masaj, rehberli görüntüler ve sanat 

veya müzik terapisi gibi farmakolojik olmayan girişimlerin uygulanması ve tüm bu uygulamalardan 

sonra hastanın ağrısının tekrar sorgulanması ve ağrı ölçüsünün etkinliğinin değerlendirilmesi ve bunun 

sonucunda ağrı kontrol edilmezse, ağrı planının tekrar gözden geçirilmesi önerilir. 

 

KAYNAKLAR 

1. Acar, K., Acar, H., Demir, F., Eti Aslan , F. Cerrahi Sonrası Ağrı Insidansı ve Analjezik 

Kullanım Miktarının Belirlenmesi. ACU Sağlık Bil Derg, 2016(2):85-91. 

2. Büyükyılmaz, F., & Aştı, T. (2013). The effect of relaxation techniques and back massage on 

pain and anxiety in Turkish total hip or knee arthroplasty patients. Pain Management Nursing, 

14(3), 143-154. 

3. Ceylan, D., Güleç, M.S. Postoperatif ağrı sadece nosiseptif ağrı mıdır? Ağrı, 2010; 22(2):47-

52. 

4. Corke, P.  Postoperative Pain Management. Aust Prescr, 2013; 36; 202-205. 

5. Couceiro, T.C.M., Valença, M.M., Lima, L.C., Menezes, T.C., Raposo, M.C.F.  Prevalence 

and influence of gender, age, and type of surgery on postoperative pain. Rev Bras Anestesiol, 

2009;59:314-20. 

6. Çavdar , İ., Akyüz, N. Ameliyat Sonrası Ağrı ve Yönetimi. İçinde: G. Aksoy, N. Kanan, N. 

Akyolcu (Ed.), Cerrahi Hemşireliği I. Nobel Tıp Kitabevi, 2. Basım, İstanbul 2017; 367-385. 

7. Dimitriou, V., Mavridou, P., Manataki, A., & Damigos, D. (2017). The Use of Aromatherapy 

for Postoperative Pain Management: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. 

Journal of PeriAnesthesia Nursing. 

8. Duman, E.A. Açık Kalp Cerrahisi Öncesi Anksiyetenin, Ameliyat Sonrası Ağrı ve Uyku 

Kalitesine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Bilik,Ö.), 2016, İzmir. 

9. Eti Aslan, F., Çavdar, İ. Cerrahi Ağrı. İçinde: Eti Aslan F. (Ed.). Ağrı Doğası ve Kontrolü. 

Akademisyen Tıp Kitapevi. 2. Basım, Ankara, 2014;185-212. 

10. Mattila, K., Toivonen, J., Janhunen, L., Rosenberg, P.H., Hynynen, M. Postdischarge 

symptoms after ambulatory surgery: First week incidence, intensity, and risk factors. Anesth 

Analg 2005; 101:1643-50. 



112 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

11. Meissner,W., Coluzzi. F.ve ark. Improving the management of post-operative acute pain: 

priorities for change. Current Medical Research & Opinion Vol. 31, No. 11, 2015, 2131–2143 

12. Practice Guidelines for Acute Pain Management in Perioperative Setting . An Updeted Report 

by the American Society of Anesthesiologists Task for on Acute Pain Management. 

Anesthesiology, 2012; 116:248-273. 

13. Sommer M, de Rijke JM, van Kleef M, et al. The prevalence of postoperative pain in a sample 

of 1490 surgical inpatients. Eur J Anaesthesiol 2008;25:267-74 

14. Tsay, S. L., Chen, H. L., Chen, S. C., Lin, H. R., & Lin, K. C. (2008). Effects of 

reflexotherapy on acute postoperative pain and anxiety among patients with digestive cancer. 

Cancer nursing, 31(2), 109-115. 

15. Topçu, S.C. Üst Abdominal Cerrahi Girişim Uygulanan Hastalarda Hemşireler Tarafından 

Öğretilen Gevşeme Tekniklerinin Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı. (Danışman: Fındık, 

Y.Ü.), 2008, Edirne. 

16. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD). Postoperatif Ağrı Tedavisi. Anestezi 

Uygulama Kılavuzu, 2006. 

17. Topcu, S. Y., & Findik, U. Y. (2012). Effect of relaxation exercises on controlling 

postoperative pain. Pain Management Nursing, 13(1), 11-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

                           Z KUŞAĞINA BAKIM 

 

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN 

 

Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Aynı tarihi süreçte doğan, ekonomik ve sosyal hareketleri olan belli bir sosyal gruba dahil olan kişiler, 

kuşak (jenerasyon) ile ifade edilmektedir. Kuşak kelimesi; Türk Dil Kurumuna göre, yaklaşık olarak 

aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, 

benzer ödevlerle yükümlü kişilerin topluluğu olarak belirtilmektedir.  

Kuşak; Aynı yıllarda doğmuş olup aynı çağın koşullarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları ve 

güzellikleri yaşamış, benzer sorumluluklarla yükümlü olmuş kişilerin topluluğudur.    

Farklı kültürler ve farklı olaylara tanık olan ancak aynı yıllarda doğmuş olanlar; dünyanın farklı 

yerlerinde farklı kuşakların oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum her toplumun kuşak yapısını 

kendine göre değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.
 
 

Bu gün için dünyada yaşayan beş  kuşak vardır.  Bunlar; Sessiz Kuşak (Savaş Kuşağı – Silent 

Generation) (1927-1945), Büyük Bebek Patlaması (The Baby Boomers Generation) (1946-1965), X 

Kuşağı (Gen X–Baby Busters) (1965-1979), Y Kuşağı (Echo Boom-Millenials) (1979-1999), Z 

Kuşağı (Gen Z) (2000 ve sonrası) şeklinde çıkmaktadır.  

Sessiz Kuşak
 
(Savaş Kuşağı – Silent Generation) (1927-1945): İkinci Dünya Savaşı’nın da içinde 

olduğu savaş döneminde yaşayan kuşaktır. Yaşadıkları sıkıntılar hayat bakış açılarının da etkilemiş 

beraberinde fedakar, tutumlu, bağlılığa önem veren, çalışkan ve dikkatli olmaya yöneltmiştir. Bu 

kuşak çalışanları; risk almayan, değişiklikten hoşlanmayan, otoriteye ve zor işlere saygılı, disiplinli, 

istikrarlı, sadık, maddi konularda tutumlu ve dikkatlidirler. 

Büyük Bebek Patlaması (The Baby Boomers Generation) (1946-1965): 2. Dünya Savaşı’ndan 

hemen sonra doğan bebeğe denilmektedir. Bu kuşaktaki bireyler; işkolik, kendine aşırı güvenen, 

iradeli, iyimser, saygılı, kanaatkar, sadık, teknolojiyi çok fazla benimseyememiş, grup halinde 

çalışabilen iyi iş ahlakına sahip otoriteyi kabullenen işkolikler olarak bilinmektedirler. 

X Kuşağı (Gen X–Baby Busters) (1965-1979): Dünyanın petrol arayışı ve Türkiye’nin ise sağ-sol 

çatışmalarının yaşandığı yıllarda yaşamışlardır. Bu kuşaktakiler; sadık, saygılı, duyarlı, iş 

motivasyonları yüksektir. Kadınların iş gücüne başlaması bu kuşakta olmuştur. Boşanma, HIV, 

uyuşturucu gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. İşsizlik kavramını bilen ve işlerine sadık, paraya 

odaklanmış, eğitime önem veren kişilerden oluşmaktadır. 

Y Kuşağı (Echo Boom-Millenials) (1979-1999): En bilinen özellikleri özgürlük ve teknolojidir. 

Teknolojiyi çok iyi kullanan, bilgiye kolayca ulaşabilen bu kuşaktakiler yalnızdır. Kendilerine 

güvenen, çalışmayı sevmeyen, eğlenmeyi ve kazanmayı seven, istekleri fazla olan, tatminsiz, otoriteye 

karşı dirençli, sorgulayan, düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen, internetle iç içe olan, üretken, zor 

beğenen, öğrenmeye istekli, değişime ve gelişmeye açık, esnek çalışma saatlerine önem veren ve 

otoritenin motivasyonlarını olumsuz etkilediğini düşün bireylerdir. 

Z Kuşağı: İnternet ya da teknoloji kuşağı olarak da bilinen teknolojinin tüm imkanlarında faydalanan 

2000 yılında doğan ve halen devam eden kuşak olarak bilinmektedir. İnsanlık tarihinin el, göz, kulak 

vb. motor beceri senkronizasyonu en yüksek nesli olarak da ifade edilmektedir. 
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Sürekli birbirleriyle görsel ve sözel iletişim içinde olan bu kuşaktakiler; yaratıcı, yenilikçi, farklılığı 

seven, kendine güvenen, sosyal, kararlı, teknoloji ile iç içe olan, zor insanlarla baş etme konusunda 

zorlanan, zaman kavramını kendisi planlamayı tercih eden kişilerdir. 

Hayatlarının bir parçasını oluşturan teknolojinin ileri seviyede ve güncel olduğu yerlerde daha çok 

uyum sağlarlar. Azimli ve hırslı olmayan Z kuşağı aynı zamanda kolay sıkılabilen ve buna istinaden 

çabuk vazgeçebilen kuşak olarak belirtilmektedir. Bu durum standart işleri yapmaktan ziyade 

bireyselleştirmek istemelerini düşündürmektedir. Bunlara ek olarak farklı sosyolojik gruplarla 

rahatlıkla iletişime geçebilmektedirler.  

Farklı kuşakların yaşam biçimi davranışlarının, kendine özgü iş ahlakı, farklı bakış açıları, 

yaratıcılıklarının, sosyal yönlerinin, insanlarla baş etme şekillerinin, zaman kavramlarının, motivasyon 

kaynaklarının, kariyer hedeflerinin, beklentilerinin birbirine benzememesi, bugün için tam olarak 

bilinmemekle birlikte Türkiye nüfusunun %17’sini oluşturan (18 milyon) bu insanların sağlık bakım 

beklentileri nedir?  

Sonuç olarak bu gün için sağlık hizmeti sunumunda verilen sağlık bakım hizmetinden memnuniyette 

hedef kitlenin beklentilerinin belirlenmesi önemlidir. Bu konuşmada ülkemiz nüfusunun neredeyse 

%20 sini oluşturan Z kuşağının hastaneden, hemşirelerden ve hekimlerden beklentileri, nasıl bir 

hastanede tedavi olmak istedikleri, kendileri ile nasıl bir iletişim kurulmasını bekledikleri konularına 

yer verilecektir.  
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Böbreklerden sonra en çok nakli yapılan organ karaciğerdir. Başta hepatit-B ve alkole bağlı 

siroz olmak üzere birçok karaciğer hastalığında uygulanmaktadır.  Karaciğer nakli son dönem 

karaciğer yetmezliği için standart bir prosedür haline gelmiştir. Son yıllarda cerrahi teknikte, 

immün baskılama tedavilerinde, organ saklanmasında, donör ve alıcının seçimi ve nakil 

zamanının belirlenmesindeki gelişmelere bağlı olarak nakil sayısındaki artışla birlikte nakil 

sonrası yaşam süresi uzamıştır. Endoskopik uygulamalardaki gelişmeler ile ameliyat sonrası 

dönemde  görülen safra kaçakları, safra yolu darlıkları gibi geç komplikasyonların endoskopik 

olarak tedavi edilmesi de morbidite ve mortalite oranlarının azalmasına katkı sağlamıştır 

(Kasapoğlu, Yalçın, Türkay 2010; Alaçakır, Tekgüç, Keçeli ve ark. 2015; Yıldız, 

Sabuncuoğlu, Koca ve ark. 2017) 

Karaciğer nakli yapılacak hastalarda nakil sonrası bakım kalitesi ameliyat öncesi 

bakım kalitesinden etkilenir. Ameliyat öncesi dönemde hasta değerlendirilmesi, saptanacak 

bir takım sorunların öncelikle kontrol altına alınmasını sağlar böylece  hem ameliyat sırası 

hem de ameliyat sonrası yaşanabilecek riskler en aza indirilebilir. Solunum yolu enfeksiyonu, 

astım, pulmoner ödem, plevral efüzyon, şiddetli asit, anemi, hiponatremi gibi sorunlar 

ameliyat öncesinde giderilmelidir (Doğruer, Ocak, Kanamaz, Acarlı, Kalayoğlu 2007; Sertöz, 

Demir, Ayanoğlu 2011).  

Ameliyat sonrası erken dönemde hasta izlemi zorlu bir süreçtir. Bu dönemde mekanik 

ventilasyon ile ilişkili komplikasyonlar, akut rejeksiyon, enfeksiyon, bakteriyemi, 

tromboembolizm, hepatik arter ve ven ilişkili komplikasyonlar, plevral effüzyon 

karşılaşılabilecek sorunlardır (Alaçakır 2015).  

Yoğun Bakım Ünitesinde İzlem 

Karaciğer nakli sonrası hastanın erken dönemde yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) 

izlenmesi, komplikasyonların erken tanılanması ve önlenmesi önemlidir. Hastaların yoğun 

bakım yönetimi, çok yönlü bir izlemi ve yoğun bakım, anestezi, transplantasyon cerrahisi, 

enfeksiyon hastalıkları, gastroenteroloji, radyodiyagnostik, patoloji, mikrobiyoloji gibi 

disiplinlerin yer aldığı  multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir (Akan 2017).  

Yoğun bakım yönetiminde özellikle hızlı hemodinamik stabilizasyon, ağır 

koagülopatinin düzeltilmesi, solunum stabilizasyonu ve mekanik ventilasyondan erken 

ayırma, uygun sıvı-elektrolit tedavisi, böbrek fonksiyonlarının korunması, greft rejeksiyonun 

önlenmesi ve enfeksiyon profilaksisi/tedavisi büyük önem taşımaktadır (Akan 2017).  

Karaciğer nakline yönelik birçok bilim dalındaki gelişmelere bağlı olarak YBÜ’de 

kalış süresi kısalmıştır. Komplikasyon gelişmeyen vakalarda bu sürenin 24 saatten kısa 

olduğu ve hastaların YBÜ’ye nakledilmeden  postanestezik bakım ünitesinde durumları stabil 
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oluncaya dek izlenip kliniğe gönderildiği belirtilmektedir (Mandell, Lezotte, Kam, Zamudio 

2002; Taner, Willingham, Bulatao, Shine, Peiris, Torp et. al. 2012). 

Mekanik Ventilatör Desteği ve Mekanik Ventilasyondan Erken Ayırma 

Karaciğer nakli sonrasında mümkün olduğu kadar erken sürede spontan solunum 

sağlanmalıdır ancak hastalar nakilden sonra mekanik ventilasyon desteğine gereksinim 

duyabilmektedirler. Sorunsuz cerrahi girişim ve iyi bir intraoperatif bakım sonrası hastalar  ameliyat 

odasında ekstübasyonu tolere ederler, ameliyat odasında ekstübe edilmeyen hastaların çoğu ilk  12 

saatte ekstübasyon koşullarına ulaşırlar. Çıkarılan karaciğerdeki hasarın ciddiyeti, kanama, tekrarlı 

işlemler, gecikmiş greft fonksiyonu ya da enfeksiyon nedeniyle YBÜ’de  mekanik ventilatöre bağlı 

kalma süresi uzayabilir. Nakil sonrası hasta YBÜ’de mekanik ventilatöre bağlı ise hastanın durumuna 

göre bolus veya sürekli infüzyonla sedoanaljezi uygulanır. Sürekli infüzyon şeklinde uygulanan 

sedoanaljezide hastanın yanıtına göre doz titre edilir ve nörolojik değerlendirme için günlük olarak ara 

verilir (Sertöz, Demir, Ayanoğlu 2011; Taner, Willingham, Bulatao, Shine, Peiris, Torp et. al. 2012; 

Beattie, Gillies 2015;  Akan 2017)  

Son zamanlarda erken ekstübasyon hedeflenerek hem YBÜ’de, hem de hastanede kalış 

sürelerinin kısaltılmasına çalışılmaktadır (Doğruer, Ocak, Kanamaz, Acarlı, Kalayoğlu 2007). 

Mekanik ventilatörden ayırma protokolleri oluşturarak, ayırma sürecinin takip prosedürleri ve 

uygulamaları önceden belirlenmelidir. Ayırma sürecine yönelik kurumsal protokoller başarı oranını 

etkileyen faktörlerdendir (Koyuncu, Yava, Kürklüoğlu, Güler, Demirkılıç 2011). Literatürde hasta 

bakımında 7/24 rol alan hemşirelerin, hastayı protokoller doğrultusunda mekanik ventilasyondan 

ayırmada sorumlu olduğu ve hemşirelerin sorumluluk aldığı ayırma sürecinde  mekanik ventilasyon 

süresinin, mekanik ventilasyona bağlı komplikasyonların azaldığı belirtilmektedir (Razonable, 

Findlay, O’Riordan, Burroughs et al. 2011) .  

 Gelişen cerrahi teknikler ve perioperatif bakım ile beraber kısalan cerrahi ve mekanik 

ventilasyon süreleri postoperatif yoğun bakımda kalış süresini kısaltsa da karaciğer nakli sonrası 

uzamış yoğun bakım gereksinimi de görülmektedir (Kundakçı, Pirat, Kömürcü, Torgay ve ark 2011). 

Kundakçı ve arkadaşları (2011) hastaların %53’ünde uzamış yoğun bakım gereksinimi olduğunu 

saptamışlardır. 

Ventilasyon uygulamasında, noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyonun (NPBV), mekanik 

ventilasyona oranla, ventilatörle ilişkili pnömoniyi azaltma, erken ambulasyon şansını artırma, düşük 

doz sedatif ve analjezik kullanımını sağlama ve mortaliteyi düşürme gibi avantajları nedeniyle 

karaciğer nakli uygulanan hastalarda tercih edilebilecek bir yöntem olduğu belirtilmektedir (Razonable 

2011). 

Hemodinamik İzlem 

Ameliyat sonrası erken dönemde hemodinamik yönetimde amaç; karaciğer ve böbrekler başta 

olmak üzere optimal organ perfüzyonunu sağlayacak güvenli bir ortalama arter basıncı (OAB) 

değerini sağlamaktır. Genelde kabul gören 70 mmHg ve üzeri bir OAB değeridir. Böylece optimal 

düzeyde ventilasyon ve kardiyovasküler stabilite gerçekleşecek; sıvı dengesi, idrar çıkışı ve greft 

fonksiyonu düzenlenecektir. Greftin optimizasyonunu sağlamak, kardiyovasküler parametrelerin yakın 

takibini gerektirir. Kanama, kardiyak disfonksiyon, erken greft disfonksiyonu  ve tekrarlı reperfüzyon 

sendromu nedeniyle vazodilatasyona bağlı hipovolemi, hastalarda nakil sonrası hipotansiyona yol 

açabilir. Sıvı replasman tedavisi ve vazoaktif ilaçlar gerekebilir. Kardiyak output izlemi  bu tür 

vakalarda sıvı replasman tedavisi takibi için rehber olabilir (Beattie, Gillies 2015;  Akan 2017) 

Karaciğer nakli sırasında aşırı sıvı yüklenmesi kanama olasılığını artıran faktörlerden biridir. 

Bu nedenle son yıllarda sıvı kısıtlaması uygulanması yönünde görüşler vardır, fakat ne ölçüde 

kısıtlama uygulanacağı net değildir santral venöz basınç (SVB) değerine göre sıvı yönetimi 

gerçekleştirilir. Sıvı replasman tedavisinde hedef SVB değerinde bir uzlaşı yoktur. Birçok merkezde, 
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SVB 10-12 mmHg (Pulmoner arter kateteri (PAK) varsa pulmoner kapiller wedge basıncı (PKWB) 15 

mmHg) hedeflenecek şekilde sıvı replasmanı uygulanırken bazı merkezlerde özellikle transplantasyon 

cerrahları, greft karaciğerde konjesyona yol açtığı için SVB’nin düşük (≤5 mmHg) tutulmasını 

istemektedir. Ancak literatürde greft karaciğer kan akımı ve greft fonksiyonunun SVB ≥5 mmHg 

olduğu değerlerde bile bozulmadığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Cywinski, Mascha, You, 

Argaliou et al. 2010; Saner, Pavlakoviç, Gu, Gensicke, Paul, Radtke et al. 2006). Dolayısıyla sıvı 

replasmanında amaç sabit bir SVB değerine ulaşmak yerine hedef OAB (>70 mmHg) değerini, yeterli 

saatlik diürezi (1 mL/kg/sa) ve optimum greft karaciğer kan akımını sağlayan bir SVB değerine 

ulaşmaktır (Sertöz, Demir, Ayanoğlu 2011; Akan 2017). 

Komplikasyon gelişmemiş hastalarda hemodinamik monitörizasyon ve yeterli sıvı infüzyonu 

yapılabilmesi amacıyla internal juguler ven, femoral ven veya subklavyen venden yerleştirilen santral 

venöz kateterler genellikle yeterlidir. YBÜ’de takip süresi uzayan ve komplikasyon gelişmiş 

hastalarda devamlı kardiyak output ve sistemik vasküler direnç ölçümü Swan-Ganz kateteri, sistemik 

arteryel basınç ölçümü periferik arterlerden yerleştirilen kateterler yardımıyla yapılır (Akdur, Sevmiş, 

Karakayalı 2010). 

Günümüzde karaciğer nakli sonrası hemodinamik monitörizasyon için halen bir uzlaşı 

bulunmadığından kurumların olanakları ve anestezistin tecrübesi bunda belirleyici olmaktadır. Bazı 

merkezlerde pulmoner arter kateteri (PAK) rutin olarak kullanılırken kimi merkezlerde ağırlıklı olarak 

sadece SVB monitörizasyonu yapılıp seçilmiş  olgularda PAK kullanılmaktadır. Son zamanlarda eğilim 

daha az invaziv, anlık yerine sürekli ve statik yerine fonksiyonel hemodinamik monitörizasyon 

uygulaması yönündedir (Akan 2017). Bununla birlikte PAK’ın hemodinamik monitörizasyon için 

karaciğer nakli sonrası izlemde altın standart olduğunu belirten çalışma da vardır (De Wolf 2008) 

Karaciğer nakli sonrası ilk 24 saatte EKG, santral venöz basıncı, arteriyel kan basıncı, 

gereğinde intrakranial basınç, vücut sıcaklığı, solunum parametreleri, bilinç düzeyi, sıvı dengesi, idrar 

atımı izlenir. Kardiyak output, pulmoner arter basıncı, pulmoner arter wedge basıncı, sistemik 

vasküler direnç, oksijen saturasyonu değerlendirilir. İlk 12 saat, saatte bir arteriyel kan gazı, asit-baz, 

hemoglobin, laktat, glikoz, sodyum, potasyum, kalsiyum değerleri incelenir. Aksi istenmedikçe on iki 

saatte bir, üre ve elektrolitler, tam kan sayımı, protrombin zamanı, aktif parsiyel tromboplastin 

zamanı, fibrinojen, pıhtılaşma testi, bilirübin, alanine aminotransferase, gama glutamil transferaz, 

alkalen fosfataz analizleri yapılır (Beattie, Gillies 2015) 

Hipotermi, ameliyat sırası dönemde komplikasyon olasılığını artırır ve karaciğer nakli yapılan 

hastalar aktif ısıtmaya gereksinim duyarlar. Ameliyat sırası dönemden başlayarak hastanın altına ısıtıcı 

battaniyelerin yerleştirilmesi, hava donanımlı ısıtma sistemlerinin kullanılması, uygulanan sıvı ve 

kanların ısıtılması hastayı hipotermiden korur. Aktif ısıtmaya YBÜ’de devam edilmesi gerekir (Sertöz, 

Demir, Ayanoğlu 2011). Özellikle ameliyat sırası dönemde ısı kaybının önlenmesi ve aktif ısıtma 

uygulamaları yetersiz yapılmışsa ameliyat sonrası dönemde hipotermi kaçınılmazdır. Plazma 

koagülasyon faktörleri normal olduğunda bile hipoterminin koagülasyon sistemi üzerine negatif 

etkileri gösterildiğinden ameliyat sırası dönemde ısı kaybı önlenmeli ve normotermi (>36 °C) 

sağlanmalıdır (Akan 2017).  

Koagülasyon Dengesi ve  Transfüzyon Tedavisi 

İntraoperatif hipovolemi ve ciddi kan kaybı durumunda doku perfüzyonu ve kardiyak outputu 

sürdürmek için intravenöz sıvı ve kan ürünleri gerekebilir. Ancak literatürde karaciğer nakli sonrası 

kan ürünlerinin transfüzyonu için kabul edilmiş kanıta dayalı bir eşik değerin olmadığı ve son 

kılavuzlarda kan ürünleri kullanımının kısıtlandığı belirtilmektedir (Feltracco, Barbieri, Galligioni, 

Michieletto et al. 2011, Beattie, Gillies 2015, Akan 2017). Yapılan çalışmalarda kan ürünleri 

transfüzyonunun morbidite, mortalite ve yeniden yoğun bakıma yatışı artırdığı saptanmıştır (Feltracco, 

Barbieri, Galligioni, Michieletto et al. 2011, Taner, Willingham, Bulatao, Shine, Peiris, Torp et. al. 

2012). Günümüzde hemoglobin (Hb) için önerilen kan transfüzyonu eşik değer hemodinamik olarak 
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stabil hastalarda 7 g/dl, iskemik kalp hastalığı, beyin hasarı gibi risk faktörlerinin olduğu durumlarda 9 

g/dl olarak kabul edilmektedir (Beattie, Gillies  2015, Akan 2017, Rhodes, Evans, Alhazzani, Levy et 

al. 2017). 

Literatürde postoperatif koagülopatinin yönetiminde kanama riski ile hepatik arter trombozu 

ve portal ven trombozu risklerinin iyi dengelenmesi; bu nedenle koagülopatinin, taze donmuş plazma 

(TDP) ve trombosit süspansiyonu (TS) transfüzyonlarıyla gereğinden fazla düzeltilmesinden 

kaçınılması; koagülopati tedavisinin yönetiminde standart koagülasyon testlerinden ziyade 

viskoelastik testlerin (TEG-ROTEM) kullanılması; kan transfüzyonunu azaltmak amacıyla protrombin 

kompleks konsantresinin  profilaktik kullanımıyla ilgili çalışmaların artırılması önerilmektedir (Sertöz, 

Demir, Ayanoğlu 2011; Akan 2017) 

Bazı merkezlerde özellikle bilinen hiperkoagülopatisi olan riskli hastalarda ve pediyatrik 

olgularda düşük doz anfraksiyone heparinle antikoagülasyona başlanırken kimi merkezlerde tüm 

hastalarda profilaktik olarak uygulanmaktadır (Sertöz, Demir, Ayanoğlu 2011; Taner, Willingham, 

Bulatao, Shine, Peiris, Torp et. al. 2012; Beattie, Gillies 2015;  Akan 2017). Ziaziaris ve 

arkadaşlarının retrospektif çalışmalarında (2017) rutin antikoagulan protokolünün pediyatrik karaciğer 

naklinde hepatik arter tromboz insidansını azalttığı belirlenmiştir. 

 Doppler ultrasonografi ile hepatik arter ve portal ven akımlarının kontrolü özellikle ilk üç 

günde günlük olarak yapılır ve gereğinde tekrar edilir (Sertöz, Demir, Ayanoğlu 2011; Taner, 

Willingham, Bulatao, Shine, Peiris, Torp et. al. 2012; Beattie, Gillies 2015;  Akan 2017)  

 

Glikoz Dengesi 

Karaciğer naklinden sonra normal glikoz metabolizması iyi fonksiyon gören bir greftin 

işaretidir. Dekstroz desteği greft fonksiyon yetersizliğinin göstergesidir. Son çalışma ve kılavuzlarda, 

yoğun bakımda sıkı glikoz kontrolü (80-110 mg/dL) yerine kan glikoz düzeyi <180 mg/dl olacak 

şekilde kontrol önerilmektedir ( Beattie, Gillies  2015; Akan 2017, Rhodes, Evans, Alhazzani, Levy et 

al. 2017). 

Beslenme 

Karaciğer nakli sonrası protein gereksinimi, 1.2-1.5 g/kg/gün olarak hesaplanır. Günümüzde 

son dönem karaciğer hastası olan vakalarda rutin olarak protein kısıtlamasının zararlı olduğu 

belirlendiğinden kısıtlama sadece ağır ensefalopatisi olan hastalar için önerilmektedir. Nakil sonrası 

komplikasyon gelişmeyen vakalarda 3 gün içinde oral beslenme başlasa da beslenmenin yeterli 

olmadığı düşünülen hastalarda 12-24 saat içinde enteral beslenme önerilmektedir. Bununla birlikte tek 

başına enteral beslenmeyle hedef kaloriye ulaşılamayan vakalarda parenteral nütrisyon desteğinin 

önemi belirtilmektedir. Öte yandan son kılavuzlarda ameliyat sonrası ilk 5-7 gün paranteral beslenme 

önerilmemektedir. Bu yüzden nakil sonrası oral/enteral beslenemeyen hastalarda erken dönemde (ilk 

5-7 gün) hipoglisemiyi önleyecek şekilde glikoz infüzyonu (2-3 g/kg/gün) ve sıvı elektrolit replasmanı 

önerilmektedir  (Akan 2017) 

İmmunsupresif Tedavi 

Organ ve doku naklinde, immünsupresif tedavinin amacı alıcı da nakledilen organa (greft) 

karşı immüntolerans oluşturmak ve organ reddini engellemektir (Bakır 2011). Günümüzde 

immünsupresif tedavi planında kullanılan ilaçlar, transplantasyon sonrası bir yıllık greft sağ kalım 

oranının %90’ın üzerine çıkmasını mümkün kılmıştır (Sandwijk, Bemelman and Berge 2013). 

Son yıllarda immünosüpresif ilaçlardan siklosporinin kullanımı yerine takrolimusun, 

azatroprin yerine mikofenolat mofetilin (MMF) tercih edilmekte ve T hücresi antikorları nadir 

kullanılmaktadır. Günümüzde en fazla kabul gören tedavi yöntemi, immünosüpresif tedavinin 

etkinliğini arttırma, ilaçların yan etkisini azaltma ve uzun süreli kullanımı sağlamak amacıyla 

immünosüpresif ilaçların kombine kullanımıdır. En fazla tercih edilen tedavi yöntemi, standart tedavi 

olarak bilinen üçlü tedavidir. Üçlü tedavi; Steroid+MMF+Takrolimus ya da Siklosporini içeren bir 
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tedavi yöntemi olup dünyada birçok merkez tarafından tercih edilmektedir (Şahin 2016).  

Takrolimus: Siklosporinden çok daha etkin bir ilaç olan takrolimus T hücrelerini baskılar.  

Sabah akşam kullanılır. İlaç için uygun kan düzeyi bir sonraki ilacı almadan hemen önceki dönemdir. 

Greyfurt ya da greyfurt suyu ile birlikte kullanılmamalıdır. Emilimin maksimum olabilmesi için 

yemekten en az bir saat önce veya yemekten iki-üç saat sonra alınmalıdır. Tedavi protokolünde 

siklosporin ve tacrolimus arasında değişimlere gidilebilir ama ikisi bir arada asla kullanılmaz. Birçok 

ilaçla etkileşime geçtiği için yeni bir ilaca başlamadan önce ilaç etkileşimi olup olmadığı 

araştırılmalıdır (Şahin 2016). 

Mikofenolat mofetilin (Cellcept)- Mikofenolik Asit (Myfortic): Eskiden kullanılan azotropinden 

daha az yan etkisinin bulunması ve daha etkin olması nedeniyle kombine tedavilerde günümüzde 

popüler olmuş bir ajandır. Siklosporinle birlikte kullanıldığında kan düzeyi azalır. Gebelikte kullanımı 

güvenli değildir. Sindirim sisteminde tahrişe neden olduğu için aç karnına alınmamalıdır. Emiliminin 

maksimum olması için besinlerle hemen alınmaması gerekir. Yemeklerden bir saat önce veya 

yemeklerden iki saat sonra alınması önerilir, ideali yemeklerden iki saat sonra alınmasıdır. Kan 

düzeyine bakmaya gerek yoktur. Ancak kan sayımlarıyla lenfosit sayısı takip edilmelidir (Şahin 2016). 

Steroidler: Kanda en yüksek düzey sabahın erken saatleridir. Bu yüzden normal ritmi 

bozmamak için ilaç erken saatte alınmalıdır. Mide asit salgısını arttırdıkları için aç karnına 

alınmamaları önerilir. Kan düzeyini takip etmeye gerek yoktur (Şahin 2016). 

Siklesporin: Önceleri kullanılan sandimum formu bağırsaklardan kana geçişte çok kolay 

etkilendiği için son yıllarda besinlerden daha az etkilenen başka bir formda (neoral) piyasaya 

sürülmüştür. Sabah akşam alınan siklosporin saatlerine çok dikkat etmek gerekir. İlk başta haftada iki 

kez, altı aydan sonra ayda bir kez kan düzeyi değerlendirilir. Birçok ilaçla etkileşime geçtiği için yeni 

bir ilaca başlamadan önce dikkat edilmesi gereklidir. Greyfurt ve greyfurt suyu ile birlikte 

alınmamalıdır (Şahin 2016). 

Erken postoperatif dönemde hastanın böbrek fonksiyonları da gözetilerek profilaktik 

antibiyoterapi  ve immünosüpresif tedaviye kurumsal protokole uygun olarak başlanır. (Sertöz, Demir, 

Ayanoğlu 2011; Taner, Willingham, Bulatao, Shine, Peiris, Torp et. al. 2012; Beattie, Gillies 2015;  

Akan 2017)  

 

İmmunsupresif Tedaviye Uyum 

İmmunsupresif tedaviye (İST) uyum organ nakli sonrası morbidite ve hayatta kalmak için 

önemli bir faktördür. Önerilen tedaviye tamamen uyulması gerektiği belirtilmesine rağmen birçok alıcı 

immunsupresif ilaçları doğru olarak kullanmamaktadır. Literatürde, organ nakli sonrasında İST’ye 

uyumsuzluk oranının %15 ile %68 arasında değiştiği belirtilmektedir. İST’ye uyumsuzluk hastalarda 

greft hasarı, organ veriminin azalması, yaşam kalitesinin düşmesi, mortalite ve morbidite oranının 

artması, sağlık bakım harcamalarının artması, greft kaybı ve ölüm gibi sonuçlar ortaya 

çıkarabilmektedir (Bayhan 2014; Önder 2013). İST’ye uyumsuzluğu önlemek için organ nakli 

öncesinde hastalar; organ nakli sonrası İST’nin potansiyel riskleri, yararları, yan etkileri ve kullanırken 

dikkat etmeleri gereken konular ve ilaçlarına devam etmenin gerekliliği hakkında bilgilendirilmelidir. 

Organ nakil alıcılarında olumsuz sonuçları önlemede stratejik girişimlerin uygulanabilmesi için 

İST’ye uyumsuzluğun tanımlanması gerekmektedir. (Bayhan 2014). Bayhan 2014 yılında organ nakli 

hastalarında immunsupresif tedaviye uyum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğini yaparak, klinik 

uygulamalarda nakil alıcılarının immunsupresif tedaviye uyumlarını değerlendirmek ve uyumu 

artırmaya yönelik hemşirelik girişimlerini planlamak için bu ölçüm aracının kullanılmasını önermiştir. 

Yapılan bir çalışmada (Şahin 2016) uyumlu organ nakli alıcılarının uyumsuz alıcılara göre 

yaşlarının yüksek olduğu, nakilden sonra geçen sürelerinin kısa olduğu, kullandıkları toplam ilaç 

sayısının fazla olduğu, ilaç kullanımına ilişkin eğitim alma oranlarının yüksek olduğu ve mental sağlık 

skorlarının yüksek olduğu bulunmuştur. 
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Nakil Sonrası Obezite 

Karaciğer nakli, çok sayıda hastanın yaşam süresini uzatması nedeniyle uzun dönem takip ve 

bakım gerektirmektedir. Yaşam sürelerinin uzaması ve uygulanan immünsupresif tedavilere bağlı nakil 

sonrası hasta takiplerinde yeni sağlık sorunları ile karşılaşılabilmektedir. Nakil hastalarının 

karşılaştıkları sağlık sorunlarından biri yaşam kalitesi ve süresini etkilediği bilinen obezitedir (Bakır 

2011)  

Kilo artışı karaciğer nakli sonrası sık görülen bir durumdur ve obeziteye yol açabilir. Bu 

durum immunsupresif tedavi, sedanter yaşam ve beslenmenin iyileşmesine bağlanır (Önder 2013). 

Obezite karaciğer nakli sonrası sık görülmesine rağmen kortizon dışındaki diğer immunsupresif 

ilaçlarla ilişkilendirilemez. En çok kilo artışı ilk altı aydan sonra görülmektedir. Obezite ile ilgili uzun 

dönem morbidite ve mortalite riskini azaltmak için önerilen diyetin uygulanması ve hastaya uzun süre 

steroid verilmemesi önerilmektedir (Richards, Gunson, Johnson, Neuberger 2005). 

Karaciğer nakli sonrası obezite sorunu ve etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmada (Bakır 

2011) nakilden iki yıl sonra obezite prevalansı %21 olarak belirlenmiş; kortikosteroid dışında diğer 

immünsupresif  ilaçların kilo artışı ve obezite gelişimi üzerine belirgin etkisi saptanmamıştır. Aynı 

çalışmada nakilden sonraki ilk aylarda kullanılan kortikosteroid tedavilerin yanı sıra sedanter yaşam, 

hepatik fonksiyonların iyileşmesi ile iştahın artması ve beslenmenin düzelmesi gibi faktörlerin kilo 

artışı ve obezite gelişmesinde rol oynadığı düşünülmüştür (Bakır 2011).  Silva ve arkadaşlarının 

yürüttüğü çalışmada (2017) nakil sonrası kilo artışı ve obezite yaygın olarak saptanmıştır. Akarsu ve 

arkadaşlarının  (2013) yaptıkları çalışmada da karaciğer nakli sonrası steroid tedavisi alan grupta kilo 

artışının almayan gruptan fazla olduğu ve gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunduğu 

belirlenmiş; uzun dönem steroid tedavisinden kaçınılması ve obeziteyi önlemeye yönelik eğitim 

verilmesi önerilmiştir. 

Nakil Sonrası Yaşam Kalitesi, Psikiyatrik Risk Faktörleri ve Nörolojik Sorunlar 

Karaciğer nakli sonrası morbidite ve mortalitede azalma, sağ kalım süresinde uzama ve 

dördüncü sırada yaşam kalitesinde yükselme beklenmektedir (Can 2010 ). Nakil sonrası sağ kalım 

oranı arttıkça, hastalarda yaşam kalitesi, psikiyatrik risk faktörleri ve nörolojik sorunlara yönelik 

çalışmalar da yapılmıştır (Fukunishi, Sugawara, Takayama, Makuuchi, et al.  2001; Rothenhausler, 

Ehrentraut, Kapfhammer, Lang, et al. 2002 ; Bozdemir 2006; Can 2010; Çolakdalcı 2012; Sarıgöl 

Ordin 2013; Marangoz 2016). Fukunishi ve arkadaşlarının çalışmasında (2001) donörleri yakınları 

olan 41 yetişkin hastanın 14’ünde; başarılı transplantasyona, doku reddi ve diğer tıbbi 

komplikasyonlar olmamasına rağmen, beklenmedik şekilde ortaya çıkabilen bir psikiyatrik bozukluk 

olan paradoksik psikiyatrik sendrom saptanmıştır. Rothenhausler ve arkadaşları (2002) karaciğer nakli 

ile ilişkili travma sonrası stresin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir komplikasyon olduğunu 

belirlemişlerdir. Can’ın (2010) nakil öncesinde ve nakilden bir yıl sonra psikiyatrik belirti ve bozukluk 

yaygınlığını araştırdığı çalışmada; nakilden bir yıl sonra psikiyatrik bozukluk sıklığı, nakil öncesi 

döneme göre yüksek saptanmış ve nakil sürecindeki hastaların sadece nakil öncesi ve nakil sonrası 

erken dönemde değil geç dönemde de pskiyatrik değerlendirme ve izlemlerinin sağlanması gerektiğine 

vurgu yapılmıştır. Literatürde karaciğer naklinde, nakil öncesinde karaciğer hastalığına bağlı görülen 

metabolik düzensizlikler, eletrolit dengesizliği, malnutrisyon gibi nedenlerle nakil sonrası görülen 

nörolojik komplikasyon oranının daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Marangoz 2016). Çalışmalarda 

pediatrik karaciğer nakil alıcılarında nörolojik komplikasyonlar %8 – 46 oranında bildirilmiştir. (Erol, 

Alehan, Ozcay, Canan, Haberal 2007, Felipo 2012). Çocuklarda yapılan bir çalışmada karaciğer nakli 

sonrası hastaların yalnızca %46’sının normal bilişsel işlev aralığında olduğu bulunmuştur ( Gilmour, 

Adkins, Liddell, Jhangri, Robertson 2009). 

Hasta Uyumu 

Hasta uyumu, önceleri hastaların verilen reçeteye uyumunu tanımlarken, günümüzde ilaç 

uyumunun yanı sıra hastanın poliklinik randevularına gelmedeki tutarlılığı, doktor tarafından istenen 
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tetkikleri yaptırmadaki uyumu, nakil nedeniyle yaşam biçiminde meydana gelen değişiklikleri 

kabullenme, uygulama ve ortaya çıkan tüm komplikasyonları hızla bildirmesi gibi faktörleri de 

içermektedir. Hasta uyumu nakil başarısını etkileyen önemli unsurlardandır (Önder 2013). Önder’in 

çalışmasında hastaların %68.3’ünde karaciğer nakli sonrası uyumsuzluk saptanmış ancak bu 

uyumsuzluğun sağ kalım ve greft üzerinde etkisi belirlenmemiştir. Karaciğer nakli uygulanan 

hastalarda uyuma yönelik girişimleri planlama ameliyat öncesi dönemde başlamalıdır. Öner ve 

arkadaşlarının çalışmasında (2015) karaciğer nakli yapılacak hastaya ameliyat öncesi Roy’un 

Adaptasyon Modeli doğrultusunda bakım verilerek hastanın hastalığa ve cerrahi girişime uyumun 

arttığı belirlenmiştir. 

Destek Grup Girişimleri 

Nakil sonrası hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden organ nakline uyumları için 

destek grup programları  hastaların psikososyal gereksinimlerini karşılamada güncel bir yaklaşımdır. 

Literatürde nakil sonrası hastaların diğer nakil hastaları ile etkileşim halinde olmalarının ve 

destek gruba katılmalarının onların nakil sonrası sürece uyumlarını olumlu etkilediği; destek gruplarda 

deneyim ve düşüncelerin paylaşımı ile hastalarda anksiyete ve sosyal izolasyonun azaldığı 

belirtilmektedir. Ayrıca deneyim paylaşımının karaciğer nakli sonrası görülebilecek sorunlara karşı 

korunmada önemli bir anahtar olduğuna vurgu yapılmaktadır. Nakil hastalarının psikososyal açıdan 

desteklenmesi için; uluslararası destek gruplar, destek grup ve eğitici programları uygulanmaktadır 

(Sarıgöl Ordin 2013).   

Nakil hastalarının tedaviye uyum sağlamasında organ nakli hemşirelerinin  önemli rolü vardır. 

Gerçekleştirilen organ nakli sayılarında artış ve beklenen hasta sonuçlarının iyileştirilmesi için organ 

nakli alanında özelleşmiş sağlık profesyonellerine gereksinim vardır. Günümüzde organ nakli 

hemşireliği dünyada organ nakli alanında başarılı olan birçok ülkede hemşirelik özel bir uzmanlık 

alanıdır. Organ nakli hemşireliğinin anahtar bileşenleri, hasta eğitimi, fiziksel, psikolojik ve sosyal 

sağlığa yönelik girişimleri uygulama, bakımın her aşamasında hasta ve ailesini destekleme ve 

savunma ve organ nakli sonuçlarını desteklemek olduğu belirtilmektedir (Hatipoğlu 2017) 

Karaciğer nakli sonrası destek grup girişiminin hastaların bilgı , semptom ve yaşam kalitesı  

düzeyine etkisinin incelendiği çalışmada (Sarıgöl Ordin 2013) destek grup girişiminin, karaciğer 

transplantasyonu hastalarının bilgi düzeyi, yaşam kalitesi ve semptom düzeyini olumlu etkileyerek 

fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan uyumu desteklediği belirlenmiştir.   

Sonuç 

Karaciğer nakli karaciğer yetmezliğinin son döneminde uygulanan en etkili tedavi yöntemidir. Nakil 

sonrası tedavi ve bakım alanındaki gelişmeler morbidite ve mortalite oranının azalmasını sağlamıştır. 

Nakil ve sağ kalım oranının artması ile birlikte tedavi ve bakıma yönelik yaklaşımlar bu alanda 

yapılan araştırmalarla güncellenmektedir. Hasta ve yakınlarının yaşamında önemli bir deneyim olan 

karaciğer nakli sonrası güncel yaklaşımlar doğrultusunda nitelikli bir hemşirelik tanılaması ve bakımı  

hastalarda morbidite ve mortalite oranının azalması ve yaşam kalitesinin yükselmesinde önemlidir. Bu 

nedenle organ nakli alanında özelleşmiş sağlık profesyonellerine gereksinim vardır. 
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KALP- AKCİĞER NAKLİ SONRASI GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

Yüksek Hemşire Tennur ARABACI 

 

Ege Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi A.D., İzmir 

 

Günümüzde akciğer nakli daha iyi uzun dönem sağ kalım sonuçları ile son dönem akciğer 

parankiminin ve vasküler hastalıkların standart tedavi seçeneklerinden biri olarak kabul edilir. Akciğer 

naklinin ilk uygulanmaya başladığı dönemlerdeki hasta seçim kriterleri akciğer nakli sürecinin 

fizyolojisinin daha iyi anlaşılması, komplikasyonların daha iyi yönetilmesi, ileri invaziv destek 

programlarının başlatılması ile değiştirilmiş ve yenilenmiştir. Uluslararası Kalp Akciğer Derneği 

tarafından bu alanda oluşturulan hasta seçim kriterleri ilk olarak 1998’de yayınlanmış, 2006 yılında 

güncellenmiş ve en son 2014 yılında tekrar gözden geçirilerek bir uzlaşı raporu yayınlanmıştır. Tıptaki 

hızlı gelişmelere rağmen yaklaşık 50 yıldır uygulanan kalp transplantasyonu günümüzde son dönem 

kalp yetersizliği hastalarında en seçkin tedavi yöntemidir. Son dönem kalp yetersizliği olan, optimal 

tıbbi tedaviye rağmen semptomatik olan hastalara uygulanmaktadır. Dikkatli seçim yapıldığında 

yaşam süresini ve kalitesini arttırır. Donör sayısı talebi karşılayamadığı için doğru hasta seçimi çok 

önemlidir. 

Nakil Konseyi 

Hastalar nakil adaylığı için gerekli tüm incelemeleri tamamlandıktan sonra,  

-Kalp ve Damar Cerrahisi, 

-Kardiyoloji, 

-Psikiyatri, 

-Göğüs Hastalıkları (erişkin ve çocuk),  

-Enfeksiyon hastalıkları,  

-Patoloji, 

-Göğüs Cerrahisi, 

-Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Koordinasyon sistemine bildirimdir. 

Nakil adayı hastalar için bakım aşamaları; 

Birinci bölüm: Transplantasyonu alıcı peri-operative bakımı 

İkinci bölüm: Transplantasyon mekanizması, tanısı, tedavisi 

Üçüncü bölüm: Uzun süreli sorunlar: kardiyak allogreft vaskülopati, immunosupresyonun  yan 

etkileri, böbrek yetersizliği, egzersiz, işe dönüş vb. dir. 

POSTOPERATİF BAKIM 

-Laboratuvar Çalışmaları, 

-Sağ Ventrikül Disfonksiyonu Riski, 

-Postoperatif Hiperglisemi, 

-Hipotermi, 

-Enfeksiyondan Korunma, 

-Ventilasyon ve Nitric Oxide Yönetimi, 

-Geçici Epikardiyal Pacemaker, 

-Sedasyon ve Ağrı, 

-İlaçlar ve İntravenöz İnfüzyonlar, 

- Immunosupresyon, 

- Psikososyal. 

OLASI KOMPLİKASYONLAR 

-Böbrek Yetersizliği 



139 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

-Kardiyak Aritmi 

-Enfeksiyon 

-Rejeksiyon 

-Kardiyak Allogreft Vaskülopati 

-Kanama 

-Allogreft Disfonksiyon 

TABURCULUK EĞİTİMİ 

Nakiller sonrası hastalar ve yakınları, ilaçların kullanımı, öz bakım yeterliliği, semptomları 

tanılama gibi konularda yetkinlik kazanmalarını sağlayan taburculuk eğitimini tamamladıktan sonra 

taburcu olur.  

-İmmünosüpresif İlaçlar Böbrek Yetersizliği, 

-Rejeksiyon, 

-Altı ayda bir diş, kolesterol, kemik dansitometre, akciğer grafisi, 

-Yılda bir dermotoloji, göz , 

-35 Yaş üstü bayanlarda mamografi ve servikal pap smear testi, 

-50 Yaş üstünde erkekler rektal tuşe, PSA ölçümleri, gaitada gizli kan, 

-50 Yaş üstü üç yılda bir kolonoskopi, sigmoidoskopi, 

-Beslenme, 

- Egzersizdir. 

Taburculuk eğitimi ile ilgili 11 ülkede 36 merkezde yapılan analizlerin sonuçları aşağıda yer 

almaktadır (Practice Patterns to Improve Pre- and Post-Transplant Medication Adherence in Heart 

Transplant Centers: A Secondary Data Analysis of the International Bright Study 2017). 

Farklı ilaç uyum programları uygulanmaktadır. 

En yaygın kullanılan programlar 

-Eğitim materyali  

-Eğitim programlarına aile/destek veren katılımı 

-Hatırlatıcılar kullanma vb. dir. 

Türkiye’de tedavileri yalnızca organ ve doku nakliyle mümkün hastaların sayısı giderek 

artmaktadır.  Kalp nakli bekleme süresinin belirsizliği ve bu süre içinde hastalara destek amaçlı pahalı 

mekanik destek sağlayan sistemlere gereksinim duyulması organ ve doku bağışı önemini 

artırmaktadır. Bu artışla birlikte organ ve doku naklinin önemi de artmaktadır. Bu sebeple toplumda, 

organ nakli ve organ bağışı bilincinin oluşturulması gerekmektedir. Bu bilincin oluşturulmasında 

birçok kurum ve kuruluşa önemli görevler düşmektedir. 
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          AMELİYATHANEDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ:  

SAĞLIKLI ÇALIŞMA KOŞULLARI 

 

ERGONOMİ 

 

Yrd.Doç.Dr. Esma ÖZŞAKER 

 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir 
 

İnsan ve çalışma ortamı arasındaki etkileşim olarak da ifade edilen ergonomi“insan faktörleri” 

olarak da bilinen ve çalışma ortamında insanı merkeze alan bir tasarım bilimidir. Ergonomi fiziksel 

olarak çalışanların bedenini işe uyacak şekilde zorlamak yerine, işi çalışanlara uyacak şekilde 

tasarlayan bilim olarak tanımlanmaktadır. Çalışma ortamında sağlığı ve güvenliği etkileyen 

unsurlardan biri de ergonomik risk faktörleridir. Yeni teknolojiler ve ürünler ortaya çıktıkça, ergonomi 

sağlık sektöründe giderek daha önemli bir unsur haline gelmekte ve ergonomik endişeler de giderek 

artmaktadır (Choi, 2012). 

Sağlık profesyonellerinin sağlık durumunu etkileyen riskler biyolojik, fiziksel, ergonomik, 

kimyasal ve psikososyal olarak sınıflandırılabilir. Amerikan Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık 

Enstitüsü (The American National Institute for Occupational Safety and Health) 29 çeşit fiziksel, 25 

çeşit kimyasal, 24 çeşit biyolojik, 10 ergonomik ve 6 çeşit psikolojik sosyal tehlike ve risk olduğunu 

bildirmektedir. 

Ameliyathaneler özel bilgi, beceri ve eğitim gerektiren çeşitli tıbbi malzeme ve ekipmanın 

yanı sıra, yeni teknolojileri içeren stresli ve karmaşık çalışma alanlarıdır. Artan sayıdaki karmaşık 

cihazlar, insanlar ve teknoloji arasında etkileşimin artmasına yol açmıştır. Ameliyathaneler, 

ergonomik risklerin ciddiyeti bilinmesine rağmen ergonominin çok az dikkate alındığı çalışma 

ortamıdır. Teknolojiye artan bağımlılığı ile minimal invaziv cerrahi prosedürlerin ameliyathane 

personeli için fiziksel, duyusal ve bilişsel ergonomik problemler yarattığı belirtilmektedir. 

Ameliyathaneler cerrahi ekip için yüksek fiziksel ve bilişsel iş yükü oluşturabilen karmaşık bir 

ortamdır. Gerekli iş yükü ile mevcut kapasite (örneğin, deneyimsiz ekip üyeleri) arasındaki boşluklar 

yalnızca performansı bozmakla kalmaz, aynı zamanda hataların ortaya çıkmasında ve olumsuz hasta 

sonuçlarında rol oynayabilir. Ameliyathane çalışanları da işle ilgili kas-iskelet bozukluklarına neden 

olabilen ergonomik risk faktörlerine maruz kalmaktadır.  
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Ergonomiyle ilgili problemlerin özelliklerini anlamak etkin müdahaleye yönelik gerekli 

tedbirlerin alınması bakımından önemlidir. Multidisipliner bir alan olan Ergonomi ‘Uluslararası 

Ergonomi Birimi’ tarafından fiziksel, bilişsel ve örgütsel olmak üzere üç alt bileşende tanımlamıştır. 

Fiziksel ergonomi; insanların/çalışanların anatomik, antropometrik, fizyolojik ve biyomekanik 

özellikleriyle ilgilenir. Çalışma sırasındaki duruşları, Taşıma/kaldırma eylemleri, Tekrarlanan 

hareketler, Fiziksel iş yükü, Fiziksel mekanın yeniden tasarlanması, kas-iskelet sistemi bozuklukları, iş 

yeri düzeni, güvenlik ve sağlıkla ilgili konuları içermektedir. 

Bilişsel ergonomi; algı, hafıza, bilgi süreçleri, düşünme ve tepkiler gibi insanların/çalışanların 

zihinsel süreçleriyle ilgili olup insan ve diğer sistem unsurları ile olan etkileşimini ifade etmektedir. 

Eğitim programlarını geliştirme, Araç ve teknolojilerin tasarımı ve değerlendirilmesi, Zaman baskısı 

altında karar verme, Zihinsel iş yükü, Kullanıcılara geribildirim sağlama, insan sistem tasarımıyla 

ilişkili beceri kazandırma bilişsel ergonomiyi kapsar. 

Örgütsel ergonomi; (kurumsal düzeyde ergonomi) Politika ve süreçlerdahil olmak üzere 

örgütsel yapıların sosyoteknik sistemlerle en uygun duruma getirilmesiyle ilgilenir. İletişim, ekip 

kaynak yönetimi, çalışma saatlerinin belirlenmesi, ekip çalışması, işbirliği içinde uyumlu çalışma ve 

kalite yönetimi, güvenlik kültürü vb. örgütsel ergonominin içindendir  

Ameliyathane ortamında çalışanlar fiziksel, bilişsel ve örgütsel ergonomik risk faktörlerine 

maruz kalabilirler. 

Ameliyathane Ortamında Karşılaşılan Fiziksel Ergonomik Risk Faktörleri 

Ameliyathane ortamında karşılaşılan fiziksel ergonomik risk faktörleri arasında; 

Hasta/malzemeleri taşıma ve kaldırma, pozisyon (duruş), fiziksel ortam ve kullanılan araç/gereçler yer 

almaktadır. 

Hastaları ve ağır yükleri; tek başına taşıma/kaldırma, vardiya başına birden fazla kaldırma, 

manuel taşıma, obez ve bilinçsiz hastaları taşıma, vücut mekaniklerine dikkat etmeden taşıma ve 

kaldırma, omuz yüksekliğinin üzerinde ve diz yüksekliğinin altında çalışma, ağır aletleri uzun süre 

vücuttan uzakta tutma, tepsiler, monitörler, hastalar gibi ağır yükleri itme, çekme, indirme gibi 

uygulamalar taşıma ve kaldırmaya bağlı fiziksel ergonomik risk faktörlerini oluşturmaktadır. 

Yanlış vücut biyomekaniği kullanma, tekrarlanan hareketler, Sırtın 

hiperekstansiyonu/fleksiyonu, yanlış duruşlar, uzun süre ayakta kalma, statik duruşlar,  ameliyathane 

ekipmanına/arabalara çarpma pozisyona bağlı fiziksel ergonomik risk faktörleridir. 

Kaygan ve ıslak zeminler, pürüzlü zemin yüzeyleri, dağınık ve düzensiz odalar, dar geçitler ve 

özellikle akşam vardiyalarında yetersiz aydınlatma çalışma ortamına bağlı fiziksel ergonomik risk 

faktörleridir 

 Ergonomik olmayan araç-gereç kullanma, kırık/bozuk araç-gereç kullanma, röntgen kullanılan 

ameliyatlarda kurşun önlük giyilmesi araç gereçle ilişkili fiziksel ergonomik risk faktörlerini 

oluşturmaktadır. 
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 El Ata ve ark. (2016) tarafından ameliyathane hemşirelerinde işle ilişkili kas iskelet sistemi 

bozukluklarının saptanması amacıyla yapılan çalışmada Ameliyathane hemşirelerinde mesleki risk 

faktörleri incelendiğinde %81'inin 4 saat ve üzerinde ayakta durduğu, %95.1'inin boynu eğik 

pozisyonda çalıştığı, %90.2’sinin uygun olmayan pozisyonda,%84.8’inin bilek ve elin tekrarlanan 

hareketi ile el ve bileği bükme hareketini yaptığı,  %84.2’si uygun olmayan koltuk kullandığı, 

%83.7’si omuz ve kolun tekrarlayan hareketi yaptığı, %64.7’si ağır nesneleri hareket ettirme/ 

kaldırma, %64.1'inin ağır nesneleri itme/çekme hareketlerini yaptığı belirlenmiştir.  

Ameliyathanede Karşılaşılan Bilişsel Ergonomik Risk Faktörleri 

Ergonomi sadece iş ortamının çalışanların iş yapış şekillerine göre uyumlaştırılması süreci 

olarak düşünülmemelidir. Kişilerin psikolojik ve fizyolojik doyum düzeyleri, çalışma çevresiyle olan 

teması, araç-gereç kullanım yeterlilikleri gibi değişkenlerin insan faktörleri ile olan etkileşimlerinin 

hasta memnuniyeti ve güvenliği üzerine olan etkilerini de görmeyi gerektirmektedir. 

Ameliyathanede, yüksek zihinsel iş yükü, iş stresi,  iletişim eksikliği, şiddet, fiziksel zorlanma, 

ağrı, yorgunluk, cerrahi komplikasyonlar, gecikmeler, insanın dayanıklılığı, iş memnuniyetsizliği, 

hemşireler arası tutarsızlık, işi bitirmek için sınırlı zaman, meslektaş ve yönetici desteği, insan-

bilgisayar etkileşimi, karar vermede yetersizlik bilişsel ergonomik risk faktörlerini oluşturmaktadır. 

Ameliyathanede Karşılaşılan Örgütsel Ergonomik Risk Faktörleri 

Ameliyathanede, uzun çalışma saatleri, vardiya arası zaman azlığı, hastayken izin gününde veya hafta 

sonu çalışma, zorunlu fazla mesai, insan kaynakları yönetimi, iş ve çalışma saatlerinin organizasyonu, 

ekip çalışması, işbirliği ve kalite yönetimi örgütsel ergonomik risk faktörlerini oluşturmaktadır. 

Ergonomik Risklerin Sağlık Üzerine Etkisi 

Ergonomi göz ardı edilen önemli bir konudur. Ergonomik risk faktörlerine maruz kalmak 

çalışanların yaralanma riskini arttırmaktadır. İşçinin fiziksel kapasitesi ile bir işin fiziki şartları 

arasında tutarsızlık olduğu zaman mesleki hastalıklar ortaya çıkabilir. Her çalışma alanı ve 

uygulamalar çalışanların kas ve iskelet sistemlerine en uygun şekilde oluşturulmalıdır. 

Ameliyathanede yapılan eylemler ergonomik yapılmazsa bel ve sırt ağrılarına yol açar.  

Ameliyathane çalışanlarının doğal olmayan duruşları kas ve eklemlere baskı yaparak vücudun 

fiziksel limitlerini zorlamaktadır. İşçinin aynı pozisyonda uzun süre durarak çalışması anlamına gelen 

statik duruşlarda da kan akışı sınırlanır, kaslarda yorgunluk ve zedelenmeler oluşur. Yorgunluk sadece 

cerrahi hatalara değil, kazalara ve yaralanmalara da yol açabilir. 

El Ata ve ark. (2016) tarafından ameliyathane hemşirelerinde işle ilişkili kas iskelet sistemi 

bozukluklarının saptanması amacıyla yapılan çalışmada etkilenen bölgeler sırasıyla; Bel (%76.1), 

dizler (% 67.9), omuz / kol ve ayak bilekleri / ayaklar (% 60.9), boyun (% 57.1), kalçalar (% 46.7), 

Omuz (% 37) ve dirsek (% 23.9) bölgeleri olduğu belirtilmiştir. 

 Hinmikaiye  ve  Bamishaiye (2012) ameliyathane hemşirelerinde bel ağrısı insidansını 

inceledikleri çalışmada; ameliyathane hemşirelerinin %77.2'sinde bel ağrısı, %35.1'inde omuz ve 

boyun ağrısı, %21.2'sinde kalça ve bacaklarda ağrı, %19.3'ünde sırt ağrısı olduğu belirlenmiştir. 
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 Yüksek bilişsel ve fiziksel iş yüklerinin giderek artması, kariyer ömrünü etkileyebileceği 

belirtilmektedir. Hinmikaiye  ve  Bamishaiye’nin (2012) çalışmasında  iş programlarının kendileri 

üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi bildiren hemşirelerin %61,3'ü faaliyetlerini sınırlandırdığı, %36,3'ü 

başka bir pozisyona geçtiği, %13.8'i hemşirelikten ayrılmayı düşündüğü, %32.5'inin birçok gününü 

boşalttığı saptanmıştır. 

 Aghilinejad ve ark.’nın (2016) Açık, laparoskopik ve mikrocerrahi ameliyatlarda rerrahlarda 

ergonomik risk faktörleri ve kas iskelet sistemi semptomlarını inceledikleri çalışmada; Ameliyat türü 

ile cerrahların kas iskelet sistemi semptomları prevalansı arasında anlamlı fark bulunmamış. 3 tür (açık 

cerrahi, laparoskopi ve mikro cerrah)  cerrahide de cerrahların kas-iskelet sistemi semptom 

prevalansının yüksek olduğu (%75'in üzerinde) saptanmış. Belirtilerin boyun, bel ve ellerde daha 

yaygın olduğu bulunmuştur. 

İyi tasarlanmamış ameliyathane araçları/cihazları (özellikle laparoskopik cerrahi ile ilişkili 

araçlar), etkin olmayan ameliyathane dizaynı ve cerrahın postürü yorgunluğa rahatsızlığa ve ağrıya 

sebep olduğu belirtilmektedir. Ayrıca kötü tasarlanmış aletlerden dolayı yorgunluğun artması, tıbbi 

hataların ve hasta zararlarının nedeni olabileceği belirtilmektedir.   

Laparoskopide scrup hemşirenin çoğu zaman monitörü net bir şekilde görmesi mümkün 

değildir. Monitör yerleşimi çoğunlukla cerrahın rahatlığına odaklanır. Laparoskopi sırasında, scrup 

hemşire, yanlış monitör yerleşimi ve pozisyonundan dolayı boyun, sırt ve üst ekstremitelerde kas 

iskelet sistemi rahatsızlığı veya ağrı riski altındadır. 

 Alexandre ve ark.'nın (2017) yaptığı çalışmada da ameliyathanelerde giyilen kurşun önlüklerin 

sırt ağrısına ve yorgunluğa sebep olduğu bulunmuştur.  

Ergonomik Risklerden Korunma Önerileri 

Perioperatif hemşire, çevredeki potansiyel tehlikelerin farkında olmalı ve herhangi bir eksikliği 

nerede ve nasıl rapor edebileceğini bilmelidir. İşyerlerinde İSG mevzuatına uygunluğun sağlanması ve 

çalışanların korunması için ilk adımdır. Mevcut kontrollerin etkinliği gözden geçirilir, bu risklere karşı 

alınacak önlemler belirlenir ve gerekli iyileştirmeler yapılır. Çalışanların ihtiyaçlarını veya isteklerini 

ve görevlerini nasıl yaptıklarını anlamak, hataları azaltmak ve daha iyi tıbbi cihazlar tasarlamak için 

sistem yaklaşımına izin verir. Bu bilgiler, çeşitli değerlendirme yöntemleri (gözlemler, anketler, 

mülakatlar, kontrol listeleri, uzman değerlendirmeleri, kaza veya yaralanma analizleri, görev 

analizleri, güvenlik analizleri vb.) kullanılarak elde edilebilir.  

Ameliyathane ortamında ergonominin geliştirilmesi, çalışan için daha az stres, gerginlik ve 

yorulmaya neden olabilir ve cerrahi ekibe kas-iskelet sistemi yaralanmalarının önlenmesine yardımcı 

olur ve performansı artırır. Çalışma ortamında ergonomik tasarımların, çalışanların memnuniyetini 

artıracağı, işe bağlılıklarını pekiştireceği ve hasta/çalışanlara daha güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti 

sunma anlayışı kazandıracağı ve kurumsal performansı artıracak avantajlar sağlayacağı 

vurgulanmaktadır. Ayrıca, çalışma ortamının ve kullanılan araçların ergonomik düzeyde yapılanması; 
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oluşabilecek rahatsızlıkları ve sağlık sorunlarını azaltacak, daha iyi sağlık bakımı verilmesini 

sağlayacak, hasta ve çalışan güvenliği için uygun ortam yaratacaktır. 

Çalışma ortamında İnsan-makine uyumu arttırma, İş verimliliğini artırmak, Yaralanma riskini 

azaltmak ve çalışanların sağlığını korumak için Ergonomik Rehberler kullanılmalıdır. İş Sağlığı ve 

Güvenliği İdaresi (OSHA-The Occupational Safety and Health Administration), uluslararası ergonomi 

derneği (İEA- international ergonomic association), Perioperatif Hemşireler Birliği 

(Association of periOperative. Registered Nurses -AORN),  Amerikan Hemşireler Birliği (ANA- 

American Nurses Association), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC- Centers for Disease 

Control and Prevention), İş sağlığı ve güvenliği konseyi (WSH councill- Workplace Safety and Health 

Council) gibi çeşitli kurum ve kuruluşların ergonomi ile ilgili önerileri bulunmaktadır. 

Fiziksel Ergonomik Risk Faktörlerine Yönelik Öneriler  

o Hasta transferi yaparken dengeli olunması, hastayı kaldırmak için, tek başına değil, hasta kaldırma 

ekibinden ya da meslektaşlardan yardım alınması, yatağın karşı tarafına uzanılmaması, rollbord, hava 

yardımlı transfer cihazı, mekanik transfer cihazı gibi hasta taşıma cihazların kullanılması, 

o Araç-gereç/hastayı kaldırırken/döndürürken omurganın düz tutulması,  aşırı fleksiyon ya da 

ekstansiyonundan kaçınılması, omurga dönük durumda iken ağır kaldırılmaması, taşıyacak kişinin 

yüzü hastaya/kaldırılacak cisme dönük olması, kaldırılacak cismim/hastanın gövdeye mümkün 

olduğunca yakın tutulması ve kaldırılması, çalışanların günlük kaldırma sayısının sınırlandırılması, 

Kaldırma kurallarının iyi bilinmesi, özellikle omurga dönük durumda iken ağır kaldırmanın 

engellenmesi, sürekli eğilmek gibi çok tekrarlayan hareketlerden mümkün olduğunca kaçınılması, 

Daha güvenli hareket etme, itme ve kaldırma teknikleri konusunda talimatların asılması, 

o Alet tepsilerinin toplam ağırlığının yaklaşık 11 Kg (25 IB) ile sınırlandırılması, 

o Ekipmanları itilmesi/çekilmesi sırasında mümkün olduğunca itme hareketinin kullanılması, itme 

işleminin sadece kollarla değil bütün vücutla yapılması, 

o Daha iyi araçların ve cerrahi tekniklerin tasarlanması, ayarlanabilir bir ameliyat masasının 

kullanılması uygun olmayan postürün azaltılmasına yardımcı olabilir (tabandan 29 cm ile 122 cm 

arasında ayarlanabilme özelliğine sahip çalışma masaları) 

o iki saatten fazla ya da çalışma saatinin %30'undan fazlası uzun süre ayakta durmayı gerektiriyorsa; 

Statik duruşun risklerini azaltmak için; steril alanda kullanılabilen istenilen yüksekliğe ayarlanabilen 

ergonomik taburelerin kullanılması, üst ekstremite ve bacak desteklerinin kullanılması, yorgunluk 

önleyici paspas kullanılması, destekleyici ayakkabı giyilmesi ve ayak taburesi kullanılması, optimum 

çalışma yüksekliğinde ve postüründe olmaya dikkat edilmesi, nötral çalışma postürünü sürdürme 

konusunda talimatlar asılması, Sirküle ve scrup hemşire rotasyonunun yapılması, 

o Çalışma duruşunun değiştirilmesi, bir ayağın altına tabure koyarak tek ayağı yükseltme ve ayakları ara 

ara değiştirmek gibi yorgunluğu azaltıcı tekniklerin kullanılması,  

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGx9zwipbXAhVJVBQKHZseBjwQFgglMAA&url=https://www.wshc.sg/&usg=AOvVaw3hKb5sLtdPgbJp1Z1G4lzr
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGx9zwipbXAhVJVBQKHZseBjwQFgglMAA&url=https://www.wshc.sg/&usg=AOvVaw3hKb5sLtdPgbJp1Z1G4lzr
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o Monitörlerin tavana  monte olması, doğrudan personelin önünde ve göz seviyesinin biraz altında 

olmasının sağlanması, Monitör yerleşimi çoğunlukla cerrahın konforu üzerine kurulu olduğundan, 

diğer çalışanlara optimum görüntü sağlamak için ek monitörlerin kullanılması,  

o Kullanılmayan ve çalışma alanlarını daraltan malzemelerin kaldırılması,  Koridorların ve ara geçitlerin 

açık tutulması, 

o Yere dökülen sıvıların hemen temizlenmesi, zeminin kuru tutulması ve zeminlerin kaymayan özellikte 

materyalle döşenmesi, Emici ped kullanılması 

o Zemindeki seviye farkları ve çukurların giderilmesi, Ekipman kablolarının uygun şekilde kapatılması 

(Geniş bantla kapama yada duvar kenarına yapıştırma) 

o Yüksek bölgeye erişmek ve orada çalışma yürütmek için güvenlikli sabit/taşınabilir merdiven 

kullanılması, 

o Yeterli aydınlatmanın ve optimum nem, ısı, etkili havalandırmanın sağlanması, 

o Alet ve diğer cihazlar ergonomik yönergelere göre seçilmesi (tek elle kullanıma izin vermeli, 

değiştirilebilir ayarları olmalı, düğmelere kolayca erişilebilmeli, hem kuvvetli hemde hassas kavrama 

sağlamalı, çeşitli rotasyonlarda rahatlıkla tutulabilmeli, çalıştırmak için düşük miktarda güç 

gerektirmeli), bozuk alet ve arabaların onarılması,  

o Kişi başı kurşun önlük giyme sayısının sınırlandırılması 

o Otomatik retraktörler kullanılmalı, Bu mümkün değilse; Künt retraktörler kullanılmalı,  retraktörler 

mümkün olduğunca vücuda yakın tutulmalı, retraktörü tutan kişi uygun yükseklik ve postürde  olmalı, 

Kollar mümkün olduğunca dinlendirilmelidir. 

o Hastaların ekstremitelerini yada başını uzun süre kaldırıp tutmak için tutma aparatı barındıran ve 

ameliyat masasına monte edilen bir kol kullanılması önerilmektedir. 

Albayrak ve ark.'nın (2007) yaptığı çalışmada cerrahların ameliyata çok yoğunlaştıklarından, 

duruşlarını ihmal etme eğiliminde oldukları ve bu nedenle vücut desteğine ihtiyacın arttığı 

belirtilmektedir. 

 Ergonomik destek cihazlarının hem açık hem de minimal invaziv işlemler sırasında cerrahın 

doğal duruşunu desteklediği,  vücudun desteklenmesinin kas aktivitesini azaltmada etkili olduğu, uzun 

vadede fiziksel şikayet ve rahatsızlığı azaltabileceği ve ameliyathanenin mevcut düzenine kolayca 

adapte edilebileceği belirtilmiştir.  

Bilişsel Ergonomik Risk Faktörlerine Yönelik Öneriler  

 Hemşireler istihdam edilirken sağlıklı olma ve sağlığı koruma konusunda farkındalığının sağlanması, 

 Hemşirelerin karar verme sürecine aktif katılımının sağlanması,  

 Çatışmayı önlemek için ekip üyeleri arasında etkili iletişim sağlanması, 

 Şiddetin önlenmesi, 

 Çalışanların; yetkinliğini  arttırma, kriz ve stres yönetimi, zaman yönetimi, doğru kaldırma, taşıma ve 

duruş kuralları, fiziksel aktivite/egzersiz programları konularında uzman kişilerden eğitim alması ve 

desteklenmesi önerilmektedir. 
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2004 yılında Alman Cerrahlar Derneği (DGCH - Deutsche Gesellschaft fur Chirgurie) 

kongresinde, kongre katılımcıları ile görüşülmüş ve cerrahların %60'ının ve ameliyathane 

hemşirelerinin %40'ının tıbbi cihazların çalışması konusunda yeterince eğitilmedikleri ve az sayıda 

kişi cihazların kullanım kılavuzlarını okudukları belirlenmiştir.  

İyi bir ergonomik eğitim programı çalışanlara iş ekipmanlarını, aletlerini ve makinalarını en 

uygun şekilde nasıl kullanacaklarını ve işleri yapmak için en doğru yolları öğretecektir. 

Kavitha  ve Vinodhini’nin (2017) hemşirelerin işle ilgili kas-iskelet sistemi hastalıkları ve 

vücut duruşu üzerine ergonomik eğitimin etkinliğini inceledikleri çalışmada Hemşirelere 8 haftalık 

kapsamlı bir ergonomi eğitim programı verilmiş, Ergonomik risk değerlendirme ölçeği (RULA- Rapid 

upper limb assessment- Hızlı üst ekstremite değerlendirme) ile değerlendirilmiş ve araştırma 

sonucunda Hemşirelerde vücut postürünün düzelmesi ile kas iskelet sistemi ağrısının ve sıklığının 

azaldığı saptanmıştır 

Örgütsel Ergonomik Risk Faktörlerine Yönelik Öneriler  

 Ergonomik hasta taşıma ekipman ve cihazlarının seçilmesi, 

 İş akışı ile ilgili sorunların saptanarak, ergonomik şekilde yeniden düzenlenmesi, 

 Pozitif kurum yapısı ve kültürü sağlanması, 

 İşe yeni alınan personelin oryantasyon eğitimi programına ergonomik tehlikeler ve kontrol yöntemleri 

dahil edilmesi,  

 Hemşirelere makul çalışma saatleri, düzenli mola verme, yeterli personel ve herkes için standart 

çalışma saatleri sağlanması, 

 Günlük işlemler ve sorunlar konusunda düzenli olarak çalışanlara danışılması, 

 Güvenli kaldırma politika ve prosedürlerinin olması, 

 Şikâyet ve öneri programı oluşturulması, 

 Düzenli denetimler yapılarak alınan kontrol ve önleme tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı veya bir 

sorun olup olmadığı düzenli olarak saptanması önerilmektedir. 

 

 Ergonomik rahatsızlıkların önlenmesi için yürütülecek programlarda; meslek hastalığı ve iş 

kazası kayıtlarının tutulması, rahatsızlık septomlarının erken tanınması ve raporlanması, çalışanların 

sistemli bir şekilde sağlık taramasından geçmesi ve sonuçların raporlanması, sınırlandırılmış işler gibi 

koruyucu hizmetlerin faaliyete sokulması ve çalışanlara periyodik eğitim programı sağlanması, 

çalışanların işyeri sağlık ekipleriyle iletişiminin sağlanması gibi unsurları kapsaması önerilmektedir. 

Ergonomik olarak uygun çalışma ortamları personel güvenliği için önemlidir. 

Ameliyathanelerde ergonomik risk faktörleri değerlendirilmeli ve gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır. 
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Hasta güvenliği ve tıbbi hatalar uluslararası kabul görmüş kritik sorunlardan biridir. 

Etiyolojisinde çeşitli faktörler bulunmakla birlikte, bilgi paylaşımı ve ekibin durum farkındalığı, 

ameliyathanelerde etkili ekip çalışması ve hasta güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu 

noktada ameliyathane ortamında iletişime odaklanılması gerekmektedir (Parush ve ark., 2011). 

Günümüzde dünya genelinde her gün binlerce ameliyat gerçekleştirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 234 milyon ameliyat uygulanmaktadır. Bu ameliyatlar 

%0.4 ila %0.8’lik mortalite ve %3-16’lık komplikasyon oranları ile, yılda bir milyon ölüme neden 

olmakta ve yaklaşık 7 milyon oranında çeşitli komplikasyonlarla sonuçlanmaktadır (Steelman ve 

Graling, 2013). Ameliyathaneler olağanüstü derecede karmaşık şekilde işleyen bir sistemdir. Bu 

karmaşıklık yalnızca hastadan ve durumundan değil; kullanılan araç gereçlerin gelişmişliğinden, 

işlenmesi gereken yüksek miktarda bilgiden, iletişimin ve ekip koordinasyonunun niteliğinden,  

ameliyatın aciliyetinden, kararların belirsizliğinden ve yapılan girişimlerden de etkilenmektedir. Bu 

karmaşık yapı aşırı iş yüküyle ve yorgunlukla birleşince gerginlik oluşturmakta, istenmeyen 

durumların yaşanmasına yol açmaktadır (Vincent ve ark., 2004).  Ameliyatlardaki istenmeyen 

durumlar sıklıkla basit insan hatalarına bağlı oluşmaktadır. Yanlış taraf, yanlış işlem ve yanlış hasta 

ameliyathanelerde en çok görülen insan hataları olup, bu hatalar önlenebilir komplikasyonlara neden 

olmaktadır (Helmio ve ark., 2011). Tıbbi hatalar yaygın olarak ameliyathane ortamında oluşmakta ve 

ameliyat olan hastaların %14.6’sı tıbbi hata yaşamaktadır (Henry ve ark., 2012; Griffim ve Classen, 

2008). Cerrahi hastalarının tıbbi hataya maruz kalmaması için hasta güvenliği kapsamında 

geliştirilmesi gereken faktörlerden biri de iletişimdir. Ameliyathanede görülen tıbbi hataların en temel 

nedenlerinden biri olarak sıklıkla ekip içindeki etkisiz iletişim gösterilmektedir (Awad ve ark., 2005, 

Helmio ve ark., 2011; Vincent ve ark., 2004). Etkili bir güvenlik kültürü oluşturmak için sağlık 

çalışanlarının kendi biriminde ve diğer birimdeki çalışanlar ile etkili bir iletişim kurması önemlidir 

(Azami ve ark., 2015; Singer ve ark., 2003).  

Ameliyathanede hasta güvenliğinin ve etkili uygulamaların sağlanması açısından iletişim 

önemli olmasına rağmen, cerrahi sonuçlara ilişkin araştırmalar öncelikle hasta risk faktörlerine ve 

cerrahın becerilerine odaklanmıştır. Bununla birlikte bu yaklaşım; yüksek risk ortamında güvenli ve 

yüksek kalitede performansa ulaşmada önemli olduğu belirlenen ekip çalışması ve etkili iletişim gibi 

çeşitli faktörleri ihmal etmektedir (Vincent ve ark., 2004; Weldon ve ark., 2013). Özellikle cerrah, 

anestezi hekimi ve ameliyathane hemşireleri arasındaki zayıf iletişim istenmeyen durumlara neden 

olarak hasta güvenliğini tehdit edebilir (Awad ve ark., 2005). Oysa ameliyat sırasında bilginin 

aktarılmasında ve hasta güvenliğinin sağlanmasında iletişim anahtar rol oynamaktadır (Weldon ve 

ark., 2013). Ülkemizde yapılan sistematik bir incelemede; ameliyathanelerdeki iletişim eksikliği hasta 

güvenliğini tehdit eden en önemli unsurlardan biri olarak gösterilmiştir (Hergül, Özbayır ve Gök, 

2016). Ameliyathane ortamında hasta güvenliğinin geliştirilmesine ilişkin başka bir sistematik 

incelemede; yabancı cisim unutulmasında en önemli etmenlerden birinin yetersiz iletişim olduğu 

belirtilmiştir (Weldon ve ark., 2013).  DSÖ konunun önemine dikkat çekerek Güvenli Cerrahi Kontrol 
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Listesi’ni (GCKL) geliştirmiştir. Ameliyat öncesi açıklama yapılması iletişim yetersizliğini 

azaltmaktadır. Bu nedenle GCKL’nin kullanımı ekip arasında iletişimin artmasını sağlamıştır. 

Standardize iletişimin kullanımı, klinik ve hasta sonuçları üzerinde etkili olan bilgi aktarım sürecini 

geliştirmektedir (Helmio ve ark., 2011; Chard ve Makary, 2015). Travma ve ortopedi hastalarında 

yapılan bir çalışmada eğitim programı uygulandıktan sonra GCKL kullanım oranı %7.9’dan %96.9’a 

çıkmış; ekip içi iletişim gelişerek %47’den %77’ye yükselmiştir. Dolayısıyla erken komplikasyon 

(%8.5’ten %7.6’ya) ve mortalite (%1.9’dan %1.6’ya) oranları da düşmüştür (Sewell ve ark., 2011). 

Başka bir sistematik inceleme sonuçları etkili iletişim göstergelerinin, iletişim problemlerine ilişkin 

göstergelerin, ekip çalışmasına etkilerinin, iletişim gerektiren durumların, hasta güvenliğine etkilerinin 

ve işbirlikçi çalışmayı anlamanın önemini ortaya koymaktadır. Ancak ameliyathanede çalışma 

ortamının ve iletişimin nasıl geliştirilebileceğinin anlaşılmasına gereksinim duyulduğuna vurgu 

yapılmıştır (Weldon ve ark., 2013). Ameliyathane ortamında iletişim özelliklerinin incelendiği bir 

çalışmada; elde edilen bulgular ameliyathanede görülen yetersizliklerin ortamdaki yetersizlikler, 

içerikteki yetersizlikler, duymadaki yetersizlikler ve amaçtaki yetersizlikler olduğunu ortaya 

koymuştur. Ortamdaki yetersizlikler iletişim halinde durumda ya da içerikteki yetersizlikleri 

tanımlamaktadır. İçerikteki yetersizlikler, bilgi akışındaki eksiklik ya da yanlışlık anlamındadır. 

Duymadaki yetersizlikler ifadesi, iletişim halinde olan grubun kompozisyonundaki boşlukları 

tanımlamaktadır. Amaçtaki yetersizlikler ise amacın belirsiz, ulaşılmaz veya uygun olmadığı iletişim 

hallerini açıklamaktadır (Lingard ve ark., 2004). Ameliyathanede iletişim yetersizliklerinin incelendiği 

kalitatif araştırma sonuçları; cerrah ve anestezist arasında görülen iletişim eksikliğinin en yaygın 

problem olduğunu, daha sonra sık karşılaşılan problemlerin ise hastanın klinikten ameliyathaneye ve 

ameliyathaneden derlenme ünitesine tesliminde gerçekleştiğini göstermiştir. Çalışma ortamı, 

protokollerin eksikliği ve bilgi transfer formlarının gelişmemiş olması diğer sorunlu alanları 

oluşturmaktadır. Katılımcılar iletişimdeki bu yetersizliklerin morbidite ve mortaliteyi arttırdığını 

belirtmiştir. Ayrıca sağlık çalışanları iletişim sürecine ilişkin standardizasyonun ve sistematik 

yaklaşımın hasta güvenliğini geliştirmede temel olduğunu vurgulamıştır (Nagpal ve ark., 2012).  

Ameliyathanede iletişim tipleri  

Ameliyathanede gözlenen iletişimsel durumlar genel olarak zamanın tartışılması (hastanın 

ameliyatının iptal edilmesi, bir sonraki hastanın gönderilmesi, ameliyathanenin hazırlanması), 

kaynaklar (malzemenin rezervasyonu ve sunulması, personel), roller ve ilişkiler (sorumluluklar, 

kısıtlamalar), güvenlik ve sterilite (aseptik teknik) ve durumun kontrolü (ısı düzenleme, verilerin 

kaydedilmesi) olarak sıralanabilir (Nestel ve Kidd, 2006). Genel olarak ameliyathanede oluşan iletişim 

tipleri şöyledir: 

Sözel iletişim: Ameliyathane ortamında hemşireler; cerrahlar, anestezistler ve diğer çalışanlar 

arasındaki güvenli ve etkili bir iletişimi sağlamada anahtar role sahip olan sağlık profesyonelidir. 

Ameliyathane iletişiminde söylenenin anlaşıldığını göstermek için söyleneni tekrarlamak veya tekrar 

duymak gerekir. Teknik konuşmalarda süreç basittir. “10 mg furosemide ihtiyacım var” ifadesi “10 

mg furosemid” yanıtını alır. Cerrahın bir alet istemesi karşısında hemşirenin cerrahın eline aleti 

vermesi örneğinde olduğu gibi bazen isteneni tekrar etmeden davranışın gerçekleştirilmesi yoluyla da 

mesajın alındığı iletilmiş olur (Yavuz van Giersbergen, 2015).   

Sözel olmayan iletişim: İletişimin her şekli; ses tonu, mimikler, yüz ifadesi, tutumlar, vücut 

duruşu gibi sözel olmayan davranışlarla iletilir. Sözsüz iletişim sözlü iletişimle birleşerek alıcının 

iletişimi algılamasını etkilemektedir (Yavuz van Giersbergen, 2015). 

Konuşma dışı iletişim (yan dil)-Paralanguage: Mırıldanmalar, soluk soluğa konuşma, 

konuşmacının sesindeki hacim, ritim ve perdeler ile sessizliğin kullanılması sözsüz iletişim 

biçimlerindendir. Sessizlik kişinin utanıp sıkıldığı durumlarda kullandığı bir iletişim şekli olduğu gibi, 

olumsuz duyguların iletilmesinde de kullanılan bir iletişim şeklidir. Sessizlik durumunda hastalar 

kendini dışlanmış ya da göz ardı edilmiş hissedebilir. Ekip içinde sessizlik kullanıldığında, ekip içi 
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iletişimi bozabilir. Diğer bir konuşma dışı iletişime örnek de cerrahların ameliyathanede sinirli olması 

ve sesini yükseltmesidir. Bu tarzdaki iletişim şekli hastanın işlemini kesintiye uğratabilir. 

Ameliyathanedeki lider rolündeki kişi, davranışı birebir yapan kişi ile bu davranışı ele almalıdır 

(Yavuz van Giersbergen, 2015). Koraş’ın (2011) yaptığı çalışmada ameliyathane hemşirelerinin 

%96’sının cerrahların gergin davranışlarına maruz kaldığı belirlenmiştir. İletişimler karmaşık olmasına 

rağmen, cerrahlar hemşirelerden bir şey istediğinde oluşan konuşma şeklinde olduğu gibi çeşitli 

kalıplar ortaya çıkmaktadır. Cerrah emir vermek yerine, ricada bulunabilir veya amacına ulaşmak için 

bir açıklama yapabilir. Ameliyathanede iletişim yetersizliği; temel kişilerarası becerilerin, takdir 

etmenin ve farklı profesyonel rollere saygının olmaması ile ilişkilidir.  İngiltere’de ameliyathane 

hemşirelerinin iletişim hakkındaki görüşlerini inceleyen kalitatif bir çalışmada dinlemenin, nazik ve 

saygılı davranışların, istemleri onaylamanın ve açık akıcı konuşmanın önemli olduğu belirlenmiştir 

(Nestel ve Kidd, 2006). Ekip üyelerinin yaşanılan sorunları paylaşması ve iletişim konusunda eğitim 

yapılması, bu sorunun çözülmesine katkı sağlayabilir.  

Ameliyathanede iletişim yetersizliklerini önlemeye yönelik neler yapılabilir? 

Ameliyathanelerin karmaşık yapısı içinde güvenlik açığına karşın bireylerin ve cerrahi ekibin 

ameliyathanedeki potansiyel zorluklara karşı direnci önemsenmekte ve çoğu olgunun ameliyatı, titiz 

ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Ekibin güvenliği tehdit eden unsurları başarılı bir şekilde 

yönetmesi için çaba göstermesi kritik öneme sahiptir (Vincent ve ark., 2004). Bu bağlamda 

ameliyathanede iletişimin geliştirilmesi en önemli adımlardan biridir. Bunun için çeşitli yaklaşımlar 

kullanılmaktadır.  

Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety (TeamSTEPPS™) 

[Performansı ve Hasta Güvenliğini Geliştirmek için Takım Stratejileri ve Araçları] 

Performansı ve Hasta Güvenliğini Geliştirmek için Takım Stratejileri ve Araçları [Team 

Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety (TeamSTEPPS™)], Hasta 

Güvenliğini Savunma Bölümü (Department of Defense Patient Safety) ve Sağlık Araştırma ve Kalite 

Ajansı [Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ)] tarafından takım çalışmasını 

uygulamaya aktarmak için geliştirilmiş sistematik bir yaklaşımdır. Sağlık hizmetlerinin kalitesini, 

güvenliğini ve verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır (King ve ark., 2008; Yavuz van Giersbergen, 

2015).  

Hasta güvenliğinin sağlanmasında ekip üyelerinin her birine çeşitli sorumluluklar 

düşmektedir. Etkili bir ekip çalışması için bu sorumlulukları yerine getirmek önemlidir. Ancak ekip 

çalışması, ekip üyelerinin birlikte çalışmasını gerektirmez. Günden güne devam eden sürekli 

görevlerden ziyade ekip bilgisinin, becerilerin ve tutumların (KSA'lar) paylaşılması öne çıkmaktadır. 

Ameliyathane ekibindeki bireylerin bilgi, beceri ve tutumları ile takım çalışmasının koordine edilme 

mekanizmaları kapsamında kapalı çevrim iletişimi önerilmektedir. Kapalı çevrim iletişimi; ortamdan 

bağımsız olarak, gönderen ile alıcı arasında bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Davranışa yansıması 

açısından mesajın alınmasını sağlamak için ekip üyelerinin takibi, bir mesajın alındığını kabul etme ve 

mesajı gönderen ile mesajın alındığını, gönderilen mesajın istenen mesajla aynı olduğunu açıklama 

olarak belirtilebilir (King ve ark., 2008). 

SBAR 

Ameliyathanede en yaygın kullanılan iletişim yöntemi SBAR [Situation (durum), background 

(arka plan), assessment (değerlendirme), recommendation (öneri)]’dir (Yavuz van Giersbergen, 2015). 

SBAR; Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nin 2. Dünya Savaşı’nda geliştirdiği uçuş 

psikolojisi programından kaynaklanmıştır. Bu yöntem 1954 yılında devreye alınmış ve o tarihten 

itibaren çeşitli alanlarda uygulanmıştır. Anesteziyolojiye uyarlanması önce Avustralya’da uygulanmış, 

daha sonra da 1990’lı yıllarda İsviçre’de kullanılmaya başlanmıştır (Salzwedel ve ark., 2013). 

SBAR’ın kapsamlı bir şekilde kullanıldığı yerlerde bireyler yalnızca “Size bir SBAR vereceğim” 

cümlesini söyleyerek açıklanacak bilginin sırası alıcıya bildirilmiş olur. Durum kısa ve net olmalı, 
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alıcının dikkatini çekmelidir. Örneğin “Son birkaç dakika içinde 300 ml kan kaybettik” şeklinde 

durum iletilebilir. Arka planda durumu açıklamak için “Karın altı açıldığında, retraktör karaciğerin 

altında sokulduktan sonra ve karnın altında derin bir emiş başlattığında kan kaybı arttı” ifadesi 

kullanılabilir. Değerlendirme aşaması bir takdir ya da kritik düşünmenin bir parçası olup, tüm ekip 

üyelerinin probleme odaklanmalarına yardım edecek faktörleri ve katkı sağlayan analizleri barındırır. 

Değerlendirme için “Bu kanama fazla görünüyor. Sorunu bilmiyorum fakat ilgileniyorum” ifadesi 

örnek verilebilir. Öneriler dikkatli verilir. Bu aşamada cerrah ameliyathane hemşiresinin ya da 

anestezistin göremediği veya kaçırdığı bir şeyi fark ederek “Kanın nereden geldiğine mi bakıyorsun?” 

şeklinde ifade edebilir. SBAR’ın formatı, bilgileri ve düşünceleri paylaşmaktır. İyi yapıldığında 

öğrenmeyi teşvik etmektedir (Chard ve Makary, 2015; Yavuz van Giersbergen, 2015).  

I PASS the BATON  

I PASS the BATON programı Hasta Güvenliğini Savunma Bölümü (Department of Defense 

Patient Safety) tarafından geliştirilmiş olup, sağlık bakımında iletişimi geliştirmek için bilgi geçişini 

iyileştirme aracıdır [(Healthcare Communications Toolkit to Improve Transitions in Care)(Team 

STEPPS, 2006)]. I PASS the BATON’un açılımı aşağıdaki gibidir:  

I (Introduction): Tanıtımdır. Kişi kendini tanıtır.  

P (Patient): Hastanın adıdır ve yaş, cinsiyet, yer gibi diğer bilgileri de içermektedir.  

A (Assessment): Değerlendirmedir. Çalışanların, hastanın sorununa ne kadar yakın olduğunu 

ifade eder.  

S (Situation): Durumdur. O anki durum, olaylar, belirsizlikler ve son değişikliklerdir.  

S (Safety): Güvenliği temsil eder. Önemli laboratuvar bulguları ve diğer bilgiler gibi.  

B (Background): Arka planda olanlar olup; hastanın geçmiş öyküsü, hastalık öyküsü, 

kullanılan ilaçlar, aile öyküsü vb bilgileri kapsar.  

A (Activity): Yapılan girişimleri gerekçeleri ile birlikte açıklar.  

T (Time): Zamanı belirtir. Durumun aciliyetini, ne kadar zaman alacağını, ne kadar zamana 

gereksinim duyulduğunu gösterir.  

O (Ownership): Kimin sorumlu olduğunu belirtir. Ekip, hasta, aile gibi.  

N (Next): Sonraki beklenenleri ve değişiklikleri ifade eder (Chard ve Makary, 2015; (Yavuz 

van Giersbergen, 2015).  

The 5 P’s  

Bilgiler bireyler arasında aktarılırken, geçiş bilgilerinin yanlış anlaşılmasını ve ihmal 

edilmesini önlemek için basit listelerin kullanılması önerilmektedir. 5 P anlam olarak aşağıdaki şekilde 

açıklanmıştır:  

P (Patient): Hastaya ait demografik bilgilerin bir kısmı takip edilmektedir.  

P (Plan): Hastaya özel bakım planı yapar.  

P (Purpose): Bakım planındaki girişimlerin neden yapıldığını açıklar.  

P (Problem): Hastada görülen sorunları ifade eder.  

P (Precautions): Hastayı korumak için alınan önlemlerdir (Chard ve Makary, 2015; Yavuz 

van Giersbergen, 2015). 5P’nin ikinci versiyonu ise hasta, önlemler, bakım planı, problemler ve amaç 

şeklindedir (Chard ve Makary, 2015).    

  SWITCH 

Perioperatif uygulamalar için geliştirilen SWITCH, perioperatif ortamda kullanılan teslim 

aracıdır ve açılımı aşağıdaki gibidir:  

S (Surgical procedure): Cerrahi işlem 

W (Wet): Sıvılar vb  

I (Instruments): Ameliyat aletleri  

T (Tissue): Doku örnekleri  

C (Counts): Sayımlar  
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H (Have you any questions?): Herhangi bir sorunun varlığı. 

SWITCH ameliyathane dışındaki diğer sağlık bakım ortamlarında da kullanılabilir (Chard ve 

Makary, 2015).  

Hastanın ameliyathaneye kabulü ve ameliyathaneden teslimi 

Ameliyathanede iletişimin son derece önemli olduğu iki aşamadan biri hastanın 

ameliyathaneye kabulü, diğeri de hastanın ameliyathaneden teslimidir. Hasta kabulde, hastaya ait tüm 

bilgiler ve kayıtlar ameliyathane hemşiresine iletilmelidir. Ameliyat sırasında hastaya yapılan ve 

kaydedilen tüm bilgiler yazılı ve sözlü olarak derlenme hemşiresine teslim edilmelidir (Salzwedel ve 

ark., 2013).  

Kısaltmalar  

Ameliyathane ortamında zamandan kazanmak ve süreci hızlandırmak için çeşitli yazılı ve 

sözel kısaltmalar kullanılabilir.  Kullanılan kısaltmalar özellikle yeterli deneyimi olmayan ekip 

üyelerine mutlaka açıklanmalıdır. Hizmet içi eğitimlerde kısaltmaların kullanıldığı formların 

tanıtılması ve kısaltmaların ne şekilde kayıt edildiğinin açıklanması son derece önemlidir (Yavuz van 

Giersbergen, 2015).  

Ekip toplantıları 

Ameliyathanede etkili iletişimi sağlamak ve geliştirmek için, tüm ekip üyelerinin katılımının 

olduğu haftalık toplantılar yapılarak problemler tartışılabilir. Bu toplantılar ekibe değer verme, yeni 

fikirler yaratma, morali yüksek tutmak için değişiklikler yapma açısından önemlidir. Toplantı sonunda 

ekip içi iletişim gözden geçirilerek belirlenen problemlerin üstesinden gelmek kolaylaşacaktır (Yavuz 

van Giersbergen, 2015).      

Ameliyathanedeki hekim istemleri 

Ameliyathane ortamında sözel ve telefon istemi ile yapılacak uygulamalara ilişkin politika ve 

prosedür geliştirilmelidir. Sözel ya da telefon istemi ile test sonuçlarının laboratuvardan istenmesi 

durumunda; bilgiyi alan tarafından not edilmeli, okunmalı, alıcı tarafından yazılmalı, yeniden 

okunmalı ve doğrulanmalıdır (Joint Commission International Acreditation Standards for Hospital, 

2010).  

Hata raporlarının değerlendirilmesi  

Hasta güvenliğini sağlamak için sistem yaklaşımının kullanılabileceği belirtilmiştir. İletişim 

yetersizliğinden kaynaklanan tıbbi hataların raporlanması ve durum analizinin yapılması son derece 

önemlidir. Bu yaklaşım, hataları incelemenin yanı sıra ekibin başarılarını ve güvenlik tehditlerinin 

başarılı bir şekilde nasıl yönetildiğini incelemek için de gereklidir (Vincent ve ark., 2004). Ancak hata 

raporlamanın yetersiz olduğu görülmektedir (Azami ve ark., 2015; Bodur ve Filiz, 2010; Özata ve 

Altunkan, 2010; Hellings ve ark., 2007). Karayurt ve arkadaşlarının (2017) ameliyathanede çalışan 

sağlık profesyonelleri ve diğer çalışanlar ile yaptıkları çalışmada da literatürle uyumlu olarak hata 

raporlamada yetersizlik olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç  

Ameliyathanelerin karmaşık yapısal özellikleri nedeniyle tıbbi hatalara açık olması hasta 

güvenliğini tehdit etmektedir. Ameliyathanede hasta güvenliği kapsamında geliştirilmesi gereken 

etmenlerden biri de iletişim yetersizliğidir. Ekip içinde etkili iletişimin sağlanmasından temelde tüm 

sağlık çalışanları sorumludur. Güç birliği oluşturularak iletişimdeki engellerin ortadan kaldırılması 

cerrahi hastasının güvenliğinin oluşturulmasına büyük katkı sağlayacaktır.  
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RADYASYON 

 

Doç. Dr. Dilek AYGİN 

 

Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Ameliyathaneler gelişen teknolojiye paralel olarak üst düzey donanıma sahip üniteler olup hasta ve 

sağlık profesyonelleri açısından birçok risk faktörünü içinde barındırmaktadır. Ameliyathanelerdeki 

potansiyel risk faktörleri; radyasyon, atık gazlar, lateks alerjisi, travma, psikososyal riskler, kesici-

delici alet yaralanması, enfeksiyon, kimyasal etkenler, kimyasal bağımlılık, tıbbi atık uygulaması, 

tükenmişlik sendromu ve yangın tehlikesi olarak sıralanabilir. Bu derlemede, çalışan için radyasyon 

güvenliğinin nasıl olması ve sağlıklı çalışma koşullarının nasıl oluşturulması gerektiğine kısaca 

değinilecektir.  

Çalışanların iş performansı ve motivasyonlarının arttırılması için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının 

oluşturulması esas olup bu ortamın ameliyathanelerde sağlanmasının ise çok kolay olmadığı bilinen 

bir gerçektir. Buna rağmen olası biyolojik, kimyasal, fiziksel ve psikososyal risklerin belirlenmesi, 

olumsuz etkilerine karşı personelin eğitilmesi ve uygun önlemlerin alınması olumlu bir yaklaşımdır. 

Ameliyathanelerde radyasyon tanı ve tedavi amaçlı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır ve 

hasta/çalışan güvenliğini tehdit eden risk faktörlerinden biri olarak görülmektedir. Günümüzde 

ortopedi, üroloji, nöroşirurji branşları başta olmak üzere intraoperatif radyasyon kullanımı 

yaygınlaşmıştır (taşınabilir röntgen cihazları, lazer gibi iyonize olmayan cihazlardan yayılan 

radyasyon, X-ray ve fluoroskopi gibi radyolojik yöntemlerin kullanımı gibi). Radyasyonun bilinen 

etkileri dışında, ameliyathanede uzun dönem düşük doz radyasyon kullanımına bağlı gelişebilecek 

etkileri ise tam olarak bilinmemektedir. İyonize radyasyonun ışınlandığı dokudaki biyolojik etkileri; 

alınan toplam doza, doz oranına, radyasyon alan vücut miktarına, radyosensiviteye, yayılan 

radyasyonun tipine bağlı olarak sitokastik ve deterministik (nonsitokastik) etkiler olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Nonsitokastik etkiler; eritem, azalmış sperm sayısı gibi tahmin edilebilir ve önlenebilir 

olarak tanımlanırken, sitokastik etkiler ise genelde kendiliğinden ve tahmin edilemeyen olarak 

tanımlanmaktadır (örn; kanser veya genetik mutasyon). Radyasyonun olumsuz etkileri saatler içinde 

ortaya çıkabileceği gibi yıllar sonra da ortaya çıkabilir (ağrı, şişme, eritem, saç kaybı, katarakt, kanser 

ve genetik etkiler gibi).  Tiroid, gözler, eller ve gonadlar en çok etkilenen bölgeler arasında yer 

almaktadır.  

Günümüzde ameliyathanelerde radyasyon maruziyetini minimize etmek için evrensel olarak kabul 

edilmiş bir kılavuz yoktur. Ancak dünyada ve ülkemizde radyasyon güvenliği ile ilgili kuruluşların 

tavsiye ettikleri önlemlerinde ALARA (As Low As Reasonably Achievable) protokolü esas 

alınmaktadır. ALARA prensipleri ile radyasyon risklerinden kaçınmak için minimum doz radyasyon 

kullanarak maksimum fayda elde edilebilmektedir. Bildirilmiş olan kabul edilebilir maksimum doz 

tüm vücut için yıllık 5000 mrem’dir. Gerek “International Commission on Radiological Protection” 

(ICRP) tarafından yapılan bildirimler, gerekse ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 

protokolünün yanı sıra Amerikan Ameliyathane Hemşireleri Derneği (AORN)’nin yayınladığı 

radyasyon güvenliği kılavuzunun önerileri ve ülkemizde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon 

Güvenliği Yönetmeliği doğrultusunda önlemler alınabilmektedir.  

 Radyasyon güvenlik önlemlerinin ameliyat öncesinde ve ameliyat esnasında kurallara uygun 

olarak alınması çok önemlidir.  

 Etkin bir güvenlik programını profesyonel bir ekip oluşturulur, politika ve prosedürler 

geliştirilir,  

 Hasta ve çalışanın hamile olması durumunda gerekli önlemler alınır,  
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 Dozimetre kullanılmasına, tiroid kalkanı, kurşun gözlük, kurşun apron gibi koruyucuların 

giyilmesine, cerrahi ekip üyelerinin arkasında durabileceği mobil kurşun kapı yerleştirilmesine 

dikkat edilir,  

 Hastaya radyasyondan korumaya uygun pozisyon verilir,   

 Maruziyet süresini artırmamak, dolayısıyla hasta ve cerrahi ekip için riski artırmamak için 

ameliyat ve uygulanan prosedür en kısa sürede bitirilir, 

 Koruyucu cihazların alınmadan önce, kullanım sırasında ve sonrasında hasarlı olup 

olmadıkları gözlenmeli, bakımları uygun bir şekilde yapılmalı, önerilen şekilde saklanmalı, 

 Ekip içerisinde etkili iletişim kurulmasına, ortak terminoloji kullanılmasına dikkat edilmelidir.   

Sonuç olarak, cerrahi süreç esnasında radyasyon teknolojisi kullanımına bağlı riskleri anlamak ve 

radyasyona maruz kalan sağlık bakım profesyonellerini ve hastaları yeterli derecede nasıl 

koruyabileceğini bilmek güvenli uygulama için çok önemlidir. 

Kaynaklar 

1. Andsoy  I.I. Cerrahi ekibin bilmesi gereken bir konu: ameliyathanelerde yangın riskleri nelerdir? 

Yangın güvenliği nasıl sağlanmalıdır? TAF Preventive Medicine Bulletin, 2013, 12(4). 

2. Çobanoğlu A. Risks arising from the operating nroom environment and health worker safety. 

Yavuz M, Özbayır T, Korkmaz FD, Kaymakçı S. Eds. 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane 

Hemşireliği Kongre Kitabı. İzmir: Meta Basım, 2009.p.258. 

3. Sönmez M, Yavuz M. Staff safety in operating room. Yavuz M, Özbayır T, Korkmaz FD, 

Kaymakçı S. Eds. 6.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Kitabı. İzmir: Meta Basım, 

2009.p.255-257.  

4. Vural F, Fil Ş, Çiftçi S, Dura AA, Yıldırım F, Patan R. Ameliyathanelerde radyasyon güvenliği; 

çalışan personelin bilgi, tutum ve davranışları. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2012;3:131-136. 

5. Eti Aslan F, Kan Öntürk Z. Safety Operating Environment: Biological, Chemical, Physical and 

Psychosocial Risks, Effects and Precautions. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı 

Dergisi. 2011; 4 (11): 133-140. 

6. Çeçen GS, Öçmen S, Bulut G, Çolak M, Yıldız M. Eğitim Hastanesi Ortopedi Ameliyathanesinde 

Flouroskopi Kullanımı ve Radyasyondan Korunma. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp 

Dergisi, 2003, 16(3):156-8. 

7. Alotaibi M, Saeed R. Radiology nurses’ awareness of radiation. Journal of Radiology Nursing 

2006;25:7-12. 

8. Barr JMB, Schiska AD. Radiologic safety: Historical perspectives and contemporary 

recommendations. J Radiol Nurs 2005;24:6-10. 

9. Fencyl JL. Guideline Implementation: Radiation Safety. AORN Journal. December 2015, Vol. 102, 

No.6 

10. Kaplan DJ, Patel JN, Liporace FA, Yoon RS. Intraoperative radiation safety in orthopaedics: a 

review of the ALARA (As low as reasonably achievable) principle. Patient Safety in Surgery 

2016;10:1-7. 

11. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 

24.03.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23999. 

12. Heron JL, Padovani R, Smith I, Czarwinski R. Radiation protection of medical staff.  European 

Journal of Radiology  2010;76:20–23. 

13. Butler RB, Poelstra KA. Risks of excessive intraoperative radiation. Semin Spine Surg 

2008;20:175-180. 

14. Butler RB, Poelstra KA. Techniques to minimize intraoperative radiation exposure.  

 

 

 



159 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 
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Good afternoon and thank you for inviting me to your conference once again, to give a paper. Thank 

you for your support to be here and to contribute, I am excited to be back in Turkey.  

You have asked me to speak about professionalism in perioperative nursing - before I go any further I 

would like to say that I am not going to give you a highly academic paper. I am going instead to 

explore some of the concepts which I believe make us what we are, who we are, and why many of us 

have had very long careers in this one special area of nursing practice. What is it that makes us stay in 

our speciality? The speciality is not without its downside; long unforgiveable hours sometimes on our 

feet, with only a narrow camera view of the operation, or worse our patient is completely asleep for 

hours on end and wakes in pain! But there are very many positive aspects too, which we can review 

and be proud of.  

First let us explore what is professionalism? What does it mean to you?  The definition says that it is 

The conduct, aims or qualities that characterise or mark a profession or professional person or 

alternatively the following of a profession for gain or livelihood.  There is no consensus in the 

literature as to the meaning of professionalism, although there are several attributes which are agreed 

upon.    The Merriam- Webster dictionary defines a profession as “a calling requiring specialised 

knowledge and often long and intensive academic preparation”.  So we are beginning to find some of 

the other special aspects for us to look at.  

I asked 20 of my friends around the world to give me three words to encapsulate perioperative 

professionalism. These are what they came up with. Knowledgeable, caring and collaborative came up 

most often.  

What about specialised knowledge? Do we have a specialised body of knowledge? I think that 

perioperative nursing has a body of knowledge which together is theoretical, practical, technical and 

clinical. It is not always evidence based, although we are improving on the body of evidence slowly.  

Does that add up to a specialised knowledge – well yes it does, it is definitely unique in hospital 

nursing. Many ward nurses would be quite out of their comfort zone, if they were asked to come to 

theatre and do a perioperative shift. Whereas we might not like it; we could manage a shift on the 

ward. Application of our expert knowledge in the practical field affects patient outcomes positively. 

For example, when we are placing the patient into a particular position on the operating table for 

surgical access by the surgeon we use many different aspects of our nursing and perioperative 

knowledge, to ensure that there is no possibility for friction on the skin during surgery thus causing the 

patient pressure ulcers. This is our unique clinical knowledge, based on expert assessment which is not 

shared or applied by other professional groups who work in the operating theatre.  

      PROFESSIONALISM IN PERIOPERATIVE 

NURSING 

 

RGN DMS Kate WOODHEAD 

 

Operating Departments in the National Health Service in UK. 
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The Registered Nurses’ Association of Ontario did some extensive work on healthy workplace 

environments, to try to ensure that nurses who had qualified were supported appropriately to stay in 

the profession. One of the large pieces of work which they did was to examine professionalism in 

Nursing. I have not borrowed their work, but I will use their framework to describe how I think 

professionalism and perioperative nursing and it’s special attributes, fit together.   

The perioperative knowledge that we have, we take years to learn and never stop learning, but we also 

have to be able to apply it to the situation in front of us, as it dynamically changes with evidence and 

research, as well as teach it to others effectively and select aspects of it, to ensure that other cadres of 

nurses understand what it is they need to know.  

We have to be able to use the evidence base of our practice and ensure that other professionals in our 

surgical teams know that we understand the rationale for why we are doing what we are doing. One 

aspect of infection prevention which we regularly find at the centre of inter-professional disputes in 

theatres, is the practice of pre-operative shaving. Yes, I know, we shouldn’t be doing it- all the 

evidence stacks up that indicates that micro-abrasions on the skin in the area of the surgical incision, 

creates a perfect environment for the development of surgical site infection. We know that 15.9% of 

our patients in Europe go on to develop a surgical site infection (SSI). Yet, so many patients still come 

to theatre having been shaved on the ward, or into theatre having been shaved in the anaesthetic room. 

The National Institute for Health and Care Excellence, Clinical Guideline 74 guidance is clear about 

not doing it, citing all the randomised controlled trials and meta analysis but the evidence is ignored 

by many colleagues. We need to be able to marshall a good evidence based argument for those who 

have not read the evidence, in order to change practice and ensure our patients do not get an SSI.   

We need to be able to synthesize the evidence, fact, opinion and data from multiple sources in order to 

be able to define the answer to the problem and so speak up for our patient.    

Perioperative care is a complex subject, containing information and knowledge from so many different 

disciplines, surgical specialities, anaesthesia, pain management, infection prevention, human factors, 

psychology, perioperative medicine and perioperative nursing.  

Some of us work with many different speciality surgeons and anaesthetists each weekday we need to 

be able to gather, balance and utilise information from the many different aspects of care. Those of us 

who work in a stable team that practises one speciality will know that their knowledge of the variety 

of different operations and the technical knowledge needed daily to ensure finely balanced equipment 

is fully functioning to be effective and safe for the patient, are equally professional. It is about depth 

and breadth of knowledge from many sources that add up to our professional knowledge base.  

The other key element of using our professional knowledge appropriately is the teaching which we do 

with our patients and their families. We make professional judgements as we teach our patients about 

what they are likely to know already, what they might want to know and what might frighten them.  

We use all the skills of effective listening and  communication with them, as well as with our 

multidisciplinary team members to co-ordinate, direct and provide collaborative care with other 

colleagues.    

We need to have a continuous professional curiosity about the art and science of nursing, so that we 

learn more. The spirit of enquiry which propels us to continue to learn throughout our career should be 

continually stimulated to keep us learning.  The spirit of enquiry energises us so that we are able to ask 

questions intelligently, apply our knowledge and adapt it to the situation in hand.  By adding to our 

knowledge on a continuing basis, we should be better decision makers, better critical thinkers – when 

we need to make an informed choice on behalf of a team member or patient. As we know from 

Benner’s work in 1980’s, an expert makes a different assessment based on patterns of previous 

experiences whilst a novice nurse will base their judgement on steps and procedures.   

 We have to desire new knowledge – as all of you are demonstrating by being here at conference, part 

of your commitment to life- long learning. The ability to question the new knowledge you have 
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gained, is also important. You will need to ensure that you are open minded about the information you 

receive, and how you may apply it in future.  It may mean you need to go away and do some literature 

searches and find out more. Read ‘around’ the subject.    

All the knowledge we gain and learn to apply in practice, has to be placed carefully into the 

frameworks for nursing which include professional regulation, our scope of professional practice, our 

codes of ethics and codes of conduct. We have to manage our practice within the safety frameworks 

which have been set up, to ensure we are accountable for our practice. The professionalism of nursing 

requires that we all work within these parameters and answer for the care we deliver as well as being 

responsible for our actions and omissions.  

In perioperative nursing we have standards and recommended practices which we need to adhere to so 

that we can demonstrate understanding and knowledge. We have curriculum for our training courses 

to ensure that we receive a rounded education in the speciality.  When we do the off duty we ensure 

that there is a sufficient skill mix to effect safe surgery on any given day although we may not know 

what surgery is planned for that day. These are all aspects of nursing accountability.  

There are many occasions in practice when perioperative nurses demonstrate their accountability for 

patient care – such as the maintenance of aseptic technique, the application of patient warming, the 

awareness of dignity for patients in the operating room, our key role in accounting for swabs/ sponges 

and instruments.  We actively engage in maintaining and improving quality care and patient safety.     

We work in serious and thoughtful ways to ensure that the team around us shares our knowledge, our 

motivation and our ways of professional working particularly if we are perioperative leaders.    

Accountability also encompasses knowing our weaknesses (as well as our strengths) and being able to 

ensure that as we move along in life, that we can recognise and find the areas which we need to pay 

attention to and develop further.  We hold ourselves accountable to our patients and if we make a 

mistake we treat ourselves the hardest. Our accountability is held close to our  personal honesty and 

integrity.   Professionals show that they keep their word, demonstrate the highest levels of patient 

confidentiality, are honest with our patients and do what we say we will do. We should be able to be 

trusted by our colleagues and our patients, at all times and forever.  

Autonomy is always a word which is mentioned in the context of professionalism. There is not 

apparently very much autonomy demonstrated in perioperative care because so much of what we do is 

practiced in multidisciplinary teams. Autonomy is the freedom to act on what you know, make 

independent clinical decisions and to act in the best interest of the patient.  I would argue that in an 

urgent or emergency situation during surgery, the way that experienced nurses behave in making 

clinical decisions within our scope of practice, to assist the surgeon take the correct action; is without 

any doubt, application of autonomy in practice.   

Professionalism also involves advocacy. Patients and their families deserve our full protection. We 

have to be able to put ourselves in their position, helping them, to learn what they need to know.  I 

recently saw a very upsetting video of a patient who has a weeping, suppurating wound following her 

abdominal surgery. A year after her operation, she was still off work, replacing her dressings more 

than once daily, finding difficulty standing for long, sleeping and washing countless changes of 

clothes each week. When she was asked what was the worst part of having a surgical site infection- 

‘oh no, I don’t have an infection’ she said, ‘they’d have told me at the hospital’. Total trust and no-one 

at the hospital had been able to be honest with her, that they had caused her harm.   

Not only do we need to have great awareness for the safety of our patients at all times, but we need to 

be prepared to speak up if we see any aspects of safe quality care being compromised during 

preparation for or during surgery and recovery. Advocacy is implicit in the role of the perioperative 

nurse, and an essential component of professional practice.  

 The World Health Organisations’ Safe Surgery Saves Lives , where I was the only perioperative nurse 

on the expert group until I was asked to recommend colleagues,  needed very clearly to ensure that 
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speaking up for patients was a key part of patient safety in surgery. The checklist gives all members of 

the team and visitors permission to speak up if they see something wrong, for example wrong site 

surgery , an X-Ray displayed incorrectly and there are many opportunities for breaches of aseptic 

technique, wrong medications on the instrument trolley and many other key safety actions. Any team 

member is enabled by the checklist to stop the team in it’s tracks before harm occurs. Hierarchy is set 

aside by the surgical checklist, empowering all team members.  Advocacy at it’s best.   

There are few better opportunities for acting on behalf of the patient than doing so in the perioperative 

environment where for the most part patients are either heavily sedated or anaesthetised and unable to 

look out for themselves. As the patient’s advocate, the perioperative nurse has a professional 

obligation to ensure the patient’s physical, emotional and ethical needs are met, and must be ready to 

intervene to protect the patient’s safety. This may include if policies and procedures are not being 

followed or when potential for injury exists without intervention.  

   We also need to extend advocacy to our colleagues – within our teams. Senior staff and leaders have 

to be aware and stop difficult behaviours developing. There can be horizontal violence and bullying 

between team members.  

As you know, if there is poor behaviour by a surgeon, rudeness, assault, sarcasm or worse, at the 

beginning of the operation or operating list; it is not a good time to be “having a word”. Speaking in 

the moment may possibly compromise care for that patient and there is evidence to suggest that 

patient outcomes are worse, if the moment chosen is the wrong one.  So the correct time must be 

chosen.  The perpetrator must not be allowed to leave the unit at the end of the day without tackling 

the behaviour. I have had many a “word” in my office, nowhere near the staff, patients or other 

medics.   

However, if there is behaviour which may put the patient in an immediately unsafe position, then the 

situation needs to be dealt with straight away, for example a surgeon or anaesthetist arriving for the 

operating list, intoxicated by drugs or alcohol, it must be managed immediately before any patient is 

harmed.     

Do you know about Code Pink? Code pink is a process used in some hospital operating rooms in USA 

where if a surgeon is behaving badly, especially if he is being rude to the scrub nurse, a code pink can 

be called. This allows any spare nurses from anywhere in the operating department, to surround the 

surgical field and the team where the bad behaviour is being exhibited. They stare at the perpetrator in 

complete silence – a very powerful tool which has a good impact on behaviour change. Colleagues 

advocating for colleagues. 

The teamwork within perioperative nursing is a critical aspect of how we each apply our 

professionalism to the role. There are few aspects of perioperative nursing which are not team based, 

so our collaborative partnerships with team members are critical to patient safety, to applying 

standards of practice and of being able to develop aspects of practice which are individual to the 

patient.  

The commitment which we have to delivering high quality safe care to our patients should also extend 

to our colleagues. Professional practice is based on good collegial relationships between team 

members and other healthcare professionals in the broad surgical team. We must also ensure that our 

collegial relationships encompass our students in the environment, visitors such as medical device 

representatives and many other colleagues such as radiographers.  

In order for us to be effective professionals within the team setting, we should be clear about our own 

role. True collaboration results in a work culture where joint decision making and communication 

between nurses and other professionals becomes the norm. There are a number of skills which help 

with forming effective collaborative relationships with other team members, these are knowledge, 

trust, mutual respect, integrity, shared responsibility and a willingness to share. These are integral to 

successful collaboration.  
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In the recent past, ten years or so, a most important new science has come to the fore which is integral 

to our perioperative practice. That is patient safety science and some of the work which is fundamental 

to understanding why we make mistakes in health care is the human factors approach.   Human factors 

refer to the environmental, organisational and job factors and human and individual characteristics, 

which influence behaviour at work in a way that can affect health and safety. In short, human factors is 

concerned with what people are being asked to do (the task and its characteristics), who is doing it (the 

individual and their competence) and where they are working ( the organisation and it’s attributes), all 

of which are influenced by the wider societal concern, local and national.   

Human Factors which are especially important to the perioperative team, as identified by the 

University of Aberdeen is what they call, non-technical skills. There are of course, technical skills but 

those factors which enable the team members to work effectively together are non-technical.  I think 

these skills are fundamental to perioperative nursing, to me and to you in doing your job well.  

They have isolated three non technical skills which they describe as the social and cognitive skills 

which complement technical skills for safe and effective task performance. Intraoperative non 

technical skills is a behavioural rating system developed by a multi – disciplinary group comprising 

perioperative nurses, surgeons, anaesthetists and psychologists.  

See what you think, I think these three categories complete the list of special characteristics which 

describe the professionalism of perioperative nurses. 

Communication and team work –they suggest that this includes, sharing information, knowledge, 

goals and understanding among team members, to facilitate smooth progression through the surgical 

procedure. Sub themes are acting assertively – and we know we have to do that with some surgeons. 

We have to use the appropriate level of confidence to seek clarification/ make a point and adapting our 

own manner of communicating to best facilitate effective teamwork.  

They identify exchanging information – seeking and giving enough detailed information to ensure a 

shared understanding among team members. This aspect to me is critical to patient safety. In US, we 

know that nearly 70% of sentinel events find poor communication as a root cause of the incident. 

Lingards work in Canada on perioperative communication failures, describes communication that is 

too late to be effective, content which is not consistently complete and accurate, key individuals are 

excluded and issues are left unresolved until the point of urgency. You can see how many of these 

may be the foundation of never events.  

The next non technical skill is around co-ordinating with others in the team – which is around 

interacting with other team members, sharing thoughts and ideas and performing physical tasks in a 

collaborative manner which facilitates the smooth flow of work in the surgical procedure.    

The next set of nontechnical skills and the one which really engages me is called situational 

awareness.  This is all about developing and maintaining overall awareness of relevant aspects within 

the theatre environment, the patient, team, time, instruments, and equipment, by watching and 

listening, understanding what the cues mean and anticipating what might happen next.  

So this skill comprises of gathering information – from all the sources in the theatre, other staff 

speaking, bleeps of the anaesthetic monitors, watching body language and other non verbal signals and 

frequent scans of the whole environment.  

When we do this we recognise and understand information which we interpret, comparing it with 

other patterns of previous events we have experienced.  We then use that knowledge to anticipate what 

may happen next. In so doing we can prepare for many different eventualities.  

And finally, they describe task management. This is all about organising resources to achieve 

individual and team orientated goals and maintaining standards with minimum stress to the team. This 

comprises of planning and preparation, so that equipment is all where it should be when it is needed, 

ensuring that people and things are in the right place at the right time for the correct patient.   
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It is also about meeting the standards of care ensuring appropriate patient and staff safety goals have 

been met and that best practice guidelines have been met. The manner by which this has to be 

undertaken, is calmly and efficiently with no apparent stress. No emotional outbursts, no tears, no 

raised voice and appropriate delegation or assignment of a specific task to someone else. Get the 

anaesthetic assistant to get you a new suture!  I am sure that you can think of plenty of times when you 

needed apply some of these elements to completing the job in hand.  

To conclude, you may have thought of many other characteristics of professionalism in perioperative 

practice, but I have covered what I think are the main attributes. I could not put them in any particular 

order of importance, but the ones I feel are most engaging are the spirit of enquiry and situational 

awareness. With those two on your shoulders, you will be a great perioperative nurse! A great 

professional perioperative nurse! Good Luck! 

Thank you  
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Nosocomial infections (NI) due to antibiotic-resistant bacteria are a major safety concern for 

healthcare providers and patients. NI-prevention is needed in order for hospitals to become safer 

ensuring patient safety. In 2009, the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 

made general recommendations on NI-prevention in the European Union (EU).The first-ever EU-wide 

survey on NI-prevalence conducted in 2011 found a NI-rate of 5.6% (2.3%–10.8%), with the NI-rate 

in Greece be 9%, the fifth higher NI-rate among the EU-member states. In 2009, a European Council 

Recommendation on surgical site infection (SSI)-management was also issued. The first-ever EU-

wide survey on SSIs conducted in 2010/11 found that SSI-rates varied greatly from 0.7% in knee 

prosthesis, a clean procedure, to 9.5% in colon surgery, a dirty procedure. The 2009 annual report on 

surveillance across the EU-member states revealed an AMR-rate of 50% for third-generation 

cephalosporins, aminoglycocides and quinolones in Greece. An emergence of carbapenem-resistant 

Gram-negative pathogens (CRGNs) occurred in the country, with a high carbapenem resistance-rate of 

43.5% shown in NIs caused by Klebsiella bacteria. In 2010, the Hellenic Centre for Disease Control 

and Prevention (HCDCP) developed the Action Plan to Combat Infections due to Carbapenem 

Resistant Gram-negative Pathogens in Acute-Care Hospitals. The 2010/12 study conducted in 65 

Greek children infected with CRGNs –the largest series of paediatric patients with NIs due to CRGNs 

ever– found that SSIs accounted for 12.7% of the NIs due to GRGNs, causing a major public health 

concern as only minimal data on paediatric SSIs existed in the EU at the time. In 2013, a study 

estimated a paediatric SSI-rate of 2.2% among 553 Greek children having undergone surgery, while 

hospital organisation attribution of blame or liability in case of NIs was embedded into legislation for 

the first time in Greece. The ECDC had developed Evidence-based Guidance on Perioperative 

Antibiotic Prophylaxis (PAP) since 2010 but the first-ever EU-wide survey on adherence to the 

guidance was conducted in 2011/12 showing that single-dose and one-day duration PAP-schemes 

were preferred in 41% of surgical procedures in general population. The first-ever study on adherence 

to PAP-guidelines conducted in 2013 in Greek paediatric surgical clinics found an adherence rate of 

5.6% that was seven-times lower than the EU-adherence rate for general population. To increase 

adherence, educational interventions targeting paediatric surgical stakeholders, including paediatric 

surgical nurses, were performed in the two major Greek paediatric hospitals. The educational activities 

included reviewing the PAP-principles and SSI-prevention, presentation of AMR-development and 

SSI-management, rationale of adherence to guidelines, and the potential healthcare cost savings. A 

team-building coupled with task-appointment was deemed an appropriate tool to enhance adherence. 

Paediatric surgeon’s task was to determine the indication for PAP, the appropriate type and dosage of 

antimicrobial and the PAP-duration. Paediatric surgical nurse’s task was to be responsible for 

antibiotic stewardship. During the interventions in Greek paediatric surgical clinics, nurses have 

become less reluctant to inquire about changing or stopping administration when appropriate; they 

energetically acted as the last safeguards against SSIs due to antibiotic-resistant pathogens. Results 

from pre- versus post-intervention period evaluation were highly encouraging. A significantly huge 

improvement by 70.9% was shown regarding paediatric surgical patients’ receiving the appropriate 
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PAP and PAP-duration was reduced from five to one day, while no increase in SSIs was 

demonstrated. The 2014 Ministerial Decree on Nosocomial Infections’ Prevention and Control 

Measures, especially referred SSIs and established education of stakeholders, including nurses, in line 

with the 2014 call of the World Health Organization for coordinated action by many stakeholders to 

prevent the serious global AMR-threat. In 2015, the first-ever HCDCP’s Guidelines on Nosocomial 

Infections’ Prevention and Control to be implemented in Greek hospitals were released. This 

demanding effort to combat NIs was supported by Greek hospitals’ organisational shift from 

bureaucratic to participatory managerial model and transformation into learning organisations. In 

Greece, educational interventions are promoted by the Paediatric Surgical Nursing training’s inclusion 

in the Specialty of Paediatric Nursing, and in various Master and PhD programmes. The Greek 

Operating Room Nurses Association (GORNA) has organised workshops on SSI-prevention, within 

the frame of its Annual Greek Congress of Perioperative Nursing. This effort has been intensified 

since the 2010 CRGN-emergence in Greece and preceded the 2016 Global Guidelines of the World 

Health Organization for the Prevention of Surgical Site Infections’ acknowledgement of the role of 

professional societies, such as the GORNA, in preventing SSIs from occurring. By taking it one step 

further, the GORNA has become an active member of the newly-convened Greek Guidelines 

Development Group for Surgical Site Infection Prevention Guidelines in September 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 

ZIT PANEL 

 

 
 

          

 

Obezite vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlanan ve yaşam süresini kısaltan, 

diyabetten kalp hastalığına, infertiliteden kansere kadar çok çeşitli ciddi sorunların eşlik ettiği 

ilerleyici bir hastalıktır. Obezite prevelansında artış, cerrahi tedavi dışındaki seçeneklerin başarı 

oranlarındaki yetersizlik cerrahi tedaviyi ön plana çıkarmıştır. Son 20 yılda dünyada ivme kazanan 

obezite cerrahisi ile günümüzde uygulanan cerrahi tedavi seçenekleri hakkında uzun dönem sonuçlar 

elde edilmeye başlanmıştır. Cerrahi tedavi bu yandaş durumların iyileşmesinde, tamamen 

düzelmesinde ve obeziteye bağlı yeni sorunların ortaya çıkmasını önlemede oldukça etkindir. Kilo 

kaybı ile obez kişilerde artmış enerji, hareketlilik, özgüven gibi fizyolojik ve psikolojik kazanımlar da 

elde edilebilir. Obezite cerrahisinin primer amacı kilo verdirmektir ve tüm cerrahi işlemlerde uzun 

dönemde ortalama %47 ile 70 oranlarında değişen fazla kilolarda kayıp elde edilir. Cerrahi tedavinin 

yeterli kilo kaybı yanısıra olumlu metabolik etkileri de mevcuttur. Diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, 

tıkayıcı uyku apnesi, gastroözojageal reflü, artrit ve bel ağrısı, üriner inkontinans, gut, paratiroid, tiroid 

fonksiyon bozuklukları, alkol dışı karaciğer yağlanması, siroz, astım gibi obezite ilişkili 

komorbiditeler cerrahi tedavi ile etkin şekilde düzeltilebilmekte ve hastalar daha sağlıklı ve kaliteli bir 

yaşama kavuşabimektedir. 

 Uygun hastalarda donanımlı bir obezite merkezinde multidisipliner bir yaklaşımla, deneyimli 

bir ekip tarafından yapılan düşük mortalite ve morbiditeye sahip obezite ameliyatları kalıcı kilo 

vermede en etkin tedavi seçeneğidir. 
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Obezitenin Güncel Durumu 

DSÖ tahminlerine göre 2015 yılı için dünyada 108 milyon çocuk ve 700 milyon erişkin 

obez durumda. Dünyadaki aç insan sayısı 731.694.500, obez sayısı 687.954.000. ABD’de 

obezitenin sağlığa günlük maliyeti 360.000$, kilo vermek için günlük harcanan 130.000$. ABD’de 

19 yaşından büyük kadınların %35’i ve erkelerin %31’inin obez olduğu ve bu rakamın yaklaşık 

olarak 100 milyon kişiye ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu artış hızı devam ederse 2025 yılında 

%50’nin üzerine çıkacağı öngörülmektedir. 

Dünyada son yıllarda gittikçe artan tüketim çılgınlığı, sedanter yaşam ve stres  gibi faktörlerin 

tetiklediği obezite sorunu insan sağlığını kanserden bile daha çok tehdit eder hale geldi.  Obezite 

konusunda sağlık sistemi yönetimlerinin ciddi önlem almaması, dahili branş hekimlerinin tedavi 

konusuna pek ilgi duymamaları ve toplumun obezite hastalığının farkında olmaması vb. durumlar 

nedeniyle obez bireyler kolay ve hızlı çözüm olarak cerrahi limanına sığındılar. Maalesef yetersiz 

planlamalar nedeniyle sayıları çok fazla olan ve en ağır işleri yapmalarına rağmen diğer hekim 

gruplarına göre en düşük kazanca sahip olan Genel cerrahi uzmanları, bariatrik cerrahi işine büyük bir 

heyecanla girdiler.  

Günümüzde Bariatrik cerrahide dönen para miktarı en zorlu kanser ameliyatlarından bile fazla, 

Bariatrik cerrahi medyadaki en populer konulardan birisi ve belki de en önemlisi olumlu sonuçlar 

konuşulurken, olumsuz sonuçlar göz ardı ediliyor.  Obezite ameliyatları çok basit, kolay ve 

mükemmel sonuçlara sahip gibi bir algı sosyal medya platformlarında insanları etkiliyor. Ameliyat 

sonrası ciddi komplikasyonların hatta ölüme varan sonuçların olabileceği konuşulmuyor bile. 

Son yıllarda pek çok araştırma hem kardiyovasküler (hipertansiyon, kalp yetersizliği, koroner 

arter hastalığı vb.) hem de non-kardiyovasküler hastalıklarda (yaşlılık, kronik böbrek hastalığı, kanser 

vb.) obez olmanın mortalite açısından avantaj yarattığını göstermiştir. Hatta diyabet hastalarında bile 

kilolu ve obez olmanın kardiyovasküler ölüm açısından bir avantaj yarattığını gösteren prospektif 

çalışma verileri mevcuttur. Günümüzde “obezite paradoksu” olarak adlandırılan bu durumun nedeni 

kesin olarak bilinmemektedir. 

Bariatrik Cerrahinin Güncel Durumu 

2011 yılında tüm dünyada uygulanan bariatrik cerrahi sayısı 340.768 iken; 2013 yılında % 

95.7’si laparoskopik olmak üzere toplam 468.609 bariatrik prosedür gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Laparoskopinin bariatrik cerrahi dünyasında devrime yol açtığı yadsınamaz. Laparoskopik bariatrik 

cerrahinin tüm avantajlarına rağmen postoperatif komplikasyonlar ve mortalite oranları  çok düşük 

değildir. Bir çalışmada, yılda 10’dan az vaka yapan cerrahlarda mortalite % 5 iken 10’dan fazla yapan 

cerrahlarda bu oranın % 0.3’e düştüğü saptanmıştır. 

Bariatrik cerrahi de komplikasyonların  yaklaşık %15 hastayı etkilediği tahmin ediliyor. Bu 

rakam deneyimsiz cerrah ve problemli  hasta gibi faktörler ile çok daha yukarılara çıkabiliyor.  

Bariatrik cerrahi tabi ki obeziteye bağlı fizyolojik ve psikolojik pek çok sorunu çözüyor. Ancak bu 

hastalar cerrahi öncesi ve sonrası multidisipliner şekilde ele alınmadıkları takdirde cerrahi dışı 

faktörler cerrahi süreci de olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin bazı merkezler hastanın cerrahi öncesi kilo 
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vermesini sağlayarak hastanın metabolizmasını kilo verme sürecine hazırlamakta ve operasyon 

sonrasında problemleri en aza indirmektedir.  

Ameliyat sonrası süreçte de bu hastalar yakın takip altında olmalı ve yine multidisipliner 

yaklaşımla zayıflama sürecine uyumları ve tekrar kilo almamaları sağlanmalıdır.  Bu hastalar için 

hastane faktörü dışında, aile ve çevre desteği de çok önemlidir. Aile ve çevre desteği olmayan bir 

hastanın, doktorunun da takibinden çıkmış ise tekrar kilo alması kaçınılmaz olacaktır.  

Baritrik Cerrahiye Neden Hayır? 

Öncelikle obezite nasıl tedavi edilmelidir? Obezite tedavisinde kullanılan yöntemler 5 grup 

altında toplanmaktadır. Bu yöntemler; 

1. Tıbbi beslenme (diyet) tedavisi: 

 Obeziteye neden olabilen hatalı yeme davranışlarının en önemlileri şunlardır :  

• Normalin üstünde besin tüketimi,  

• Özellikle çalışan kişilerde sağlıklı besinler yerine yenmeye hazır, enerji yoğunluğu yüksek 

besinleri çok tüketmesi.  

• Akşam eve geldikten sonra yemek zamanına kadar atıştırmak ve sonra tekrar yemek yemek.  

• Hızlı yemek, büyük lokmalar almak, az çiğnemek, çatalı kaşığı elinden hiç bırakmamak,  

• Öğün atlamak, öğün aralarında sürekli bir şeyler atıştırmak,  

• Yemek yerken başka aktivitelerle uğraşmak (sohbet etmek, TV seyretmek, okumak vb.)  

• Uzun süre sofrada kalmak,  

• Sıkıntılı, stresli ve öfkeli durumlarda aşırı yemek,  

• Ziyaret ve davetlere sık sık katılmak ve ikramları reddedememek,  

• Akşam yemeğinden sonra yatıncaya kadar sürekli yemek,  

• Gece uykudan uyanıp yemek yemek,  

• Su içmemek veya az içmek, yerine yüksek enerjili içecekleri tercih etmek. 

2. Egzersiz tedavisi : 

Genel olarak her yaştaki hasta için günde ortalama 30-45 dakika süren ve mümkünse 

haftanın her günü yapılan orta düzeyde bir fiziksel etkinlik önerilmelidir. 

3. Sosyal ve Psikolojik destek,  Davranış tedavisi:  

4.  Farmakolojik tedavi:  

İdeal bir obezite ilacı:  

• Dozla ilişkili kilo kaybı sağlamalı  

• Ulaşılan hedef kilonun devamlılığını sağlamalı  

• Uzun süreli kullanımında da güvenilir olmalı  

• Tolerans geliştirmemeli  

• Kötü kullanım ya da bağımlık yapmamalıdır 

5.  Cerrahi tedavi endikasyonları   

• BKİ >40 kg/m2 olması  

• BKI >35 kg/m2 ve obezite ile ilişkili komorbiditelerin (tip 2 diyabet, OSAS, ciddi HT vb.) 

tıbbi tedavi ve yaşam biçimi değişiklikleri ile kontrol edilememesi.  

• Cerrahi dışı yöntemleri daha önce uygulamış fakat başarısız olmak 

Bariatrik cerrahi sonrası elbette her şey bitmiyor, hastaların duymak istemedikleri şeyler 

söyleniyor:  

-Ekmek yeme! 

-Kahve, çay şekersiz olacak! 

-Pilavı, makarnayı unut! 

-Tatlı mı, asla adını bile anma! vb. 

Hastalar için operasyon sonrası dönemin en zor yanı da bunlara uymak. Bunlara sıkı şekilde 

uyabilen bir hastayı ameliyat etmeye gerek var mı? Operasyon sonrası özellikle ilk yıldan sonra 
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hastaların ne kadarı tekrar obez oluyor ya da olacak? Tekrar obez olan ve tekrar opere olması gereken 

hastalar ile cerrahlar arasında nasıl ilişkiler olacak? 

Bariatrik cerrahinin kontrol dışı ve plansız şekilde aşırı yapılır hale gelmesi, komplikasyonları 

olması gerekenin çok üzerine çıkarmış, ayrıca bu alanda aşırı bir maliyet yükü oluşmasına neden 

olmuştur. Obezite bir hastalık olarak ele alınmadığı ve obezite hastalığına özel klinikler kurularak 

cerrahi dışı tedaviler desteklenmediği sürece bariatrik cerrahi hastalar için kurtarıcı mucizevi çözüm 

olarak görülmeye devam edecektir. 

Günümüz toplumlarında, bariatrik cerrahiye harcanan rakamlar göz önüne alındığında Sağlık 

Bakanlığı ve diğer yönetim pozisyonundaki kurumlar, ortak çalışmalar sonucunda ciddi kararlar alarak 

ve multidisipliner, donanımlı, tamamen obezite odaklı merkezler kurarak obezite sorununa  çözüm 

aramalıdır. Obezite Klinikleri özellikle büyük hastanelerde artık mutlaka olmalıdır. Ciddi önlemler  ve 

toplumsal destek ile obezite mümkünse hastalık halini almadan önlenmelidir.  

Avrupa Obezite Derneği (EASO), Avrupa’daki obezite merkezlerinin standardizasyonunu 

sağlamak amacıyla bir akreditasyon mekanizmasını işletmeye başlamıştır. Belirlenen kriterlere 

uygunluk esasına göre obezite merkezleri üç yıllığına akredite edilmekte ve bu süre içinde bu kuruluş- 

lardan ortak araştırma ve eğitim programlarına katılım beklenmektedir. Ülkemizde de obezite 

merkezleri kurulmalı ve bu akreditasyon süreçlerine katılmalıdır.  

Bariatrik cerrahiye nereye kadar hayır?  

Tabi ki cerrahinin gerekli olacağı, iyi seçilmiş küçük bir hasta grubu olacak. Çok dikkatli 

seçilmiş bir hasta grubu, tecrübeli cerrahların onayladığı bir operasyon yöntemi  ile,  yine tecrübeli 

cerrahların kontrolünde opere edilmelidir. 

Son olarak Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta hocamızın bu konudaki bir makalesini 

özetlediği 2 neticeden bahsetmek istiyorum: 

BİR: Modern tıbbın endüstriyi kollayan beslenme tavsiyeleri (günde 3 ana + 3 ara öğün 

saçmalığı; kolesterol var diye sağlıklı hayvansal gıdaların yasaklanması, layt yiyecek ve içeceklerin 

pompalanması; suni tatlandırıcılar ve hazır gıdaların özendirilmesi...) iflas etmiştir. 

İKİ: Asıl ameliyat edilmesi icap eden obezler değil, obeziteyi önleyici tedbir ve tavsiyeleri 

sunması gerekirken obezitedeki artışı iftiharla bildiren, obeziteyi tedavi etmeyi beceremeyip onları 

ameliyata mahkum eden endüstrinin oyuncağı olmuş zavallı modern tıp zihniyetidir. 
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    MOBİNG VE BAŞETME YÖNTEMLERİ 
        

MOBBİNGİN HUKUKSAL BOYUTU 
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

 

Mobbing’in, Türkçe karşılığı olarak Türk Dil Kurumu Sözlüğünde  “bezdiri” gösterilmekte ve 

“işyeri, okul gibi topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alarak, çalışmalarını sistemli bir biçimde 

engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” olarak 

tanımlanmaktadır.
i
  Bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba; yıldırma amacıyla, rahatsız 

etme, baskı yapma, sıkıntı verme ve taciz gibi her türlü psikolojik şiddet uygulayarak “sosyal 

kabadayılık yapması” anlamına gelen Latince bir sözcüktür. Esas olarak, hiyerarşik yapılanmış ve 

kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişi ya da grubun, diğerlerine sistematik 

olarak uzun süreli psikolojik şiddet uygulamasıdır.
ii
 Mobbing, ruhsal ve fiziksel hastalıklara yol 

açabilen bir psiko-sosyal iş sağlığı riski olarak kabul edilmektedir.
iii
10 Ekim 2017 Dünya Ruh Sağlığı 

Günü için “İşyerinde Ruh Sağlığı” temasını seçen Dünya Sağlık Örgütü bilgi notunda, çalışanın 

sağlığı yanı sıra, ailesi ve toplumsal ilişkileri üzerinde olumsuz etkileri nedeni ile sosyal,  üretimi 

düşüren ve çalışanların işten ayrılma hızını artıran yönü ile ekonomik zararlara sebep olan işle ilgili 

stresin, sıklıkla psikolojik şiddet(bullying-mobbing) sonucu ortaya çıktığının rapor edildiği 

belirtilmektedir.
iv
  İş ilişkisinin doğası, “bağımlılık” niteliği ve “paternalist” kültürün etkisiyle, 

işveren veya vekilleri tarafından çalışana uygulanan psikolojik baskı, “dikey mobbing” olarak 

tanımlanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve değişen üretim ilişkileri sonucunda, emek piyasasında 

eğitimli beyaz yakalı çalışanların artması, ofis ortamlarında “yatay mobbing” olarak ifade edilen 

çalışanların birbirlerine uyguladığı, “baskı ve yıldırma” olarak ortaya çıkan psikolojik şiddetin 

artmasına yol açmıştır. İşverenin haklı bir sebep olmaksızın iş sözleşmesini feshinin geçersiz kılınması 

ve çalışanın işe iadesine olanak sağlayan iş güvencesi normlarının iç hukuka yansıtılmasının ardından, 

ülkemizde her sektörde çalışanın yıldırılarak kendi isteği ile işten ayrılması amaçlı “dikey mobbing” 

uygulamasının arttığı düşünülmektedir. Kamu ve özel sektör işyerlerinde, “yatay veya dikey 

mobbing”in, ağırlıklı olarak görüldüğü sektörler arasında sağlık en başta gelenlerden birisidir.  Sağlık 

işyerlerinde mobbingin daha fazla ortaya çıktığı, ancak daha az rapor edildiği tespit edilmektedir.
v
 

Hemşireler, sağlık çalışanları arasında en fazla risk altındaki grup olarak belirlenmektedir.
vi
 Tüm bu 

gelişmeler çerçevesinde, çalışma hukukunun konu başlıklarından birisi haline gelen “mobbing”in, 

sağlık çalışanları yönünden özel bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Yazılı kaynakların taranması 

ile yapılan bu çalışmada, işyerinde “mobbing”in, kişilik hakları ile ilişkisi ve işverenin işçiyi koruma 

borcu temelinde irdelenmesi, yargı kararlarında tartışılan varlık koşulları ile hukuki sonuçlarının 

ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, “mobbing” kavramı, Anayasal çerçevede temel haklarla 

ilişkisi içinde irdelendikten sonra, çalışma hukukumuzda “mobbing”le ilişkili düzenlemeler ile emsal 

yargı kararlarında varlık ve ispat koşulları örnekler ile açıklanacaktır. 

Çalışanların Anayasal çerçevede kişiliğinin korunması ve «mobbing» 

Kaynak dilde “hak” sözcüğünün çoğulu olan hukukun temel varlık nedeni, kişilerin birbirleri ile 

olan ilişkilerinde karşılıklı hak ve sorumluluklarının sınırlarının belirlenerek, herkesin hakkının 



182 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

korunmasıdır. Sözcük anlamlarından birisi doğruluk olan hak, hukuk kuralları ile tanımlanan bir şeyi 

yapabilme, talep edebilme ve saygı gösterilmesini isteme yetkisi olarak tanımlanmaktadır.
vii

 Kişinin, 

hukuk tarafından korunan maddi ve manevi bütünlüğü ile hak ve fiil ehliyetleri, beden bütünlüğü, adı 

ve resmi üzerinde hakkı, yaşamı, sağlığı, onuru, nesep, yaş, medeni hali gibi kişisel durumlarının tümü 

kişiliğini oluşturur.
viii
Bu çerçevede kişilik hakkı, kişilik kapsamında bulunan tüm değerlerine saygı 

gösterilmesini ve korunmasını talep hakkı olarak tanımlanabilir.  

İşyerinde bir birey tarafından bir başka bireye karşı onun canını sıkmak, umutsuzluğa düşürmek, 

bezdirmek, gözünü korkutmak amacıyla yapılan, kalıcı ve tekrarlanan bir davranış biçimi, ilk kez 

1976’da Caroll Brodsky’nın, «the haressed worker(tacize uğrayan işçi» adlı kitabında «harassment» 

olarak ifade edilmiştir.
ix
 Mobbing sözcüğünü, çalışma hayatında psikolojik tacizin karşılığı olarak ilk 

kullananın Leymann olmuştur.
x
 Tınaz, mobbing tanımını; “bir veya daha fazla birey (nadiren dörtten 

fazla) tarafından, sistematik; çok sık(en az haftada bir) ve uzun bir süre içinde(en az altı ay) 

tekrarlanan  bir şekilde, daha çok bir kişiye yönelik(nadiren birden fazla)ve bu kişiyi çaresiz ve 

savunmasız bırakan düşmanca ve etik dışı davranışlar” olarak yapmakta, “Bireyde belirgin zihinsel, 

psikosomatik ve sosyal tükenmişliğe neden olduğunu” vurgulamaktadır.
xi
 

Kişinin sağlığını bozan, maddi ve manevi varlığı ile beden bütünlüğü üzerinde tehdit oluşturan 

mobbing, bu değerlerin ifadesi olan kişiliğe saldırı niteliği ile, kişilik hakkı ihlali oluşturan bir 

durumdur. Mobbing niteliğindeki davranışlar, uluslararası temel insan hakları belgelerinin tamamında, 

çekirdek temel hak olarak koruma altına alınan yaşam hakkına tehdit oluşturmaktadır. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası Başlangıç bölümünde:...Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve 

hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk 

düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve 

yetkisine doğuştan sahip olduğu belirtilmektedir. Anayasa’nın 5.maddesinde, kişilerin ve toplumun 

refah, huzur ve mutluluğunu sağlama ve kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve 

adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırma, 

insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışma, Devletin temel 

amaç ve görevleri arasında sayılmaktadır. Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 

inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu hükme 

bağlayan, Kanun önünde eşitlik başlıklı 10.maddesinde, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve 

vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı 

sayılmayacağı düzenlenmektedir. 

Anayasa’nın, Temel Haklar ve Ödevlerle ilgili İkinci Kısım Birinci Bölümünde 

 Temel hak ve hürriyetlerin niteliği başlıklı 12.maddede, Herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu, Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve 

manevi varlığı başlıklı 17.maddede, Herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahip olduğu, tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut 

bütünlüğüne dokunulamayacağı, kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı ve kimsenin insan 

haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamayacağı düzenlenmektedir. 

Görüldüğü üzere, Anayasamız kişinin vücut bütünlüğünü yaşama, maddi ve manevi varlığını 

geliştirme hakkının bir parçası olarak koruma altına almakta, insan onuruna aykırı muamele ve eziyeti, 

bu hakkın ihlali olarak yasaklamaktadır. “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36.madde ile, herkesin, meşru 

vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 

savunma ile adil yargılanma hakkına ve “Temel hak ve hürriyetlerin korunması” başlıklı 40.maddede 

ise, Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkesin, yetkili makama geciktirilmeden 

başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına sahip olduğu belirtilmektedir. Anayasanın, Sosyal 

ve Ekonomik Haklar ve Ödevleri düzenleyen üçüncü bölümü 49.maddesinde çalışma herkes için hak 

ve ödev olarak düzenlenmekte, Devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını 

geliştirmek için çalışanları koruyacağı, çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı 
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belirtilmektedir.  Çalışanların sağlığının, yaşam ve kişilik haklarının korunması, maddi ve manevi 

varlığına ve onuruna yönelik saldırılara karşı hukuk yollarına başvurması Anayasal güvence 

altındadır. Bu kapsamda Devletin “mobbing” niteliğindeki davranışlara karşı gerekli tedbirleri alması 

gerekmektedir. 

 Anayasanın “Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 90.maddesinde,           

usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası andlaşmaların kanun hükmünde olduğu ve bunlar 

hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamayacağı düzenlendikten 

sonra, son fıkrada; “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 

andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 

milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” hükmü yer almaktadır. Türkiye’nin taraf olduğu ve 

usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bulunmakla, iç hukukumuzun bir parçası olan; İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesinden başlayarak, temel bir hak olarak yaşam ve sağlık hakkını düzenleyen ve 

korunmasını devlete görev olarak yükleyen tüm temel hak sözleşmelerin yanı sıra, çalışma yaşamında 

çalışanın sağlığının korunması ile ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri ile Gözden 

Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’nın “Onurlu Çalışma Hakkı” başlıklı 26.maddesi
xii

 başta olmak üzere 

tüm sosyal ve ekonomik haklarla ilgili uluslararası belgelerde yer alan hükümlerin öncelikle 

uygulanması Anayasa hükmü gereğidir.  

Kamu ve Özel İşyerlerinde Çalışan Sağlığı ve Mobbing 

Süzek’in belirttiği gibi; “İşveren gözetme borcu gereği işçinin kişiliğini korumak, onun kişilik 

haklarına saygı göstermek zorundadır. İşçinin kişiliğinin korunması, onun yaşamının sağlığının, 

bedensel ve ruhsal bütünlüğünün, şeref ve onurunun, kişisel ve mesleki saygınlığının, ahlaki 

değerlerinin, özel yaşam alanının genel olarak özgürlüğünün korunmasını içerir”
xiii

 Mobbing 

işyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, 

belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı 

amaçlayan;  mağdur ya da mağdurların  kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine 

veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.
xiv

 İşveren, 

işçiyi gözetme borcu gereği, mobbinge karşı korumakla yasal olarak yükümlüdür. 

Bu yükümlülük gerek Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet akdi ile ilgili hükümlerinde, gerek 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda düzenlenmektedir. Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet 

Sözleşmeleri konulu Altıncı Bölümünde “İşçinin kişiliğinin korunması” başlıklı kısımda 417.madde 

ile genel olarak; “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve 

işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel 

tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli 

önlemleri almakla yükümlüdür. İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli 

her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna 

ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik 

haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine 

tabidir” denmektedir. Aynı kanunun sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk başlıklı 112.maddesi 

gereği; “Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini 

ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür» Bu çerçevede, işveren 

mobbing niteliğindeki davranışlara karşı önlem almadığı/engellemediği durumda ispat yükü kendisine 

ait olmak üzere kusurlu sorumluluğu olacaktır. Öğretide, psikolojik tacize ilişkin gerekli önlemleri, 

gerek Türk Borçlar Kanunu’nun 417 gerekse İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde 

almayan işverenin, bu konuda bir kusurunun bulunmadığını/kusursuzluğunu ispatla mükellef olduğu, 

kusursuzluğunu ispatlayamadığı takdirde işçinin zararından sorumlu olacağı belirtilmektedir.
xv

 

İş Kanununun Eşit Davranma İlkesini düzenleyen 5.maddesi, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, 

siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamayacağını, 
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işverenin, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, 

belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamayacağını, biyolojik 

veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, 

şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle 

doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamayacağını, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet 

nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamayacağını ve işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu 

hükümlerin uygulanmasının, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmayacağını 

düzenlemektedir. Buna göre, eşit davranma borcu olan işveren tarafından işçiye karşı yapılan 

psikolojik taciz eylemlerinde, ya da işverenin bir işçisi tarafından bir başka işçiye psikolojik tacizde 

bulunulması halinde, işveren ayrımcılık saikı ile, buna karşı gereken önlemleri almadığı takdirde, 

5.maddeye aykırı davranışı söz konusu olacaktır. Bu anlamda, «Mobbing» aynı zamanda ayrımcılık 

yasağının ihlalidir. Limoncuoğlu’na göre; işveren tarafından gerçekleştirilen ve psikolojik  taciz 

içeren eylemde, işveren eşit konumdaki işçiler arasında bir ayrımcılığa giderek, salt bir işçinin kişilik 

haklarına yönelik bir eylem gerçekleştirmekte, onu yalnızlaştırmakta, çalışma yaşamını kısıtlamakta 

ve çoğu zaman çalışmasını çekilmez hale getirmekte veya bir diğer kişi/işçinin bunu yapmasına göz 

 yummaktadır.
xvi

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 1.maddesinde amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve 

çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek olarak belirtilmektedir. 

Kanunun uygulanmasında, çalışan 3.maddede, kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın 

kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede, 

psikolojik taciz(mobbing) iş yaşamında çalışanın sağlığına yönelik bir risk olarak kabul edilmektedir. 

“İş sağlığı ve güvenliğine yönelik hükümlerin, işçilerin sadece fiziksel açıdan değil, ruhsal ve 

psikolojik açıdan da sağlıklı olmalarını, bir başka deyişle psikolojik tacize karşı da korunmasını 

gerekli kıldığı” öğretide ifade edilmektedir.
xvii

 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 

Yönetmeliğinin Tehlikelerin tanımlanması başlıklı 8.maddesinde, tehlikeler tanımlanırken çalışma 

ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak toplanacağı belirtilen bilgiler ışığında; 

iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler de dikkate alınarak, çalışma ortamında 

bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psiko-sosyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından 

oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin belirleneceği ve kayda alınacağı 

yazılmaktadır. Buna göre psikososyal bir tehlike olarak mobbing, dikkate alınmalı ve önlenmesi için 

gerekli tedbirler öngörülmelidir.  

Kamu görevlilerinin benzer şekilde mobbing niteliğindeki davranışlara karşı işverenleri idari 

kuruluşlar tarafından korunması gerekmektedir. Turhan’ın belirttiği gibi; “İdare de kamu 

görevlilerinin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğuna göre, işyerinde psikolojik 

tacizi önlemek için gerekli denetimleri yapmalı ve tedbirleri almalıdır”. İşyerlerinde Psikolojik 

Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; özel sektörde ve 

kamu kurum  kuruluşlarında psikolojik tacizin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkileri sayılmakta, 

çalışanların onurunu zedeleyen, verimliliğini azaltan ve sağlığını kaybetmesine neden olan olumsuz 

etkilerine değinilmekte, işyerinde psikolojik tacizin önlenmesi ve çalışanların korunması için, hem 

işverenlere hem de idareye birtakım yükümlülükler getirilmekte ve tüm çalışanların psikolojik taciz 

olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak durmaları gerektiği 

vurgulanmaktadır.
xviii

 

Kamu Görevlileri Açısından Danıştay Kararlarında Mobbing 

 Yargı kararlarında, kamu çalışanlarının kişilik haklarını zedeleyici, onur kırıcı psikolojik 

şiddet(mobbing) kabul edilecek davranışlara karşı korunması gerektiği hükme bağlanmaktadır. 

Danıştay 5.D., E.1997/2711, K.1998/270, 09.02.1998 sayılı kararında “657 sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir 
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kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan “geçici” nitelikteki bir 

hizmeti ya da, değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, 

henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan “yeni bir kamu 

hizmetini” yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin, “kadroları ile hukuki 

bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere” atamaya yetkili amir tarafından geçici 

olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır. Bu işlemin kurulmasında, yukarıda nitelendirilen kamu 

hizmetlerinin yürütülmesi amaç edinilmeli: kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini 

görevinden fiilen uzaklaştırmak veya onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç 

amaçlanmamalıdır” hükmüne varılmıştır. Kamuda çalışan bir hemşirenin açtığı davada, Sakarya 

1.İdare Mahkemesi 2010/474 E., 2011/187 K. Sayılı ilamı ile; “bir devlet hastanesinde görev  yapan 

davacı hakkında altı ayrı disiplin soruşturması açılması ve bu soruşturmalar sonucunda dört tane 

disiplin cezası verilmesi, ayrıca bu kişinin geçici görevlendirme ile  başka bir hastaneye 

görevlendirilmesi nedeni ile kişilik haklarının ve manevi bütünlüğünün zarara uğradığı sonucuna 

varılmış, idare tarafından manevi tazminat ödenmesine hükmedilmiştir. Danıştay 8.D. E.2008/10606, 

K.2012/1736, 16.04.2012 günlü kararında; bir öğretim üyesine üç ayrı disiplin cezası verilmesi ve bu 

cezaların yargı kararı ile iptal edilmesi üzerine, bu işlemler ile göreve yargı kararı ile atandığı 

tarihten itibaren kendisine karşı yürütülen taciz (mobbing), bıktırma ve yıldırmaya yönelik eylem ve 

işlemler, öğretim üyesinin manevi yapısını olumsuz olarak etkileyecek ağırlıkta bulunduğundan, 

idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle üzüntü ve sıkıntı yaşayan öğretim üyesine manevi 

tazminat ödenmesine ilişkin ilk derece mahkemesinin kararı onanarak temyiz istemi reddedilmiştir.
xix

 

Danıştay 1.Dairesinin bir belediye çalışanının şikayeti üzerine soruşturma izni verilmemesine ilişkin 

idari işlemin itiraz yolu ile kaldırılması istemli bir başvuruda. 2013/1286, K. 2013/1035, T. 17.9.2013 

tarihli kararında; Park ve Bahçeler Müdürü olarak görev yapmakta iken bu görevinden alınan şikayetçi 

...'a eziyet etmek, haksız eylem ve işlemlerle adı geçene bezdiri (mobbing) uygulamak suretiyle görevi 

kötüye kullanmak iddiasına ilişkin olarak, “şikayetçinin maruz kaldığı haksız eylemlerin bir çoğuna 

...'nun doğrudan müdahil olmadığı, şikayetçi tarafından kendisine bezdiri ve psikolojik saldırı 

uyguladığı iddiasıyla ... aleyhine manevi tazminat istemiyle Aydın 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesinde 

açılan davada verilen ve tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin 02.05.2013 tarih ve E:2012/224, 

K:2013/324 sayılı kararda da ...'nun taraf olarak yer almadığı anlaşıldığından, İçişleri Bakanının 

29.04.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/186 sayılı kararının; ... için soruşturma izni verilmemesine 

ilişkin kısmına yapılan şikayetçi itirazının reddine denirken, ...'a isnat edilen eylemin ise, hakkında 

soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, şikayetçi itirazının kısmen 

kabulüyle İçişleri Bakanının 29.04.2013 tarih ve Mül.Tef.Ku.Bşk.2013/186 sayılı kararının; ... için 

soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına, adı geçen hakkında gereği yapılmak 

üzere dosyanın karar ekli olarak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri 

Bakanlığı ile itiraz edene gönderilmesine 17.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi” sonucuna 

varılmaktadır.
xx

 Kamu görevlilerine yönelik mobbing eylemlerinin, gerek zararın giderilmesini 

gerektiren bir hizmet kusuru olarak tazminat yönünden, gerek sorumlulara yönelik soruşturma izni 

verilmesi yönüyle, idare hukuku uygulamasına konu olduğu yargı kararlarından anlaşılmaktadır. 

İş Hukuku açısından Yargıtay Kararlarında Mobbing 

Yargıtay kararlarında, öğretiye yollama yapılarak, mobbing tüm unsurları ile tartışılmaktadır. Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu E. 2012/9-1925, K. 2013/1407 sayılı ve 25.9.2013 tarihli karar gerekçesinde; 

“Türk Hukukunda psikolojik taciz (mobbing); işyerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler 

tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, 

aşağılama gibi davranışlar olarak ifade edilmiştir. Psikolojik tacizin en bariz örnekleri; kendini 

göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, sürekli eleştiri, çalışan iş ortamında 

yokmuş gibi davranmak, iletişimin kesilmesi, fikirlerine itibar edilmemesi, asılsız söylenti, hoş 

olmayan imalar, nitelikli iş verilmemesi, anlamsız işler verilip sürekli yer değiştirilmesi, ağır işler 
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verilmesi ve fiziksel şiddet tehdidi sayılabilir.( Tınaz, Pınar/Bayram, Fuat/Ergin, Hediye: Çalışma 

Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde Psikolojik Taciz( mobbing ), Beta Yayınları, İstanbul 

2008, s.7, s.53-58, aktaran K. Ahmet Sevimli, agm., s.116). Bir eylemin psikolojik taciz olarak kabul 

edilebilmesi için: bir işçinin hedef alınarak gerçekleştirilmesi, belli bir süreye yayılması, bu durumun 

sistematik bir hal alması gerekir. Belirtilen şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin, her somut 

olayda ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.  Psikolojik tacizin nedenleri farklılık göstermesine karşın 

amaç, çoğu kez işçinin işyerinden ayrılmasını sağlamaktır. İşçi/çalışan, psikolojik taciz nedeniyle; 

hizmet sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği gibi, işe devam etmek suretiyle diğer yasal haklarını 

kullanma konusunda seçimlik hakka sahiptir” dendikten sonra, mobbinge karar verilmesi için «emare» 

yeterli bulunmakta, ancak işçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlık teşkil etmesi, kuvvetli 

bir emarenin bulunması  gerektiği, kişilik hakları ve sağlığın ağır saldırıya uğramasının mobbingin 

varlığını tartışmasız ortaya koyacağı,  hükme bağlanmaktadır. Emarenin ne olduğu ise «Öte yandan 

ispat kurallarının zorlanan sınırları usul hukukunda yeni arayışlara yol açmıştır. Emare işte bu 

anlayışın bir sonucudur. Olayların tipik akışı, tecrübe kuralları göz önüne alındığında verilecek 

sonuçla ispat gerçekleşir. Başka bir anlatımla bu ilk görünüş ispatıdır. (Üstündağ, Saim: Medeni 

Yargılama Hukuku B.6, İstanbul 1997; sh.622) (Y9. HD, E. 2009-8046, K. 2011/9717, T. 01.04.2011)” 

olarak açıklanmaktadır. 

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi E.2013/37918 K.2014/729K. 22.01.2014 kararında; mobbing, sistemli 

bir şekilde süreklilik arz eden bir sıklıkta çalışanı sindirme maksadı ile kişinin özgüvenine uygulanan 

psikolojik ve hatta fiziksel saldırgan davranışı ifade etmektedir olarak tanımlanmakta, işyerinde bir 

veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri kişiyi dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde 

bulunarak mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve   bezdirmek amacıyla sistemli ve süreklilik arz edecek 

şekilde bulundukları küçümseyici, aşağılayıcı, dışlayıcı ve korkutucu hareketler bütünü olarak ifade 

edilmektedir. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2013/693, K. 2013/30811,T. 27.12.2013 kararında 

“mobbing” oluşturan davranışlar, sonucu rahatsızlıklar da  belirtilerek; “Davalı işyeri çalışanlarından 

Ş. Ç. Ü.' nün davacıya sinirli tavırlar gösterip elinde bulunan kâğıtları ve zarfı davacının masasına ve 

üzerine fırlattığı, bir süre sonra söz konusu belgeleri geri alıp sinirli tavırlar sergiledikten sonra 

tekrar masaya fırlattığı, davacının yere düşen belgeleri topladığı, davacının bireysel pazarlama 

yetkilisi olarak çalıştığı sırada cari hesaplar yetkilisi olan G. B. Ç.'in davacının yerine 

görevlendirildiği, davacının bu görev değişikliği nedeniyle mağdur olduğu düşüncesine kapıldığı ve 

hastalandığı, davacının bankacılık işlemleri konusunda kurallara uygun hareket etmek istediği, bu 

nedenle amirleri ile sorunlar yaşadığı, uyarı, itham ve kırıcı üsluplarla baskılara maruz kaldığı, 

banka müdürü tarafından sorun çıkaran, uyumsuz, sevilmeyen ve kavgacı biri olarak suçlandığı, süreç 

içinde davacıya yönelik bu ve benzeri olumsuz davranışların tekrarlandığı, bir başka personelin 

yapması gereken işlerin sık sık davacıya verildiği, banka müdürü tarafından cumartesi günleri mesai 

yaptırıldığı, işyerinde düzenli bir çalışma şeklinin olmadığı, davacıyla aynı pozisyonda olan diğer 

çalışanlara anahtar ve şifreler verildiği halde davacıya verilmediği, davacının stresli çalışma 

ortamında bulunmanın da etkisiyle sindirim sistemi rahatsızlığı çektiği, banka şubesinin yapılan iç 

denetimde düşük performans gösterdiğinin belirlendiği, davacının işyeri içindeki diğer çalışanlardan 

soyutlandığı, son dört ay içinde yirmişer günlük sağlık raporları aldığı, son bir yıl içinde peş peşe 

disiplin soruşturmaları geçirerek kendisinden savunmalar istendiği, şube içi elektronik posta ile 

yapılan yazışmalarda “densiz” denilmek suretiyle hakarete maruz kaldığı, yapılan yazışmalarda 

nezaket sınırlarının aşıldığı,  davacının yaşamış olduğu olumsuzlukları işyerindeki amirine ilettiği 

halde sorunlara çözüm getirilmediği ve kendisinde kusur bulunduğu, yaşanılan olumsuzluklar 

sonunda anksiyete bozukluğu çektiği ve sağlık sorunlarıyla uğraştığı, bir yıllık maaş artışının yalnızca 

1,96 olarak öngörüldüğü; davacının işyerinde yaşadıklarını “Olaylar” başlığı altında kaleme aldığı, 

söz konusu yazıda tutarlılık, samimiyet ve iddia edilen hususlarla bir bütünlük görüldüğü, bu 

hususların mobbing teşkil ettiği tüm dosya içeriğinden anlaşılmaktadır» şeklinde açıklanmaktadır. 
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Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2013/693, K. 2013/30811, T. 27.12.2013 kararında, yerel 

mahkemenin red kararı, «Mobbing»in varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek 

olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden 

uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair 

kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini 

ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve 

diğer tüm deliller değerlendirilerek,  mobbing iddiasının yeterli delillerle ispat edildiği gerekçesi ile oy 

çokluğu ile bozulmuş. karşı oy gerekçesinde; dosya içeriğine ve özellikle taraf tanıklarının 

anlatımlarına göre; davacının iş ortamında çalışma arkadaşlarıyla gerekli uyumu sağlayamadığı, diğer 

çalışanlarla işbirliği yapmaktan kaçındığı, işyerinde zaman zaman amirleri ve diğer çalışanlarla işin 

yürütümünden kaynaklanan nedenlerle tartıştığının anlaşıldığı, davacının işin yürütümü bakımından 

olumsuzluklara yol açan tutum ve davranışlarından kaynaklanan tartışmaların psikolojik taciz 

(mobing) olarak nitelendirilmesinin  mümkün olmadığı gerekçesi ile davacının hedef kişi olarak 

seçilip kendisine karşı sistematik bir biçimde yıldırma hareketlerinin yapıldığına dair delil 

bulunmadığı, bu nedenle mahkemenin davacıya psikolojik taciz yapıldığına dair delil bulunmadığı, 

kişilik hakları veya sağlığının sistematik ve ağır bir saldırıya uğradığı yönünün kuşkudan uzak 

delillerle yeterince ortaya konulmadığına ilişkin tespit ve değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 

bulunmadığı düşüncesi ile, davacıya psikolojik taciz yapıldığı kanıtlanmamış olduğundan bozma 

kararına katılmadığı açıklanmaktadır. Mobbing tespiti ve yeterli delil olup olmadığı konularında, 

hukuki değerlendirme sonucu, yüksek yargıçların farklı yorumlarının mümkün olduğu, buna göre aynı 

dosya ile ilgili farklı sonuçlara varılabileceği görülmektedir. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi E.2014/14602 

K. 2015/30989 ve 3.11.2015 T. Kararında, mobbing iddiasında bulunan davacının ne tür davranışlara 

maruz kaldığını açıklamadığı, ispat külfeti olmasına rağmen yeterli delil bulunmadığı gerekçeleri ile, 

yerel mahkemenin verdiği kabul kararını bozmuştur.  

İşçinin mobbing nedeniyle iş sözleşmesini haklı sebeple feshettiği gerekçesi ile kıdem tazminatını 

hak ettiğine karar verilmesi istemi ile açtığı davada, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 

E. 2009-8046, K. 2011/9717, T. 01.04.2011 kararında;  dinlenen davacı tanığı davacının amiri 

konumundaki işyeri çalışanı A'nın davacıya zaman zaman bağırdığını, davacının işyerinde bayılması 

üzerine hastaneye götürülmesine karşı çıktığını beyan ettiği, işten ayrılma belgesi, doktor raporu ve 

davacı tanığının beyanlarından işyerinde davacı üzerinde psikolojik baskı (mobbing) oluşturulduğu, 

davacının işten çıkış belgesinde bu yönde beyanının alındığının anlaşıldığı, davacının istifa 

dilekçesinin gerçek istifa iradesi ile imzalanmadığı psikolojik baskı (mobbing) yolu ile istifaya 

zorlandığı sonucuna varılarak, davacı işçinin iş sözleşmesini feshi haklı olduğu gerekçesi ile, dava 

konusu kıdem tazminatı isteğinin kabulü yerine reddi kararı bozulmaktadır.  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2009-8046, K. 2011/9717, T. 01.04.2011 kararında ise, yerel 

mahkemenin işe iade istemini kabul kararını oy çokluğu ile bozmakta, gerekçe olarak işverenin 

feshinin geçerli olduğunu gösteren somut vakıaları; davacının kendi biriminde tespit edilen sorunları 

sonraki vardiyada çalışan ekibe aktarmadığı, bu sebeple sorunların bazen bu birimde de fark 

edilmediği, bu konuda kendisine yapılan sözlü uyarıları dikkate almadığı, davalı işyerinde uygulanan 

performans değerlendirmesi sistemiyle verilecek performans notlarında belli bir standardın korunmak 

istendiği; davacının, kendi birimindeki çalışanlara işyeri uygulamasının dışına çıkarak fazla not takdir 

ettiği, bu notun performans değerlendirme amiri tarafından düşürüldüğü, davacının kendi biriminde 

çalışan kimselere gerekli değerlendirmeyi yapmadan kolaylıkla izin verdiği, bazı izinlerin üst amirler 

tarafından iptal edildiği, birimler ve vardiyalar arasında yapılan işlere yönelik bilgi akışında davacıdan 

kaynaklanan bir kısım sorunlar olduğu, izin kullanımı ve performans değerlendirmelerindeki davacı 

kaynaklı farklılıkların çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olduğu, davalı işverenin anılan 

sebeplerden dolayı haklı olarak davacının işyeri içindeki görevini değiştirmek istediği,davacıya 

önerilen pozisyonun aleyhe değişiklik olmadığı, davacının çalışma koşullarını ağırlaştırmadığı, ücret 
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başta olmak üzere ekonomik haklarını değiştirmediği; işyerinde verimlilik, düzen, iş barışı ve 

disiplininin sağlanması ve korunması için işçinin sözleşmeden veya işyeri uygulamasından 

kaynaklanan ekonomik ve çalışma koşullarını ağırlaştırmamak ve kötüleştirmemek şartıyla bir kısım 

değişiklikler yapılmasının yönetim hakkı kapsamında kaldığı, somut olayda da davacı işçinin bir kısım 

davranış ve uygulamalarıyla işyerinde huzursuzluk ve farklılıklar yaşandığı, farklı kademede 

çalışanlar arasında bazı sorunların ortaya çıktığı tanık beyanlarından ve tüm dosya kapsamından 

anlaşıldığı halde iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshi yerine yazılı şekilde davanın kabulüne karar 

verilmesi hatalı olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. 

Karşı oy sahibi yargıcın gerekçesinde; işyerinde davacının pozisyonu itibariyle amir konumunda 

olduğu, 1. derecede performans değerlendirmesi yetkisine sahip olduğu, işçilere en yakın amir 

konumu düşünüldüğünde, çalışanları en iyi tanıyan, performanslarını en iyi değerlendirebilecek kişi 

olduğunun kabul edilmesi gerektiği, işyerinde kendisine bu yetki ve görevin verildiği, davacı 

yetkilerini kullandığında, işverenin hoşuna gitmeyen durumlarda işverenin yapacağı işin; davacının 

yetkilerini kısmak veya iptal etmek olabileceği, aksine; davacıyı rencide edecek şekilde görev 

değişikliği yaparak onurunu kırmanın uygun olmadığı, kaldı ki; davacının tavır ve davranışları olarak 

gösterilen hususların davacının kabulünde olmayıp, işverence her zaman doldurulması mümkün 

belgeler ve isnatlar niteliğinde olduğu, bu sebeple mahkemenin işe iade kararının doğru olduğu 

kanaati ile, çoğunluğun bozma şeklindeki görüşüne katılamadığı belirtilmektedir.  

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2008/22535, K. 2010/7225, T. 18.3.2010 kararında; davacının davalı 

yanında üretim müdürü olarak çalıştığını, işyerinde son zamanlarda davacıyı dışlayan davranışlar 

olduğunu, en son prim alacağını istediğinde hakarete uğrayarak iş sözleşmesini feshe zorlandığını 

belirterek kıdem, ihbar tazminatı ve bazı işçilik alacakları iş isteğinde bulunduğu, davalının davacının 

birkaç dönem halinde çalışıp son dönemde kendinin istifa ederek ayrıldığını savunduğu, iş müfettişleri 

tarafından yapılan 8.3.2006 ve 21.10.2005 tarihli teftişlerde fazla çalışma yapmadığının, yıllık izin 

kullandığının, genel tatil ücretinin ödendiğinin anlaşıldığı ; taraf tanıklarının ifadelerinden davacının 

kendinin ayrıldığı, psikolojik baskı sonucu ayrıldığına dair ayrıntılı somut ve inandırıcı bilgi ve 

görgülerinin olmadığı ; üst düzey yönetici olup kendinin ve çalışanların mesaisini ayarladığı ücret 

+prim esasına göre çalıştığı da dikkate alındığında haklı neden olmadan iş sözleşmesini feshettiği ; işçi 

işveren arasında fesih sırasında ibranameler düzenlenebildiği dikkate alınarak ibranamenin makbuz 

olarak kabul edilmediği, taraflar akraba olduğu için hatır ilişkisinden dolayı bu belgenin verilmesinin 

çalışma hayatında sık karşılaşılan olağan işlerden olduğu gerekçesiyle davanın  reddedildiğinin 

anlaşıldığı belirtilerek, davacının davalı işyerinde uzun süredir müdür statüsünde çalıştığı, son 

dönemlerde işyerinde yeniden yapılanma ile yerine yeni bir mühendisin istihdam edilerek yetkilerinin 

elinden alındığı bu şekilde huzursuz edildiğinin, işverenin psikolojik tacizine maruz kaldığının 

(mobbing) tanık beyanlarından anlaşıldığı kanaati ile,  davacının işyerini terk etmesinin haklı nedene 

dayandığı sonucuna varılmakta, mahkemece ibranameye değer verilmediği ve davalı tarafından da 

hükmün gerekçesi temyiz edilmediğine göre davacının kıdem tazminatına hükmedilmesi gerekirken 

reddinin hatalı olup bozmayı gerektirdiğine hükmedilmektedir. 

 Mobbing, çalışma hukuku açısından Yargıtay kararlarında gerek alacak ve tazminat gerek işe 

iade davalarında irdelenen bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sonuç  

 Mobbing, çalışanın psikolojik ve hatta fiziksel vücut bütünlüğü bozan, işle ilgili hastalıklara 

neden olan bir iş sağlığı sorunudur. Kamu ve özel sektörde çalışanların, kişilik haklarına yönelik bu 

tür davranışlara karşı yasal yollara başvurmaları, Anayasal haklarıdır. Uygulamada “mobbing” 

varlığının kabulü için, çalışanı yıldırma ve bezdirmeye yönelik haksız davranışların sistemli, sürekli 

ve zarar verme kastı ile yapılmış olması koşulları aranmaktadır. Davranışların mobbing oluşturmaya 

elverişli olup olmadıkları, her olayın özgün koşulları çerçevesinde değerlendirilmekte, mobbing 
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oluşturan davranışların, bütünlük ve tutarlılık arz edecek şekilde ayrıntılı ve somut olarak ortaya 

konulması ve kişinin bu sebeple uğradığı zarar dikkate alınmaktadır.   
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YANIKLI HASTA BAKIMI 

 

 

 
 

  

  

Deri ve/veya deri altı dokularında; ısı, soğuk, elektrik, kimyasal maddeler ve radyoaktif 

ışınlara maruz kalma sonucunda oluşan akut hasarlanmaya yanık denir (Diler, Dalgıç, Karadağ ve 

Dokucu 2012; Tuna ve Çetin, 2010). Amerika’da yayınlanan 2015 yılındaki veri raporunda ise 

178.186 yanık travmasından 5.636’sının hayatını kaybettiği bildirilmektedir (Amerikan Yanık Derneği 

[AYD] ve Ulusal Yanık Deposu [UYD], 2015). Türkiye’de ise güncel yanık verilerine ulaşılamamakla 

birlikte Faydalı ve Bayraktar’ın makalesinde belirttiğine göre ortalama 1 milyon kişinin yandığı, yanık 

nedeniyle 12.000-13.000 kişinin hastaneye yattığı, bu yatanların ise 2.000’nin öldüğü, 40.000’nin ise 

sakat kaldığı tahmin edilmektedir (Faydalı ve Bayraktar, 2011).  

 Çocuklar için yanık travması ciddi bir hastaneye yatış gerektirip, yıllarca devam eden 

rehabilitasyon sürecini içermektedir (Öster, Hensing, Löjdström, Sjöberg ve Willebrand 2014). AYD, 

2015 verilerine göre 0-16 yaş arası 56.427 çocuk yanmış olup bunlardan 345’i hayatını kaybetmiştir 

(AYD, 2015). Yanık tipine bakıldığında 0-5 yaş arası %60.80’i haşlanma nedeniyle, %15.24’ü temas 

şeklinde, %27.62’si alev yanığı şeklinde, %1.90’ı ise elektrik yanığı şeklinde yanmıştır (AYD, 2015). 

Türkiye’de çocuk yanık ile ilgili de verilere ulaşılamamakla birlikte 2013 yılında yapılan bir çalışmada 

1590 yanıktan 975’inin (%61.3) çocuk yanık olduğu tespit edilmiştir (Arslan, Kul, Derebaşınoğlu ve 

Çetinkale 2013). 

 Yanık nedeni ile hastaneye yatırılan hastalarda mortalite ve morbidite ciddi bir sorun olup iyi 

bir yanık yönetimi için uygulama kılavuzları ortaya konulmuştur (European Burns Association 

Community, 2015; ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). Genel olarak uygulama 

kılavuzlarında,  

 Yanık bakımı organizasyonu  

  İlk değerlendirme ve stabilizasyon 

  İnhalasyon yanıklarının tanısı ve tedavisi 

  Yanık şokunda sıvı yönetimi 

 Ağrı yönetimi 

 Yanık bakımında eskaratomi ve fasyotomi uygulanması 

 Yara bakımı 

  Yanık yarasında cerrahi yönetim 

  Yanık skarların cerrahi dışı tedavisi 

  Enfeksiyonun önlemesi ve kontrolü 

  Antibiyotik yönetimi 

  Beslenme 

YANIKLI HASTA BAKIMINDA GÜNCEL REHBERLERİN 

ÖNERİLERİ 

 

Yard. Doç. Dr. Fatma VURAL 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları 
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191 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

  Rehabilitasyon 

  Kaşıntı yönetimi 

  Etik konular 

  Kalite iyileştirme gibi konularda tavsiye düzeyinde öneriler bulunmaktadır (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). 

1. Yanık Bakımı Organizasyonu:  

 Öneri 1: Tüm bölgelerde,  yanık hastaları için düzenli bir bakım sistemi olmalıdır. Literatüre 

bakıldığında kapsamlı yanık bakım merkezlerinin kurulması tavsiye edilmektedir (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). Yanık bakım merkezlerindeki ekip; yanık bakım direktörü, doktor, 

rehabilitasyon personeli, psikolog ve sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, diğer sağlık ekibi ve 

hemşirelerden oluşmaktadır (European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 2: Yanık hastaları için akut, kronik ve rehabilitasyon bakımının düzenli bir sistem 

içinde sağlanmalı ve buna yönelik veri tabanları oluşturulmalıdır. Randomize kontrollü 

çalışmaların bulunmamasına rağmen kapsamlı yanık tedavisinin, uzun dönem yanık bakımında 

olumlu etkileri olmaktadır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

2.  İlk Değerlendirme: 

 Öneri 1: Termal hasar gören hastalar için ilk olarak yaşamı tehdit eden unsurlar sistematik bir 

şekilde değerlendirilmelidir (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 2: Yanık değerlendirmesinde, ilk olarak yanığın toplam vücut yüzey alanına (TVYA) 

oranı tahmin edilmelidir. Standartlaştırılmış bir yöntem kullanılmalıdır. Yaşlı hastaların ciltleri 

ince olduğundan ve daha az termal hasarda bile daha geniş yaralanmaya daha yatkın olduğu göz 

önünde bulundurulmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). Dokuzlar Kuralı, kabaca 

yetişkin yanıklarında TVYA’nı tahmin etmede kullanılabilir. Bununla birlikte, yetişkinler ve 

çocuklar için Lund Browder Diyagramı daha doğru şekilde TVYA verir. Pratik hesaplama için ise, 

bireyin avuç içi (%1) ile TVYA hesaplanabilir (Yastı ve ark., 2015). 

 Uygun olan resüsitasyon sıvısı başlanmalıdır. TYVA> %20'den fazla ise yaralanmadan 

sonraki ilk 24 saatte intravasküler volümün azalması nedeniyle başlanan sıvılar yeterli perfüzyonu 

sağlanmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016).  

 Öneri 3: Yanık yaraları bakterileri rahatça barındırdığı için tetanoz aşılanma durumu 

değerlendirilmelidir (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

3. İnhalasyon Yanığı: Tanı ve Tedavi 

 Öneri 1: Yanık hastasının ilk olarak havayolu ve solunumu değerlendirilmelidir (ISBI 

Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 2: İnhalasyon yanıkları, kapalı bir alan içerisinde yanan ürünlerine maruz kalma 

öyküsü, fizik muayenede bilinç kaybı ve ağız boşluğunda kurum bulutu ve yüz yanıklarında 

mutlaka değerlendirilmelidir. Oksijenasyon düzeyi veya göğüs radyografileri tanıya yardımcı olur. 

Ancak ses kısıklığı, karbonlu balgam, hırıltılı solunum ve dispneler gibi bulgular inhalasyon 

yanıklarını desteklemektedir (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 3: Şüpheli veya onaylanmış karbon monoksit zehirlenmesinin tedavisi için en az 6 saat 

süreyle oksijen uygulanmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 4: Üst solunum yolu yanıklarına sahip bebek hastalar, semi fowler pozisyonunda ve 

gövdesi hafif yükseltilerek emzirilmelidir. Hava yolu açıklığı sağlanamıyorsa endotrakeal 

entübasyon veya trakeostomi endikedir (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 5: Ventilatör desteği gerektiren hastalarda akciğer koruyucu stratejiler kullanılmalıdır. 

Eğer yanık sürüntüsünde veya kan kültürlerin üreme çıkmadıysa profilaktik amaçlı antibiyotikler 

kullanılmamalıdır. Bütünlüğü bozulmuş deriden emilimi kontrollü olamadığından dolayı yanık 

üzerine kortikosteroid içerikli pomadlar sürülmemelidir (ISBI Practice Guidelines Committee, 

2016). 



192 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

4. Yanık Şokunda Sıvı Yönetimi 

 Öneri 1:  Yanıkların TVYA> %20'den daha fazla olduğu erişkin hastalar, yanıkların TVYA> 

%10’dan daha fazla olduğu çocuk hastalar için intravenöz (IV) yolla sıvı verilmeye başlanmalıdır 

(ISBI Practice Guidelines Committee, 2016).   

 Öneri 2: Pratik IV sıvı uygulamasında 2 ile 4 ml/kg arasında vücut ağırlığı / yanık yüzey alanı 

yaralanmadan sonraki ilk 24 saat içerisinde başlanabilir. Fakat sıvı yüklemesi için dikkatli 

olunmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016).   

Hastanın klinik seyrine göre,  

• Yetişkinler için ilk 24 saat 

 Parkland Formülü: 4 mL / kg / %TVYA, Ringer laktat çözeltisi 

 Modifiye Brooke Formülü: 2 mL / kg / %TVYA 

 Hesaplanan tutarın yarısı, ilk sekiz saat içinde, geri kalan kısmı da takip eden 16 saat içinde 

verilir. 

• Çocuklar için ilk 24 saat 

 Galveston Formülü: 2000 mL / m2 vücut yüzey alanı + 5000 mL / m2 TVYA Ringer laktat 

çözeltisi 

 Hesaplanan tutarın yarısı, ilk sekiz saat içinde, geri kalan kısmı da takip eden 16 saat içinde 

verilir (Yastı ve ark., 2015). 

 Öneri 3: Sadece oral sıvı uygulaması yapılacaksa,  içme sıvıları vücut ağırlığının             

%15'ine eşit olmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016).   

 Öneri 4: Sıvı yönetiminin yeterliliği hastaların idrar çıkışı takip edilerek ayarlanmalıdır. 

Yetişkinler için, 0,3-0,5 mL / kg / saat; çocuklar için 1 mL / kg / saat idrar çıkışı olmalıdır. İlk 3 

saat boyunca anüri devam ederse sıvı düzenlenmesi yapılmalıdır (ISBI Practice Guidelines 

Committee, 2016).  

 5. Ağrı Yönetimi 

 Öneri 1: Yanık ağrısı, yönergelere dayalı bir yaklaşım kullanılarak yönetilmelidir (European 

Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 2: Yanık ağrılarının tedavisinde tüm yanık merkezlerinde çok disiplinli bir yaklaşım 

bulunmalıdır (European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 3: Hastaların kişiselleştirilmiş ağrı skorlarına dayanan bireyselleştirilmiş bir ağrı 

yönetimi planı olmalıdır (European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 4: Ağrı;  akut ağrı, prosedürel ağrı ve ani ağrı olmak üzere alt ölçeklendirilmelidir 

(European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 5: Ağrı, yanık merkezindeki farklı yaş grupları için güvenilir değerlendirme skalaları 

ile ölçülmelidir (European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 6: Endişede dahil olmak üzere ağrı değerlendirmesinde, ağrı yönetimine katkıda 

bulunmak için hastanın ağrı kayıtlarına eksiksiz eklenmelidir (European Burns Association 

Community, 2015). 

 Öneri 7: Sağlık profesyonelleri analjezik ilkelerinin ve doğru ilaç vermenin önemini 

bilmelidir (European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 8: Sağlık profesyonelleri, farmakolojik olmayan ağrı müdahaleleri konusunda 

bilgilendirilmelidir (European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 9: Görsel ağrı ölçekleri gibi ölçekler, yanık tedavisinde yetişkin hastalarda yaygın 

olarak kullanılmaktadır (European Burns Association Community, 2015). 

 0 ile 4 yaş çocuklarda, davranışsal ağrı değerlendirme skalaları kullanılmalıdır (European 

Burns Association Community, 2015). 

 Yüz ağrı derecelendirme ölçeği 5 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilir (European 

Burns Association Community, 2015). 
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 Görsel ağrı ölçeği, 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda kullanılabilir (European Burns 

Association Community, 2015). 

 6. Yanıklarda Eskaratomi ve Fasyotomi Uygulanması 

 Öneri 1: Ekstremitelerin çevresel eskar altında kalması ve distalindeki dolaşımı risk altında 

olması durumunda eskarotomi yapılmalıdır. Gövde ve boyundaki eskarlar solunumu tehlikeye 

attığı için eskaratomi uygulanmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 2: Abdominal eskarotomide, intra-abdominal hipertansiyon veya kompartman 

sendromu açısından dikkat edilmelidir (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 3: Eskaratomi ekstremite eksenlerinde uygulanmalıdır. Eskardaki insizyonun ucu, 

sağlıklı deri arasında olmalıdır. Bu mümkün değilse, aşağıya doğru uzanmalıdır (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 4:  Yüksek voltajlı elektrik yaralanmalarının dışında fasyotomi nadiren kullanılır. 

Kompartman sendromu tanısı konduktan sonra fasyotomi sıklıkla uygulanmaktadır  (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). 

 7.  Yara Bakımı 

 Öneri 1: Yüzeyel kısmi kalınlıkta yanıklarda deri greftleri, yanık alanını kapatma açısından 

fayda sağlamaktadır (en az bir hafta). Nemli ve ısıya dayanıklı yara bakım ürünleri tercih 

edilmelidir. Eğer bunlar mevcut değilse, klasik pansuman yapılmalıdır (ISBI Practice Guidelines 

Committee, 2016).   

 Pansuman seçimi, yaranın boyutu, derinliği, yer, eksüda derecesi ve maliyetlerine bağlıdır 

(European Burns Association Community, 2015). 

 Köpük sargılar hasta memnuniyeti açısından, ağrının azalması ve bakım zamanı açısından 

avantajlıdır (European Burns Association Community, 2015). 

 Topikal kremler (gümüş sülfadiyazin [Silverdin®], kollajenaz [Novuxol®], nitrofurazon 

[Furacin®], %10 povidon-iyot [İsosol®]), direnç veya alerjik reaksiyon riski olmadan iyi 

bir antimikrobiyal etkilere sahip olmalıdır. Yarayı dehidrate etmemeli, öte yandan cildi 

çok yumuşatmadan uygun nemliliği sağlamalıdır (European Burns Association 

Community, 2015). 

 Büller, biyolojik koruma sağlamaktadır. Büllerin debridmanı, yara enfeksiyonunda ve 

komplikasyonlarda azalma yaparken diğer taraftan iyileşme, fonksiyonel ve estetik sonuç, 

hasta konforu, bakımı ve maliyet etkinliği açısından risklidir (European Burns Association 

Community, 2015). 

 Stres iyileşme sürecini hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etkilediği için ağrının en 

aza indirgenmesi gerekmektedir. Böylece akut ve kronik yaraların daha hızlı iyileşmesini 

hızlandırabilir (European Burns Association Community, 2015). 

 Yara dokusunun sıcaklığı 33°C'nin üzerinde tutulmalıdır. Bu sıcaklığın altında fibroblast 

ve epitel hücre aktivitesi azalır. Hipotermik hücrelerin miyotik hücre bölünmesini 

sürdürmesi için gereken süre 3 ila 4 saati aşmamalıdır. İyileşmeyi en üst düzeye çıkarmak 

için yara yatağının sıcaklığı pansuman değişiklikleri sırasında mümkün olduğunca 

korunmalıdır. Pansuman değişikliklerinin zamanı ve sıklığı ise buna göre yapılmalıdır 

(European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 2:  Yanık yarasını nazik bir şekilde steril su veya serum fizyolojik ile yıkama yanığın 

temizlemesi açısından önemlidir. Banyo ya da duşta yanan bölgedeki eskar alanı (ölü doku) 

uzaklaştırılır. Yanık üzerindeki eskar alanlarını uzaklaştırmak amaçlı antiseptik içerikli sıvıların 

kullanılmasına gerek yoktur (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 3: Yanığın derinliği ve yüzey alanı büyükse açıkta kalan tüm yanık alanları kapalı 

teknikle pansuman yapılmalıdır. Biyolojik pansumanlar (otogreft), biyolojik olmayan 
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pansumanlardan (hidrokolloid, biobrene, silikon, aquacell Ag) daha üstündür (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 4: Kapalı pansuman (prensip olarak tüm yanıklarda uygulanan ve uygun pomadlar 

sürüldükten sonra sargı bezi ile veya steril pedler ile yanığın kapatılması), derin kısmi kalınlıkta 

yanıklar için idealdir. Eskar ayrılmaya başlayınca açık pansuman (yüzey alanı ve derinliği fazla 

olmayan yanıklarda uygun pomadlar sürülerek açık bırakılması) yapılmalıdır (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). 

 8. Yanık Yarasının Cerrahi Tedavisi 

 Öneri 1: İyi bir yanık ekibi ile ciddi yanık yaralanmalarında, eksizyonel cerrahi 

uygulanmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Yaralanmadan 24-48 saat sonra yapılan eksizyonlarda minimal düzeyde kan kaybı 

görülmektedir. Ayrıca erken dönemde yapılan eksizyonlar enfeksiyon gelişmesini önlediği için 

hastanede kalış süresini azaltmaktadır (Rowan ve ark., 2015). 

 Öneri 2: Yanığın kısa sürede iyileşmesi hastanın genel sistemik durumuna ve ekibe bağlıdır. 

Erken eksizyon, yanık bakımı için yapılan standart cerrahi tedavidir (ISBI Practice Guidelines 

Committee, 2016). 

 Öneri 3:  Küçük ve orta büyüklükte derin yanıklar için erken cerrahi (%20≥TVYA) 

iyileşmeyi hızlandırır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 4: Yüksek voltajlı elektrik yaralanmalarında, acil cerrahi hayat kurtarıcı olabilir ve 

ekstremiteler için kurtarıcı tedavidir (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 5: Teğetsel eksizyon (II. derece ve III. derece yanıklarda uygulanan kanamalı bir işlem 

olup yanığın nektrotik alanın temizlenmesi) yanık yarasının standart cerrahi tedavisidir. Çok derin 

yanıklarda fasiyal eksizyon endike olabilir. Konservatif yara yönetiminde deri greftleri yararlı 

olmaktadır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 6: Yara eksizyonu ve greftlemede aşırı kan kaybını önlemek için, epinefrin 

solüsyonlarının topikal uygulanması, elektrokoter kullanarak fasiyal tip eksizyonun yapılması, 

topikal hemostatik ajanların kullanılması  (trombin ve fibrinojen), hipoterminin önlenmesi ve 

bandajlama yapılması önemlidir (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Hızlı ve kalıcı standart tam katlı yanıkların kapatılmasında deri grefti (otogreft)  rejeksiyon 

riski olmaksızın yanık alanı ile örtüşür. Eksize edilmiş yanıkların greftlenmesi hayati tehlikeyi 

hafifletebilir (Rowan ve ark., 2015). 

 Öneri 7: Derin yanık yarasının eksizyonundan ve debridmanından sonra, yapılan otogreftleme 

cildin yenilenmesini sağlar (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 9. Yanık Skarlarının Cerrahi Dışı Tedavisi 

 Öneri 1: Yüzeyel yanıklarda yani I. derece yanıklarda topikal pomadların dışında günlükte 

nemlendiricilerde sürülmelidir. Yüzeyel yanıkları olan hastalar yanıklarını güneşten korumak 

amaçlı güneş koruyucu kremler sürmelidir. Yanık iyileştikten sonra masaj gerekli olabilir (ISBI 

Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 2: Derin dermal yanıklar (3 haftada iyileşen yaralar), uygun ağrı kesici ile hipertrofik 

skarlaşmayı ve eklem kontraktürlerini önlemek için erken fizyoterapi gerektirir. Bu önlemler 

topikal kremlerin yanı sıra iyileşmeden sonra güneşten korunma ve masaj için de gereklidir (ISBI 

Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 3:  Hipertrofik skar tedavisinde silikon uygulamasına yanık iyileşmesinden 2 hafta 

sonra başlanıp günde on iki saat veya daha fazla süre ile en az 2 ay boyunca devam edilmesi 

önerilmektedir. Hipertrofik skarlar yanık sonrası %32-72 oranında görülmektedir (Lawrence, 

Mason, Schomer, Klein 2012). Silikon membran örtüler hareketli olan bölgeler için avantajlıdır.  

Basınçlı kıyafetlerin ise 15-40 mmHg’lık basınç etkisiyle günde 23 saat, skar dokusu düzelmeye 
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başladığı andan itibaren en az 6 ay kullanılması gerekmektedir. Basınçlı kıyafetlerin yanık alanına 

uygunluğu sağlamak ve rahat giyilebilmesi açısından kullanımı zordur (Gaugliz, 2015).  

 Yaranın fonksiyonel olarak sınırlanması gerekmiyorsa kontraktür gelişiminin önlenmesi 

açısından aktivitesi kısıtlanmamalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Yanık sonrası kontraktürler %28 oranında görülmektedir. Yanıklarda kontraktürlerin 

incelendiği bir çalışmada (n:985) yanık hastalarının %39’unda (n:381) kontraktür geliştiği 

saptanmıştır. Omuzda, dirsekte, kalçada ve dizde % 60 hafif, %32 orta şiddette, %8 ise şiddetli 

fleksiyon kontraktürlerinin geliştiği görülmüştür (Schneider  ve ark., 2006).  

 Kontraktürlerin önlenmesinde ve tedavisinde atel ve basınçlı pansuman kullanılmaktadır. 

Kontraktürleri önlemede en önemli girişim ise egzersizlere yanığın ilk günlerinden itibaren 

başlanmasıdır. Bu egzersizlerin alanında uzman terapistler tarafından günlük olarak uygulanması 

gerekmektedir. Hemşireler ise günlük olarak terapistler ile iş birliğine girerek yanıklı bireyin 

egzersizlerinin yaptırılmasında yardımcı olmalıdır (Coffee 2013; LaBorde 2007). 

 Öneri 4: Hipertrofik skar gelişimden intralezyonel tedaviler fayda sağlamaktadır (ISBI 

Practice Guidelines Committee, 2016). Hipertrofik skar yönetimi, 22 makalenin incelendiği bir 

çalışmada beşi masaj terapi, dördü basınç terapi, altısı silikon jel kullanımı, üçü kombine silikon 

jel ve basınç terapi, üçü hidrasyon ve biri ultrason olmak üzere beş ayrı bölümde 

değerlendirilmiştir. Güncel olarak kullanılan ve kanıta dayalı çalışmaların yapıldığı basınç terapi 

ve silikon jel kullanımının hipertrofik skar dokusunu azalttığı görülmüştür. Ayrıca yeni iyileşmiş 

olan derideki hiperemik olan rengin açılmasını hızlandırmıştır. Masaj uygulamasının da yanık 

sonrası oluşan kızarıklık ve ağrıyı azalttığı görülmüştür. Fakat bu konu ile ilgili meta analizlerin 

yapılması önerilmiştir (Anthonissen, Daly, Janssens ve Van den Kerckhove 2016). 

 

 10. Enfeksiyonun Önlemesi ve Kontrolü 

 Öneri 1: Temiz bir hastane ortamı sürdürülmelidir (ISBI Practice Guidelines Committee, 

2016). 

 Kontamine yanık yaraları, diyabetliler, çocuklar ve perioperatif hastalar gibi bağışıklığı 

baskılanmış hastalarda, yara bakteri kültürlerinin sonuçları ve önleyici sistemik uygulama 

açısından göz önünde bulundurulup, uygun antibiyotiklerin seçimi yapılmalıdır (Yoshıno ve 

ark.,2016). 

 Öneri 2: El hijyenine dikkat edilmelidir (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 11. Antibiyotik Yönetimi 

 Öneri 1: Yanığın akut döneminde profilaktik amaçlı antibiyotik kullanmaktan kaçınılmalıdır 

(ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 2:  Antibiyotik kullanımı için belirli bir programını geliştirilmesi, uygulaması ve 

izlenmesi yapılmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Yanık durumunda lokal ve sistemik durumda metisiline dirençli ve vankomisine dirençli 

stafilokoklar ve gram negatif basiller üreyebilmektedir. Yanık yarası üzerinde sık görülen aerobik 

stafilokok aureus'dur (%32.4). Stafilokok aureus arasında %76.5 çoklu ilaca dayanıklı olup, 

%73.5'i metisiline dirençli, %17.6'sı vankomisine dirençlidir. Yanıklardan izole edilen tüm gram 

negatif bakteri çoklu ilaçlara dirençlidir. Bu yüzden geniş spektrumlu ilaçlar dikkatli 

kullanılmalıdır (Melake, Eissa, Keshk ve Sleem 2016). 

 12. Beslenme 

 Öneri 1: Yanığın akut faz döneminden başlayarak beslenme desteği sağlanmalıdır (ISBI 

Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Hemşirelerin hastaların beslenme gerekçelerini anlatmaları ve yanık ekibi ile birlikte 

çalışarak hastanın doğru beslenmesini sağlamaları önemlidir (European Burns Association 

Community, 2015).  
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 Erken dönemde beslenmenin amacı, günlük bakımı (açlık, ağrı, uyku) göz önüne alarak, 

yara iyileşmesi için uygun ortamı sağlamadır (European Burns Association Community, 

2015). 

 Hastanın beslenmesi düzenli aralıklarla değerlendirmelidir. Hastaların günlük kilo takibi 

yapılmalıdır. Ayrıca kanda serum albümin düzeyine düzenli aralıklarla bakılması 

gerekmektedir (European Burns Association Community, 2015). 

 Öneri 2: Parenteral beslenme yerine enteral beslenme desteği tercih edilmelidir (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 3: Oral diyetlere veya enteral beslemeye en erken zamanda başlanmalıdır (ISBI 

Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Beslenme eksikliği yara iyileşmesinin gecikmesine ve kas katabolizmasına neden olmakta 

olup enfeksiyonlara yatkınlığı artırmaktadır. Yanık sonrası vücutta, total çinko oranı %5-10 

oranında azalmaktadır. Bakır oranı ise %20-40 oranında azalmaktadır.                   C vitamini ise 

%48 oranında eksilmektedir (Kurmis, Aromataris ve Greenwood 2013). Yetişkinlerde katabolik 

sürecin daha fazla olması anabolik sürecin ise çocuklara göre daha yavaş olması nedeniyle 

iyileşme dönemi uzamakta olup skar dokusu daha fazla olmaktadır (Kurmis, Aromataris ve 

Greenwood 2013). 

 Öneri 4: Toplam vücut yüzey alanı %20'den fazla olan hastalarda, yüksek proteinli bir diyet, 

enerji ihtiyacını karşılamak için yeterli kaloriyi sağlar. Yanığın ilk 5 gününde, 

 Yetişkinlerde günlük protein ihtiyacı  

 2g Protein x Hastanın Kilosu / 24  

  Çocuklarda ise günlük protein ihtiyacı 

3g Protein x Hastanın Kilosu / 24 şeklinde hesaplanır.(ISBI Practice Guidelines 

Committee, 2016). 

 Öneri 5: Enerji gereksinimleri için yanığın büyüklüğü, ağırlık ve yaş gibi değişkenler dikkate 

alınarak formüller kullanılmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016).  

 
(Sakallıoğlu Abalı, 2011) 

 13.  Rehabilitasyon 

 Öneri 1: Eklemlerin immobilizasyonu sağlamak ve hastanın hareket etmesini teşvik etmek 

amaçlı eklemlere atelleme yapılmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Deformasyonu önlemek ve iyileştirmeyi hızlandırmak için yapılan atellemeye hemşireler 

rehberlik etmeli ve kontrolünü sağlamalıdır (Chinese Burn Association, 2015). 

 Yanığın akut döneminde rehabilitasyon, yaşamsal destek faaliyetlerinin ön planda olması, yara 

bakımı, debridman, greftleme, ağrı kontrolü, olası komplikasyonların engellenmesi, pozisyonlama, 

egzersiz, eklem kontraktürlerinin önlenmesi için atelleme önemlidir. (Yapıcı, Durmuş, Ata, 

Durusu ve Tekin 2016). 

 Akut dönem sonrası rehabilitasyonda, en az 2 yıl süreyle eklem hareket açıklığını sağlamak 

için germe egzersizlerinin yapılması, kontraktürlerin önlenmesi için atellemenin yapılması, 

hipertrofik skar gelişiminin önlenmesi, mesleki rehabilitasyonun (yeniden iş olanakları sağlama) 

sağlanması, nöropatik ağrının kontrolü ve psikolojik değerlendirmenin yapılması (anksiyete, 

depresyon, deliryum, yaşam kalitesi, işe dönüş, aile ve kardeşler ile vakit geçirme ve okula dönüş) 

önemlidir (Yapıcı, Durmuş, Ata, Durusu ve Tekin 2016). 
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 14. Kaşıntı Yönetimi 

 Öneri 1: Hastalardaki kaşıntının, düzenli aralıklarla yapılan tedavi ve bakımla günlük yaşam 

aktiviteleri (uyku, çalışma, okul vb.)  üzerindeki olumsuz etkisi en aza indirilebilir (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 2: Yara epitelizasyonu sağlandıktan sonra cilt yumuşatıcıları kullanılarak kaşıntı en aza 

indirilir. Nemlendiriciler ile kuruluk azaltıldığı için kaşıntı da azalmaktadır. Bu nedenle 

nemlendiricilerin düzenli olarak kullanılması önerilmektedir (ISBI Practice Guidelines 

Committee, 2016). 

 Öneri 3: Kaşıntının tam olarak farmakolojik tedavisi yoktur. Fakat var olan farmakolojik 

tedavilerle yanık sonrası kaşıntı önemli oranda en aza indirilmektedir (ISBI Practice Guidelines 

Committee, 2016). Yanık hastalarının büyük çoğunluğunda rehabilitasyon dönemindeki kaşıntı 

%87’ye kadar ulaşabilmektedir (Akarsu, Durmuş, Yapıcı, Öznur ve Öztürk 2017).  Ağrı, kaşıntı 

ve uyku bozuklukları gibi semptomları hafifleten ilaçların kullanımı hastanın rehabilitasyonu 

açısından da önemlidir (Chinese Burn Association, 2015). 

 Öneri 4: Kaşıntının daha çok semptomatik tedavisi vardır. Cilt soğutma (serin 

bezlerin/örtülerin kaşınan bölgeye koyulması), masaj (hidratasyon losyonları kullanılarak), 

lokalize basınç, yulaf ezmesi preparatları ve TENS uygulaması hastanın kaşıntısını rahatlatabilir 

(ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 15. Etik 

 Öeri 1: Hastanın özerkliğine saygı gösterilmeli, hasta ile birlikte işbirliği içinde olmalıdır. 

Yanık ekibi, hastaya muhtemel bakım seyrini, alternatifleri ve prognozu hakkında bilgi vermelidir 

(ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 2: Yanık tedavisindeki tüm tedavi kararları hastanın onamına göre yapılmalıdır (ISBI 

Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Öneri 3: Yanık bakımında etnik köken, cinsiyet, inanç veya sosyo-ekonomik olarak sınıf 

farklarından bağımsız olarak hizmetler sağlanmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 16. Kalite İyileştirme 

 Öneri 1: Bir yanık merkezi kalite geliştirme programında, düzenli olarak planlı morbidite ve 

mortalite oranlarının belirlenmesi amaçlı çalışmalar, çalışma sonuçlarının sunulduğu toplantılar ve 

konferanslar yapılmalıdır. Bakım kalitesinin değerlendirilmesinde akran değerlendirmeleri 

yapılmalıdır (ISBI Practice Guidelines Committee, 2016). 

 Yanık bakımı ile ilgilenen American Burn Association, Center for Disease Control & 

Prevention, International Society for Burn Injuries, National Rehabilitation Information Center, 

Public Domain Files/Resources List, Wound Care Advisor gibi dernek ve kuruluşlar vardır (Texas 

EMS Trauma & Acute Care Foundation Trauma Division, 2015). 

 Öneri 2: Kalite iyileştirme için yanık programı kayıt altına alınmalıdır (ISBI Practice 

Guidelines Committee, 2016). 

SONUÇ 

 Yanık bakımı ve tedavisi ile ilgili sistematik ve meta-analitik açıdan çalışmaların henüz 

yapılmaması nedeniyle bakım ve tedavide 1. düzey kanıtlar bulunmamaktadır. Daha çok 

derneklerin, kuruluşların ve komitelerin ortak olarak oluşturdukları rehberler bulunmaktadır.  
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    YANIKLI HASTA BAKIMINDA VAKA ÖRNEKLERİ 

 

Duygu BİRGİ ÖZSOY 

 

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Yanık Tedavi Merkezi 

Bozyaka E.A. Hastanesi Yanık Ünitesi 

 

Ağustos 2009 – Nisan 2011 yılları arası Ali Galip Deneçli, Mehmet Ali Demirkıran ve Fevzi 

Cengiz  hekimlerimizin sorumluluğunda 9 yataklı ünite olarak hizmet vermiştir. 05.04.2011 

tarihinden itibaren  yanık tedavi merkezi olarak hizmet vermeye devam etmektedir. 

Bozyaka E.A. Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi 

Toplamda 12 Yatak, 4 yoğun bakım yatağı, 1 tanesi izolasyon odası olmak üzere 8 servis yatağı, 1 

ameliyathane, 2 yıkama sedyesi, 2 hidroterapi tankı, 1 hiperbarik oksijen kabini ve 1 poliklinikten 

oluşmaktadır. 1 Uzman Hekim, 18 Hemşire, 8 Personel Mayıs 2011 den itibaren Doç Dr. Mehmet 

Yıldırım ve Doç Dr. A. Deniz Uçar (Yanık Merkezi) tarafından hizmet vermektedir.  

6 yıl (Nisan 2011- Ekim 2017) tarihleri arasında; 15251 ayaktan hasta, 951 yoğun bakıma yatan 

hasta, 1097 yanık servisine yatan hasta , ortalama yanık yüzdesi: %34, mortalite: %20 , ortalama 

yatış süresi: 12 gün, yıllık ameliyat sayısı: 238, %20 üzeri mortalite %35’ten oluşmaktadır. 

Yanık Merkezine Başvuru Kriterleri  

TVYA’nın %15’den fazla kısmi kalınlıklı 2. derece yanıklar, yüz, eller, ayaklar, genital, perine ya 

da büyük eklem yanıkları, herhangi bir yaş grubundaki 3. derece yanıklar, elektrik yanıkları 

(yıldırım çarpmaları dahil), kimyasal yanıklar, inhalasyon yanıkları, çocuk bakımı için yeterli 

ekipman ve personeli olmayan hastanelerdeki yanık çocuklar. 

İlk Değerlendirme  

Yanan giysiler çıkarılır, yüzük, saat, kemer, mücevherat çıkarılır. 15°C su ile 20 dk soğutulur 

(özellikle ilk 15 dakika içindeyse staz zonu için işe yarar  3 saate kadar yapılmalıdır, ıslak havlu 

faydasızdır.). Yanığa yol açan bir toz ise önce fırça ile temizleyip sonra yıkanmalıdır. Öncelikle 

hava yolu değerlendirilmeli ve hava yolu güvenliği sağlanmalıdır. Yanıkla birlikte başka 

yaralanmalar olabileceği unutulmamalı, tüm yanık hastaları başlangıçta multi travma gibi 

yönetilmelidir. Havayolu ödemi, kısa sürede alt ve üst hava yolu açıklığını azaltarak, laringoskopi 

ve trekeal entübasyonu zorlaştırabilir. Yüz yanıkları, yanmış burun kılları, karbonlu balgam ve 

takipne, ses kısıklığı hava yolu yaralanmasını işaret eder. Progresif ses kısıklığı entübasyon 

indikasyonudur. Hastanın solunum sayısı ve yeterliliği değerlendirilir. Göğüs ekspansiyonu ve 

yeterli ventilasyon olup olmadığı değerlendirilir. Tüm yanıklarda %100 oksijen solutulmalıdır. 

Damaryolu açılır ve kalp hızı ve kan basıncı monitorize edilir. %15'ten fazla yanıklara damar yolu 

gerekir. 2 tane geniş damar yolu açılmalı ve ringer laktat 1L/saatten başlanmalıdır. Bül oluşumu 

varsa patlatılmaz!!! Kırık ve deformiteler, abdominal yaralanma ve nörolojik defisit 

değerlendirilir. Total yanık yüzdesi (%TBSA) hesaplanır sıvı resüsitasyonu yapılır. Ortam ısısı 28-

32 °C de tutulmalıdır. Hastanın kor ısısı en az 34°C de olmalıdır. Hipotermiye dikkat edilmelidir. 

Sekonder Değerlendirme 
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Yaralanmanın mekanizması, yaralanma zamanı, İstismar olup olmadığı (özellikle çocuk ve 

yaşlılarda), boy ve kilo, karbonmonoksit ve siyanid intoksikasyonu olasılığı, yüz yanığı 

değerlendirilir.  

Monitorizasyon ve Tetkikler  

Yanık ünitelerinde takip edilen TBSA yüksek olmayan hastalarda noninvaziv kan basıncı, 

pulseoksimetre ile oksijen saturasyonu takibi, idrar çıkışını takip etmek genellikle yeterli olabilir. 

Ancak hemodinamik olarak stabil olmayan ve kan gazı analizi gereken yoğun bakımda takip 

edilen TBSA yüksek yanık hastalarında invaziv monitorizasyon gerekir. Bu hastalara; arteryel 

katater yerleştirilmelidir. Santral venöz katater için subklavyen, internal juguler ya da femoral ven 

kullanılabilir. TBSA %20 den fazla yanık olan hastalarda nazogastrik tüp ve üriner katater 

yerleştirilmelidir. Isı monitorizasyonu yapılmalı, kan gazı analizi, laktat düzeyi, tam kan sayımı, 

üre ve elektrolitler, protrombin zamanı, parsiyel trombin zamanı, INR, kreatin kinaz (CK) ve C-

reaktif protein, kan glikoz düzeyi, albümin seviyesi takip edilmelidir. 

Alev Yanığı Vaka Örneği 

Hasta A.B.M. 19 yaşında, araç içindeyken yakınına düşen bomba yüzünden araç içinde alev alarak 

yanmıştır. Libya’nın Trablusgarp şehrinden İzmir Bozyaka E.A Hastanesi yanık tedavi merkezine 

%70 2° ve 3° yanığı ile sevk edilmiştir. Anamnezinde dış merkezli santral venöz katater ve foley 

ile hastanemize transfer edilmiş olup, tetanoz aşısı yapılmıştır. Aynı zamanda bir haftalık yanık 

olup Libya’ da travma sonrası entübe edilmiştir. Bizim hastanemize geldiğinde hasta extübe ve 

bilinci açık, koopere olarak transfer olmuştur. İlk gelişini takiben yanık sürüntüleri alınmıştır. 

Arşivlenmek üzere fotoğrafları çekilmiş, yanık diyagramı hesaplanmıştır. Gelişini takiben sıvı 

resüsitasyonuna başlanmıştır. 

Laboratuar Bulguları: Kan gazı ph:7.44, Pco2:29.3, Po2: 109.5, So2%: 98.5, Hco3:20, 

WBC:18.29, HGB: 12.4,HCT: 36.6, PLT: 38.1, Üre: 53, Kratinin: 0.7, AST:47, ALT: 70, 

Albümin: 3.32, CRP: 40.7, PTZ: 17.2, INR: 1.4, PTZ- PROTROMBİN ZAMANI:53.22  

Tüm vücutta multiple 3. derece yanıkları, geniş eskar alanları mevcut, 4 ekstremite hareketli, 

kompartman sendromu bulunmamaktadır. Hastaya buz ve elevasyon önerilmiş günlük ortopedi 

hekimleri takip etmiştir. Hastanın konuşama, çiğneyememe problemi bulunması sonucu  hastaya 

KBB konsültasyon istenmiştir. Hastaya maksillofasiyal aksiyal BT çekilmesi üzerine hastada 

mandibula fraktürü ortaya çıktı. Hastaya yanık tedavisi için tekrarlayan entübasyonlar 

gerekeceğinden elastik bandajla takibine karar verildi. Herhangi bir operasyon düşünülmedi. 

Yumuşak gıda ile beslenmesi sağlandı. Yaklaşık bir ay sonra ise, hasta normal gıdaya geçti. Ateş 

yüksekliği olan hastada alınan katater kan kültüründe, Acınetobacter Baumanı / Calcoacetıcus 

Complex, periferik kültüründe ise, Acınetobacter Baumanı, yaralarında ise, Pseudomonas 

Aerugınosa üremesi sonucu selektif antibakteriyel ve antimikotik tedaviler uygulandı. Sağ ve sol 

bacak, sağ ve sol kolda eskarektomiler yapıldı. Gövde ön ve arka yüzde fasial eksizyonlar yapıldı. 

Açık yarası ve enfeksiyonu olan hastaya elektif olarak sağ ve sol kolda, sağ ve sol bacakta 

gövdede eskarektomiler yapıldı. Pansumanları pelnac ve acticoat ile kapama yapılmıştır. Sağ kol, 

sağ uyluk ve gövdeye, sağ ve sol bacak ve sol koldan alınan greftler implante edildi. 4 ay sonra 

ise;  daha önce kullanılan donör sahasının iyileşmesinin ardından, sırt, sol kol, sol bacaktan alınan 

8 adet greft bel ve sağ kola ekildi. Hasta yatışından 45 gün sonra yoğun bakımdan yanık servisine 

nakil olmuştur.. Enfeksiyon kontrol komitesi istemi üzerine hastalardan düzenli olarak aylık 

yapılan VRE ( Vankomisin Dirençli Enterekok) taraması negatif gelmiştir. Ambulasyon ve 

fonksiyonel hareketlerin tekrar kazanılmasına yönelik sık sık mobilizasyonu sağlandı. Oral alımı 

bir süre sonra zayıfladığı için hastaya TPN başlanmıştır. Damaryolu problemi olduğu için 

subklavyen katater açıldı. Sol subklavyen kataterden cilt altına mayi sızmış, sol kol ve omuzda 

ödemi mevcuttur. Yara yerleri ve greftleri temiz olup durum farkedilir farkedilmez katater hemen 

çekilmiştir. Acilen çekilen akciğer grafisinde pnömotoraks geliştiği anlaşıldı. Ancak kliniği ve 
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saturasyonları iyi olan hastaya göğüs hekimi önerisi ile oksijen inhalasyonu önerildi. 2 gün 

sonrasında sol kol ve omuz ödemi gerilemiştir. Solunum jimnastiği ve postural drenaj yaptırılarak 

pnömotoraksı geriledi. Hasta greft sonrası fizik tedavi işbirliğinde fizik tedavi programına alındı. 

Hasta yatışından tam 6 ay sonra yakınının isteği üzerine İstanbul’da başka bir hastaneye 

götürülmek suretiyle taburcu edilmiştir.  

Elektrik Yanığı Vaka Örneği 

23 yaşında erkek hasta K.E.U. travma sonrası Balıkesir Devlet Hastanesinden İzmir Bozyaka E.A. 

Hastanesi yanık merkezine sevk edilmiştir. Trafoda yüksek gerilime kapılan hastanın vücudunun 

başında, sağ omuz, sol kol, gövdenin ön yüzünde ve sol ayak parmağında elektrik giriş ve çıkışları 

bulunmaktadır. Hastanın ek olarak yüksekten düşme travması mevcuttur. Sağ göz ve dudağında 

morarmalar bulunmaktadır. Hasta yanık merkezine gelmeden önce Bozyaka acil serviste beyin 

cerrahi ve göz hekimlerine   konsültasyon  açılmış, gerekli tetkikleri yapılmıştır.  

Laboratuar Bulguları; WBC: 20.94, HBG: 14.5, HCT: 44.8, PLT:236, PTZ: 16, INR: 1.28, 

APTT: 23.5, Glukoz: 158, Üre: 27, Kreatinin: 0.7, AST: 588, ALT: 161, Kreatinin Kinaz (CK): 

30560, Anti HBS: 31.44  

Hastadan gelir gelmez rutin olarak yanık merkezine geldiğinde pansuman odasına alınarak 

pansumanı yapılmış, yanık sürüntüleri alınarak, arşiv amaçlı fotoğrafları çekilmiştir. Kaşının 

üzerine sütur atılarak saçlı bölgesindeki yanıklı alan farkedilmiş, saçı kesilmiştir. Detaylı muayene 

sonrası sağ gözde periorbital ödem ve ekimozu mevcut. Çekilen beyin BT ve servikal BT de 

görülen sağ orbita bolw out fraktürü, sağ oksipital lineer fraktür izlenmiş olup, acil nöroşirurjikal 

cerrahi girişim düşünülmemiştir. Hastaya yakın bilinç takibi önerilmiştir. Plastik cerrahinin 

hastayı değerlendirmesi sonucu fasiyal fraktürlere yönelik ameliyatı hasta ve yakınları tarafından 

kabul edilmemiştir. Sedo analjezi altında sağ koldaki derin yanığına debridman yapıldı. 

Pansumanı silverdin ile kol bölgesine 1x1 önerildi. Hastanın her ateşinden sonra 72 saat sonrası 

hem katater hem de periferik kültür takibi yapıldı. İlk alınan katater kan kültüründe 

Staphylococcus Aereus, periferik yayma da Staphylococcus Aereus, yanık sürüntüsü de 

Pseudomonas Aerugınosa üredi. Daha sonraki takiplerinde katateri çekilen hastanın iki adet alınan 

kültüründe Enterococcus Faecalıs, Pseudomonas Aerugınosa üredi. Enfeksiyon hekimlerinin 

işbirliğinde antimikotik tedavisi sürdürüldü. Sağ ve sol bacak, sağ ve sol kolda ve gövdede 

eskarektomiler yapıldı. Hastanın başındaki yanığının kafatası kemiğine kadar indiği farkedildi ve 

saçlı deri debride edildi. Daha sonra plastik cerrahiye konsültasyon açılmış, öncelik olarak sağ 

omuzun kontrollü debridmanı devam etmiştir. Sağ omuz ve başın tamamen debridmanın bitmesi 

sonucunda plastik cerrahi aynı seansta greft ve flep ameliyatı yapmıştır. Sağ omuzdaki slough 

olmuş kaslar ve sol koldaki nekrotik kısımlar debride edildi. Hemostaz sağlanıp pansuman yapıldı. 

Başı için ise hasta prone pozisyonuna çevrilerek, skapteki defekt debride edilip yanık periost ve 

dokular uzaklaştırıldı. Soldan oksipital tabanlı transpozisyon flebi kafatası yarasına yerleştirildi ve 

skin staplerler ile oturtuldu. Penrose dren yerleştirildi. Flep donör sahasına sağ ve sol uyluktan 

alınan greftler oturtularak operasyonuna son verilmiştir. Hasta operasyon sonrası yatışından 23 

gün sonra refakatçısı eşliğinde yanık servisine alınmıştır. Fizyoterapist eşliğinde egzersiz 

programına katıldı. Hastanın tüm durumu stabilleştikten sonra yaraları kapanınca taburcu edildi.  
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YANIK ÜNİTE VE MERKEZLERİ 

 

Hemşire Eda GÜNDEMİR 

 

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

      Yanıklar, yılda yaklaşık 180.000 ölümle sonuçlanan küresel bir halk sağlığı problemidir. Bunların 

çoğunluğu düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde ve neredeyse üçte ikisi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

verilerine göre Afrika ve Güneydoğu Asya bölgelerinde görülmektedir. Yine DSÖ verilerine göre 

bölgesel farklılıklara bakıldığında, Afrika bölgesinde 5 yaşın altındaki çocuklar, dünyada 5 yaşın 

altındaki çocuklara göre 2 kat fazla yanık ölümü oranına sahiptir.  Tıbbi bakım gerektiren yanık 

yaralanmalarının insidansı, Batı Pasifik Bölgesi'nde Amerika Bölgesi'nden yaklaşık 20 kat daha 

fazladır (1). Bölgesel farklılıkların yanı sıra majör yanıklara sahip hastalar, travmanın en şiddetli 

modellerinden birini temsil eden benzersiz hasta grubu içinde yer alırlar. Bu hasta grubunda mortalite 

ve morbidite nin azaltılması için, bu vakaların mevcut olan en iyi uzmanlaşmış tesislerde/merkezlerde 

tedavi edilmeleri gerekmektedir(2). Buna paralel olarak, tıbbi ve bilimsel alanlardaki gelişmeler,  

bakım ve tedavi hizmetlerindeki gelişmeler, 20. Yüzyılın ikinci yarısında, hastaların umutlarını önemli 

ölçüde arttırmıştır. Örneğin; 1970 yıllarda tüm vücut yüzey alanının %30’u yanan hastalarda hayatta 

kalma oranı %50 iken, günümüzde bu oran %80 lere çıkmıştır (3).  

    Dünyada bakım ve tedavi hizmetlerindeki gelişmeler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından 

oldukça farklılıklar göstermektedir. Yanık bakım tedavi hizmetleri de bu farklılıklar arasındadır. 

Örneğin Amerika Birleşik devletlerinde yanık tedavi hizmetleri için Amerikan Yanık Dermeği (ABA) 

ve Amerikan Cerrahi Koleji (ACS) ortak bir inceleme programı geliştirmiştir. Bu programın temel 

amacı yanıklarla ilgili hasta bakımı için;  yanık bakım ekibinin tüm üyelerinin en kaliteli bakım 

hizmeti sağlayacak araçlara erişmesini, kaliteli hasta bakımı için doğrulanmış bir yanık merkezini, 

sertifikasyonunu, yanıkları önleme de;  hayat kurtarabilir ve bazen kurtarma yolundan geçen fiziksel 

ve psikolojik acıyı en aza indirebilmek için önleme kampanyalarını, yanık eğitimi ile ilgili;  yanık 

bakım ekibinin tüm üyelerini yetiştirmeye yönelik kriterleri, Gelişmiş Yanık Yaşam Desteği (ABLS) 

kursları, diğer toplantılar ve eğitim kaynaklarını, araştırmada; yanıklı hastaların sonuçlarını optimize 

etmek için bilimsel araştırmaları, yanık merkezlerinin çok merkezli denemelere nasıl katılabileceğini 

veya alandaki son gelişmeleri, yanık araştırmaları ile ilgili ortak kriterleri belirlemektir (4). ABA VE 

ACS ’ye başvurarak, bu kriterlere sahip olan hastaneler,  uygunluk belgesi almaya hak kazanırlar. 

ABD ‘de mayıs 2015 itibarıyla ABA ve ACS tarafından doğruluğu kanıtlanmış 65 yanık merkezi 

bulunmaktadır (5). Bu bakım hizmetindeki kalite ile, 2007 ABA raporuna göre yanık hastalarının 

%95.1’inde sağ kalım oranı artmış, son dokuz yılda da hastane de kalış süresi yarıya kadar azalmıştır 

(6). 

   Türkiye’de bundan 5 yıl öncesindeki güncel durum değerlendirilmesinde, yanık yatak sayıları 

yetersizdi. Yanık gibi özellikli travma çeşidi konusunda herhangi bir düzenleme mevcut değildi. TC 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yanık 

birimleri için bir tanımlama getirilmiştir. Oda, ünite ve merkez adı altında yapılan bu üçlü gruplama ve 

buralarda yatarak tedavi alacak hastaların yanık nicelemeleri belirtilmiştir(7). Bu durum, 2010 yılında 

Sağlık bakanlığının çıkartmış olduğu ‘’Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin 

Kurulması ve İşleyişi Hakkında Yönerge’’ ile standardize edilmiştir. Bu yönerge 2011 de revize 

edilmiştir. Bu Yönergenin amacı; yataklı sağlık tesisleri tarafından verilmekte olan yanık tedavi 

hizmetlerinin günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunulması maksadıyla yanık tedavi 

hizmeti verilen acil travma birimlerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fiziki şartlarını, araç, gereç ve 

tıbbi donanım standartlarını belirlemek, yanık merkezi, yanık ünitesi ve odalarının kurulmasına, 

mevcutların yeniden yapılandırılmasına ve bu birimlerin işleyiş ve denetimi ile buralarda görev 
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yapacak personelin eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir(8). Yanık tedavi birimi: Yanık 

odası, yanık ünitesi veya yanık tedavi merkezi için kullanılan genel tanımlamayı ifade eder. Yanık 

tedavi birimleri, hizmet verdiği yanık vakasının özelliğine, bünyesinde bulundurduğu hizmet 

alanlarına, fiziki şartlarına, yatak kapasitesine, tıbbi teknolojik donanım ve personel standartlarına 

göre, yanık tedavi merkezi, yanık ünitesi veya yanık odası şeklinde adlandırılır. Yanık Odası: yanık 

tedavi merkezi veya ünitesi bulunmayan sağlık tesislerinde,  genel cerrahi, plastik ve rekonstürüktif 

cerrahisi veya çocuk cerrahisi kliniklerinden birinin bünyesinde en az iki hastaya aynı anda yanık 

tedavi hizmeti verebilecek nitelikte fizik, donanım ve personel şartlarını haiz yanık birimini, yanık 

ünitesi: sağlık tesisi bünyesinde faaliyet gösteren, asgari sterilizasyon şartlarının oluşturulduğu, diğer 

birimlerden izole edilmiş, yatarak tedavisi gereken ancak nakil gerektirmeyen yanık hastalarının 

bakım ve tedavilerinin sağlandığı, en az 5 yatak kapasitesi bulunan yanık birimini ifade eder.Yanık 

tedavi merkezi: eğitim ve araştırma hastanelerinin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan, ancak 

diğer birimlerden izole edilmiş veya müstakil binası olan, tüm yanık vakalarının kabul edildiği, (çocuk 

sağlığı ve hastalıkları hastaneleri bünyesindeki yanık tedavi birimlerine sadece çocuk hastalar kabul 

edilir.) İlk şok tedavilerinden rehabilitasyonlarına kadar olan tüm tedavi süreçlerinin 

gerçekleştirilebildiği, sterilizasyon koşullarının en yüksek seviyede sağlandığı, giriş ve çıkışlarının 

enfeksiyon kontrolü bakımından denetimli olduğu merkezdir (8).Yanık tedavi birimlerinde psikolojik 

destek, rehabilitasyon ve beslenme hizmetleri ihtiyaç halinde deneyimli personelce bağlı olduğu birim 

tarafından sağlanır. Yanık tedavi birimlerinde görevli sağlık personelinin eğitim süresi uzman tabip 

için 3 (üç) ay, diğer sağlık personeli için 45 günden az olamaz. Eğitim için görevlendirmeler bakanlık 

onayı ile yapılır (8). Oluşturulmuş yanık odası, yanık ünitesi ve yanık merkezi birimleri sayesinde 

yanıklar uygun birimlerde tedavi edilmesi sağlanmıştır. Gereksiz hasta nakilleri engellenmiş, 

hastaların olabildiğince yerinde tedavileri sağlanmıştır. Türkiye için mevcut durumda  yanık merkezi 

yeterlidir. Türkiye için 2020 yılı için yapılan nüfus projeksiyonuna göre 433 yanık yatağı ihtiyacı 

hesaplanmıştır. Bu projeksiyona göre mevcut yatak sayımız ihtiyacı fazlası ile karşılamaktadır. 

    Sonuç olarak; gelir düzeyi yüksek olan ülkelerde; yanık önleme ve bakım standartlarının yüksek 

olması, yanık ölüm oranlarını azaltmıştır. Düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde; yanık önleme ve 

bakım alanındaki gelişmeler eksik uygulanmış, yanık ölüm oranlarını arttırmış(1). 
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                   AORN 2017 GÜNCELLEMELERİ 

 

ASEPTİK TEKNİK / EKİPMAN VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ 

 

Yard. Doç. Dr. Eda DOLGUN 

 

E.Ü. Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A.D. 

 

EL HİJYENİ 

Hastanede yatan hastalarda gelişebilen en ciddi komplikasyonlardan birisi enfeksiyonlardır. 

Hastane kaynaklı enfeksiyonların bir bölümü önlenebilir enfeksiyonlardır. Kliniklerde ve 

ameliyathanelerde aseptik kurallara uyulması enfeksiyonların önlenmesinde ve kontrolünde önemlidir. 

Aseptik kurallar içerisinde el hijyeni yer almaktadır. El hijyeni sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonları 

ve sağlık bakım ortamında patojenlerin bulaşmasını önlemek için birincil ve en pratik yöntemdir.  

Sağlıkla ilişkili enfeksiyonlar morbidite ve mortalite, ağrı ve acı, hastanede kalış sürelerinin uzaması, 

yara iyileşmesinin ertelenmesi, antibiyotik kullanımının artması ve bakım maliyetinin yüksek olması 

gibi istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, sağlıkla ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, 

sağlık personeli için bir öncelik taşır. El hijyeni ve cerrahi el antisepsisi, cerrahi alanda enfeksiyonları 

önleme ve kontrol etmenin etkili ve maliyet-etkin yoludur. 

Cerrahi el antisepsisinin amacı, tırnaklar, eller, ön koldan debrisi ve geçici mikroorganizmaları 

uzaklaştırmak, kalıcı mikroorganizma sayısını en aza indirmek ve mikroorganizmaların hızlı 

üremelerini baskılayıp bu etkinin ameliyat süresince devam etmesini sağlamaktır. Cerrahi hemşiresi 

cerrahi el antiseptikleri ve el hijyen ürünlerinin seçimi dahil olmak üzere cerrahi ortamda el hijyeni ve 

cerrahi el antisepsi protokollerinin geliştirilmesi ve uygulanmasında önemli rol oynamaktadır. 

Amerikan Ameliyathane Hemşireler Derneği’nin (Association of PeriOperative Registered Nurses; 

AORN) 2017 yılında yayınladığı rehberinde el hijyeni ile ilgili önerilere yer verilmiştir. Amerikan 

Ameliyathane Hemşireler Derneği’nin önerileri; 

Öneri I: Tüm cerrahi ekip üyeleri sağlıklı tırnaklarını ve el cildini korumalıdır. 

- Cerrahi ekip üyeleri kısa doğal tırnakları korumalıdır, tırnak uçları en fazla 2 mm (0,08 inç) 

olmalıdır. [3: Orta Derecede Kanıt] 

-  Yapay tırnaklar veya uzatıcılar cerrahi ortamda takılmamalıdır. [1: Güçlü Kanıt] 

- Cerrahi hemşireleri, hekimleri ve enfeksiyonu önleme uzmanlarını içeren multidisipliner ekip, 

cerrahi ortamda tırnak cilasının sürülüp sürülmeyeceğini belirlemelidir. [1:Güçlü Kanıt]. 

- Cerrahi ekip üyeleri el dermatitini önlemeye yönelik önlemler almalıdır. [1: Güçlü Kanıt] 

- Dermatit, enfeksiyonlar, eksüda lezyonları ve bozulmuş cildi olan sağlık personelinin aktiviteleri 

hastalara ve diğer sağlık bakım elemanlarına enfeksiyon iletiminde bir risk oluşturduğunda 

kısıtlanmalıdır. Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlara sahip sağlık elemanları için çalışma kısıtlamaları 

gereksinimini belirlemek için eyalet, federal ve mesleki yönerge ve stratejilere uyulmalıdır. [1: Güçlü 

Kanıt] 

Öneri II: Cerrahi ekip üyeleri, el veya bileklerine takı (örneğin (örn) yüzük, saat, bilezik) 

takmamalıdır. 

- Cerrahi ekip üyeleri, hasta bakımı alanlarında el veya bileklerine takı takmamalıdır. [1: Güçlü Kanıt] 
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Öneri III: Cerrahi ekip üyeleri el hijyeni uygulamalıdır. 

- Personel hasta temasından önce ve sonra,  temiz veya steril bir iş yapmadan önce,  kan ve vücut 

sıvılarına maruz kalma riskinden sonra,  hasta çevresi ile temastan sonra, eller görünür şekilde 

kirlendiğinde,  yemekten önce ve sonra, tuvaleti kullandıktan sonra el hijyeni yapmalıdır. [1: Güçlü 

Kanıt] 

- El hijyeninin yapılması hastanın güvenliğini riske atması durumunda, cerrahi ekip üyeleri el 

hijyenini geciktirmenin riskleri ve yararlarını tartmalıdır. [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

- Cerrahi personel kan veya vücut sıvılarına maruz kaldıktan sonra,  tuvaleti kullandıktan sonra, eller 

görünür şekilde kirlendiğinde,  spor oluşturan organizmalar (örn, Clostridium difficile, Bacillus 

anthracis) veya norovirüs olan hastalar için bakım yaparken sabun ve su ile el yıkama yapmalıdır. [1: 

Güçlü Kanıt] 

- Eller görünür derecede kir veya kirli olmadığında, el hijyeni, üreticinin kullanım talimatlarına göre 

alkol bazlı el antiseptiği kullanarak yapılmalıdır. [1: Güçlü Kanıt] 

- El yıkama istasyonları, enfeksiyon kontrol risk değerlendirmesinde belirlendiği üzere ve federal, 

eyalet ve yerel düzenlemelere ve uygulanabilir inşaat kurallarına uygun olarak uygun yerlere 

yerleştirilmelidir. [4: Sınırlı Kanıt] 

- El yıkama istasyonu lavabolarında, tek kollu veya bilek ile kontrol edilen ve elektronik sensör 

kontrolleri dahil olmak üzere, el kullanılmadan çalıştırılabilen kumandalar bulunmalıdır. Lavabonun 

çalışması bina elektrik hizmetine bağlı olduğunda, kumandalar gerekli elektrik sistemine 

bağlanmalıdır. [4: Sınırlı Kanıt} 

- Kağıt havlu dağıtıcıları el yıkama istasyonlarında bulunmalıdır. Dağıtıcı dokunmak zorunda 

kalmadan kağıt havluları vermelidir. [4: Sınırlı Kanıt} 

- Alkol bazlı el antiseptiği ürün dağıtıcıları (örn., duvara monte edilen, masa üstü), enfeksiyon kontrol 

risk değerlendirmesi tarafından belirlenen ve federal, eyalet ve yerel düzenleyici gereklilikler uyarınca 

uygun yerlere yerleştirilmelidir.  [1: Güçlü Kanıt] 

- Sağlık kuruluşları alkol bazlı el hijyen ürünlerinin kişisel dağıtıcılarını kullanabilir. [1:Güçlü Kanıt] 

- El hijyeni ürün dağıtıcısı fonksiyonu, her yeni bir yedek kurulduğunda üreticinin talimatlarına uygun 

olarak onaylanmalıdır. [4: Sınırlı Kanıt] 

- El yıkama istasyonları ve ürünleri, belirli hasta popülasyonu veya bireysel hasta için kontrendike 

olmadıkça, sınırsız alanlarda (örn. bekleme odası, ameliyat öncesi alan, ameliyat sonrası alan) hastalar 

ve ziyaretçiler tarafından erişilebilir olmalıdır. [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

- Cerrahi ekip üyeleri, ürün üreticisinin talimatlarına ve sağlık kuruluşunun politikalarına ve 

prosedürlerine uygun olarak el hijyeninin performansını ele alan eğitim ve eksiksiz yetkinlik 

doğrulama faaliyetlerini yerine getirmelidir. [1: Güçlü Kanıt] 

Öneri IV: Cerrahi ekip üyeleri ameliyat ve diğer invaziv işlemler için steril önlük ve eldiven 

giymeden önce cerrahi el antisepsisi yapmalıdır.  

- Cerrahi el antiseptiği kullanılarak yapılan cerrahi el ovalaması üreticinin kullanım talimatlarına göre 

yapılmalıdır.   [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

- Su ve antiseptik ile yapılan cerrahi el yıkama antiseptik üreticisinin kullanım talimatlarına göre 

yapılmalıdır. [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

- Su ve antiseptik ile yapılan cerrahi el yıkama lavabosu ameliyat salonu veya işlem odasının girişine 

yakın yarı kısıtlı alanda bulunmalıdır. İki el yıkama pozisyonlu bir el yıkama lavabosu her odanın 

girişinin yanında yer alıyorsa iki ameliyat salonu veya işlem odasına hizmet edebilir. [4: Sınırlı Kanıt] 

- Su ve antiseptik ile yapılan cerrahi el yıkama lavabolarının ayak, diz veya elektronik sensör 

kontrolleri olmalıdır. Lavabonun çalışması bina elektrik hizmetine bağlı olduğunda, kumandalar 

gerekli elektrik sistemine bağlanmalıdır [4: Sınırlı Kanıt] 
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- Cerrahi ekip üyeleri, ürün üreticisinin kullanım talimatlarına uygun olarak cerrahi el antisepsisi 

performansını ele alan eğitim almalı ve yetkinlik doğrulama faaliyetlerini tamamlamalıdır. [5: Fayda 

Zarar Dengesi Gözetilerek] 

Öneri V: Multidisipliner bir ekip, ürün etkinliği, kullanıcı onayı ve maliyet analizini takiben 

cerrahi ortamda kullanılacak el hijyen ürünlerini seçmelidir. 

- Multidisipliner ekip, enfeksiyon önleme komitesini veya enfeksiyon önleme konusunda uzmanlaşmış 

bilgi birikimi olan yetkili makamı içermelidir. Komite üyeleri cerrahi hemşirelerini ve diğer cerrahi 

ekip üyelerini içermelidir. [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

- Multidisipliner ekip, ürün değerlendirmesi ve el hijyen ürünlerinin seçimi için bir mekanizma 

geliştirmelidir. [2: Yüksek Kanıt] 

- Multidisipliner ekip, el hijyen ürünlerinin emniyetini ve etkinliğini değerlendirmelidir. [1: Güçlü 

Kanıt] 

- Multidisipliner ekip, el hijyen ürünlerinin cilt bakım ürünleriyle (örn. losyonlar, nemlendiriciler) ve 

kurumda kullanılan eldiven türleriyle uyumluluğunu değerlendirmelidir [1:Güçlü Kanıt] 

- El hijyen ürünlerinin maliyeti değerlendirilmelidir, ancak maliyet seçim için birincil faktör 

olmamalıdır. [1:Güçlü Kanıt] 

- El hijyeninin ve cilt bakım ürünlerinin cerrahi ekip üyelerine kabul edilebilirliğini belirlemek için 

kullanıcı değerlendirmeleri yapılmalıdır. [1:Güçlü Kanıt] 

- El hijyenik ürün dağıtıcıları (örn. duvara monte edilmiş, masa üstü, kişisel), yeterli, güvenilir 

fonksiyon ve önerilen ürün hacmi sunumu için değerlendirilmelidir [1:Güçlü Kanıt] 

Öneri VI: Cerrahi personel, el hijyeninin ilkelerine ve süreçlerine olan anlayışı ve uyumu 

iyileştirmek için kurum veya sağlık kuruluşu planıyla tutarlı olan çeşitli kalite güvencesi ve 

performans iyileştirme faaliyetlerine katılmalıdır. 

- El hijyenine uyumun iyileştirilmesi için, cerrahi ortamda el hijyeninin gerçekleştirilmesi için engeller 

tanımlanmalı ve müdahaleler yapılmalıdır. [1:Güçlü Kanıt] 

- Sağlık kuruluşu, kalite güvencesi ve süreç iyileştirme girişimleri kapsamında el hijyenine yönelik 

politikalara ve usullere bağlılığı izlemelidir. [1:Güçlü Kanıt] 

- Hastalar ve ziyaretçiler, cerrahi ekip üyelerine bakım öncesi el hijyeni uygulamalarını hatırlatmaya 

teşvik edilmelidir. [1:Güçlü Kanıt] 

EKİPMAN VE ÜRÜN GÜVENLİĞİ 

ENERJİ ÜRETEN CİHAZLARIN GÜVENLİ KULLANIMI 

Ameliyathanelerde hastalar ve çalışanlar için riskler bulunmaktadır. Risklerin belirlenmesi, 

etkilerinin bilinmesi ve önlem alınması önemlidir. 

Cerrahi girişimlerin çoğunda elektrocerrahi kullanılmaktadır. Elektrocerrahi dokuyu kesmek, 

pıhtılaştırmak, parçalara ayırmak ve küçültmek için kullanılır. Elektrocerrahi üniteleri yüksek frekanslı 

elektrik akımı oluşturmaları nedeniyle yüksek riskli tıbbi cihazlardır. Hastalar ve çalışanlar için 

oldukça yüksek risk oluşturmakta ciddi yaralanmalar ve hatta ölüme neden olabilmektedir.  

Tüm enerji üreten cihazların uygun bakım ve kullanımı, hasta ve personel güvenliği için 

gereklidir. Cerrah, hemşire ve tüm ekip enerji üreten cihazların kullanımlarını, riskli durumları, 

yaralanmaların oluşmaması için alınması gereken önlemleri bilmelidirler. 

Amerikan Ameliyathane Hemşireler Derneği’nin (Association of PeriOperative Registered 

Nurses; AORN) 2017 yılında yayınladığı rehberde enerji üreten cihazların güvenli kullanımı ile ilgili 

önerilere yer verilmiştir. Amerikan Ameliyathane Hemşireler Derneği’nin önerileri; 

Öneri I: Enerji üreten cihazların kullanımı sırasında hastaların ve personelin yaralanma riskini 

azaltmak için önlemler alınmalıdır. 

- Enerji üreten cihazların kullanımı sırasında yangın güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. [3: Orta Düzey 

Kanıt] 
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- Enerji üreten cihazların kullanımı sırasında elektrik güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.  [3: Orta 

Düzey Kanıt]  

- Cihaz üreticisinin kullanım talimatları kullanıcıların kullanımına hazır olmalıdır. [5: Fayda Zarar 

Dengesi Gözetilerek] 

- Enerji üreten cihaz incelemesi, önleyici bakım ve onarım, üreticinin kullanım talimatlarına uygun 

olarak nitelikli bir kişi tarafından gerçekleştirilmeli ve buna göre belgelendirilmiş ve sağlık bakım 

organizasyonu politikası uygulanmalıdır. [3:Orta Düzey Kanıt] 

- İstenilen sonuca ulaşan en düşük güç ayarı seçilmelidir. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Enerji üreten cihaz ayak pedalı aktivasyon anahtarı, yalnızca enerji sağlayan parçanın kontrolünde 

olan kişi tarafından etkinleştirilmelidir (örn. elektro cerrahi ünitesi aktif elektrot, lazer el parçası, 

ultrasonik çubuk). [3: Orta Düzey Kanıt] 

- İşlemin sonunda enerji üreten cihazlar kapatılmalıdır. [Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

- Enerji üreten cihaz kabloları steril örtülere sabitlenmelidir. 

 Plastik veya diğer iletken olmayan bir cihazla, 

 Delici olmayan bir cihazla, ve 

 Kabloya zarar vermeyen veya hasar vermeyecek şekilde takılır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Enerji üreten cihaz aksesuarlarının, kullanımdan önce ve sonra hasar (örn. yalıtım kopması) olup 

olmadığı ve eğer tekrar kullanılabiliyorsa dekontaminasyon ve paketleme sırasında kontrol edilmesi 

gerekir. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Enerji üreten cihaz, kurum içinde ilk kullanımdan önce kontrol edilmeli ve üreticinin kullanım 

talimatlarına göre periyodik koruyucu bakıma tabi tutulmalıdır (örn. bir biyomedikal mühendislik 

hizmetleri temsilcisi) [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Enerji üreten cihazların kullanımı sırasında hasta ya da personel yaralanmaları ya da ekipman 

arızaları meydana geldiğinde; 

 Enerji üreten cihaz hizmetten çıkarılmalıdır, 

 Mümkünse tüm aksesuarlar ve paketler muhafaza edilmelidir ve 

 Cihaz tanımlama, bakım ve servis bilgileri de dahil olmak üzere olumsuz olayın detayları, 

sağlık kuruluşunun politika ve prosedürlerine göre bildirilmelidir. [5:Fayda Zarar Dengesi 

Gözetilerek] 

- Sağlık kuruluşu, tüm enerji üreten cihazların kullanımı için politikalar ve prosedürler oluşturmalıdır.  

 Ameliyat öncesi, sırası ve sonrası hasta değerlendirmeleri 

 Kullanım sırasında alınacak güvenlik önlemleri 

 İlk kullanımdan önce ekipman kontrolleri 

 Hatalı ekipmanların raporlanması ve tutulması 

 Yaralanmaların raporlanması  

 Ekipman bakım programları ve 

 Dokümantasyon [2: Yüksek Kanıt] 

Öneri II. Elektrocerrahi üniteleri ve elektrocerrahi aksesuarlarının kullanımı ile ilgili 

yaralanma riskini azaltmak için önlemler alınmalıdır. 

- Elektrocerrahi ünitesi ucu korumalı bir arabaya veya rafa sıkıca monte edilmelidir. [2: Yüksek Kanıt] 

- Elektrocerrahi ünitesinin kullanılma olasılığı veya planlanmış kullanım durumu olduğu zaman 

hastanın cildi ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası değerlendirilmelidir. [5:Fayda Zarar 

Dengesi Gözetilerek] 

- Farklı bölgelerdeki yaralanmaları önlemek için önlemler alınmalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Anten bağlantı riskini azaltmak için aşağıdakileri içeren önlemler alınmalıdır;  
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 Monopolar aktif elektrotu birleştiren kordonun jeneratöre diğer kablolardan (örn. kalp ve 

nöromüsküler izleme kabloları, ışık kabloları, ikinci elektro cerrahisi kabloları) 90 derecelik 

veya mümkün olduğunca uzak bir mesafede yerleştirilmesi 

 Hasta izleme elektrotlarının (örn. elektrokardiyografi, oksimetre, fetüs) cerrahi alandan 

mümkün olduğunca uzak alana yerleştirilmesi. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Hastada herhangi bir implante elektronik cihaz (örn. gastrik veya kalp pili, implante edilebilir 

kardiyoverter defibrilatör, koklear implant, derin beyin, vagal sinir, sakral sinir, frenik sinir, omurilik 

veya kemik stimülatörü ) varsa önlemler alınmalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Devrenin tüm bileşenleri (örn. jeneratör, dağıtıcı elektrot, aktif elektrot, aktif elektrot ucu) üretici 

tarafından tanımlandığı şekilde uyumlu olmalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Aktif elektrot,  

 Kordon veya elle tutulan parçası kullanılmadan önce herhangi bir hasar yönünden görsel 

olarak değerlendirilmelidir (örn. yalıtımın bozulması) [4: Sınırlı Kanıt] 

 Uç yalıtımı ile elle tutulan parçası arasında boşluk bırakmadan uç elle tutturulmalıdır  [4: 

Sınırlı Kanıt] 

 Direkt olarak elektrocerrahi ünite üzerindeki belirlenmiş prize takılmalıdır [5: Fayda Zarar 

Dengesi Gözetilerek] ve 

 Kullanılmadığı zaman temiz, kuru, iletken olmayan bir kılıf içine yerleştirilmelidir. [3: Orta 

Düzey Kanıt] 

- Aktif elektrot uçları; 

 Üreticinin talimatlarına göre kullanılmalıdır, [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

 Elle tutulan parçası içine sıkıca oturmalıdır, [4:Sınırlı Kanıt] 

 Temizlenmelidir,  

• Görünür doku parçası mevcut olduğunda, 

• İnsizyondan uzaklaşınca, 

• Yapışmayan kaplanmış elektrocerrahi uçları için alet sileceği ve nemli bir sünger ile 

• Kaplamasız elektrotlar için aşındırıcı elektrot temizleme pedi ile  [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Yalıtım varsa, aktif elektrot ipuçları yalıtım hatası açısından kontrol edilmelidir, [3: Orta 

Düzey Kanıt] ve 

 Üreticinin kullanma talimatları tarafından izin verilmedikçe değiştirilmemelidir (örn. 

bükülmüş). [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

- Tek kullanımlık bir dağıtıcı elektrotu 

 Üreticinin kullanma talimatlarına göre kullanılmalıdır, [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Hastaya son pozisyon verildikten sonra yerleştirilmelidir, [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

o Cerrahi alana yakın, temiz, kuru cilde, büyük çaplı, iyi perfüze edilmiş kas kütlesine, belirtildiğinde 

cerrahi tarafta (örn. sol veya sağ omuz, kalça, böbrek) ve dağıtıcı ve aktif elektrotlar arasında 

herhangi bir metal veya monitörizasyon elektrotlarından kaçınılarak [3: Orta Düzey Kanıt} 

 Hastanın cildi ile eşit temas halinde uygulanmalıdır, [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Üreticinin kullanma talimatlarında tanımlandığı gibi hastanın ağırlığı temel alınarak hastaya (örn. 

yenidoğan, bebek, çocuk, yetişkin) uygun bir boyutta olmalıdır, [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Uygulama öncesi kusurlar, hasar, renk değişikliği, yapışkanlık ve kuruluk olup olmadığı kontrol 

edilmelidir,  [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Isıtma cihazından uzak yerleştirilmelidir, [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Hasta taşınmış veya yeniden konumlandırılmışsa veya dağıtıcı elektrot kablosuna herhangi bir 

gerilim uygulanmışsa eşit temas halinde olduğu kontrol edilmelidir, [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Yeniden konumlandırılmamalı veya tekrar uygulanmamalıdır [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Değiştirilmemelidir (örn. kesik, katlanmış) [3: Orta Düzey Kanıt] ve 
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 Kemik çıkıntıları ve potansiyel basınç noktaları üzerinde [3: Orta Düzey Kanıt], skar dokusu 

üzerinde [3: Orta Düzey Kanıt], metal bileşenleri içeren bir implant üzerinde [3: Orta Düzey 

Kanıt], deri kıvrımlarının üstünde [3: Orta Düzey Kanıt], yoğun saçlı alanlarda [3: Orta Kanıt] veya 

turnikenin distalinde [3: Orta Düzey Kanıt] yerleştirilmemelidir. 

- Yeniden kullanılabilir, kapasitif bağlantılı dağıtıcı elektrot pedleri; 

 Uyumlu bir elektrocerrahi ünitesi ile birlikte üreticilerin kullanma talimatlarına göre 

kullanılmalıdır, 

 Hasta için uygun bir boyutta olmalıdır, (örn. yetişkin, çocuk) 

 Ped ile hasta arasında minimal malzeme veya malzeme olmadan kullanılmalıdır, 

 İzole bir elektrocerrahi ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır, 

 Bir sağlık kuruluşu tarafından onaylanmış ve Çevre Koruma Ajansı tarafından tescilli bir ajan ile 

üretici firmanın talimatlarına göre temizlenmelidir, 

 Kullanım öncesi ve sonrası yüzey materyalinde yırtılma veya kırılmalar olup olmadığı kontrol 

edilmelidir, 

 Hasar varsa elektrot pedleri onarılmalı veya değiştirilmelidir; 

 Son kullanma tarihlerinde değiştirilmelidir. [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

- Eşzamanlı olarak iki elektrocerrahi ünitesi kullanıldığında ek önlemler alınmalıdır. [5: Fayda Zarar 

Dengesi Gözetilerek] 

- Yüksek akımın uzun süre kullanıldığı ve spesifik üretici talimatları bulunmadığında, adaptörlü ikinci 

bir tek kullanımlık dağıtıcı elektrotu veya daha büyük iletken bir yüzeye sahip dönüş elektrotu 

kullanılabilir. [4: Sınırlı Kanıt] 

- Tek kullanımlık bir dağıtıcı elektrot kullanıldığında, dönüş elektrotu temas kalitesi izlemesi olan bir 

jeneratör kullanılmalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Cerrah art arda güç artışı talep ederse, personel, dağıtıcı elektrotu ve kablo bağlantılarını içeren tüm 

elektrocerrahi ünitesi ve aksesuar devresinin bütünlüğünü teyit etmelidir.  [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Sağlık kuruluşu, kişinin mesleki sorumluluklarına uygun olarak elektrocerrahi ünitesinin kullanımı 

sırasında alınması gereken önlemler konusunda eğitim vermeli ve yetkinliklerini doğrulamalıdır. [3: 

Orta Düzey Kanıt] 

- Elektrocerrahi ünitesinin kullanımı ile ilgili dokümanlar sağlık kuruluşunun politikalarına ve 

prosedürlerine uygun bir şekilde hastanın tıbbi kaydına kaydedilmeli ve aşağıdakileri içermelidir: 

 Enerji üreten cihaz tanımlaması (örneğin, seri veya biyomedikal numara), 

 Dağıtıcı elektrot yerleşiminin yerini ve 

 Hastanın uygulama öncesi ve dağıtıcı elektrot çıkarıldıktan sonraki cilt durumu. [4: Sınırlı Kanıt] 

Öneri III. Minimal invazif cerrahi sırasında elektrocerrahi kullanımı ile ilişkili yaralanma 

riskini azaltmak için önlemler alınmalıdır. 

- İletken trokar sistemleri kullanılmalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Elektrocerrahi ünitesi tarafından aktive edilen enstrümantasyon (örn. aktif elektrotlar) kullanılmadan 

önce sağlam yalıtım açısından incelenmelidir. [3: Orta Düzey Kanıt] 

Öneri IV. Lazerlerin kullanıldığı her yerde sahip olunan, kiralanan veya ödünç alınan lazer 

ekipmanları için bir lazer güvenlik programı oluşturulmalıdır. 

- Bir lazer güvenlik programı 

 Lazer güvenlik yetkilisine lazer güvenliğini denetleme yetkisini ve sorumluluğunu devretmelidir. 

 Kurum çapında bir güvenlik komitesinde olduğu gibi multidisipliner bir lazer güvenlik komitesi 

kurmalıdır. 

 Lazer ilişkili riskli bölgelerde çalışan tüm sağlık personeli için kullanım kriterleri ve yetkili 

prosedürler oluşturmalıdır. 
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 Lazer tehlikelerini (örn. kiriş ve kirişsiz) tanımlamalı ve uygulanabilir idari, mühendislik ve 

prosedür ile ilgili kontrol önlemlerine uyumu izlemeye yönelik şartları sağlamalıdır. 

 Personel için tıbbi muayene türünü ve sıklığını belirlemelidir. 

 Eğitim gereksinimlerini belirlemelidir (örn. yetkinlik doğrulaması, sertifikasyon, katılan personel 

nitelikleri) ve 

 Denetimleri de içeren kalite süreçlerini tanımlamalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Bir laser güvenlik yetkilisi, lazer güvenlik komitesi tarafından atanmalı ve lazer güvenlik programını 

izlemek ve denetlemek için yetki ve sorumluluk verilmelidir. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Lazer güvenlik yetkilisi tarafından, lazerler sağlık kuruluşundaki birden fazla bölgede 

kullanıldığında, her alan için lazer kullanımını denetlemek için bir lazer güvenlik uzmanı belirlenmeli 

ve onaylanmalıdır. [4: Sınırlı Kanıt] 

- Lazer konsoluna lazer kullanıcısı tarafından kontrol edildiği durumlar haricinde, her işlemde aktif 

kullanım sırasında lazeri gözetimsiz bırakılmasını gerektiren rekabet sorumlulukları bulunmayan bir 

lazer operatörü atanmalıdır. [4: Sınırlı Kanıt] 

- Sağlık kuruluşu, kişinin iş sorumluluklarına uygun olarak, periyodik olarak ve yeni lazer ekipmanı, 

aksesuarları veya güvenlik donanımı uygulama ortamına getirildiğinde, lazer kullanımı ile ilgili olarak 

eğitim ve yetkinlik doğrulaması sağlamalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Hastanın tıbbi kayıtlarındaki belgeler, sağlık kuruluşunun politika ve prosedürleriyle tutarlı bir 

şekilde kaydedilmeli ve şunları içermelidir; 

 Kullanılan lazer tipi (örn. dalga boyu) 

 Lazer kullanımı sırasında uygulanan güvenlik önlemleri, 

 Lazer aktivasyonu ve sonlandırma süreleri, 

 Enerji üreten cihazın tanımlanması (örn. seri veya biyomedikal numara) ve Hasta koruma 

aracı. (örn. gözlük tipi, göz siperi). [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Lazer güvenlik denetimleri en az yılda bir kez veya lazer güvenlik yetkilisi tarafından belirlenen 

şekilde daha sık tamamlanmalı ve aşağıdakileri içermelidir: 

 Lazerle ilgili tüm teçhizatı ve güvenlik cihazlarını (örn. gözlük, uyarı levhaları, kontrol izleme 

göstergeleri) incelemek 

 Lazer güvenliğinde yetkinliği doğrulamak ve 

 Sağlık hizmetleri organizasyonunun yazılı politika ve prosedürlerine uyum için lazer 

uygulamalarını gözlemlemek. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Bir mesleki sağlık programı lazer kullanımına katılan personel için önlemler içermelidir [3: Orta 

Düzey Kanıt] 

Öneri V. Lazer kullanımı ile ilgili yaralanma riskini azaltmak için önlemler alınmalıdır. 

- Gözlemleyicileri olası risklere karşı uyarmak için lazer uyarı işaretleri dikkat çekici bir şekilde 

yerleştirilmelidir (örn. lazerler kullanımdayken lazer tedavisi alanlarının tüm girişlerinde). [1: Mevzuat 

Gereği] 

- Nominal risk bölgesinde olan herkes, kullanılan lazerin spesifik dalga boyu ve optik yoğunluğu için 

lazer güvenlik yetkilisi tarafından seçilen ve onaylanan göz koruyucusunu kullanmalıdır. [1: Mevzuat 

Gereği] 

- Nominal risk bölgesinde bulunan kapılar kapalı kalmalı ve kapı pencereleri de dahil olmak üzere 

pencereler, kullanılan lazer için ışının iletilmesini engelleyen bir bariyerle kaplanmalıdır [3: Orta 

Düzey Kanıt] 

- Aşağıdakileri de içeren, lazer ışınlarının yanlışlıkla aktive edilmesini veya yanlışlıkla 

yönlendirilmesini önlemek için usuller uygulanmalıdır: 

 Lazer tuşlarının kullanımı, lazerle çalışma konusunda deneyimli yetkili personel ile 

sınırlandırılmalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 
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 Lazer her kullanımdan önce üreticinin kullanma talimatlarını takiben kalibre edilmelidir [3: Orta 

Kanıtlar] 

 Lazerler aktif kullanılmadığında beklemeye alınmalıdır [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Lazer ayak pedalları kullanıcıya uygun ve diğer ayak pedallarıyla karıştırılmayacak bir konuma 

yerleştirilmelidir. [3: Orta Düzey Kanıt] 

 Cihazı aktif hale getiren tek lazer kullanıcısı olmalıdır.  [3: Orta Düzey Kanıt} 

- Lazer cerrahisi sırasında yansıtıcı yüzeylerin kullanılması en aza indirilmelidir. [3: Orta Düzey 

Kanıt] 

- Lazer ışınının normal dokuyu zorlamasını önlemek için CO2 lazer cerrahisi sırasında toprak atış speri 

(örneğin titanyum çubuklar, kuvartz çubuklar) veya korumalar kullanılmalıdır. [4: Sınırlı Kanıt] 

- Lazerler kullanılırken cerrahi alanın çevresindeki maruz kalan dokular salinle doymuş malzemelerle 

(örn. havlu, sünger) korunmalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Lazer kullanımı sırasında yangın güvenlik önlemleri alınmalıdır.  [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Lazer iletimine gerek duyulmadığında lazer kapatılmalı veya ışın kepenkleri veya kapaklar 

kullanılmalıdır. Lazer devam edilmediğinde lazer kapatılmalıdır. [1:Mevzuat Gereği] 

- Endoskopik işlemler sırasında lazer kullanımında önlemler alınmalıdır: 

 İşlemden önce ve sonra, scrub kişi lazer kateteri kılıflarını ve lazer fiberlerini hasar açısından 

kontrol etmeli, kılıflar veya fiber hasar görürse servisden çıkarılmalıdır. 

 İşlemden önce scrub kişi, kateter kılıfının imalatçının etiketli uzunluğunu karşıladığını ve lazer 

fiberin kateteri aşacak kadar uzunluğa sahip olduğunu teyit etmelidir. Uzunluk imalatçının 

belirtilen uzunluğundan farklıysa, ürünün servisten çıkarması gerekir. 

 Hastadan çıkarıldıktan sonra scrub kişi, kateter kılıfının ve lazerli fiberin sağlam ve eksiksiz 

olduğunu teyit etmelidir. Sağlam değilse servisden çıkarmalı, durumu doktora rapor etmeli ve 

tutulan cerrahi kalemler için kuruluşun politikasını uygulamalıdır. [3: Orta Düzey Kanıt] 

Öneri VI. Fakoemülpiratör kullanımı ile ilgili yaralanma riskini azaltmak için önlemler 

alınmalıdır. 

- Fakoemülpiratör kullanımı sırasında alınması gereken önlemler şunları içerir: 

 Fakoemülsifikatörün el parçasının işletim ucunun kullanımdan önce ve sonra muayene edilmesi. 

 İmalatçının kullanım talimatlarına göre kullanım öncesi testlerin yapılması ve  

 Sürekli bir irrigasyon solüsyonu akışı sürdürülmesi. [3: Orta Düzey Kanıt] 

- Sağlık organizasyonu, kişinin iş sorumluluklarına uygun fakoemülsifikasyon sisteminin kullanımı, 

temizlenmesi ve bakımıyla ilgili yetki ve eğitim sağlamalıdır. [5: Fayda Zarar Dengesi Gözetilerek] 

Öneri VII. Argonla güçlendirilmiş koagülasyonun kullanımı ile ilgili yaralanma riskini azaltmak 

için önlemler alınmalıdır. 

- Monopolar elektrocerrahi ve argonla güçlendirilmiş koagülasyon üreticisinin kullanma talimatında 

tanımlananlar için tüm güvenlik önlemleri argonla güçlendirilmiş koagülasyon teknolojisinin 

kullanımı sırasında izlenmelidir. [4: Sınırlı Kanıt] 

- Personel, gaz embolisinin bulgu ve semptomlarını tanımaya ve tedaviyi başlatmaya hazır olmalıdır. 

[3: Orta Düzey Kanıt] 
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Otolog doku yönetimi için rehber AORN Rehber Danışma Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

15 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerlidir. Kılavuzdaki tavsiyeler erişilebilir ve optimal bir 

uygulama düzeyi oluşturmayı amaçlamaktadır. Politika ve prosedürler rehberin uygulanma durumunu 

ve /veya klinik durum değişikliklerini yansıtır. Bu rehber ameliyathane ve diğer invaziv işlemlerin 

gerçekleştirilebileceği tüm alanlara uyarlanabilir.  

Bu rehberin amacı avulse dişler, kraniyal kemik flepleri, paratiroid bezleri, cilt, damarlar ve 

otogreftler gibi cerrahi ortamda otolog dokuyu yönetmek için ameliyathane personeline rehberlik 

etmektir. Aynı alan içerisinde gecikmiş replantasyon ya da ototransplantasyon için otolog dokuyu 

steril alana aktarmak, ambalajlamak, etiketlemek, taşımak ve saklamak için de rehberlik 

sağlamaktadır.  

Öneri I: Avulse (kopmuş) olan dişler hemen hastaya replante edilemediği zaman avulse diş 

periodontal ligamentin (PDL) hücre canlılığını korumaya yardımcı olmak için bir saklama ünitesi 

içerisinde yerleştirilmelidir. 

1.a. Avulse dişler avulsiyon olduğunda replante edilmelidir (2: orta düzey kanıt).  

I.a.1. Sağlık ekibi üyeleri hastanın sağlık kayıtlarında diş avülsiyonuna yol açan nedenleri belirlemeli 

ve olayın ortaya çıkmasından sonra en kısa sürede ya da hasta kuruma ulaştığında kapsamlı bir hasta 

muayenesi yapmalıdır (örn; entübasyon sırasında)  

 Bu muayenede kafa travması ve yüz kırığı incelemesi, 

• Dış yaralanma belirtilerinin muayenesi (örn; Laserasyon), 

 Hastanın dişlerini inhale etmesini önlemeye yönelik ağız muayenesi ve tetanoz profilaksisi aşısının 

olup olmadığını kontrol edilmelidir (2: orta düzey kanıt). 

I.b. Avulse dişler hemen replante edilemediği durumlarda uygun bir saklama ortamına 

yerleştirilmelidir (2: orta düzey kanıt). 

I.b.1. Hemen replante edilmeyecek avulse dişler HBSS (Hank’s balanced Salt Solution) ya da süt 

içinde saklanmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

I.b.2. Avulse dişler hemen replante edilemediği durumlarda daha etkin bir saklama ortamı yoksa 

geçici olarak hastanın tükürüğünde saklanabilir (2: orta düzey kanıt).  

I.b.3. Avulse dişler hemen replante edilemediği durumlarda tek alternatif kuru depolama değilse su 

içinde saklanmamalıdır (2: orta düzey kanıt). 

1.c. Avulse diş yönetimi için en iyi uygulamalar ile ilgili eğitim ve yetkinlik doğrulama faaliyetleri 

travmatik avulsiyona maruz kalmış hastaların bakımı ile ilgilenen cerrahi ya diğer sağlık personeli için 

sağlanmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

Öneri II: Hastaların otolog kranial kemik flepleri saklanabilir ve replante edilebilir.  

II.a. Replante edilecek kranial kemik flepleri dondurulabilir ya da dondurularak saklanabilir (2: orta 

düzey kanıt). 

II.a.1. Otolog kraniyal kemiğin replantasyonu, depolanması ambalajlanması, etiketlenmesi ve 

dondurulması veya dondurarak saklanmasını aynı yerde yapan kurumlar bir doku kurumu olarak 

FDA'ya kayıt olmak zorunda değildir (1: düzenleme gerekli). 

OTOLOG DOKU YÖNETİMİ İÇİN REHBER 

 

Doç. Dr. Emel YILMAZ 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD 
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II.b. Replante yapılacak kranial kemik flepleri subkutanöz doku içinde hekim tarafından belirlenen 

anatomik bir bölgede saklanabilir (2: orta düzey kanıt). 

II.c. Otolog kemik, klinik bir endikasyon olmadığı sürece buhar sterilizasyonuna maruz 

bırakılmamalıdır (2: orta düzey kanıt). 

II.c.1. Otolog kemiğe buhar veya diğer sterilizasyon işlemlerini uygulayan, insan hücreleri, dokular, 

hücresel ve doku bazlı ürünler üreten ve imalat kontrolleri gereken kurumlar ya da sağlık kuruluşları 

bir doku kuruluşu olarak FDA'ya kayıt olmalı ve 21 CFR Bölüm 1271A'nın geçerli gerekliliklerini 

yerine getirmelidir (1: düzenleme gerekli). 

Öneri III: Hastanın paratiroid dokusu dondurulabilir ve ototransplantasyon yapılabilir.  

III.a. Hastanın paratiroid dokusu gecikmiş ototransplantasyon için 24 ay süreyle kriyoprezervasyona 

tabi tutulabilir (2: orta düzey kanıt). 

III.a.1. Otolog paratiroid dokuyu geri kazandırma, ambalajlama, etiketleme veya dondurarak saklama 

ve ototransplantasyonu aynı yerde yapan kurumlar bir doku kuruluşu olarak FDA'ya kayıt olmak 

zorunda değildir (1: düzenleme gerekli). 

Öneri IV: Hastanın otolog derisi saklanabilir ve ototransplantasyon yapılabilir.  

IV.a. Ototransplantasyon için otolog deri soğutulabilir ve normal salin solüsyonunda ya da bir 

saklama ünitesi içerisinde dondurularak saklanabilir (2: orta düzey kanıt). 

IV.a.1. Ototransplantasyon için otolog deriyi aynı kurumda toplayan, depolayan, ambalajlayan, 

etiketleyen ve soğutan kurumların bir doku kuruluşu olarak FDA'ya kaydolması gerekli değildir (1: 

düzenleme gerekli). 

IV.b. Gecikmiş ototransplantasyon için insan derisi hastanın donör bölgesinde saklanmalıdır (2: orta 

düzey kanıt). 

Öneri V: Hastanın otolog veni saklanabilir ve ototransplantasyon yapılabilir.  

V.a. Gecikmiş ototransplantasyon için otolog venler soğutulabilir ve normal salin/ laktatlı Ringer 

solüsyonunda ya da bir saklama ünitesi içerisinde saklanabilir (2: orta düzey kanıt). 

V.a.1. Ototransplantasyon için otolog damarları aynı kurumda toplayan, depolayan, ambalajlayan, 

etiketleyen ve soğutan kurumların bir doku kuruluşu olarak FDA'ya kaydolması gerekli değildir (1: 

düzenleme gerekli). 

 

Öneri VI: Cerrah, cerrahi hemşiresi ve enfeksiyonu kontrol uzmanından oluşan mutidisipliner bir 

ekip, kontamine otogreftin replantasyonu / ototransplantasyonu ile ilgili yararları, potansiyel 

zararları ya da diğer tedavi seçeneklerini kıyaslayarak kontamine otogreftin ototransplantasyonu 

(örn; greftin atılması ve suni materyallerin kullanılması) için bir risk değerlendirmesi yapar.  

VI.a. Kontamine otogreftin replantasyon ya da ototransplantasyon kararında aşağıdaki durumlar 

dikkate alınmalıdır; 

 Kontamine greft atık ve kalıntıları çıkarmak için steril serum fizyolojik solüsyonu ile yıkanmalıdır. 

 Düşük akımlı pulsatil lavaj kullanılmalıdır. 

 Düşen greftin dekontamine edilmesi için ayrı bir steril alan kullanılmalı ve birincil steril alana 

sıçramaması için özen gösterilmelidir. 

 Birincil steril alanın sterilliğini korumak için gerekli önlemler uygulanmalıdır (örneğin, kontamine 

greftin pulsatil lavajından sonra önlük ve eldiven değiştirilmesi). 

 Yaranın sınıflandırması Class III (Kirlenmiş) olarak değiştirilmelidir. 

Olayı rapor ile belgelenmelidir. Cerrahi ekip üyeleri ve eleştirel bir analiz sağlamakta yardımcı 

olabilecek diğer kişiler olaya katkıda bulunan faktörleri ve tekrarlamasını önleme yöntemlerini 

belirlemek için bilgilendirme toplantısı ve kök analizi yapmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VI.a.1. Aşağıdaki faaliyetler yapılmalıdır. 

 Antibiyotik veya antiseptikler otogrefti yıkamak için kullanılan solüsyona eklenmelidir. 
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 Mikroorganizma türü ve kontaminasyon düzeyini belirlemek için greft dekontaminasyonundan 

önce ve sonra kültür alınmalıdır. 

 Ameliyat sonrası geniş spektrumlu antibiyotik profilaksisi uygulamasının yarar ve zararlarını 

değerlendirmek için bir enfeksiyon kontrol uzmanıyla görüşülmelidir. 

 Greft, dekontaminasyon ve işleme için doku bankasına gönderilmelidir (2: orta düzey kanıt). 

VI.a.2. Kontamine greft buhar sterilizasyonuna tabi tutulmamalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VI.b. Cerrahi ekip üyeleri otogreftin düşmesini önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır (2: orta 

düzey kanıt). 

Öneri VII: Gecikmiş replantasyon /ototransplantasyon için kurum ya da sağlık kuruluşunda 

saklanan otolog doku sterilliği ve bütünlüğü korunarak ve sağlık personelinin kan, vücut sıvıları 

veya diğer olası bulaşıcı materyallere maruz kalmasını önleyecek şekilde taşınmalıdır. 

VII.a. Kurum ya da sağlık kuruluşunda gecikmiş replantasyon ya da ototransplantasyon için saklanan 

otolog doku mümkün olan en kısa sürede steril alana geçirilmelidir (5: kanıt yok) 

VII.b. Otolog doku steril alana transfer edilmeden önce ayrılmalı, adlandırılmalı ve izlenmelidir. 

Steril alanda tutulan otolog dokuyu ayırmak, tanımlamak ve izlemek, dokunun kontamine olmasını ve 

tehlikeye atılmasını ya da kaybolma olasılığını azaltır (5: kanıt yok). 

VII.c. Otolog doku steril alana transfer edilene kadar nemli ortamda saklanmalı kuru, absorbe edici 

yüzey ya da materyaller ile temas ettirilmemelidir (2: orta düzey kanıt). 

VII.d. Steril alana transfer edilmeden önce hasta ve dokunun kimlik doğrulaması yapılmalıdır (2: orta 

düzey kanıt). 

VII.e. Cerrahi personel steril alana doku transferi sırasında standart önlemleri almalıdır (1: güçlü 

kanıt) 

VII.f. Otolog doku steril alana transfer edilirken steril teknik kullanılmalıdır (4: zarar ile dengelenmiş 

yarar). 

VII.g. Doku transferi sırasında hücre yapısının zarar görmemesi için doku ezilmemeli, kıvrılmamalı 

ya da başka zarar verilmemelidir (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

Öneri VIII: Gecikmiş replantasyon ya da ototransplantasyon için sağlık bakım organizayonları ve 

kurumlarında saklanan otolog doku çapraz kontaminasyonu ve karışıklığı önlemek için 

etiketlenmeli, sağlık personelinin kan, vücut sıvıları ya da diğer potansiyel enfekte materyal ile 

maruz kalması önlenmelidir. 

VIII.a. Gecikmiş replantasyon ya da ototransplantasyon için otolog doku, steril alana transferden 

hemen sonra etiketlenmeli ve korunmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VIII.b. Otolog doku için ambalaj malzemeleri sızdırmaz, delinmeye dirençli olmalı ve bulaşıcı 

hastalıkların ortaya çıkmasını, yayılmasını ya da taşınmasını önlemeye yönelik tasarlanmalıdır (1: 

düzenleme gerekli). 

VIII.c. Otolog doku için kullanılan ambalaj malzemeleri otogreftin bütünlüğünü ve stabilitesini 

korumalı, antibiyotiklere ya da diğer kimyasallara maruz kalmasını önlemeli, uygun büyüklükte, 

mikroorganizmalara ve mikroskopbik parçacıklara karşı korumalı olmalı ve -100°C'de saklanmalıdır 

(2: orta düzey kanıt).  

VIII.c.1. Dondurulmuş veya kriyoterapi altına alınmış otolog dokuların saklanması için kullanılan 

paketler veya kaplar -20 °C veya daha soğuk sıcaklıklara dayanabilmelidir (3: sınırlı kanıt). 

VIII.d. Otolog kemik paketlenmemeli veya solüsyonda saklanmamalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VIII.e. Otolog doku saklama kabına konulduğunda, cerrahi hemşire tarafından onaylanmalıdır 

 İki belirteç ile hasta kimliği doğrulanmalıdır (Sağlık kurumunun politikasına göre hasta adı ve tıbbi 

kayıt numarası)  

 Dokunun orijinal kaynağı, eğer uygunsa doku tipi, tanısı, ek olarak ilgili klinik bilgiler kayıt 

edilmelidir (3:sınırlı kanıt). 

VIII.f. Otogreft paketi etiketli olmalıdır 
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 Enfeksiyon testleri yapılmamışsa yapılmalıdır. 

 Enfeksiyon testleri pozitifse risk faktörleri açısından gözden geçirilmelidir (1:düzenleme gerekli). 

VIII.g. Otogreft paketi sağlık kurumunun politikasına göre hasta adı ve tıbbi kayıt numarası ile 

etiketlenmelidir. 

 Otolog donör kartı sorgulanmalıdır. 

 İşlem, iyileşme tarihi ve cerrahın adı 

 Eğer uygunsa doku tipi ve bölgesi belirtilmelidir 

 Otogreft paketlenmiş ve etiketlenmiş kişinin kimliği 

 Dokunun iyileşme tarihi 

 Önerilen saklama sıcaklığı ve kabul edilebilir saklama sıcaklığı aralığı 

 Dekontaminasyon yöntemi ve potansiyel süreç ya da solüsyon kalıntılarının (örn; antibiyotikler) 

tanımlanması 

 Doku iyileşmesi ve hazırlanması (örn; Aseptik koşullar altında) (3: sınırlı kanıt). 

VIII.h. Otogreft ambalajı etiketlenirken koyu, silinmez kalem kullanılmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

VIII.i. Teknoloji varsa barkod etiketleme sistemi kullanılmalı ve barkod etiketi paket ya da kaba 

yapıştırılmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VIII.j. Kimlik etiketleri hem iç hem de dış ambalajın veya konteynırın dışına sıkıca tutturulmalıdır ve 

kap kapağına sabitlenmemelidir (3: sınırlı kanıt). 

VIII.k. Ameliyat ya da diğer invaziv işlemlerin sonunda yapılan bilgilendirme toplantılarında cerrahi 

ekip üyeleri tarafından otogreft doku tanımlama ve etiketlenmesi doğrulanmalıdır (4: zarar ile 

dengelenmiş yarar). 

Öneri IX: Otolog doku sağlık personelini kan, vücut sıvıları ya da diğer potansiyel enfekte 

materyale maruz bırakmadan taşınmalıdır. 

IX.a. Otolog doku kan, vücut sıvıları ya da diğer potansiyel enfekte materyale maruz bırakılmadan 

taşınmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

IX.b. Otolog doku transfer edilirken hasta bilgilerinin gizliliği korunmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

IX.c. Otolog doku transfer edilirken uygun sıcaklık sağlanmalı ve otogreftin kontamine olması 

engellenmelidir (1:düzenleme gerekli). 

IX.d. Numunelerin taşınması için tasarlanan cihazlar biyolojik tehlike işareti ile etiketlenmelidir 

(1:düzenleme gerekli). 

Öneri X: Gecikmiş replantasyon ya da ototransplantasyon için otolog doku çapraz 

kontaminasyona ve sağlık personeline kan, vücut sıvıları ya da diğer potansiyel bulaşıcı 

materyallerin maruz kalmasını önleyecek şekilde saklanmalıdır.  

X.a. Gecikmiş replantasyon ya da ototransplantasyon için gerekli otolog doku, sağlık personelinin 

kana, vücut sıvılarına veya diğer potansiyel bulaşıcı materyallere maruz kalmasını önleyecek şekilde 

saklanmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

X.b. Kurumda ve tıbbi organizasyonda gecikmiş replantasyon ya da ototransplantasyon için gerekli 

otolog doku karışıklık, kontaminasyon ve çapraz kontaminasyonu önlemek için sürekli kontrol edilen 

bir bölgede saklanmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

X.c. İki veya daha fazla donörden alınan doku karıştırılmamalıdır. Aynı pakette ya da kabın içinde 

bulunan iki veya daha fazla vericiden alınan doku birleştirildiğinde bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkma, 

bulaşma veya yayılma riski artar (1:düzenleme gerekli). 

X.d. Otolog doku allogreftlerden ayrılmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

X.d. 1. Eğer otogreftler ve allogreftler aynı buzdolabında veya dondurucuda saklanacaksa; 

 Ayrı olarak depolanır (örn. üst raflarda saklanan allogreftler ve alt raflarda saklanan otogreftler, 

allogreftler ve otogreftler ayrı saklama kaplarına yerleştirilir). 

 Onaylanmış paketleme malzemeleri kullanılarak paketlenir. 

 Belirgin şekilde etiketlenirler ve 
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 Buzdolabında veya dondurucudaki tüm öğeler için doğru saklama koşulları sağlanmalıdır (5: kanıt 

yok) 

X.e. Saklanan otogreft sayısı belirlenmiş bir programa göre kaydedilmeli ve son kullanma tarihi 

geçmiş olanlar ayrılmalıdır (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

X.f. Şüpheli olan otolog doku, depodan çıkarılmalı, atılmalı, tekrar kullanılmamalı veya 

ototransplantasyon yapılmamalıdır (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

X.g. Otolog doku, kontaminasyonu veya dokunun bozulmasını önleyecek sıcaklıklarda saklanmalıdır. 

Saklama sıcaklığı periyodik olarak gözden geçirilmeli ve ulusal standartlara uygun olmalıdır 

(1:düzenleme gerekli). 

X.h. Otolog kemik altı ay veya daha kısa süre -20 °C'de (-4 °F ) saklanmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

X.i. Otolog cilt 0°C -10 °C (32 - 50 °F) arasında 14 günden fazla saklanmamalıdır (2: orta düzey 

kanıt) 

X.j. Otolog venler 0°C -10 °C (32- 59 °F) arasında 14 günden fazla saklanmamalıdır (2: orta düzey 

kanıt) 

X.k. Dondurulacak olan otogreftler birkaç saat içinde geri kazanılmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

X.l. Hemen saklama alanına taşınmayacak otolog doku otogreft bütünlüğünü koruyacak şekilde geçici 

olarak saklanmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

X.m. Otolog doku buzdolabı veya dondurucuda saklandığında kayıt edilmelidir. İki belirteç ile hasta 

kimliği doğrulanmalıdır (Sağlık kurumunun politikasına göre hasta adı ve tıbbi kayıt numarası). 

Dokunun orijinal kaynağı, eğer uygunsa doku tipi, tanısı, ek olarak ilgili klinik bilgiler 

sorgulanmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

X.n. Otolog dokuların saklanmasında kullanılan ekipman ve cihazlar kontaminasyon ve bulaşmayı 

önlemek için temizlenerek saklanmalıdır. Bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına, bulaşmasına veya 

yayılmasına neden olabilecek diğer olaylar önlenmelidir (1:düzenleme gerekli). 

X.n.1. Kullanılan temizlik ve sanitasyon yöntemleri kayıt edilmelidir. Bu kayıtlar 3 yıl üç yıl süreyle 

saklanmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

X.o. Otolog dokunun saklandığı buzdolapları ve dondurucuların üretici firmanın talimatlarına uygun 

olarak düzenli olarak kalibrasyonu yapılmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

X.o.1. Buzdolapları ve donduruculara uygulanan bakım, kalibrasyon ve diğer faaliyetler 

belgelendirilmeli ve kayıtlar hazır bulunmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

X.p. Otolog dokuların saklanmasında kullanılan dondurucular ve buzdolaplarında sürekli sıcaklık 

izlemi yapılmalıdır. Günlük sıcaklık kontrolleri düzenli olarak izlenmelidir. Sıcaklık uygun olmayan 

aralıkta ise personel uyarılmalıdır. Acil bir güç sistemi olmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

X.p.1. Uyarı sistemi sesli olmalı ve ilgili personel bilgilendirilmelidir (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

X.q. Buzdolabı veya dondurucu arızası durumunda depolanan otolog dokunun bütünlüğünü korumak 

için doku başka bir yere nakil edilmelidir. Otolog doku koşullar uygun değilse burada 

saklanmamalıdır (3: sınırlı kanıt). 

X.q.1. Kurum ya da sağlık kuruluşu uygun depolama koşullarını sağlayamıyorsa otolog doku 

saklanmamalıdır (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

Öneri XI:Gecikmiş replantasyon ya da ototransplantasyon için gerekli otolog doku kontaminasyon 

ve hasarı önlemek için steril teknik ile saklanmalıdır. 

XI.a. Otolog doku yönetimi ameliyat ya da diğer invaziv işlemler öncesi preoperatif vizit sırasında 

cerrahi ekip üyeleri tarafından değerlendirilmeli ve planlanmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

XI.b. Otolog doku donörden sadece replantasyon ya da ototransplantasyon için alınmalıdır 

(1:düzenleme gerekli). 

XI.b.1. Otolog doku iki belirteç ile hasta kimliği doğrulanmalıdır (Sağlık kurumunun politikasına göre 

hasta adı ve tıbbi kayıt numarası) (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XI.b.2. Varsa barkodlama sistemi kullanılmalıdır (2: orta düzey kanıt). 
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XI.b.3. Saklanan otogreft kayıt edilmelidir (3: sınırlı kanıt). 

XI.c. Otolog doku replantasyon ya da ototransplantasyon için tüm işlemler tamamlanıncaya kadar 

saklanmalıdır (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XI.c.1. Uygun olmayan otolog doku kullanılmamalıdır (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XI.d. Replantasyon ya da ototransplantasyon için gerekli otolog dokuya ait kültür sonuçları cerrahi 

hemşiresi tarafından gözden geçirilmelidir (2: orta düzey kanıt). 

XI.d.1. Kültür sonuçları pozitif ise ameliyathane ekibi replantasyon ya da ototransplantasyon yapılıp 

yapılmayacağına karar vermelidir(3: sınırlı kanıt). 

XI.d.2. Replantasyon ve ototransplantasyona karar verildiğinde; multidisipliner ekip otogrefte 

uygulanan dezenfeksiyon işlemi (örn; Profilaktik antibiyotikler, pulsatil lavaj ya da pulsatil lavaj 

içermeyen yıkama) uygulanıp uygulanmadığını belirlemelidir (3: sınırlı kanıt). 

XI.e. Dondurulmuş kemik otogreftleri, cerrah otogreftin yeniden kullanılacağını ya da ototransplant 

yapılacağını doğruladıktan sonra dondurucudan çıkarılmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

XI.f. Ameliyathane hemşiresi ve steril giyinmiş ekip üyesi doku steril alana nakletmeden önce otolog 

doku paketinin içeriğini, hasta ve doku tanımlamasını, son kullanma tarihi ve diğer ilgili bilgileri 

doğrulamalıdır (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XI.g. Dondurulmuş kemik otogreftleri steril teknik kullanarak paketlerinden çıkarılmalıdır. Sıcak 37-

41 °C (örn; 98.9-105.8°F) normal salin ya da laktatlı ringer solüsyonunda 15-20 dakika süreyle 

bekletilmelidir. Dondurulmuş kemik otogreftleri implantasyon ya da ototransplantasyondan en az 30 

dakika önce oda sıcaklığında çözülmesine izin verilmelidir (3: sınırlı kanıt). 

XI.h. Replantasyon ya da ototransplantasyon öncesi, otogreft serum fizyolojik veya laktatlı ringer 

solüsyonu ile en az üç kez durulanmalıdır (3: sınırlı kanıt). 

XI.i. Replantasyonun ya da ototransplantasyonun tarih ve saati, otogreft hazırlanması için kullanılan 

prosedür ve otogreft hazırlanmasına katılan tüm kişilerin adı ve ünvanları kaydedilmelidir (3: sınırlı 

kanıt). 

XI.j. Otolog kemik greftleri gerekirse yeniden dondurulabilir (örn; Replantasyon için çözülmüş, daha 

sonra yeniden dikilmemiş otogreftler) (3: sınırlı kanıt). 

XI.j.1. Kemik greftini tekrar dondurma kararı verilirse, çözülmüş kemik grefti içerisindeki hücre 

kalıntıları, pulsatil lavaj kullanılarak ve ardından sıcak, steril izotonik solüsyonda durulanmalıdır (3: 

sınırlı kanıt). 

XI.k. Otogreft, replante ya da ototransplante edilmediğinde başka bir sağlık kurumuna gönderilmeli ve 

kayıt edilmelidir (1:düzenleme gerekli). 

XI.I. Otogrefti başka bir kuruma aktarmak gerekirse ambalajlama ve nakil ile ilgili yardım için AATB 

tarafından akredite edilmiş bir kuruma başvurulmalıdır. Bu kurumlar FDA onaylı olmalıdır (3: sınırlı 

kanıt).  

XI.l.1. Otolog dokuyu farklı bir sağlık kurumuna nakleden kurumlar doku kuruluşu olarak FDA'ya 

kayıt yaptırmak zorundadırlar (1:düzenleme gerekli). 

XI.m. Otolog insan dokuları tehlikeli atık olarak kabul edilerek yerel ve bölgesel düzenlemelere 

uygun olarak atılmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

Xl.m.l. Cerrahlar, cerrahi hemşireler, patoloji laboratuar temsilcileri, enfeksiyon önleme uzmanları, 

risk yönetimi personeli ve diğer ilgili paydaşlardan oluşan multidisipliner bir ekip, hastaya veya 

hastanın yasal temsilcisine, hastanın kültürel temsilcisine imha etmeden önce gömme veya yakma için 

bir plan geliştirmelidir (1:düzenleme gerekli). 

Xl.m.2. Otolog dokuyu imha eden kurumların doku kuruluşu olarak FDA'ya kaydolmaları gerekmez 

(4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

Öneri XII: Otolog doku yönetimi ile ilgili politika ve prosedürler geliştirilmeli ve revize edilmelidir.  

XII.a. Otolog doku gözlemi için bir personel görevlendirilmelidir (1:düzenleme gerekli). 

XII.a. 1. Tıbbi kararlar için hekim veya tıbbi danışma komitesi bulunmalıdır (3: sınırlı kanıt). 
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XII.b. Otolog doku yönetimindeki politika ve prosedürler bulaşıcı hastalıkların (virüsler, bakteri, 

mantar, parazitler ve bulaşıcı spongiform ensefalopati ajanları tarafından iletilen hastalıklar) taşınması 

ya da bulaşma riskini azaltmak için tasarlanmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

XII.c. Otolog doku yönetimindeki politika ve prosedürler, enfeksiyon kontrol uzmanı, risk yönetimi 

uzmanı, patoloji laboratuar temsilcileri, ameliyathane hemşireleri ve diğer paydaşları içeren 

multidisipliner bir ekip tarafından geliştirilmelidir (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XII.c.1. Otolog doku yönetimi ile ilgili politika ve prosedürler (saklama, nakil, etiketleme vb) 

oluşturulmalıdır (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

Öneri XIII: Cerrahi ekip üyeleri otolog doku yönetimindeki politika ve prosedürler gerektiğinde 

gözden geçirilmeli ve uygulama ortamında kullanılması için hazır bulundurulmalıdır. 

XIII a. Otolog doku yönetimi ile ilgili eğitim aşağıdaki politika ve prosedürleri içermelidir. 

 Travmatik diş avulsiyonu olan hastalarda diş replante edilinceye kadar uygun şekilde saklama 

 Replantasyon veya ototransplantasyon yapılan hastalarda otolog doku iyileşmesi için bakım 

 Otolog dokuyu steril alana transfer etme, paketleme ve etiketleme, dokunun saklanması 

 Otolog dokunun maksimum saklama süresinin belirlenmesi ve son kullanma tarihi geçen dokunun 

replante edilmemesi  

 Otolog doku saklanmasında kullanılan ekipmanların bakımı ve izlenmesi 

 Otolog doku saklanmasındaki sıcaklığın takip edilmesi 

 Kayıtların düzenli tutulması (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

Öneri XIV: Otolog doku yönetimi ile ilgili hemşirelik uygulamaları sağlık, kurum ve kuruluş 

politika ve prosedürlere uygun olarak belgelendirilmelidir. Kayıtlar AORN rehberlerine ve AATB 

standartlara uygun olmalıdır. 

XIV.a. Otolog doku yönetimi ile ilgili hemşirelik uygulamaları kayıt edilmelidir (1:düzenleme 

gerekli).  

XIV.a.l. Otolog dokuya başından sonuna yapılan izlemler kayıt edilmelidir (1:düzenleme gerekli). 

XIV.a.2. Otolog doku ile ilgili dokümanlar;  

- Depolanan tüm otolog dokuların listesi 

- Bilgilendirilmiş onamın kayıtları 

- Bilgilendirme 

- İyileştirme 

- İşleme 

- Koruma 

- Etiketleme 

- Depolama 

- Doku kültürü sonuçları  

- Otolog dokunun aktarılması 

- Otolog dokuyu hazırlayan personelin kimlik bilgileri, tarihleri ve saati 

- Otolog dokuyu saklayan ve teslim alan personelin kimlik bilgileri, tarihleri ve saati 

- Kalite güvence kayıtları 

- Doku nakli veya ayrılması hakkında bilgi (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XIV.a.3. Otolog dokuyla ilgili kayıtlar en az 10 yıl saklanmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

 

Öneri XV: Cerrahi personel otolog doku yönetimi ile ilgili kurum politikasına uygun kalite ve 

performans geliştirme programlarına katılmalıdır. 

XV.a. Otolog doku yönetimi sürecinin her aşamasında bulaşıcı hastalığın ortaya çıkmasını ve 

yayılmasını önlemek için kalite programı sürdürülmelidir. Kalite programı kontaminasyonu ve 

karışıklıkları önlemek için rapor edilmesini teşvik etmelidir. Kayıtlar standartlara uygun olmalıdır 

(1:düzenleme gerekli).  
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XV.a.l. Kalite güvencesi programı kontaminasyonu ve karışıklıkları önlemeli, doku takibi ve advers 

etkinin araştırılması ve rapor edilmesini teşvik etmelidir (3: sınırlı kanıt). 

XV.a.2. Otolog doku yönetimi için kalite güvencesi programı, süreçlerin temel bir değerlendirmesini 

yapmak için çok disiplinli bir komite oluşturmalıdır (örneğin, federal düzenlemelere ve AATB ve 

akreditasyon ajansı standartlarına uyumun doğrulanması için) (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XV.a.3. Otolog doku yönetimi için performans iyileştirme faaliyetleri; otolog doku yönetimi için 

güvenli uygulamalara uyum için personelin izlenmesi, faaliyetleri periyodik olarak gözden geçirme ve 

değerlendirme ya da ek önlemler almayı içermelidir (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XV.b. Otolog doku kültürüne katılacak cerrahi personel, otolog doku kültürü için etkili yöntemlerle 

ilgili kalite ve performans geliştirme faaliyetlerine katılmalıdır. Mikrobiyolojik kültür testleri uygun 

koşullarda yapılmalıdır (2: orta düzey kanıt) 

XV.b.l. Mikrobiyolojik kültür testleri laboratuvar akreditasyon kuruluşu tarafından onaylanmış veya 

akredite edilmiş olmalıdır (4: zarar ile dengelenmiş yarar). 

XV.b.2. Otolog doku üzerindeki mikrobiyal gelişimi ve kimliğini belirlemek için yapılan kültürler; 

-Doku antibiyotikler ya da temizleme ajanları ile muamele edilmeden önce alınmalı ve 

-Bakterileri (aerobik ve anaerobik) ve mantarları saptamaya yönelik testleri içermelidir (3: sınırlı 

kanıt). 

XV.c. Cerrahi personel replante veya ototransplante edilen otolog doku ile ilgili bulaşıcı bir hastalığın 

ya da herhangi bir advers reaksiyon oluşup oluşmadığını araştırmalıdır. Bunlar varsa; 

-Hayatı tehdit eden veya ölümcül olan, 

-Bir vücut fonksiyonunun kalıcı olarak bozulması veya vücut yapısında kalıcı hasar meydana getiren, 

-Hastaneye kaldırma da dahil olmak üzere tıbbi veya cerrahi müdahale gereklidir (1:düzenleme 

gerekli). 

XV.c.l. Raporlar FDA Güvenlik Bilgileri ve Olumsuz Olay Raporlama Programına kayıt edilmelidir 

(1:düzenleme gerekli). 

NUMUNE (ÖRNEK) YÖNETİMİ İÇİN REHBER 

 Numune yönetimine ilişkin kılavuz AORN tarafından onaylandı. 15 Mayıs 2014 tarihinden 

itibaren geçerlidir. Rehberin ulaşılabilir olması amaçlanmıştır. 

 

Öneri I: Cerrahi hemşireler bakım planlarına numune yönetimi gereksinimlerini de dahil etmelidir. 

I. a. Numune almak gerektiğinde numune yönetimi değerlendirilmeye başlanmalı ve aşağıdakileri 

içermelidir. 

- Haber verilecek personel (örn; frozen için patolog) 

- Numune toplama ve taşıma gereksinimleri (örn; steril alana transfer edilinceye kadar numunenin 

nemli tutulması), transfer metodu (örn; steril teknik kullanılarak), saklama gereksinimleri (örn; kabın 

ebadı), 

- Koruma yöntemi, (örn; solüsyon türü), 

- Nakil ihtiyaçları (örn; uygun personelin hazır bulunması) 

- Numunenin kullanılması (örn; atılması, hastaya iade edilmesi) 

- Dokümantasyon (örn. sütür etiketlerinin yerinin belirlenmesi) (5: kanıt yok) 

I.a.1. Yerinde patoloji, laboratuar veya kurye hizmetleri mevcut olmadığında ve bu hizmetlerin 

gereksinimi belirlendiğinde üçüncü ekip ile anlaşılmalıdır.  

I.b. Numunelerin toplanması, taşınması ve yok edilmesi için hastanın kültürel ve kişisel tercihleri 

ameliyat öncesi dönemde değerlendirilmelidir (2: orta düzey kanıt). 

I.b.1. Geleneksel olmayan numune yönetimine yönelik hasta istemlerini belirlemek için politika ve 

prosedürler geliştirilmelidir. 

I.c. Cerrahi ekip üyeleri ameliyat öncesi veya diğer invaziv işlemler öncesi yapılan toplantı sırasında 

numune yönetimini değerlendirilmeli ve planlanmalıdır (2: orta düzey kanıt). 
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Öneri II: Cerrahi hemşireler numune yönetimi için bölge tanımlaması yapmalıdır.  

II.a. Cerrahi işlem sırasında eksize edilecek ya da biyopsi yapılacak dermatolojik lezyonların 

fotoğrafları etiketlenmeli ve işlem odasında gösterilmelidir (2: orta düzey kanıt). 

II.a.1. Ameliyat öncesi fotoğraflar biyopsi bölgesini, fiziksel özellikleri ve anatomik yeri doğru bir 

şekilde tanımlamalıdır.  

Öneri III: Numuneler dokunun bütünlüğünü bozmayacak şekilde toplanmalı ve taşınmalıdır.  

III.a. Kanser açısından incelenecek meme dokusu numunesi dokunun moleküler ve genetik 

özelliklerini koruyacak şekilde toplanmalı ve taşınmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

III.a.1. Meme kanseri numunelerinin eksizyondan tespitine kadar geçen süre bir saatten az olmalıdır. 

III.a.2. Eksize edilen meme numuneleri steril alana aktarılana kadar nemli tutulmalı, kuru, emici 

yüzeylere ya da materyallerin üzerine konmamalıdır. 

III.a.3. Meme kanseri numunesinin eksizyon zamanı ve fiksasyon süresi kaydedilmelidir.  

III.b. Ampute parmaklar implante edilmek için toplanmalı, replantasyon için canlılığı ve bütünlüğü 

korunmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

III.b.1. Ampute parmak parçasının bakımı aşağıdakileri içermelidir. 

- Ameliyat öncesinde;   

Steril tuzlu suyla nemlendirilmiş gazlı bezle yara örtülür ve ampute parmak sızdırmaz plastik torbaya 

konur. Bu torba buz kabı içine konur. Sıcak iskemik süre minimumda tutulur ve yaklaşık dört saatte 

bir buz ve su karışımının değiştirilmesi ya da hedef sıcaklığının 4 ± 2°C'de olması sağlanır.  

Ameliyathanede, 

Buzlu steril irrigasyon solüsyonu hazırlanır. Bariyer oluşturmak için kase steril plastik yapışkan örtü 

ile örtülür. Steril olmayan buz plastik bariyerin üzerine steril havlu yerleştirilir. Ampute parmağın 

hazırlanması, ön debridmanı ve diseksiyonu nemli havlu üzerinde yapılır.  

Ameliyat sonrası; 

Ampute parmağın ısısı sürekli kontrol edilmeli ve 2°C'den fazla düştüğünde hekime haber 

verilmelidir.   

III.b.2. Replantasyon prosedürlerine tabi hastaların bakımında yer alan cerrahi veya diğer sağlık 

personeli ampute olmuş parmak numunelerinin toplanması, taşınması veya bu numunelerin yönetimi 

için en iyi uygulamalara ilişkin eğitim ve yetkinlik doğrulama faaliyetlerini yapmalıdır.  

III.c. Replante yapılacak ampute eklem numunelerinin bütünlüğünü koruyacak şekilde toplanması ve 

taşınması replantasyon başarısını artıracaktır (2: orta düzey kanıt). 

III.c.1. Ameliyat öncesi ampute ekstremite olabildiğince nazik tutulur 

- Ekstremite salinle nemlendirilmiş steril gazlı bezlere sarılır ardından ekstremite tekrar plastik içine 

sarılarak buz içine yerleştirilir. Ekstermitenin buz ile direkt teması önlenir. -50°F (10°C) ve 120 cm 

hidrostatik basınç altında soğutulan ekstremitenin proksimal arteri 18-numara kateter ile kanüle 

edilerek bir litre doku perfüzyon sıvısı (örn; ViaSpan) ile perfüze edilir.  

III.d. Adli tıp numuneleri kanıtların durumunu koruyacak şekilde toplanmalı ve delillerin her zaman 

güvence altına alındığını doğrulamalıdır (2: orta düzey kanıt). 

III. d.1. Cerrahi personel gizli kanıt toplama, koruma ve saklanırken; 

 Kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır (örn; eldiven, göz koruyucu) 

 Eldiven kullanımı tüm gizli kanıtları korur  

 Çapraz bulaşmayı önlemek için her bir öğeyi ayrı bir kağıt torba veya zarf içine yerleştirilmelidir 

 Plastik torbalar nem ve küfe neden olacağı için kullanılmamalıdır. 

 İki veya daha fazla yaranın olması halinde her yaradan ayrı numune alınmalıdır. 

 Ayakkabılar da dahil olmak üzere hastanın tüm giysilerini ve eşyaları kanıt olarak saklanmalıdır 

 Hastanın giysileri çıkarılırken mermi ya da bıçak deliklerinin etrafı kesilmeli ve fiziksel kanıtlar 

kayıt edilmelidir. 

 Cepte iğne veya diğer keskin cisimler bulunabileceğinden dikkatli olunmalıdır. 
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 Saç ve kanlar DNA örneği için kullanılabilir. 

 Yakadan ya da yara kenarlarından çıkarılan kumaş veya eter artıkları toplanmalı, korunmalı ve 

sabitlenmelidir 

 Mermi yüzeyinde çizilebilecek metal alet bulunan mermiler tutulmamalı ve mümkünse kauçuk 

saplı aletler kullanılmalıdır 

 Mermilerin cerrahi eldivenleri koparabilecek keskin kenarları olabileceği unutulmamalıdır 

 Mermi, kurşun parçaları, bıçak, diğer mermi ya da nüfuz eden cihazlar mümkün olduğunca az 

tutulmalı  

 Mümkünse failin yaptığı gibi bıçak ya da delici cihazlar aynı şekilde kullanılmamalıdır 

 Mikroskopik izlerin yok olmasını önlemek için mermiler, mermi fragmanları, bıçaklar, diğer 

mermiler ya da delici aletler cerrahi olarak çıkarılmalı ve su ile durulanmalıdır 

 Durulamış mermi, kurşun parçaları, bıçak veya diğer mermi veya delici olmayan cihazlar ülkenin 

yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak metal olmayan bir kutu ve mühürlü kanıt zarfına 

yerleştirilmelidir. 

 Toplanan vücut sıvıları (örn; idrar, mide içeriği) kuru kaplara yerleştirilmelidir 

 Toplanan doku (örn; kemik) kuru bir kapa konulmalı, kurum ve sağlık kuruluşunun politika ve 

prosedürüne göre korunmalıdır. 

 Barut kalıntılarının yok olmasını önlemek için hastanın elleri üzerine yerleştirilen poşetler 

çıkarılmalı ve pamuklu çubukla ile numune alınmalıdır. 

 Kanıtlar kapalı bir zarf ya da kağıt torbaya yerleştirilmeli, hastanın kimliği, toplanma tarihi, saati 

ve toplayan kişinin adı ile etiketlenmelidir. 

 Toplanan tüm kanıtlar yerel ve devlet kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak sunulmalıdır. 

III.d.2. Vesayet zinciri ve kişilerin belirlenmesini sağlayan kanıtların (örn; doku örnekleri, kişisel 

kıyafetler, diğer kişisel öğeler), sağlık kurumu politika ve prosedürleri ile yasa ve yönetmeliklere göre 

kanıt inceleme noktasına kadar dökümantasyonu tamamlanmalıdır. 

III.d.3. Cerrahi personel kanıtların belirlenmesi, toplanması, güvence altına alınması ve velayet 

zincirinin devam ettirilmesine ilişkin başlangıç ve devam eden eğitimi almalıdır. 

III.d.4. Kanıtların belirlenmesi, toplanması, güvence altına alınması ve muhafaza edilmesi için 

politika ve prosedürler geliştirilmeli, periyodik olarak gözden geçirilmelidir. 

III. e.Radyoaktif numuneler sağlık kurum politika ve prosedürlerine ve yasal yönetmeliklere göre 

toplanmalı ve kullanılmalıdır (1: düzenleme gerekli). 

III.e.1. Radyoaktif parçalara yönelik numuneler nükleer düzenleme komitesi rehberine göre 

toplanmalıdır. 

III.e.2. Radyoaktif numunelerin yönetimi için politika ve prosedürler radyasyon güvenlik görevlisi, 

radyoloji personeli, cerrahi hizmetler, risk yönetimi ve diğer ilgili cerrahi ekip üyelerini içeren 

multidisipliner bir ekip tarafından geliştirilmelidir.  

III.e.3. Sağlık kurum politika ve prosedürleri kişisel koruma ve maruziyet denetiminin ne zaman 

yapılması gerektiğini tanımlamalıdır 

III.e.4. Radyoaktif parça lokalizasyonu ve sentinal lenf nodu biyopsi prosedürlerini yerine getiren 

veya bunlara katılan personel standart önlemleri almalıdır.  

III.e.5. Hastadan çıkarılan radyoaktif numunelerin kapalı kutulara yerleştirilmesi için forseps veya 

diğer aletler kullanılmalıdır. 

III.e.6. Radyoaktif numune alındığında numune hemen kapalı bir kaba konmalı ve numunenin 

toplandığı tarih, saat ve izotopun adı (örn. Ggmtechnetium-sulfur colloid) hasta ve numune 

tanımlayıcıları etiketlenmelidir.  

III.e.7. Bir radyoaktif parçanın varlığı patoloji istem kâğıdına yazılmalı ve numune tesliminde patoloji 

personeline sözlü olarak iletilmelidir.  
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III.e.8. Radyoaktif parça bulunan numuneler mühürlü, etiketlenmiş kaplarda hemen patoloji 

laboratuarına gönderilmelidir. 

III.e.9. Radyoaktif numuneler yasalara uygun olarak patoloji laboratuarına gönderilmelidir.  

III.e.10. Ameliyat ya da diğer invaziv işlemler tamamlandığında radyoaktif numuneye temas eden tüm 

aletler (örn: forseps, makas) standart önlemlere göre işleme tabi tutulmalıdır. 

III.e.11. Nükleer parça sağlık kurumunda nükleer tıp hekimi veya radyasyon güvenlik personeli 

tarafından taşınmalıdır.  

III.e.12. Rutin radyasyon izlemi ve acil durum prosedürlerini içeren radyasyon güvenliği eğitimi en az 

yılda bir kez verilmelidir.  

III.f. Kullanma süresi biten tıbbi cihazlar sağlık kurumunun politika ve prosedürlerine, üretici firma 

talimatları ve yasalara göre toplanmalı ve işlenmelidir (1: düzenleme gerekli). 

III.f.1. Tıbbi cihaz izleme düzenlemesine tabi olan ekstrakte edilen tıbbi cihazlar imalatçısına 

bildirilmelidir.  

III.f.2. Ekstrakte edilmiş cihaz üreticiye geri gönderildiğinde imalatçıların ambalajlama ve nakliye 

talimatlarına uyulması gerekir. 

III.f.3. İmplante edilmiş bir tıbbi cihaza bağlı ölümler hem FDA'ya hem de üreticiye bildirilmelidir. 

III.f.4. Üreticiye iade edilmesi gereken eksplant edilen ortopedik malzemeler (plakalar, vidalar) 

imalatçıların talimatlarına göre toplanmalı, işlenmeli, ambalajlanmalı ve sevk edilmelidir.  

III.f.5. Hastaya iade edilecek eksplant edilen ortopedik malzemeler sağlık kurum politika ve 

prosedürleri, üretici firma talimatları ve yasalara göre toplanmalı, işlenmeli, dekontamine edilmeli, 

etiketlenmeli, paketlenmeli ve kayıt edilmelidir. 

III.f.6. Eksplant edilen ortopedik malzemeler patologa gönderilmeyebilir ancak cerrahi olarak 

çıkarıldığı belgelendirilmelidir.  

III.f.7. Patologa gönderilmeyen üretici firmaya gönderilen veya hastaya iade edilen eksplant edilen 

ortopedik malzemeler sağlık kurum politika ve prosedürlerine göre atılmalıdır. 

III.f.8. Eksplant edilen tıbbi cihazların toplanması ve işlenmesi ile ilgili politikalar ve prosedürler, 

idari, risk yönetimi, patoloji, enfeksiyon önleme, materyal yönetimi, steril işleme ve cerrahi hizmetler 

dahil olmak üzere multidisipliner bir ekip tarafından geliştirilmelidir. 

Öneri IV: Numuneler steril alana numunenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde nakledilmelidir. 

IV.a. Numuneler en kısa sürede steril alandan çıkarılmalıdır (5: kanıt yok) 

IV.b. Transferi yapılmadan önce steril alandaki numuneler ayrılmalı, etiketlenmeli ve izlenmelidir (5: 

kanıt yok) 

IV.c. Numuneler steril alana transfer edilinceye kadar nemli tutulmalı, kuru, emici yüzey ve 

malzemeler üzerine konmamalıdır (2: orta düzey kanıt). 

IV.d. Steril alana transfer edilmeden önce hasta ve numune doğrulaması yapılmalıdır (2: orta düzey 

kanıt). 

IV.e. Numuneler standart önlemler kullanılarak personel tarafından steril alana aktarılmalıdır (1: güçlü 

kanıt). 

IV.f. Numuneler personel tarafından steril teknik kullanılarak steril alana aktarılmalıdır (5: kanıt yok). 

IV.g. Transfer işlemi sırasında numunenin hücre yapısı, ezilme, bükülme ve doku bütünlüğü 

korunmalıdır (5: kanıt yok). 

Öneri V: Numune içeriği sağlık personelinin kan, vücut sıvısı ya da diğer potansiyel bulaşıcı 

materyallere maruz kalmasını önleyecek şekilde korunmalıdır.  

V.a. İşlem sırasında numune yönetiminde ihtiyaç duyulan konteynerler ve toplama cihazları işlemden 

önce belirlenmeli ve alınmalıdır (5: kanıt yok). 

V.b. Konteynerler sızdırmaz ve delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

V.b.1. Konteynerler uygun boyut ve türde olmalı, numune ve koruyucu sıvıları tamamen içine alacak 

kadar büyük olmalıdır. 
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V.b.2. Konteyner ya da toplama cihazları koruyucu sıvıların numunenin tüm yüzeylerine temas 

etmesine izin verecek kadar büyük olmalıdır 

V.b.3. Numune toplama kapları toplama gereksinimlerine bağlı olarak steril veya temiz olabilir. 

V.c. Steril alana transferden hemen sonra numune korunmalı ve etiketlenmelidir (2: orta düzey kanıt). 

Öneri VI: Numune kapları hasta, numune, koruyucu madde ve biyolojik tehlike bilgilerini 

belirlemek için etiketlenmelidir. 

VI.a. Hasta kimliği sağlık kurum politika ve prosedürlerine göre iki farklı tanımlayıcı kullanılarak 

doğrulanmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VI.b. Numune cerrah ve sirküle hemşire arasında sözlü olarak doğrulanmalı ve etiketlenmelidir (2: 

orta düzey kanıt). 

VI.b.1. Numune tanımlamasında hasta adı, tıbbi kayıt numarası, doku türü, klinik tanı ve ilave klinik 

bilgileri kullanılmalıdır. 

VI.c. Numuneler kimyasal koruyucu ve biyolojik tehlikeleri belirlemek için etiketlenmelidir 

(1:düzenleme gerekli). 

VI.d. Numune tanımlama etiketleri, kapağa değil, kutuya sıkıca tutturulmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VI.d.1. Etiketlemede hasta kimlik bilgileri, numune tipi, yeri, numunenin alındığı yer ve tarih 

yazılmalıdır. 

VI.d.2. Etiketlemede suya dayanıklı siyah kalem kullanılmalıdır. 

VI.d.3.Kullanılmayan basılı ya da elle yazılı etiketler her işlemin sonunda atılmalı veya ameliyathane/ 

işlem odasından çıkarılmalıdır. 

VI.e. Ameliyat ya da diğer invaziv işlemlerin sonundaki bilgilendirme toplantılarında cerrahi ekip 

üyeleri numunelerin tanımlama ve etiketlenmesini doğrulamalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VI.f. Hasta ve numune etiketlemede barkod ve radyo frekans sistemi kullanılabilir (2: orta düzey 

kanıt). 

VI.g. Numune yönetiminden sorumlu olan cerrahi hemşireler numune tanımlama ve etiketleme 

hatalarının azaltılması ile ilgili eğitim ve yetkinlik doğrulama faaliyetlerini eksiksiz yapmalıdır (2: 

orta düzey kanıt). 

VI.h. Sağlık kurum politika ve prosedürleri numune toplama, taşıma, etiketleme ve ulaşım için 

rehberlik etmelidir (2: orta düzey kanıt). 

 

Öneri VII: Numuneler, numunenin bütünlüğünü koruyacak ve sağlık personelinin kimyasallara, 

kan, vücut sıvılarına veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelere maruz kalmasını önleyecek şekilde 

saklanmalıdır. 

VII.a. Dokuları korumak için kullanılan koruyucuların veya kimyasal katkı maddelerinin kullanımı 

hekim tarafından onaylanmalıdır (5: kanıt yok). 

VII.b. Formalin ameliyathane ve işlem odası dışında saklamalıdır. Göz yıkama bölümleri 

bulunmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

VII.c. Formalin kullanan personel, yüz ve göz koruyucuları, eldiven ve diğer koruyucu giysiler de 

dahil olmak üzere kişisel koruyucu ekipman giymelidir (1:düzenleme gerekli). 

VII.d. Numuneler patolog veya patoloji laboratuarı personeli tarafından belirlenen fiksatif hacim 

oranına göre tam olarak batırılmalıdır (2: orta düzey kanıt). 

VII.e. Numunelerin korunası için kullanılan kimyasallar kurum, devlet yasa ve yönetmeliklere uygun 

olarak imha edilmelidir (1:düzenleme gerekli). 

VII.f. Formaline alternatif olanlar doku fiksasyonu ve korunması için kullanılabilir (2: orta düzey 

kanıt). 

Öneri VIII: Numuneler bütünlüğünü koruyacak ve sağlık personelinin kimyasallara, kan, vücut 

sıvılarına veya diğer potansiyel bulaşıcı materyallere maruz kalmasını önleyecek şekilde 

taşınmalıdır. Hasta bilgileri gizli tutulmalıdır. 
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VIII.a. Numunelerin taşınmasında personelin ve çevrenin kontaminasyonunu önlemek için tutucu 

cihazlar ve temiz ikincil ambalajlar kullanılmalıdır (5: kanıt yok). 

VIII.a.1. Eşlik eden belgeler (örn; patoloji talebi) kontaminasyona karşı korunmalıdır. 

VIII.b. Hasta ve numune bilgileri transfer eden personel tarafından her bir değişim noktasında 

doğrulanmalıdır (5: kanıt yok). 

VIII. c.  Hemen patoloji laboratuarına gönderilmeyecek numuneler numune bütünlüğünü koruyacak 

şekilde geçici olarak depolanmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

VIII.c.1. Numuneler belirli bir sıcaklıkta taşınmalıdır. 

VIII.d. Numunelerin taşınması için tasarlanan cihazlar kimyasal ve biyolojik tehlike bilgileri 

belirtmek için etiketlenmelidir (1:düzenleme gerekli). 

VIII.e. Numuneler kişisel bilgilerin gizliliğini sağlamaya yardımcı olan ve numunenin görünürlüğünü 

en aza indirgeyen bir şekilde taşınmalıdır (1:düzenleme gerekli). 

Öneri IX: Numunelerin dağıtımı sağlık kurum politika ve prosedürlerine, yasa ve yönetmeliklere 

uygun olarak cerrahi hemşiresini de içeren multidisipliner bir ekip tarafından düzenlemelidir.  

IX.a. Numuneler patolog ya da pratisyen hekim tarafından kontrol edilmelidir (2: orta düzey kanıt). 

IX.a.l. Muayene için patoloğa gönderilen her örnek için bir patoloji raporu hazırlanmalıdır 

IX.a.2.Kurum ya da sağlık kuruluşu laboratuar testlerinin veya patolojinin rapor sonuçlarının alınması, 

iletilmesi ve kayıt edilmesine ilişkin politikalar ve prosedürler geliştirmelidir: 

IX. b. Sadece tanımlama veya imha edilmesi gereken dokuları ve diğer örnekleri tanımlamak için 

politika ve prosedürler geliştirilmelidir (2: orta düzey kanıt). 

IX.b. l. Politikalar ve prosedürler CAP yönergelerine uygun olarak geliştirilebilir. 

IX.b. 2. Aşağıdaki numuneler muayene için patologa gönderilmeyebilir. Ancak bunların ayrılması 

belgelenmelidir. Bu numuneler; 

 Kemik bankasına bağışlanan kemik 

 Diz, ayak bileği veya dirsek rekonstrüksiyonu gibi düzeltici ya da rekonstrüktif ortopedik işlemler 

sırasında çıkarılmış kemik parçaları (örn; rotatar kas onarımı) ve büyük numuneler (örn; femur 

başları),  

 Fakoemülsifikasyonla çıkarılan katarakt 

 Diş hekimliği aletleri 

 Liposukşın ile alınan yağlar 

 Yabancı cisimler (örn. kurşunlar) ya da kolluk personeline doğrudan verilen diğer tıbbi kanuni 

kanıtlar 

 Yenidoğan sünnet derisi, doku parçası olmayan intrauterin kontraseptif cihazlar 

 Hastalarda hastalığa, yaralanmaya ya da ölüme neden olmayan tıbbi cihazlar (örn; kateterler, 

gastrostomi tüpleri, miringotomi tüpleri, stentler, dikişler) 

 Orta kulak kemikçikleri 

 Ortopedik donanım ve diğer radyopak tıbbi cihazlar (cerrahi olarak çıkarıldıktan sonra 

belgelendirilmesi için bir politika bulunması şartıyla) 

 Komplike olmayan gebeliklerdeki plasentalar 

 Malignite öyküsü olmayan hastalarda ameliyat erişimini sağlamak amacıyla çıkartılan kaburga 

segmentleri ya da diğer dokular 

 Koroner arter bypass için çıkarılan safen ven parçaları 

 Malignite öyküsü olmayan hastalarda kozmetik ya da rekonstrüktif bir işlem sırasında çıkarılan cilt 

veya diğer normal doku (örn; blefaroplasti, abdominoplasti, ritidektomi) 

 Dokusu olmayan dişler 

 Terapötik radyoaktif materyaller 

 Tesadüfen çıkarılan normal ayak tırnakları ve tırnaklar. 
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IX.b.3. Aşağıdaki örnekler, patolog ya da hekimin takdirine bağlı istisnalar dışında yalnızca bariz 

inceleme için sunulabilir;  

 Aksesuar parmaklar 

 Ayak nasırları, içe kıvrık ayak başparmağı 

 Düzeltici cerrahi işlemlerden ekstraoküler kas (örneğin şaşılık) 

 Kasık fıtığı keseleri 

 Rinoplasti veya septoplastiden burun kemiği ve kıkırdak 

 Meme protezleri 

 Tonsiller ve adenoidler 

 Menisküs yırtığı 

 Göbek fıtığı keseleri 

 Varikoz venler 

Öneri X: Numune yönetimi ile ilgili hemşirelik aktiviteleri sağlık kurumu, devlet politikaları, 

prosedürleri ile düzenleyici ve akreditasyon ajansı şartları ile tutarlı bir şekilde belgelendirilmelidir. 

X.a. Numune yönetimiyle ilgili belgeler; hastanın tanısı, numunenin tanımlanması, numune ile ilgili 

ek bilgi, numune toplama tarih ve saatini içermelidir (2: orta düzey kanıt). 

X.a.l. Numune talebi formları ve ilgili diğer dokümantasyon numunenin yanına konmalı, konteynere 

sabitlenmeli ve kontaminasyona karşı korunmalıdır. 

X.b. Standart basılı araçlar veya elektronik teknoloji kullanılarak kayıt yapılmalıdır (2: orta düzey 

kanıt). 

X.c. Tanı konusunda numune ile ilgili spesifik bilgiler sözlü ya da doğrudan doktora verilmelidir (5: 

kanıt yok).  

X.c.l. Doktor ile doğrudan sözlü iletişim mümkün değilse, iletişim cerrahi hemşireler tarafından 

sağlanmalı ve verilen bilgilerin "geriye doğru" doğrulanması ile hastanın sağlık kayıtları 

belgelendirilmelidir. 
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AORN GUIDELINE FOR PERIOPERATIVE PRACTICE 2017 EDITION 

GUIDELINE FOR AUTOLOGOUS TISSUE MANAGEMENT 

 

Doç. Dr. Emel YILMAZ 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD 

 

Recommendation I: Avulsed teeth cannot be immediately replanted in the patient at the time of 

avulsion should be placed in a storage medium to help maintain periodontal ligament (PDL) cell 

viability  

1. a. Avulsed teeth should be replanted at the time of avulsion (2: Moderate Evidence). 

1.a.1.Avulsed teeth cannot be immediately replanted in the patient at the time of avulsion should be 

placed in a storage medium to help maintain periodontal ligament (PDL) cell viability (2: Moderate 

Evidence). 

1.b. Avulsed teeth that cannot be immediately replanted should be placed in a storage medium (2: 

Moderate Evidence). 

1.b.1. Avulsed teeth that will not be immediately replanted should be stored in HBSS or milk (2: 

Moderate Evidence). 

1.b.2. Avulsed teeth that will not be immediately replanted may be temporarily stored in the patient’s 

saliva if a more effective type of storage medium is not available (2: Moderate Evidence). 

1.b.3. Avulsed teeth that will not be immediately replanted should not be stored in water, unless the 

only alternative is dry storage (2: Moderate Evidence). 

1.c. Education and competency verification activities related to best practices for the management of 

avulsed teeth should be provided for perioperative or other health care personnel who may be involved 

in caring for patients who have sustained traumatic tooth avulsion (2: Moderate Evidence). 

Recommendation II: The patient’s autologous bone flap may be preserved and replanted.  

II.a. Cranial bone flaps to be replanted may be frozen or cryopreserved (2: Moderate Evidence). 

II.a.1. Facilities recovering, packaging, labeling and freezing or cryopreserving autologous cranial 

bone for storage and replantation within the same facility are not required to register with the FDA as 

a tissue establishment (1: Regulatory Requirement). 

II.b. The cranial bone flap to be replanted may be stored in a subcutaneous pocket within the patient 

in an anatomical location determined by the physician (2: Moderate Evidence). 

2.c. Autologous bone should not be subjected to the steam sterilization process unless there is a clin-

ical indication to do so (2: Moderate Evidence). 

2.c.l. Facilities or health care organizations that subject autologous bone to steam or other sterilization 

processes that require manufacturing controls must register with the FDA as a tissue establishment 

that manufactures human cells, tissues, and cellular and tissue-based products and must follow appli-

cable requirements of 21 CFR Part 1271A (1: Regulatory Requirement). 

Recommendation III: The patient's parathyroid tissue may be cryopreserved and autotransplanted. 

III.a. Parathyroid tissue may be cryopreserved for delayed autotransplantation for as long as 24 

months (1: Regulatory Requirement). 

3.a.l. Facilities recovering, packaging, labeling, or cry op re serving autologous parathyroid tissue for 

storage and autotransplantation within the same facility are not required to register with the FDA as a 

tissue establishment (1: Regulatory Requirement). 

Recommendation IV: The patient’s autologous skin may be preserved and autotransplanted 

IV.a. Autologous skin for delayed autotransplantation may be refrigerated and stored in normal saline 

solution or in a storage medium or may be cryopreserved (1: Regulatory Requirement). 
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IV.a.l. Facilities recovering, packaging, labeling, and refrigerating autologous skin for storage and 

autotransplantation within the same facility are not required to register with the FDA as a tissue 

establishment (1: Regulatory Requirement). 

IV.b. Human skin for delayed autotransplantation may be stored on the patient’s donor site (2: 

Moderate Evidence). 

Recommendation V: The patient’s autologous vein may be preserved and autotransplanted 

V.a. Autologous veins for delayed autotransplantation may be refrigerated and stored in normal saline 

or lactated Ringer's solution or in a storage medium (2: Moderate Evidence). 

V.a.l. Facilities recovering, packaging, labeling, and refrigerating autologous veins for storage and 

autotransplantation within the same facility are net required to register with the FDA as a tissue 

establishment (1: Regulatory Requirement). 

Recommendation VI: Mutidisiplinary team consisting of the surgeon, perioperative RN, and 

infection preventionist conduct a risk assessment to consider the benefits and potential harms 

associated with replantation of a contaminate with replantation or autotransplantation of a 

contaminated autograft compared with other treatment options (eg. Discarding the graft and using 

artificial materials).  

VI.a. If a decision is made to replant or autotransplant the contaminated autograft, the following stops 

should be taken: 

 Rinse the contaminated graft in sterile normal saline solution to remove surface debris and 

contaminants 

 Use pulsatile lavage at low-pressure settings (eg, 6 lb to 14 lb per square inch [psi]}
 
and use sterile 

normal saline solution for more thorough cleansing of contaminated bone grafts if indicated (eg, 

adherent debris), 

 Use a separate sterile field for decontaminating the dropped graft and exercise care to prevent 

splashing onto the primary sterile field. 

 Implement corrective actions as necessary to maintain the sterility of the primary sterile field (eg, 

changing gowns and gloves after pulsatile lavage of the contaminated graft).  

 Change the wound classification to Class III, Contaminated 

Document the event in a variance report. Conduct a debriefing session and a root cause analysis with 

members of the surgical team and other individuals who may be helpful in providing a critical analysis 

and determining the factors that contributed to the event and methods to prevent its recurrence (2: 

Moderate Evidence). 

VI.a.1. The following actions may be taken: 

 Add antibiotics or antiseptics to the solution used to rinse the autograft. 

 Take cultures before and after decontamination of the graft to determine the identity of the 

contaminating microorganism and the level of contamination. 

 Consult with an infection preventionist to assess the benefits versus harms of implementing 

postoperative broad-spectrum antibiotic prophylaxis therapy. 

 Send the autograft to a tissue bank for decontamination and processing (2: Moderate Evidence). 

VI.a.2. The contaminated graft should not be subjected to the steam sterilization process (2: Moderate 

Evidence). 

Vl.b. Perioperative team members should develop and implement measures to prevent dropped 

autografts (2: Moderate Evidence). 
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Recommendation VII: Autologous tissue that will be stared within the facility or health care 

organization for delayed replantation or autotransplantation should be transferred from the sterile 

held in a manner that maintains the sterility and integrity of the tissue and prevents exposure of 

health care personnel to blood, body fluids, or other potential infectious materials, 

VII. a. Autologous tissue that will be stored within the facility or health care organization for delayed 

replantation or autotransplantation should be passed off the sterile field as soon as possible (5: No 

Evidence). 

VII.b. Autologous tissue that will be kept on the sterile field before transfer should be sequestered, 

identified, and monitored.
 
Isolating, identifying, and monitoring autologous tissue kept on the sterile 

field reduces the possibility for the tissue to be contaminated, compromised, or lost (5: No Evidence). 

VII. c. Autologous tissue should be kept moist until transfer from the sterile field and should not be 

placed on dry, absorbent surfaces or materials (2: Moderate Evidence). 

VII. d. Patient and tissue identification should be verified before tissue is transferred from the sterile 

field (2: Moderate Evidence). 

VII. e. Perioperative personnel should use standard precautions when transferring autologous tissue 

from the sterile field (l: Strong Evidence). 

VII. f. autologous tissue should be transferred from the sterile field by personnel using sterile tech-

nique (4: Benefits Balanced with Harms). 

VII. g. The cellular structure of the tissue should be maintained during the transfer process by not 

crushing, twisting, or otherwise damaging the integrity of the tissue (4: Benefits Balanced with 

Harms). 

Recommendation VIII: Autogous issue that will be stored within the facility or health care 

organization for delayed replantation or autotransplantation should be packaged and labeled in a 

manner that protects and secures the autograft prevents cross-contaminations and mixups during 

storage; facilities tissue tracking and prevents exposure of health care personnel to blood, body 

fluids or other potentially infections materials.  

VIII. a. Autologous tissue intended for delayed replantation or autotransplantation should be con-

tained and labeled immediately after transfer from the sterile field (2: Moderate Evidence). 

VIII b. Packaging materials for autologous tissue must be 

 leak proof and punctures resistant and  

 designed to prevent the introduction, transmission, or spread of communicable diseases (1: 

Regulatory Requirement). 

VIII c. Packaging materials for autologous tissue should be validated to meet the anticipated storage 

conditions and should maintain the integrity and stability of the autograft
1
™ throughout preparation 

(eg, exposure to antibiotics or other chemicals) (2: Moderate Evidence). 

VIII.c.l. Packages or containers used for storage of autologous tissue that will be frozen or 

cryopreserved should be able to withstand temperatures of -4° F (-20° C) or colder (3: Limited 

Evidence). 

Vlll.d. Autologous bone should not be packaged or stored in solution (3: Limited Evidence). 

Vlll.e. When autologous tissue is placed into a storage container, the perioperative RN should confirm 

and document 

 the patient’s identity using two unique identifiers (eg, patient name and medical record number) 

according to the facility or health care organization policy 

 the originating source of the tissue including laterality, if applicable; 

 the type of tissue; 

 the clinical diagnosis; and  

 any additional pertinent clinical information (3: Limited Evidence). 
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Vlll.f. The autograft package must be labeled. For Autologous Use Only, Not Evaluated for Infectious 

Substances” (if infectious disease testing has not been performed) (1: Regulatory Requirement). 

VIII. g. The autograft package label should include the facility- or health care organization defined 

unique patient identifiers (eg, patient name and medical record number)
 
donor classification statement 

Autologous Donor  

 procedure, date of recovery, and name of the surgeon 

 tissue type and site, including laterality if applicable 

 identity of the person who packaged and labeled the autograft 

 date of tissue recovery 

 time the autograft was placed into storage and the identity of the person placing it into storage 

 method of preservation, if applicable 

 recommended storage temperature and acceptable storage temperature range;  

 method of decontamination and identification of any potential processing or solution residues (eg, 

antibiotics) if used; and  

 manner in which the tissue was recovered and prepared (eg, under aseptic conditions) (3: Limited 

Evidence). 

VIII.h. Dark indelible ink should he used on autograft package labels (3: Limited Evidence). 

VIII.i. A bar-code labeling system should be used and a bar-code label applied to the package or con-

tainer if the technology is available (2: Moderate Evidence). 

VIII.i. Identification labels should be securely affixed to the outside of both the inner and outer 

package or container and should not be secured to a container lid (2: Moderate Evidence). 

VIII.k. Autograft tissue identification and labeling should be confirmed among surgical team mem-

bers during the debriefing at the end of the operative or other invasive procedure (4: Benefits Balanced 

with Harms). 

Recommendation IX: Autologous tissue should be transported in a manner that protects and 

secures the autograft; maintains the integrity of the tissue: prevents exposure of health care 

personnel to blood, body fluids, or other potentially infections materials; and ensures the 

confidentiality of protected patient information. 

IX.a. Autologous tissue must be transported in a manner that prevents exposure of health care 

personnel to blood, body fluids, or other potentially infectious materials (1: Regulatory Requirement). 

IX.b. Autologous tissue must be transported in a manner that ensures the confidentiality of protected 

patient information (1: Regulatory Requirement). 

IX.c. Autologous tissue must be transported in a manner that maintains the required temperature and 

minimizes the risk of degradation or contamination of the autograft (1: Regulatory Requirement). 

IX. d. Devices intended for transport of specimens must he labeled with biohazard information (1: 

Regulatory Requirement). 

 

Recommendation X: Autologous tissue intended or delayed replantation or autotransplantation 

should be stored in a manner that protects and secures the autograft, prevents cross-contamination 

and mix-ups during storage, and prevents exposure of health care personnel to blood, body fluids, 

or other potentially infectious materials. 

X.a. Autologous tissue intended for delayed replantation or autotransplantation must be stored in a 

manner that prevents exposure of health care personnel to blood, body fluids, or other potentially 

infectious materials (1: Regulatory Requirement). 

X.b. Autologous tissue that will be stored within the facility or health care organization for delayed 

replantation or autotransplantation must be stored in an area that is controlled to prevent mix-ups, 

contamination, and cross-contamination of tissue and the potential for tissue to be incorrectly 

distributed (1: Regulatory Requirement). 
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X.c. Tissue from two or more donors must not be comingled. Combining tissue from two or more 

donors in the same package or container increases the potential for introducing, transmitting, or 

spreading communicable diseases (1: Regulatory Requirement). 

X.d. Autologous tissue should be separated from allografts (3: Limited Evidence). 

X.d.l. Autografts and allografts may be stored in the same refrigerator or freezer if 

 they are stored separately (eg, allografts stored on the upper shelves and autografts stored on the 

lower shelves, allografts and autografts placed in separate storage bins), 

 they are packaged using validated packaging materials, 

 they are prominently labeled, and  

 the correct storage conditions exist for all items in the refrigerator or freezer (5: No Evidence). 

X.e. The number of autografts in storage should be inventoried according to an established schedule, 

and autografts should be removed and discarded by the expiration date (4: Benefits Balanced with 

Harms). 

X.f. Autologous tissue that may have been compromised should he removed from storage and 

discarded and should not be replanted or auto- transplanted (4: Benefits Balanced with Harms). 

X.g. Autologous tissue must be stored at temperatures that will prevent contamination or degradation 

of the tissue. Storage temperatures; 

- must be maintained and periodically reviewed to ensure that temperatures are within acceptable 

limits and 

- should be established in accordance with federal and state regulations and AATB standards (1: 

Regulatory Requirement). 

X.h. Autologous bone should be stored at -4° F (-20° C) or colder for six months or less (3: Limited 

Evidence). 

X.i. Autologous skin should he stored between 32° F to 50° F (0° C to 10° C) for no longer than 14 

days (2: Moderate Evidence). 

X.j. Autologous veins should be stored between 32° F to 59 °F (0°C to 10° C) for no longer than 14 

days (2: Moderate Evidence). 

X. k. Autografts that are to be frozen should be frozen within a few hours of recovery (3: Limited 

Evidence). 

X. l. Autologous tissue that will not be immediately transported to the storage area should be 

temporarily stored in a manner that maintains autograft integrity (2: Moderate Evidence). 

X.m. Documentation should he provided when autologous tissue is placed into the refrigerator or 

freezer for storage. Documentation should include 

- the facility- or health care organization- defined unique identifiers (eg, patient name and medical 

record number); 

- the procedure, date of the procedure, and name of the surgeon 

- the date and time of tissue storage and the identity of the person placing it into storage 

whether the tissue was cultured and  

- any additional pertinent clinical information (eg, increased potential fer autograft contamination 

because of trauma (3: Limited Evidence) 

X.n. Equipment and devices used for storage of autologous tissue must be cleaned, sanitized, and 

maintained according to an established schedule to prevent malfunctions, contamination or cross-

contamination, or other events that may result in the introduction, transmission, or spread of 

communicable diseases (1: Regulatory Requirement). 

X.n.l. Records of cleaning and sanitation, including cleaning and sanitation methods used, cleaning 

schedule, and personnel responsible for cleaning and sanitation, must he retained for three years after 

the record is created (1: Regulatory Requirement). 
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X.o. Refrigerators and freezers used for storage of autologous tissue must have regular calibration 

checks in accordance with the manufacturer’s written instructions for use (1: Regulatory 

Requirement). 

X.p. Freezers and refrigerators used for storage of autologous tissue should provide continuous 

temperature monitoring and should be monitored regularly with daily temperature checks recorded 

- have an alert or alarm system that notifies personnel when the temperature is not within the 

acceptable range; and  

- a have an emergency power system (3: Limited Evidence). 

X.p.l. The alert or alarm system should sound in an area where an individual is present at all times to 

initiate corrective action or notify personnel who are available to respond (4: Benefits Balanced with 

Harms). 

X.q. Processes should be established for a maintaining the temperature and integrity of a stored 

autologous tissues in the event of a refrigerator or freezer malfunction (eg, transferring tissue to 

another storage unit), and 

- responding to a malfunction of the refrigerator or freezer that occurs when the facility is closed or 

when the area where the tissue is stored is unoccupied (3: Limited Evidence). 

X.q. 1. Autologous tissue should not he stored on site if the facility or health care organization does 

not have the capability of monitoring storage conditions when the facility is closed or when the area 

where the tissue is stored is unoccupied (4: Benefits Balanced with Harms). 

Recommendation XI: Autologous tissue intended for replantation of autotransplantation should be 

handled using sterile technique and in manner that protects and secures the autograft or 

contamination. 

Xl. a. Autologous tissue management should be assessed and planned among surgical team members 

during the preoperative briefing before operative or other invasive procedures (2: Moderate Evidence). 

Xl.b. The facility or health care organization defined unique identifiers (eg, patient name and medical 

record number) should be used to verify autologous donor identity for release of autologous tissue (1: 

Regulatory Requirement). 

XI.b.2. Bar-coding technology should be used if available (2: Moderate Evidence). 

XI.b.3. Removal of the autograft from storage should be documented (3: Limited Evidence). 

Xl.c. Autologous tissue should not be released for replantation or autotransplantation until all handling 

criteria fie, processing, labeling, storage, cultures) have been verified and determined to be satisfactory 

for release (4: Benefits Balanced with Harms). 

XI.c.l. Autologous tissue that does not meet the release criteria should be considered compromised 

and should not be used (4: Benefits Balanced with Harms). 

Xl.d. The perioperative RN should review the culture results for stored autografts before the autograft 

is replanted or autotranspIanted (2: Moderate Evidence). 

XI.d.1. If the culture result is positive, a multidisciplinary team consisting of the surgeon, peri-

operative RN, and infection preventionist should determine whether or not the autograft will he 

replanted or autotransplanted (3: Limited Evidence). 

Xl.d.2. If a decision is made to replant or autotransplant the tissue, the multidisciplinary team should 

determine whether any disinfection measures (eg, prophylactic antibiotics, extensive rinsing with or 

without pulsatile lavage) will be applied to the autograft (3: Limited Evidence). 

XI.e. Frozen bone autografts should be removed from the freezer after the surgeon has confirmed the 

autograft will be replanted or autotransplanted (3: Limited Evidence). 

XI.f. The perioperative RN and a scrubbed team member should verify the contents of the autologous 

tissue package, patient and tissue identification, expiration date, and other pertinent information before 

the tissue is transferred to the sterile field (4: Benefits Balanced with Harms). 
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XI.g. Frozen bone autografts should be removed from their packages using sterile technique and 

placed into a sterile basin filled with warm (ie, 98.9° F to 105.8° F [37° C to 41° C]), sterile normal 

saline or lactated Ringer's solution for 15 to 20 minutes or - an empty sterile basin and allowed to thaw 

at room temperature for a minimum of 30 minutes before replantation or autotransplantation (3: 

Limited Evidence). 

Xl.h. Before replantation or autotransplantation, the autograft should be rinsed at least three times with 

sterile normal saline or Iactated Ringer’s solution (3: Limited Evidence). 

Xl.i. The date and time of replantation or autotransplantation, the procedure used to prepare the 

autograft, and the names and titles of all individuals involved in preparing the autograft should he 

documented in the patient's record (3: Limited Evidence). 

Xl.j. Autologous bone grafts may be refrozen if necessary (eg, an autograft thawed for replantation 

that is then not replanted] (3: Limited Evidence). 

Xl.j.l. If a decision is made to refreeze the hone graft, cell remnants and nonviable cells within the 

thawed bone graft should be removed using pulsatile lavage followed by a series of 30-minute soaks 

in a warm, sterile isotonic solution at a volume 10 times that of the autograft and then rinsing (3: 

Limited Evidence). 

Xl. k. In the event the autograft is not replanted or autotransplanted and is transferred to another 

facility or discarded, documentation must he provided so that the autograft can be traced to its final 

disposition (1: Regulatory Requirement). 

XI.I. If it becomes necessary to transfer the autograft to another facility, an AATB-accredited tissue 

source facility should be contacted for assistance with packing and shipping (3: Limited Evidence). 

XI.L.1. Facilities or health care organizations that distribute autologous tissue to another facility at a 

different address are required to register with tha FDA as a tissue establishment that manufactures 

human, cells, tissues, and cellular and tissue-based products and to follow applicable requirements of 

21 CFR Part 1271 (1: Regulatory Requirement). 

Xl.m. Autologous human tissue must be treated as biohazardous waste and disposed of in accordance 

with local and state regulations (1: Regulatory Requirement). 

Xl.m.l. A multidisciplinary team consisting of surgeons, perioperative RNs, pathology laboratory 

representatives, infection preventionists risk management personnel, and other involved stakeholders 

should develop a plan for disposal of autologous tissue' that addresses the need to contact the patient 

or patient's legal representative, the patient’s cultural preferences, and any requests for release of 

autologous tissue for burial or cremation before disposal (1: Regulatory Requirement). 

Xl.m.2. Facilities that distribute autologous tissue for burial or cremation are not required to register 

with the FDA as a tissue establishment (4: Benefits Balanced with Harms). 

Recommendation XII: Policies aim procedures for managed autologous tissue must be developed 

reviewed periodically, revised as necessary, and readily available in the practice setting. 

XIl.a. Policies and procedures for autologous tissue management must designate personnel 

responsible for oversight of autologous tissue and with authority and accountability for all activities 

performed (1: Regulatory Requirement). 

XII.a.1. A physician or medical advisory committee' should be available to provide direction for 

medical decisions (3: Limited Evidence). 

XII.b.Policies and procedures for managing autologous tissue must be designed to decrease the risk of 

introducing, transmitting, or spreading communicable diseases (io, diseases transmitted" by viruses, 

bacteria, fungi, parasites, and transmissible spongiform encephalopathy agents) (1: Regulatory 

Requirement). 

XII.c. Policies and procedures for autologous tissue management should be developed by a multi-

disciplinary team that includes infection proventionists, risk management personnel, pathology 
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laboratory representatives, perioperative RNs, and other stakeholders {eg, surgeons who: replant or 

autotransplant tissue) (4: Benefits Balanced with Harms). 

XII.c. 1. Policies and procedures related to autologous tissue management may include processes for 

packaging and labeling autologous tissue (4: Benefits Balanced with Harms). 

Recommendation XIII: Policies and procedures for managing autologous tissue must be developed 

reviewed periodically, revised as necessary, and readily available in the practice setting. 

XIII. a Education related to autologous tissue management may include a review of the policies and 

procedures for providing care for patients who have sustained traumatic tooth avulsion injuries, 

including immediate replantation or storage of the tooth in an effective storage medium (4: Benefits 

Balanced with Harms). 

Recommendation XIV: Nursing activities related to autologous tissue management should be 

documented in a manner consistent with facility or health care organization policies and 

procedures, regulatory requirements. AORN guidelines and accreditation agency and AATB 

standards. 

XIV.a. Nursing activities related to autologous tissue management must be documented (1: 

Regulatory Requirement). 

XIV.a.l. Tracking of autologous tissue from its source to its final destination must be included in 

documentation related to autologous tissue management (1: Regulatory Requirement). 

XIV.a.2. Documentation related to autologous tissue management should include;  

- a listing of all autologous tissue stored and used 

- records of informed consent; 

- information on 

- recovery. 

- processing, 

- preservation, 

- labeling, 

-storage, 

- tissue culture results, and 

- release or transfer of autologous 

tissue 

- dates and times of autologous tissue preparation and the identities of personnel preparing the tissue 

for preservation; 

-dates and times of autologous tissue storage and retrieval and the identities of personnel storing and 

retrieving tissue; 

- quality assurance records; and 

- information about transfer or disposal of tissue (4: Benefits Balanced with Harms). 

XIV.a.3. Records related to autologous tissue must be maintained for a minimum of 10 years after the 

tissue is dispensed or expired, whichever is longer (1: Regulatory Requirement). 

Recommendation XIV: Perioperative personnel should participate in a variety assurance and 

performance improvement activities that are consistent with the facility or health care organization 

plan to improve understanding of and compliance with the principles and processes of autologous 

tissue management.   

XV.a. A quality assurance program must be maintained to prevent the introduction, transmission, or 

spread of communicable disease during every step of the autologous tissue management process (1: 

Regulatory Requirement). 

XV.a.l. The quality assurance program should prevent contamination, avoid mix-ups, and promote 

tissue tracking and investigation and reporting of adverse reaction (3: Limited Evidence). 

XV.a.2. The quality assurance program for autologous tissue management should  establish a 
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multidisciplinary committee to perform a baseline assessment of the processes (eg, to verify alignment 

with federal regulations and AATB and accreditation agency standards (4: Benefits Balanced with 

Harms). 

XV.a.3. Performance improvement activities for autologous tissue management should include 

monitoring personnel for compliance with safe practices for autologous tissue management, 

periodically reviewing and evaluating activities to identify the need for improvement, identifying 

corrective actions directed toward improvement priorities, and taking additional actions when 

improvement is not achieved or sustained (4: Benefits Balanced with Harms). 

XV.b. Perioperative personnel who may be involved in culturing autologous tissue should participate 

in quality assurance and performance improvement activities related to effective methods of culturing 

autologous tissue (2: Moderate Evidence). 

XV.b.l. Microbiologic culture testing should he per-formed in a laboratory that is either certified under 

the Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (CLIA-88) or is certified or accredited by 

another laboratory- accrediting organization that has deemed status for CLIA-88 (4: Benefits Balanced 

with Harms). 

XV.b.2. Cultures obtained for determining the level and identity of microbial growth on autologous 

tissue should 

- be obtained before the tissue is treated with antibiotics or cleansing agents and 

- include testing to detect bacteria (ie, aerobic and anaerobic) and fungi (3: Limited Evidence). 

XV.c. Perioperative personnel must investigate any adverse reaction or event involving a 

communicable disease related to replanted or autotransplanted autologous tissue.  

An adverse reaction or event involving a communicable disease must he reported if it  

-is life-threatening or fatal;  

- results in permanent impairment of a body function or permanent damage to a body structure; or  

- necessitates medical or surgical intervention, including hospitalization (1: Regulatory Requirement). 

XV.c.l. Reports should be submitted through Med- Watch: The FDA Safety Information and Adverse 

Event Reporting Program (1: Regulatory Requirement). 

GUIDELINE FOR SPECIMEN MANAGEMENT 

Recommendation I: The perioperative registered nurse (RN) incorporate specimen management 

needs when developing the plan of care. 

I.a. Assessment of specimen management needs should begin when the need for obtaining a specimen 

is identified and should include, personnel to be notified requirements for specimen collection and 

handling, method of transfer, method of preservation, transport needs dispositian of the specimen  and 

documentation (5: No Evidence). 

I.a.1. When on-site pathology, laboratory, or courier services are not available and the need for these 

services is identified services may be contracted with a third party 

I.b. The cultural and personal preferences of the patient should be assessed preoperatively to 

determine special needs for collecting, handling, and disposing of specimens (2: Moderate Evidence). 

I.b.l. Policies and procedures should be developed to address patient requests for nontraditional 

specimen management. 

I.c.Specimen management should be assessed and planned among surgical team members during the 

preoperative briefing before operative or other invasive procedures (2: Moderate Evidence). 

Recommendation II: The perioperative registered nurse (RN) should complete a preoperative 

assessment that confirms the site identification of specimens to be collected. 

II.a. Photographs of dermatologic lesions that will be excised or biopsied during the surgical 

procedure, if available, should be labeled with the patient’s identification and displayed in the 

procedure room (2: Moderate Evidence). 
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Il.a.l. The preoperative photographs should accurately depict the biopsy site, physical features, and 

anatomical landmarks of the area 

Recommendation III: Specimens should be collected and handled in manner that protects and 

preservers the integrity of the specimen. 

III. a. Specimens of breast tissue to be examined for cancer should be collected and handled in a 

manner that preserves the molecular and genetic signatures of the specimen (2: Moderate Evidence). 

III. a.1. The time from excision to fixation of breast cancer specimens should be less than one hour 

III.a.2. Excised breast specimens should be kept moist until transfer from the sterile field and should 

not be placed on dry, absorbent surfaces or materials 

III.a.3. The time of excision of breast cancer specimens and the time of fixation should be recorded 

III.b. Amputated digits to be reimplanted should be collected and handled in a manner to protect and 

preserve the integrity of the specimen and the potential for replantation survival (2: Moderate 

Evidence). 

III.b.1. Care of the amputated digit specimen should include the following: 

Preoperatively, 

- dressing the wound with sterile saline-moistened gauze gently wrapping the amputated digit in 

saline-moistened gauze and placing it into an impervious lidded or sealable container (eg, specimen 

container, sealable plastic bag) 

- placing the sealed container in a bag of ice water, keeping warm ischemic time to a minimum and 

replacing the ice and water mixture approximately every four hours or sooner as needed to maintain a 

target temperature of 39.2° F ± 3.6° F (4° C ± 2° C). 

Intraoperatively, 

- filling a sterile irrigation basin with ice covering the basin with a sterile plastic adhesive drape to 

provide a barrier 

- placing a moist, sterile towel on top of the plastic barrier to the unsterile ice and  

- prepping the amputated digit and placing it on the moist towel for preliminary debridement and 

dissection 

Postoperatively,  

- checking the temperature of the replanted digit every hour by taping a temperature probe to the pulp 

of the replanted digit, notifying the surgeon if the temperature drops more than 3.6° F (2°C) from the 

previous reading, and monitoring the replanted digit for engorgement 

III.b.2. Education and competency verification activities related to best practices for management of 

amputated digits for replantation should be provided for perioperative or other health care personnel 

who may be involved in collecting or handling amputated digit specimens or caring for patients 

undergoing replantation procedures 

III.c. Amputated limbs to be reimplanted should be collected and handled in a manner to protect and 

preserve the integrity of the specimen and increase the potential for replantation survival (2: Moderate 

Evidence). 

II. c. 1. Preoperative management of the amputated limb specimen should include  

- handling the limb as gently as possible to avoid crushing ol' contaminating tissue 

-retaining any fragments of tissue to provide tissue for skin, nerve, or bone grafting 

-wrapping the limb in sterile gauze moistened with saline, then wrapping the limb again in plastic and 

placing it in an insulating chest containing crushed ice and water; 

- preventing direct contact of the limb with ice to minimize cell damage that may hinder replantation; 

and 

- cannulating the most proximal artery of the cooled limb with an 18-gauge cannula, infusing 1 L of 

tissue perfusion fluid (eg, ViaSpan) at a temperature of 50°F (10°C) and 120 cm hydrostatic pressure, 
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and leaving the infusion running continuously to help ensure a complete washout of stagnant blood 

from the amputated limb. 

Ill.d. Forensic specimens should be collected and handled in a manner that preserves and protects the 

condition of the evidence and verifies that the evidence has been in secure possession at all times (2: 

Moderate Evidence). 

Ill.d.1. When collecting, preserving, and securing potential evidence, perioperative personnel sho 

- don personal protective equipment (eg, gloves, eye protection) 

- handle all potential evidence with gloved hands 

- place each item in a separate paper bag or envelope to avoid cross contamination 

- avoid the use of plastic bags because they may trap moisture and facilitate the growth of mold, 

which, could destroy evidence 

- keep evidence from each wound separate if there are two or more wounds 

- secure all of the patient’s clothes and belongings, including footwear, as evidence, regardless of the 

condition 

- cut along the seams or around bullet or stab wound holes when removing clothing from the patient 

- contain and document physical evidence, such as pills or other items found in clothing 

- exercise caution because needles or other sharp objects may be present in pockets handle clothing as 

little as possible and avoid shaking clothing to prevent important forensic evidence such as hair, fibers, 

blood, or DNA from being lost 

-coiled and secure the transfer sheet from the preoperative stretcher to capture evidence that may have 

fallen from the patient's clothing onto the sheet 

-collect, preserve, and secure fabric or ether debris removed from the wound or around the wound 

edges 

- not handle bullets with metal instruments that may scratch the bullet surface and use instruments 

with rubber shods if possible  

- be aware that bullets may have sharp edges that may tear surgical gloves 

-  handle bullets, bullet fragments, knives, or other projectiles or penetrating devices as little as 

possible and not wipe thorn riot handle knives or penetrating devices in the same manner as the 

perpetrator would have handled them, if possible 

- rinse bullets, bullet fragments, knives, or other projectiles or penetrating devices that have heen 

removed surgically in water to prevent destruction of micro-scopic markings 

- place rinsed bullets, bullet fragments, knives, or other projectiles or penetrating devices in a 

nonmetal container and sealed evidence envelope and submit bullets according to local mid state law 

enforcement regulations 

III.d.2. Documentation to establish the chain of custody and identification of persons in possession of 

the evidence (is, tissue specimens, personal clothing, other personal items) should be completed from 

the point of evidence removal to the point of evidence examination according to facility or health care 

organization policies and procedures and local, state, and federal regulations 

III.d.3. Perioperative personnel should receive ini-tial and ongoing education and complete 

competency verification activities on identifying, collecting, and securing evidence, and maintaining 

the chain of custody 

III.d.4. Policies and procedures for identifying, collecting, and securing evidence and maintaining the 

chain of custody should be developed, reviewed periodically, revised as necessary, and readily 

available in the practice setting 

III.e. Radioactive specimens must be collected and handled according to facility or health care 

organization policies and procedures and local, state and federal regulations (1: Regulatory 

Requirement). 
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III.e.1. Policies and procedures for radioactive seed localization procedures where the seed is resected 

with the specimen must align widi 10 CFR 35.100D, Medical Use of Byproduct Material”; guidance 

documents provided by the US Nuclear Regulatory Commission (NRC); and local and state 

regulations. 

lll.e.2. Policies and procedures for managing radioactive specimens should be developed by a 

multidisciplinary team including representatives from the pathology laboratory; a radiation safety 

officer; personnel from radiology, perioperative services, and risk management; and other involved 

perioperative team members (eg, a scrub person). 

lll.e.3. Facility or health care organization policies and procedures should define when personal 

shielding and exposure monitoring is required 

III.e.4. Personnel performing or participating in radioactive seed localization and sentinel lymph node 

biopsy procedures should use standard precautions 

III.e.5. Forceps or other instruments should be used to place radioactive specimens that have been 

removed from the patient into sealed containers 

III.e.6. When a radioactive seed is retrieved, the seed should be immediately placed in a scaled 

specimen container and labeled with patient and specimen identifiers 

III.e.7. The presence of a radioactive seed should be documented on the pathology requisition slip and 

also communicated verbally to pathology personnel at the time of specimen delivery 

III.e.8. Specimens containing radioactive material should be promptly transported to the pathology 

laboratory in sealed, labeled containers. 

Ill.e.9. Radioactive specimens containing more than 1 raCi of iodine-125 or 100 mCi of palladium-103 

that are transferred to an outside pathology laboratory must be transferred to an NRC or Agreement 

State-licensed laboratory authorized to receive radioactive contaminated tissue or seed 

III.e.10. When the operative or other invasive procedure is completed; all instruments (eg, forceps, 

scissors) that had contact with the radioactive specimen should be processed using standard 

precautions 

III.e.11. The seed should be transported to facility or health care organization nuclear medicine or 

radiation safety personnel for disposal 

III.e.12. Radiation safety education addressing routine radiation monitoring and emergency 

procedures (eg, broken or leaking seed) must be provided at least annually to personnel involved in 

radiation seed localization procedures 

IIl.f. Explained medical devices should be collected and handled according to the facility's or health 

care organization’s policies and procedures; manufacturers’ instructions; and local, state) and federal 

regulations (1: Regulatory Requirement). 

IIl.f.1. Explanted medical devices that are subject to medical device tracking regulation musı be 

reported to the manufacturer  

III.f.2. Manufacturers’ instructions for packaging and shipping should be followed when the explanted 

device is returned to the manufacturer 

III.f.3. Deaths related to an implanted medical device must be reported to both the FDA and the 

manufacturer 

III.f.4. Explanted orthopedic hardware (eg, plates, screws) to be returned to the manufacturer should 

be collected, handled, packaged, and shipped according to the manufacturers' instructions 

III.f.5. Explanted orthopedic hardware to be returned to the patient should be collected, handled, 

decontaminated, labeled, packaged, and documented according to the facility or health care 

organization policies and procedures 

lll.f.6. Explanted orthopedic hardware may be excluded from submission to the pathologist for 

examination, provided there is an alternative policy in place for documentation of surgical removal 
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III.f.7. Explanted orthopedic hardware that is not submitted to the pathologist, returned to the 

manufacturer, or returned to the patient should be disposed of according to the facility or health care 

organization policies and procedures. 

III.f.8. Policies and procedures related to collecting and handling of explanted medical devices should 

be developed by a multidisciplinary team including personnel from administration, risk management, 

pathology, infection prevention, materials management, sterile processing, and perioperative services. 

Recommendation IV: Specimens should be transferred from the sterile field in a manner that 

maintains the integrity of the specimen. 

IV.a. Specimens should be passed off the sterile field as soon as possible (5: No Evidence). 

IV.b. Specimens kept on the sterile field before transfer should be sequestered, identified, and 

monitored (5: No Evidence). 

IV.c. Specimens should be kept moist until transfer from the sterile field and should not be placed on 

dry, absorbent surfaces or materials (2: Moderate Evidence). 

IV.d. Patient and specimen identification should be verified before transfer from the sterile field (2: 

Moderate Evidence). 

IV.e. Specimens should be transferred from the sterile field by personnel using standard precautions 

(1: Strong Evidence). 

IV.f.Specimens should be transferred from the sterile field by personnel using sterile technique (5: No 

Evidence). 

IV.g. The cellular structure of the specimen should be maintained during the transfer process by not 

crushing, twisting, or otherwise damaging the integrity of the tissue (5: No Evidence). 

Recommendation V: Containment of the specimen should be completed in a manner that protects 

and secure the specimen and prevents exposure of health care personnel to blood, body fluid, or 

other potentially infectious materials.  

V.a. Containers and collection devices needed for specimen management during the procedure should 

be determined and obtained before the procedure (5: No Evidence). 

V.b. Containers must be leak proof and puncture resistant (1: Regulatory Requirement). 

V.b.l. Containers should be of the correct size and type and should be large enough to fully secure the 

specimen and preservative fluids. 

V.b.2. The container or collection device should be large enough to allow the preservative solution, if 

used, to contact all surfaces of the specimen 

V.b.3.Specimen collection containers may be sterile or clean, depending on collection requirements. 

V.c. The specimen should be contained and labeled immediately after transfer from the sterile field (2: 

Moderate Evidence). 

Recommendation VI: Specimens containers should be labeled to communicate patient, specimen, 

preservative and biohazard information.  

Vl.a. Patient identification should be confirmed using two unique identifiers according to facility or 

health care organization policy at the time the specimen is removed from the patient and placed into 

the container (2: Moderate Evidence). 

Vl.b. Specimen identification should be confirmed verbally between the surgeon and the perioperative 

RN circulator and documented accurately, legibly, and completely using a "read back" verification of 

the information provided for specimen labeling (2: Moderate Evidence). 

Vl.b.1. Specimen identification that should be confirmed and documented includes  

- facility or health care organization defined unique patient identifiers (eg, patient name and medical 

record number); 

- originating source of the specimen including laterality, if applicable; 

- type of tissue; 

- clinical diagnosis, and 
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- additional pertinent clinical information (eg, location of suture tags). 

Vl.c. Specimens must be labeled to communicate chemical preservative" and biohazard information 

(1: Regulatory Requirement). 

VI.d. Specimen identification labels should be securely affixed to the container, not the lid (2: 

Moderate Evidence). 

VI.d.1. Information on the label should include facility or health care organization defined unique 

identifiers (eg, patient name and medical record number); 

- specimen type and site including laterality, 

if applicable; and 

- date of resection and preservation. 

VI.d.2. Dark, indelible ink should be used on labels. 

VI.d.3. Unused printed or handwritten labels should be discarded or removed from the operating room 

or procedure room at the end of each procedure. 

VI.e. Specimen identification and labeling should be confirmed among surgical team members during 

the debriefing at the end of the operative or other invasive procedure (2: Moderate Evidence). 

VI.f.A point-of-care bar coding or radio-frequency ıdentıfıcatıon (RFiD) patıent and specimen 

labeling system may be used (2: Moderate Evidence). 

VI.g. Perioperative RNs responsible for specimen management should receive education and complete 

competency verification activities related to reducing errors in specimen identification and labeling (2: 

Moderate Evidence). 

VI.h. Facility or health care organization policies and procedures should provide guidance for 

specimen 

- collection and handling, 

- identification and labeling, and 

- transport (2: Moderate Evidence). 

Recommendation VII: Specimens should be preserved in a manner that protects the integrity of 

the specimen and prevents exposure of health care personnel to chemicals, blood, body fluids, or 

other potentially infectious materials. 

VII.a. The use of preservatives or chemical additives for tissue preservation should be confirmed with 

the physician (5: No Evidence). 

Vll.b. Formalin should be dispensed and stored in an area other than the OR or procedure room unless 

ignition sources are not used and the regulatory requirements for locations where formalin is used and 

stored are met (1: Regulatory Requirement). 

VII.c. Personnel handling formalin must wear personal protective equipment including face and eye 

shields, gloves, and other protective garments (1: Regulatory Requirement). 

VII.d. Specimens should be fully immersed in a ratio of fixative volume to specimen volume 

determined by the pathologist or receiving pathology laboratory personnel (2: Moderate Evidence). 

VII.e. Specimens and chemicals used for preservation of specimens must be disposed of according to 

local, state, and federal regulations (1: Regulatory Requirement). 

VII.f. Alternatives to formalin may be used for tissue fixation or preservation (2: Moderate Evidence). 

Recommendation VIII: Specimens should be transported in manner that protects the integrity of the 

specimen; prevents exposure of health care personnel to chemicals, blood, body fluids, or other 

potentially infectious materials; and maintains the confidentially of protected patient information. 

VIII.a. Clean secondary packaging or containment devices should be used to prevent contamination of 

personnel and the environment during transport of specimens (5: No Evidence). 

VIII.a.1. Accompanying documents (eg, pathology requisition) should be protected from 

contamination 
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VIII.b. Patient and specimen information should be verified by transport personnel at each point of 

exchange (5: No Evidence). 

VIIl.c. Specimens that will not be transported immediately to the pathology laboratory must be 

temporarily stored in a manner that maintains specimen integrity for examination (1: Regulatory 

Requirement). 

VIII.d. Devices intended for transport of specimens must be labeled to communicate chemical and 

biohazard information (1: Regulatory Requirement). 

VIII.e. Specimens must be transported in a manner that helps ensure confidentiality of personal health 

information, and minimizes visibility of the specimen (1: Regulatory Requirement). 

Recommendation IX: Policies and procedures for disposition of sprecimens should be established in 

accordance with local, state, and federal regulations by multidisciplinary team that includes 

pathology laboratory representatives, facility or health care organization physicians, and 

perioperative RNs. 

IX.a. Policies and procedures for disposition of specimens should o state that a pathologist wall 

perform an exam-ination of the specimen when requested hy the physician or licensed independent 

practitioner or when the pathologist determines a pathology examination is indicated; o address the 

diagnostic needs of medical personnel, including the potential for discovery of significant findings in 

specimens that are typically exempted from pathology examina-tion, and address the potential for 

medicolegal implications (2: Moderate Evidence). 

IX.a.l. A pathology report should be generated for every specimen submitted to the pathologist for 

examination 

IX.a.2. The facility or health care organization should develop policies and procedures for 

- receipt of laboratory testing or pathology reporting results, 

communication of laboratory testing or pathology reporting results to the physician, and 

- verification that laboratory testing or pathology reporting results are added to the patient's health 

record. 

IX.b. Policies and procedures should he developed to identify tissues or other specimens that require 

only gross identification or disposal (2: Moderate Evidence). 

IX.b.l. Policies and procedures may be developed in accordance with CAP guideline 

IX.b.2. The following specimens may be excluded from submission to the pathologist for 

examination, provided there is a procedure for documenting removal and disposition 

- bone donated to the bone bank; 

- bone fragments removed during corrective or reconstructive orthopedic procedures (eg, rotator cuff 

repair), excluding large specimens (eg, femoral heads) and knee, ankle, or elbow reconstructions; 

- cataracts removed by phacoemulsification; 

- dental appliances 

- fat removed by liposuction; 

- foreign bodies (eg, bullets) orothermedicolegal evidence given directly to law enforcement 

personnel; 

- foreskin from circumcision of a newborn; 

- intrauterin e contraceptive devices without 

altached tissue; 

- medical devices (eg, catheters, gastrostomy tubes, myringotomy tubes, stents, sutures) that have not 

contributed to 

patient illness, injury, or death; 

- middle ear ossicles; 

- orthopedic hardware and other radiopaque 

medical devices, provided there is a policy for documentation of surgical removal; 
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- placentas from uncomplicated pregnancies that do not meet the facility or health care organization 

criteria for pathology examination and appear normal at the time of delivery; 

- rib segments or other tissues removed for 

the purpose of gaining surgical access, provided the patient do es not have a history 

of malignancy; 

- saphenous vein segments harvested far 

coronary artery bypass;  

- skin or other normal tissue removed during a cosmetic or reconstructive procedure (eg, 

blepharoplasty, abdominoplasty, rhytidectomy), provided it is not contiguous with a lesi on and the 

patient does not have a history of malignancy; 

- teeth when there is no altached tissue; 

- therapeutic radioactive materials; and 

- normal toenails and fingemails that are incidentally removed 

IX.b.3.The following specimens may be submitted for gross examination only, with exceptions at the 

discretion of the pathologist or physician; 

- accessory digits, 

-bunions and hammertoes, 

- extraocular muscle from carrective surgical procedures (eg, strabismus), 

- inguinal hernia sacs (with specific age requirements determined by the facility or health care 

organization), 

- nasal bone and cartilage from rhinoplasty or septoplasty, 

- prosthetic breast implants, 

- tonsils and adenaids (with specifie age requirements determined by the facility or health care 

organization), 

- torn meniscus, 

- umbilical hernia sacs (with specific age requirements determined by the facility or health care 

organization), and 

- varicase veins. 

Recommendation X: Nursing activities related to specimen management should be documented in a 

manner consistent with facility or health care organization policies and procedures and regulatory 

and accrediting agency requirements.  

X.a. Documentation related to specimen management should include 

-patient identification, 

- specimen identification, 

-additional information pertinent to the specimen  

- specimen or source (eg, location of suture tags), pathology examination required (eg, gross only, 

frozen section], 

- final disposition of tissue and explanted devices, 

: requests for special handling (eg, return of explanted orthopedic hardware), 

- date and time of specimen collection, 

-physician identification and contact information, and perioperative RN identification (2: Moderate 

Evidence). 

X.a.l. Specimen requisition forms and other relevant documentation should accompany the specimen, 

be secured to the container, and bo protected from contamination. 

X.b. Documentation should be completed using standardized printed tools or electronic technology (2: 

Moderate Evidence). 
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X.c. Verbal communication from the pathologist related to diagnosis or specific information about the 

specimen (eg, results of frozen section) should he provided directly to the physician (ie, not through a 

third party) (2: Moderate Evidence). 

X.c.l. If direct verbal communication between physicians is not possible, the communication should be 

received by the perioperative RN and documented in the patient’s health record using a "read back” 

verification of the information provided. 

Reference 

Byron Burlingame, Jan Davidson, Bonnie Denholm, Mary C. Fearon, Sharon Giarrizzo-Wilson, Terri 

Link, Mary J. Ogg, Lisa Spruce, Cynthia Spry, Sharon A. Van Wicklin, and Amber Wood.Edited by 

Ramona Conner. AORN Guidelines for Perioperative Practice 2017 Edition.  
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Minimal invaziv cerrahi, en çok cerrahide kullanılan bir tekniktir. Bu rehber, ilk olarak 1990'lı yıllarda 

endoskopik prosedürlerin ortaya çıkışı sırasında rehberlik etmek üzere geliştirilmiştir. Fakat 

gelişmekte olan diğer teknolojileri de içerecek şekilde genişletilmiştir.  

ÖNERİ 1  

Minimal invaziv işlemler için etkili ve güvenli bir çevre oluşturmak için sağlık örgütleri multi 

disipliner takım kurmalmalıdır. 

1.a.1. Oda yapılandırma planı şunları; 

 Ekipmanların yerleri, monitörlerin ve kafa üstü lambaların yerleri dikkat dağınıklığını ve Minimal 

invaziv cerrahiye özgü ergonomik zararları (kaymalar, takılmalar, düşük ışıkta düşmeler, 

çarpışmalar) azaltmayı; 

 Elektrik devrelerinin yeterli miktarda bulunmasını ve güç kablolarının ve kabloların uygun yerlere 

yerleştirilmesi ve bağlanması; 

 Minimal invaziv cerrahi sırasında ve bittiğinde pneumoperitoneum salındığında cerrahi dumanın 

tahliyesini ve filtrelenmesini; 

 Sirkülasyonun kontrolü ve minimalize edilme metotlarını ve 

 Tıbbi cihazların birlikte çalışabilirliğini sağlamak için satıcılarla işbirliğini içermelidir 

(5:yararları ile zararları dengelenmiş). 

1. b. Sağlık kuruluşunun bilgi teknolojisi departmanının bir temsilcisine danışılmalıdır ve yeni 

teknolojiler satın alınmadan önce bu temsilci bilgi sistemi gereksinimlerini tanımlamalıdır (4: Sınırlı 

kanıt). 

1. b.1. Görüntü yakalama sistemi Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Hesap Verebilirlik Kanunu 

şartlarına uymak zorundadır (1: Düzenleme gerekli). 

1. b.2. Uzaktan telekomünikasyon teknolojisi gereklilikleri, sağlık kuruluşunun stratejik planlarını 

karşılayan nitelikler göz önüne alınarak belirlenmelidir (3:Orta düzey kanıt). 

1.c. Çok disiplinli ekip, MIS sistemleri için ekipman tipleri, işlem tipleri, fiziksel konfigürasyon ve 

ekipman imalatçılarının tavsiyeleri temelinde bir oda yerleşimi oluşturmalıdır (2: Yüksek kanıt). 

1.d. Cerrahi ekip, üreticinin kullanım talimatlarına ve doktor tercihine göre endoskopik ekipman (örn., 

kamera, ışık kaynağı, insuflasyon cihazı) ve enstrümantasyon hazırlamalıdır (5: Yararları ile 

zararları dengelenmiş). 

1. d.1. Cerrahi ekip, MIS cihazlarını ve enstrümantasyonunu kullanmadan önce incelemeli, arızalı 

parçaları servisten çıkartmalı ve sağlık kuruluşunun politika ve prosedürlerine göre onarım veya 

değiştirme için ürünü göndermelidir. Temizlik için öğeler denetlenmelidir; 

 Enstrümantasyonun işlevi ve hizalanması, 

 korozyon, çukurlaşma, çapak, çatlak ve çatlaklar, 

 kesici kenarların keskinliği, 

MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ İÇİN REHBER 

 

Doç.Dr. Adalet KUTLU 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
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 aletlerin ve plakalı yüzeylerin aşınması ve parçalanması, 

 kayıp parçalar;yalıtılmış cihazlarda izolasyon bütünlüğü, 

 kabloların bütünlüğü ve görüntülerin netliği (1:Yüksek kanıt). 

1. e. Cerrahi ekip, laparoskopik prosedürü açık bir prosedür haline getirmeye hazır olmalıdır (5: 

yararları ile zararları dengelenmiş). 

ÖNERİ 2  

Minimal invaziv cerrahi işlemler esnasında gaz vermeyle ilişkili muhtemel hasta yaralanmaları ve 

komplikasyonları belirlenmeli ve yaralanma ve komplikasyon riskini azaltacak uygulamalar 

yapılmalıdır. 

2.a. Minimal invaziv cerrahi girişimler sırasında yapılan şişirmeden kaynaklı yaralanmaları önlemek 

için önlemler alınmalıdır (5: yararları ile zararları dengelenmiş). 

2.a.1. Şişirmenin akış hızı hekimin tavsiyelerine ve üreticinin önerilerine göre ayarlanmalıdır (3: Orta 

düzey kanıt). 

2.a.2. Üreticilerin şişirme teçhizatını kullanma talimatları gözden geçirilmeli, izlenmeli ve kullanıcılar 

tarafından kolayca ulaşılmalıdır (3: Orta düzey kanıt). 

2.a.3. Eğer mümkünse şişirici cerrahi işlem yapılacak boşluktan daha üst bir seviyede olmalıdır 

(3:Orta düzey kanıt). 

2.a.4.  Şişirici ve şişiricinin tüpü kanüle bağlanmadan önce seçilen gaz ile tamamen doldurulmalıdır 

(3: Orta düzey kanıt). 

2.a.5. Operasyon öncesi hemşiresi şişirici ile tüp arasında filtre olduğunu kontrol etmelidir (3:Orta 

düzey kanıt). 

2.a.6. Histeroskopi sırasında, histeroskopi için tasarlanmış ve üretilmiş şişiriciler kullanılmalıdır ( 

Yüksek düzey kanıt). 

2.a.7. Endoskopik şişiricilerin alarmları açılmalı ve yeterince-duyulabilecek kadar şiddetli olmalıdır 

(3: Orta düzey kanıt). 

2.b. Bir gaz tüpü kullanıldığında ameliyat öncesi hemşire o tüpün doğru gazı içerdiğini kontrol 

etmelidir. Ayrıca boş olup olmadığını da kontrol etmelidir. İkinci bir dolu tüp eğer kullanılan tüp 

biterse ya da boşsa yedek bulundurulmalıdır (5:Yararları ile zararları dengelenmiş). 

2.c. Pnömoperitonumu sağlamak için şişirme basıncı, hekimin önerileri çerçevesinde olmak üzere en 

düşük seviyeye ayarlanmalıdır (3: Orta düzey kanıt). 

2.c.1. Basıncı İstenen düzeyde tutmak için ameliyat öncesi ekibi şişirme basıncını izlemelidir (5: 

Yararları ile zararları dengelenmiş). 

2.d. Cerrahi ekip, bir gaz embolizmini belirlemek için ve gerekli müdahaleleri uygulamak için hazır 

olmalıdır (3:Orta düzey kanıt). 

2.d.1. Gaz embolisi durumunda sirküle hemşire hızlı müdahaleye hazır bulunmalıdır (4: Sınırlı 

kanıt). Hayati organlara emboli oluşumunu önleyecek tedavi şunları içermelidir; 

 Şişirme gazının kesilmesini 

 Anestezik maddelerin kesilmesi ve ciğerlerden şişrme gazını boşaltmak ve hipoksiyi önlemek için 

%100 oksijen verilmesini; 

 CO2 embolisininden kurtulmayı desteklemek için hiperventilasyonu 

 Sağ atriyumda havanın kalmasını sağlamak için hastanın konumunu (örn. supineden 

Trendelenburga veya sol yana getirme) değiştirerek hava kabarcıklarının altından kan akışına izin 

vermeyi; 

 Akciğerlerdeki hava bloğunu açmak için çok miktarda IV sıvı infüzyonu (volümü arttırmak SVB’ı 

arttırabilir ve daha fazla hava girişini önleyebilir) 

 İnotropların, vasopressörlerin ve pulmoner dolaşıma özgül vazodilatatörlerin uygulanmasını ve 

 Kardiyopulmoner resüsitasyonudur. 
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ÖNERİ 3  

Ameliyat öncesi hemşire irigasyon için kullanılan sıvılardan kaynakları potansiyel yaralanma ve 

komplikasyonları belirlemelidir. 

3.a. İşlem türüne, hasta değerlendirmesine göre ve kullanılacak malzemelere göre sirküle hemşire 

hekime danışarak irigasyon ve şişirme sıvısını seçmelidir (2: Yüksek kanıt). 

3.a.1. Sıvı yönetimiyle ilgili operasyon öncesi risk değerlendirmesi bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla 

şunları içermelidir; 

 Deri rengi ve turgoru 

 Kilo ve yaş 

 İlaç alerjileri ve hassasiyetleri 

 Hipernatremi veya hipovoleminin ciddiyetini daha da kötüleştirecek koşullar veya hastalıklar 

(5: yararları ile zararları dengeli) 

3. b. Operasyon öncesi hemşire anestezi uzmanları ile işbirliği yapmalı ve verilen sıvı miktarını 

izlemeli ve işlem süresince toplamalı (3: Orta düzey kanıt) 

3.b.1. İşlem sırasınca düzenli aralıklarla sirküle hemşire sıvı yetersizliğini anestezi uzmanına ve 

cerraha iletmelidir. (3: Orta düzey kanıt). 

3.b.2. Hasta vücut ısısındaki artış, laboratuvar bulguları (elektrolitler, koagülasyon çalışmaları gibi) ve 

karında, yüzde, boyunda potansiyel sıvı birikmesi gibi fizyolojik değişiklikler yönünden izlenmelidir. 

(3: Orta düzey kanıt) 

3.b.3. İrigasyon yada distansiyon sıvılarına eklenen ilaçların yan etkileri yönünden operasyon öncesi 

takım yan etkileri izlemelidir (3:Orta düzey kanıt). 

3.c.1. mümkün olduğunca sıvı geri dönüşünü yakalayan kumaş kullanılmalıdır. (3:orta düzey kanıt) 

3.c.2.  İrigasyon yada distansiyon sıvısı mümkün olduğu kadar kapalı bir konteynır sistemi içinde  

toplanmalıdır (3:Orta düzey kanıt). 

3.c.3. İrigasyon yada distansiyon sıvılarının elektrik ekipmanlarına gelmesi mümkün olduğu kadar 

engellenmelidir. (5: Yararları ile zararları dengelenmiş). 

3.d. Potansiyel yaralanmaları azaltmak için otomatik sıvı yönetim sistemleri kullanılmalıdır. (3:orta 

düzey kanıt). 

3.d.1. Distansiyon ortamı için seçilen sıvı, sıvı yönetim sistemi ve endoskop üreticisinin kullanım 

talimatlarıyla tutarlı olmalıdır (5:Yararları ile zararları dengelenmiş). 

3.d.2. Aksesuarlar (örneğin hortumlar, toplama kutuları) sıvı yönetim sistemi ile uyumlu olmalıdır. 

(3:Orta düzey kanıt). 

3.d.3. sıvı yönetim ekipman güvenlik sistemleri şunları içermelidir; 

 açıkça etiketli kontrol ayarları, 

 ekipmana bağlı hızlı bir ayar referans grafiği, 

 sesli alarmlar, 

 aşılanmış ve regülatöre geri döndürülen sıvının ölçülmesine (yani, sıvı kaybı) sahip bir ekran 

ve boşluk basıncının ölçülmesi ekranı. 

3.d.4. Cerrahi Hemşiresi, uygulama öncesinde cerrahla sıvı distansiyonu için sıvı pompası ayarlarını 

doğrulamalı ve prosedür boyunca ayarları sürekli olarak izlemelidir (3: Orta düzey kanıt). 

3.d.5. Cerrahi ekip, sıvı yönetim sisteminden sesli uyarılar geldiğinde düzeltmeye çalışmalı ve 

düzeltici çabaları, sıvı hacmi açığını güvenli bir seviyeye indirmediğinde cerrah ve anestezi uzmanını 

bilgilendirmelidir (5:Yararları ile zararları dengelenmiş). 

3.e. Cerrahi hemşire, sıvı yönetim ekipmanıyla ilgili olumsuz bir olay ya da olumsuza yakın – teğet 

geçen bir olay olduğunda raporlama, araştırma yapmalı ve düzeltici önlemler almalıdır (5: Yararları 

ile zararları dengelenmiş). 

ÖNERİ 4 
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Minimal invaziv cerrahi işlemler sırasında enerji kaynağından kaynaklanan yaralanmaları en aza 

indirmek için önlemler alınmalıdır. 

4.a. Minimal invaziv cerrahi sırasında enerji sağlayan aletleri kullanım esnasında yaralanma riskini 

azaltmak için alınacak güvenlik önlemleri şunları içermelidir; 

 İstenilen sonuca ulaşan en düşük güç ayarının seçilmesi, 

 aktif elektrodun yalnızca dokuya yakın olduğu zaman aktivasyonu ve 

 enerji sağlayan cihazın ayak pedalının hareket ettirilmesi, sadece enerjinin sağlanmasının 

kontrolünde olduğu bir kişi tarafından yapılmalı (örneğin, ESU aktif elektrot, lazer el parçası,) 

4.b. Elektrocerrahi ünitesi tarafından aktive edilen cihazlar (örn. Aktif elektrotlar) ve aksesuarları, 

yalıtım hatası ve kapasitif kuplaj hasarı riskini en aza indiren veya ortadan kaldıran teknolojiyi 

içerecek şekilde seçilmelidir. 

4.b.1. iletken trokar sistemler kullanılmalıdır (3:Orta düzey kanıt). 

4.b.2. Aktif elektrodlar, cerrahi ekip tarafından bozulmuş yalıtımı kullanımdan önce ve sonra ve eğer 

tekrar kullanılabiliyorsa dekontaminasyon ve paket montajı sırasında incelenmelidir (3: Orta düzey 

kanıt). 

4.c. Cerrahi hemşiresi, elektrocerrahi ile ilgili riskleri en aza indirgemek için seçilen distansiyon 

medyasının uygunluğunu doğrulamalıdır (3: Orta düzey kanıt). 

4.c.1. Yanıcı olmayan insuflasyon gazı kullanılmalıdır. 

4.c.2. Monopolar elektro cerrahi kullanılmdığında elektrolit olmayan şişirme sıvısı kullanılmalıdır. 

(1:Yüksek düzey kanıt). 

ÖNERİ 5 

Ameliyat öncesi ekibi bilgisayar destekli cerrahi işlemler için potansiyel yaralanma risklerini ve 

komplikasyonları belirlemeli ve güvenli uygulamalarda bulunmalıdır. 

5.a. Hasta, bilgisayar destekli ekipmanın kullanımını kolaylaştıracak şekilde yerleştirilmelidir (2: 

Yüksek kanıt). 

5.b. Cerrahi hemşiresi, bilgisayar destekli ekipmanın kurulum aktivitelerini gözden geçirmeli, 

denetlemeli ve değerlendirmelidir (2: yüksek kanıt). 

5.b.1. Cerrahi ekip, bilgisayar destekli robotik minimal invaziv işlemlerde kullanılan tüm 

ekipmanların kullanımı için üreticilerin talimatlarını takip etmelidir (5: Yararları ile zararları 

dengelenmiş) 

5.b.2. Sirküle hemşire aşağıdaki işlemlerin kayıt işleri ile cerrahı asiste etmelidir. 

 Cerrahi radyolojik çalışmaların yapılmasını sağlamak, 

 Hastanın konumlandırılması, 

 Cerrahi alanda ilerleyebilmek için navigasyon sisteminin konumlandırılmasında (örn. 

kızılötesi kamera) 

 Anatomik yer işaretlerinden veya referans işaretlerinden veri noktaları toplamak, 

 Gerekirse ek belgelerin kaydedilmesi ve kaydının  doğrulanması (3:Orta düzey kanıt). 

5.b.3. Cerrahi ekip, hastanın bilgisayar yardımlı navigasyona kayıttan sonra veya robotik kollar 

yerleştirildikten sonra taşınması durumunda cerrahı bilgilendirmeli ve düzeltici önlemleri koordine 

etmelidir (3:Orta düzey kanıt). 

 

ÖNERİ 6 

Sağlık bakım organizasyonu cerrahi ya da invaziv işlemler için hibrit ameliyathane odasının tasarım 

ve operasyon için gerekliliklerini belirlemelidir. 

6.a. Sağlık kuruluşları bir hibrit ameliyathane oluşturmak için cerrahi ve radyoloji hemşireleri, 

girişimsel radyologlar, cerrahlar, birinci asistanlar, cerrahi teknologlar, anestezi uzmanları, 
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enfeksiyonu önleme uzmanları ve mevcut alan yaratma tasarımını geliştirmek için görev alan personel 

dahil olmak üzere çok disiplinli bir ekip oluşturmalıdır (3:Orta düzey kanıt). 

6.a.1. Multidisipliner takım; 

 Devletin bina düzenlemeleri gereklerine göre yeni yapının dizaynı geliştirilmeli ya da var olan 

yanının yenilenmesi sağlanmalı 

 Takım üyelerinin takımları ve sorumlulukları belirlenmeli ve tanımlanmalı 

 Hibrit ameliyathane odasında çalışmak için güvenli süreçler ve uygulamalar-pratikler 

yapılmalı (5: Yararları ile zararları dengeli). 

6.a.2. Multidisipliner ekip, görüntüleme işleminin belirlenen gerekliliklerini karşılayabilecek 

görüntüleme sistemini ve ek teknolojileri seçmelidir (3: Orta düzey kanıt). 

6.b. Cerrahi ekip standart odaları kurmalıdır (3:Orta düzey kanıt). 

6.b.1. Cerrahi ekip görüntüleme sistemi üreticisi tavsiyesi, hasta konumu, oda konfigürasyonu ve 

vücut bölgesi görüntüsü oluşturulmalıdır (3:Orta düzey kanıt). 

ÖNERİ 7 

Sağlık bakım organizasyonu operasyon esnasında MR işlemlerinden kaynaklanabilecek yaralanma ve 

komplikasyonları belirlemeli ve mıknatısın şekli ve etki alanı gözetilmeksizin güvenli uygulamalar 

belirlenmelidir.  

7.a. MR odası ve tarayıcı odasının kapısına görünür şekilde MR tarayıcının varlığına dair işaretler 

asılmalıdır (3: Orta düzey kanıt). 

7.b. Bir MR yöneticisi şunlardan sorumlu olmalıdır; politika geliştirme ve inceleme, her yerde MRG 

güvenliği için tutarlı bir şekilde uygulama, bildirilen advers olayların gözden geçirilmesi ve kalitenin 

iyileştirilmeye devam edilmesi (3: Orta düzey kanıt). 

7.c. MR görüntüleme gerektiren her işleme aynı zamanda MR güvenliğinden de sorumlu bir MR 

teknisyeni atanmalıdır (3: Orta düzey kanıt). 

7.d. Alan III’e girmek isteyen her hasta ve personel MR güvenlik tarama sürecinden geçmelidir (3: 

Orta düzey kanıt). 

7.d.1. Kalp cihazları, stentler, filtreler, greftler, koklear implantlar, pompalar, sinir stimülatörleri veya 

metal yabancı cisimler (mermiler, şarapnel) olan personel MRG güvenliği açısından taranmalıdır. 

Bölge III ve IV'te çalışan personel için bir tarama kontrol listesi belgelendirilmelidir. (3: Orta düzey 

kanıt). 

7.d.2. Kalp cihazları, stentler, filtreler, greftler, kohlear implantlar, pompalar, sinir stimülatörleri veya 

metal yabancı cisimler (mermiler, peletler, şarapnel) olan hastalar MRG güvenliği açısından 

taranmalıdır. Cerrahi planlanan her hasta için hibrit ameliyathane odasında tarama kontrol listesi 

belgelendirilmelidir. 

7.d.3. MR Direktörü MR için uygun olmayan herhangi bir implant, yabancı cisim yada başka cisimler 

yönünden hastayı taramaya yönelik araştırma ve onay süreçleri oluşturmalıdır (3: Orta düzey kanıt). 

7.e. Manyetik rezonans görüntülemeye güvenli olan (örneğin, ferromanyetik olmayan) ekipman 

kullanılmalıdır; kalp ve solunum izleme cihazları, oksijen tankları ve yangın söndürücüler, oda 

ekipmanları (örneğin, sandalyeler, sedyeler vs.), aletler ve pozisyon verme ekipmanı kullanılmalıdır 

(3: Orta düzey kanıt). 

7.e.1. Tarayıcı Hibrid ameliyathane odasına taşınmadan önce, MRI uyumlu olmayan ekipmanın 5 

gauss (manyetik akım yoğunluğunun metrik birimi) hattının dışına taşındığını doğrulayan bir güvenlik 

kontrol listesi kullanılmalıdır (3: Orta düzey kanıt). 

7.f.1 Polis ve itfaiye de dahil olmak üzere acil duruma müdahale eden herkes MR görüntüleme 

güvenliği konusunda eğitilmelidir (3: Orta derece kanıt).  

7.f.2 Kullanım için durumların tanımlanmasını içeren söndürme düğmesinin kullanılması için 

prosedür oluşturulmalı ve uygulanmalıdır (3: Orta derece kanıt).  
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7.f.3 Matkaplar ekibin acil müdahale protokollerini tanımlamasına ve prova yapmasına yardımcı 

olmak için kullanılabilir (5: Zararlılarla dengelenen faydalar). 

ÖNERİ 8 

Ameliyat öncesi personeli minimal invaziv cerrahi ve bilgisayar destekli işlemler uygulanacak 

hastaların işlem öncesi hemşirelik bakımları hakkında eğitim almalı ve yetkinliklerini onaylayan 

aktiviteleri tamamlamalıdır. 

8.a Cerrahi hemşireler, aşağıdakileri içeren minimal invaziv cerrahi ile ilgili başlangıç ve sürekli 

eğitim almalı ve yeterlilik doğrulama faaliyetlerini tamamlamalıdır. 

 Şişirme ortamı ile ilgili riskler, kontrendikasyonlar ve seçim kriterleri 

 Aletler ve özel ekipmanın kullanımı ve konumu hakkında bilgi 

 Acil olaylara (örn. hava embolisi, açık prosedüre geçme) karşı hazırlıklı olma ve bunlara yanıt 

verme  

 Olumsuz olayların rapor edilmesi (5: Zararlılarla Dengelenen Faydalar). 

8.b Bilgisayar destekli robot prosedürlerine katılan cerrahi ekip üyeleri eğitim almalı ve yeterlilik 

doğrulama faaliyetlerini tamamlamalıdırlar (3: Orta Derecede Kanıt).  

8.b.1 Bilgisayar destekli prosedürler için eğitim ve yeterlilik doğrulama aşağıdakileri içermelidir.  

 Robotun, eşlik eden konsolların ve video ekipmanlarının bakımı, idaresi ve doğru kullanımı 

 Ekipman sorunlarını giderme (örn. acil kapanma, ekipman hataları) 

 Robot yerleştirme ve çıkarma (3: Orta Derecede Kanıt).  

8.b.2 Cerrahi hemşire hastanın bilgisayar destekli navigasyon sistemine kaydında yardımcı olmak için 

eğitim, yetkinlik eğitimi ve doğrulamasını tamamlamalıdır (5: Zararlılarla Dengelenen Faydalar).  

8.c Cerrahi ekip üyeleri hibrid ameliyathanede radyasyon güvenliği, görüntüleme masasının 

çalıştırması, kontroller ve aksesuarlar konusunda eğitim almalı ve yetkinlik doğrulama faaliyetlerini 

tamamlamalıdır (3: Orta Derecede Kanıt). 

8.d. Personel (örn. sirküle, skrup hemşire, temizlik personeli, cerrahlar, anestezistler, MR teknikerleri) 

MR görüntüleme ekipmanı ile bir hibrid ameliyathanede çalışma ve ameliyathaneyi yönetme hakkında 

eğitim almalıdır. Eğitim aşağıdakileri içermelidir: 

 MR görüntüleme güvenlik prosedürleri 

 Acil durum prosedürleri 

 Tarama protokolleri (3: Orta Derecede Kanıt).  

ÖNERİ 9 

Minimal invaziv cerrahi ve bilgisayar destekli işlemler için planlar ve prosedürler geliştirilmeli, 

periyodik olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde düzeltilmeli ve uygulamada kolaylıkla 

kullanılabilir olmalıdır. 

9.a Bilgisayar destekli ekipman ve minimal invaziv cerrahi ile ilgili politikalar aşağıdakileri 

içermelidir: 

 Özel cihazların veya ekipmanların çalıştırılması için gerekli nitelikler ve kimlik bilgileri (örn. 

Radyolojik ekipman ve MR görüntüleme ekipmanı) 

 Ekipman mevcudiyeti ile ilgili prosedür programlama (5: Zararlılarla Dengelenen Faydalar). 

9.a.1 Ödünç alınan minimal invaziv cerrahi ve bilgisayar destekli ekipman ve araç gereçler için 

politikalar ve prosedürler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (1: Güçlü Kanıt).  

HASTA BİLGİ YÖNETİMİ REHBERİ 

Hasta Bilgi Yönetimi Kılavuzu, AORN Kılavuz Danışma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bu 

kılavuz, üyeler ve diğerlerinin önerileri için sunuldu. Kılavuz, 1 Temmuz 2016’dan beri geçerlidir. Bu 

belge, Cerrahi bakım uygulama ortamında hasta bakım bilgilerinin belgelendirilmesinde ve 

yönetilmesinde cerrahi bakım hemşirelerine rehberdir. 

ÖNERİ 1 
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1.a Cerrahi diplomalı hemşire (RN) ameliyat veya diğer invaziv prosedürlerden önce değerlendirme 

bulgularını (fiziksel, psikososyal, kültürel ve manevi) hasta sağlık bakım kayıtlarına kaydetmelidir (1: 

Güçlü Kanıt). 

1.b Sağlık bakım kaydı, uygulanan hemşirelik girişimlerini, hemşirelik girişimlerinin uygulandığı 

saati, bakımın yerini ve bakım yapanların adını ve rolünü içermelidir. (1: Güçlü Kanıt)   

1.c Cerrahi hemşiresi, beklenen ve geçici hasta sonuçlarını hasta sağlık bakım kayıtlarında 

kaydetmelidir (1: Güçlü Kanıt).   

1.d  Hasta sağlık bakım kaydı uygulanan hemşirelik girişimlerine hastanın yanıtının ve cerrahi 

bakımın değerlendirilmesini ve sürekli yeniden değerlendirmesini yansıtmalıdır (1: Güçlü Kanıt).    

1.d.1 Hasta verileri, her değerlendirme, yeniden değerlendirme ve değerlendirme ile aynı anda 

toplanmalı ve hasta sağlık bakım kayıtlarına kaydedilmelidir (1: Düzenleyici Şartlar).  

ÖNERİ 2 

2.a Klinik dokümantasyon, veri girişinde gereksiz fazlalığı ortadan kaldırırken klinik iş akışı 

faaliyetlerini desteklemek için tasarlanmış bir format kullanılarak veri elde etmeyi kolaylaştırmalıdır 

(2: Yüksek Kanıt).  

2.a.1 Klinik dokümantasyon hasta odaklı bakımı yansıtmalıdır (3: Orta Derece Kanıt).  

2.a.2 Devam eden ve geçici bakım için önemli olan tüm gerekli hasta bakım verileri, hastanın sağlık 

bakım kayıtlarına dahil edilmelidir (2: Yüksek Kanıt). 

2.a.3 Cerrahi bakım hemşireleri klinik iş akışı ve hasta güvenliği üzerindeki etkileri ve kurumun 

uygulama alanlarına yönelik hedeflerine uyum becerileri için cerrahi hemşirelik dokümantasyon 

sistemlerini değerlendirmelidirler. Cerrahi hemşireler bilgi teknolojisi ekibine iyileştirme için girdi ve 

öneriler sunmalıdır.  

• Klinik bilgi sistemleri aşağıdakileri ele almalıdır. 

• Klinik iş akışı 

• Hasta bakım ortamının bilgi ihtiyaçları 

• Hasta popülasyonu özellikleri 

• Klinisyen ve tedarikçinin kullanılabilirlik gereksinimleri (1: Güçlü Kanıt).  

ÖNERİ 3 

3.a Cerrahi bakım Hemşirelik Veri Seti (PHVS), dokümantasyon çerçevesine dahil edilmelidir (1: 

Güçlü Kanıt). 

3.a.1 Cerrahi hemşirelik dokümantasyonunun her aşaması hemşirelik süreci iş akışına dahil edilmeli 

ve hasta deneyimlerinin net bir şekilde temsil edilmesini gerektirmelidir (2: Yüksek Kanıt). 

3.b Sağlık bakım kuruluşu standartlaştırılmış bir cerrahi elektronik altyapıyı içeren dokümantasyon 

sistemi uygulamalıdır (1: Güçlü Kanıt). 

3.b.1 Sağlık bakım dokümantasyon sistemi, sağlık bakım verilerinin çalışılabilirliğini  geliştirmek için 

Birleşik Devletler hükümeti tarafından belirlenen standartlaştırılmış klinik terminolojileri içermelidir 

(1: Düzenleyici Şartlar). 

3.b.2 Standartlaştırılmış bir cerrahi elektronik altyapı  kullanılarak toplanan yapılandırılmış veriler, 

veri toplanmasına izin vermeli, araştırma ve analizlerde kullanılmak üzere çıkarılabilir olmalıdır (2: 

Yüksek Kanıt).  

ÖNERİ 4 

4.a Cerrahi hemşirelik dokümantasyonu, düzenleyici tüzük, sağlık bakım akreditasyonu ölçümleri, 

ulusal uygulama standartları ve kalite performans kriterlerine ilişkin zorunlu kalite ve geri ödeme 

öğelerine karşılık gelmelidir (1: Düzenleyici Şartlar).  

4.a.1 Klinik dokümantasyonun bileşenleri aşağıdakileri içermelidir:  

 Değerlendirmeler 

 Klinik problemler 

 Hastayla ilgili diğer sağlık uzmanlarıyla iletişimi 
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 Hasta, hastanın aile üyeleri, hastanın belirlediği destek görevlisi ve diğer üçüncü şahıslarla 

iletişim ve eğitimi 

 İlaç kayıtları 

 İstem onayı, uygulaması ve yönetimi 

 Hasta bakım girişimleri 

 Hasta klinik parametreleri 

 Hastanın durumundaki değişikliklerde dahil olmak üzere hasta yanıtları ve sonuçları 

 Hastanın sosyal ve kültürel çerçevesini yansıtan bakım planları (1: Güçlü Kanıt).  

4.a.2 Cerrahi hemşirelik dokümantasyon altyapıları profesyonel yönergelere ve standartlara uygun 

olmalıdır (1: Güçlü Kanıt). 

4.a.3 Cerrahi bakım dokümantasyonu, cerrahi hemşirelik bakımı için belirlenen kurallara ve 

uygulamalara uygun olmalıdır. Klinik dokümantasyona dahil edilmesi gereken cerrahi rehberlerin 

unsurları aşağıdakileri içermelidir.  

• Aseptik teknik bakım 

• Lokal anestezi yönetimi  

• İlaç yönetimi uygulamaları (örn. kısaltmaların kullanılması) 

• Orta düzeyde sedasyon/analjezi uygulaması 

• Hasta bakımı konuları (örn. lateks alerjisi, implante elektronik cihaz, takma dişler) 

• Hasta yerleştirme 

• Hasta bilgileri değiştirme 

• Aşağıdakileri içeren güvenlik önlemleri 

• Elektrik güvenlik önlemleri 

• Ekipman kullanımı önlemleri (örn. lazer, pnömatik turnike, manyetik rezonans görüntüleme) 

• Yangın önleme 

• İnsan dokusu temini, işleme ve koruma önlemleri 

• Enfeksiyonu önleme 

• Doku koruması 

• Radyasyondan korunma 

• Tutulan cerrahi parçaların önlenmesi 

• Doğru yer, yan, kişi ameliyatı işlemleri 

• Cilt hazırlığı ve antiseptik 

• Numune ve doku yönetimi 

• Sterilizasyon/dezenfeksiyon uygulamaları 

• Trafik kontrol önlemleri 

4.a.4 Cerrahi hemşirelik dokümantasyonu yerel, eyalet ve federal düzenleyici gerekliliklerle uyumlu 

olmalıdır (1: Düzenleyici Şartlar). 

4.a.4 Hasta bakımı dokümantasyonu için düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen kriterler şunları 

içerir: 

• Alerjiler 

• Kültürel değişkenler 

• Hasta bakımında kullanılan ekipmanlar (örn. Tip, model numarası) 

• Hasta destek personellerinin ve yasal vasilerin adları 

• Beslenme değerleri 

• İstem edilen testler ve sağlanan hizmetler 

• Hasta ve aile eğitimi ve katılımı 

• Hasta tanımlayıcı ve demografik bilgileri 

• Hasta nitelikleri ve durumu (örn. Bağışıklama, özürlülük) 
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• Güvenlik önlemleri 

• Cerrahi izinler (rızalar) 

• Benzersiz tanımlayıcıları içeren cerrahi implantlar ve eksplantlar  

4.a.5 Cerrahi hemşirelik dokümantasyonu, sağlık akreditasyon kuruluşu şartlarına uygun olmalıdır 

(1:Düzenleyici Şartlar). 

4.a.6 Cerrahi hemşirelik dokümantasyonu, kalite performansının geri ödenmesi için zorunlu raporlama 

kriterlerini içermelidir (1: Düzenleyici Şartlar). 

4.b Cerrahi dokümantasyon cerrahi hasta bakımı ortamında verilen tüm hasta bakım istemleri 

içermelidir (1: Düzenleyici Şartlar). 

4.b.1 Hasta bakım istemleri, istemin bildirildiği ya da girişimlerin başlatıldığı zamana yakın klinik 

dokümantasyon sistemine girilmelidir (5: Zararlılarla Dengelenen Faydalar). 

4.b.2 Sözlü istemler, ayaktan istemler, cerrah tercih kartlarında yer alan istemler ve istem setleri de 

dahil olmak üzere tüm istemler, istem veren sağlık görevlisi tarafından resmi olarak tarihlendirilmeli, 

zamanlanmalı ve doğrulanmalıdır (1: Düzenleyici Şartlar). 

4.b.3 Eski, eksik veya hatalı girişler sonucunda hastanın zarar görmesini önlemek için, 

dokümantasyon altyapısında ayaktan istemler ve önceden hazırlanmış istem setleri;  

• Kabul edilemez kısaltma kullanmamalıdır. 

• İlaç dozlarında kalan sıfırları kullanmamalıdır. 

• Tedavileri ve girişimleri tanımlamak için standart isimler ve terimler kullanılmalıdır (ilaçlar için 

jenerik isimlerle marka isimlerin karşılaştırılması, cihaz talimatı). 

• Planlanan prosedür için bilgilerin doğruluğu cerrah tarafından gözden geçirilmelidir (2: Yüksek 

Kanıt). 

4.b.4 Sözel istemler, sağlık hizmeti uygulayan kişinin istemini içeren geri okuma işlemi kullanılarak 

iletilip doğrulandığında dokümante edilmelidir (2: Yüksek Kanıt).  

4.c Hasta bakımı kaydı, gerçekleştirilecek her operatif veya invaziv prosedür için eksiksiz ve doğru bir 

şekilde bilgilendirilmiş hasta onayını içermelidir. Bilgilendirilmiş onay süreci sağlık kuruluşunun 

bilgilendirilmiş onam gerektiren tıbbi personel politikalarında tanımlanan prosedürler ve tedaviler için 

belgelendirilmelidir. Sağlık kuruluşunun bilgilendirilmiş onay politikasında acil durum olarak 

belirtilmediği sürece, “uygun biçimde yürütülen bir bilgilendirilmiş onay” aşağıdakileri içermelidir.  

• Cerrahi veya invaziv prosedür sağlayan sağlık kuruluşunun adı 

• Yapılacak müdahalenin spesifik adı 

• Önerilen müdahale endikasyonları  

• Müdahaleyi yapan sorumlu sağlık hizmeti sunucusunun adı 

• Önerilen müdahale ile ilişkili riskleri ve faydaları belirleyen bir açıklama ve hasta veya 

hastanın yasal temsilcisi ile görüşme endikasyonu  

• Hastanın veya hastanın yasal temsilcisinin imzası 

• Hasta veya hastanın yasal temsilcisinin bilgilendirilmiş onam belgesini imzaladığı tarih ve 

saat 

• Hastaya tanık olan kişinin veya hastanın yasal temsilcisinin bilgilendirilmiş onam belgesini 

imzaladığı tarih ve saat imzası 

• Hasta ya da hastanın yasal temsilcisi ile bilgilendirilmiş onam tartışmasını yürüten sorumlu 

sağlık görevlisinin imzası (1: Düzenleyici Şartlar). 

4.c.1 Bilgilendirilmiş onam belgesinde tanımlanabilecek ve devlet tüzüğü ve idari kurallar tarafından 

düzenlenebilecek ek içerikler aşağıdakileri içermektedir.  

• Önerilen müdahaleye önemli katkıda bulunacak tıbbî stajerleri de içeren ancak bunlarla sınırlı 

olmayan yardımcı hekimleri belirleme 
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• Doktor olmayan fakat uygulama alanları içerisinde (örn., RN birinci asistanı, hemşire 

uygulayıcısı) görev yapan sağlık görevlilerinin belirlenmesi ve önerilen müdahaleye önemli 

ölçüde katkıda bulunacak sağlık görevlilerinin belirlenmesi (1: Düzenleyici Şartlar). 

4.d Hastanın cerrahi bakıma katılan kişilerin adları, rolleri ve kimlik bilgileri, ayrıca planlanan cerrahi 

ve prosedür girişimlerde doğrudan yer almayan kişiler de hasta sağlık kayıtlarına kaydedilmelidir (1: 

Düzenleyici Şartlar). 

4.e Klinik dokümantasyon platformları (yani kağıt, elektronik) klinik ortamı barındıran ve bunlara 

uyarlanmış bir format kullanarak özelleştirilmiş sağlık bilgilerini toplamayı desteklemelidir (2: 

Yüksek Kanıt). 

4.e.1 Özelleştirilmiş hasta bakım bilgilerinin toplanması için seçilen formatlar, hemşirenin hastaya 

karşı sorumluluklarını gösteren ulusal olarak kabul edilmiş uygulama standartlarına dayalı olarak 

oluşturulmalıdır (2: Yüksek Kanıt). 

4.e.2 İstisna işlemleri ile ilgili grafikler, sağlık kuruluşunun risk yönetimi ve yasal temsilcileri 

tarafından biçimlendirilmeli ve gözden geçirilmelidir (3: Orta Dereceli Kanıt). 

• Grafikler çizmek için asgari kriterler aşağıdakileri içermelidir: 

• Hizmet verilen hasta popülasyonu için objektif fiziksel değerlendirme kriterlerini belirleme (örn., 

endoskopi hastaları, ortopedik hastalar) 

• Normal bulguları neyin teşkil ettiğini tanımlama ve belirleme 

• Normal bulguları belgeleme için süreci tanımlama (örneğin, “normal sınırlar içinde”) 

• Objektif anormal veya kilit bulguları tanımlama, açıklama ve belgeleme için süreci tanımlama 

• Hasta bakımını yönlendirmek için kullanılan uygulama standartlarını, bakım kılavuzlarını ve 

klinik yolları listelemek 

• Hasta bakımı için belirlenmiş rehberden sapmalar için, kararlar ve müdahaleler de dahil olmak 

üzere bir mantığın listelenmesi 

• Belge girişlerinin sıklığını ayarlama 

• Devlete veya ulusal kanuni şartlara uymak 

4.f Hasta bakımında kullanılan bilişsel süreçler, elektronik klinik dokümantasyon sistemlerine 

yerleştirilen klinik destek teknolojileri (örn. AORN Syntegrity) tarafından desteklenmelidir (3: Orta 

Derece Kanıt).  

ÖNERİ 5 

5.a Hasta sağlık bilgilerine erişim, sağlık bakım rolüne (örn. Cerrah, hemşire, perfüzyonist), 

sorumluluklara ve işleve (örn. endoskopi biriminde postanestezi bakım biriminde yardımcı hemşire) 

dayalı yetkili kişilerle sınırlı olmalıdır (1: Düzenleyici Şartlar).  

5.a.1 Potansiyel erişim ihlallerini ileriye dönük bir şekilde azaltmak için risk azaltma stratejileri 

aşağıdakileri içermelidir: 

• Uzaktan erişim protokollerini, yerinde/yerinde olmayan bilgi depolama uygulamalarını ve çevre 

değiştikçe gözden geçirilen ve güncellenen çalışan çıkış stratejilerini (örneğin, yeni yönetmelikler, 

kağıttan elektronik belge platformlarına geçişler) içeren cerrahi bilgi yönetimi politikaları 

oluşturma 

• Cerrahi bakım ortamında kurumsal ve kişisel mobil cihazların (örn. cep telefonları, tablet 

teknolojileri, video görüntüleme) kullanılması için prosedürlerinin belirlenmesi  

• Hasta sağlık bilgilerine erişimi izlemek ve denetlemek için mevcut sağlık kuruluşunun bilgi 

güvenliği politikasını güçlendirerek veri güvenliği ve gizliliğine karşı bilinç ve duyarlılık 

oluşturmak  

• Alfa sayısal simge kombinasyonlarını kullanarak zamana duyarlı şifrelerle ilişkili olan 

kişiselleştirilmiş benzersiz yetkilendirme kimlik bilgileri ile kullanıcıların elektronik sağlık 

bilgisine erişimini kısıtlamak 
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• Dokümantasyon uygulamaları için değişiklikler yapıldığında ve cerrahi bakım ortamında sorunlar 

tespit edildiğinde, tüm çalışanların bilgi erişim ve paylaşım konusunda yetkinlik temelli eğitim 

programlarına tabi tutulması (3: Orta Dereceli Kanıt). 

5.a.2 Ayaktan cerrahi merkezlerinde, klinik kayıtların korunmasını denetlemek üzere görevlendirilmiş 

bir kişinin bulunması gerekir. Bu kişi yalnızca klinik kayıtların gizliliği, güvenliği ve fiziksel 

güvenliğinden değil, aynı zamanda kimlerin kayıtlara erişebildiğini izlemenin bir metodunu korumak 

ve yetkisiz erişimi önlemek amacıyla kurumdaki kâğıt kayıtlarının belirlenmiş yerlerinin 

tanımlanmasından da sorumludur (1: Düzenleyici Şartlar).  

5.a.3 Hastaya metin, e-posta veya telefon yoluyla verilen önemli tıbbi tavsiyeler hastanın klinik 

kayıtlarına kalıcı olarak girilmeli, imzalı ve tarihli olmalıdır (1: Düzenleyici Şartlar). 

5.b Cerrahi sağlık personeli, elektronik hasta bilgilerini paylaşmak için sağlık kuruluşunun bilgi 

politikalarına uymalıdır. Kurumun bilgi politikaları aşağıdakileri içermelidir.  

• Elektronik hasta sağlık bilgisinin (dış kurumlar arasında, ya da dış kurumlardan ya da hastayla 

paylaşılan) bilgi değişimi ve güvenliği (örn. kötü amaçlı yazılımlardan korunma) için mevcut 

gereksinimlerini karşılamasının belirlenmesi sürecini 

• Orijinal kaynak geçerliliğinin ve iletilen bilginin doğruluğunun onaylanması süreci 

• Potansiyel yolsuzluk için elektronik olarak iletilen içeriğin (örn. e-posta, metin, dosya aktarım 

protokolü) değerlendirmesi süreci (1: Güçlü Kanıt).  

5.b.1 Sağlık kurumları, elektronik hasta sağlığı bilgilerini geçerlik ve doğruluk açısından onaylamak 

ve potansiyel yolsuzluğa karşı içeriğin değerlendirilmesi için politikalar ve prosedürler oluşturmalıdır 

(1: Güçlü Kanıt).  

5.b.2 Grafik görüntülemeden önce ve tedavi organizasyonundan sağlık bilgilerinin uzaktan erişimi ve 

bunların taşınması dahil olmak üzere hastaya özgü bilgilerin serbest bırakılmasından önce hastanın, 

sağlık kayıtlarındaki bilgilerin serbest bırakılması için imzalı bir onayının olması gereklidir. Hassas 

hasta sağlığı bilgilerinin izinsiz olarak açıklanması sağlık ihlali bildirim sürecinin sağlık kurumu 

tarafından yürütülmesini gerektirir (1: Düzenleyici Şartlar).  

5.b.3 Tam açıklama ve raporlamayı tamamlamak için, kurumun bilgi teknolojisi ve risk yönetimi 

personeli izinsiz bir açıklamaya dahil olan tüm hasta bakım kayıtlarını keşfetmek için iş birliği 

yapmalıdır (2: Yüksek Kanıt). 

5.c Hasta sağlık kayıtlarına yapılan dokümantasyon girdileri dokümantasyon sürecinin 

tamamlanmasına veya kurumun belirlediği politikalara göre bir kimlik doğrulama süreci içermelidir. 

Sağlık kayıtları, hasta bakım deneyimini doğru bir şekilde yansıtmalı, derhal tamamlanmalı ve içeriğin 

bütünlüğünü sağlamak için bir yazar tanımlama prosedürüyle ilişkilendirilmelidir (1: Düzenleyici 

Şartlar).  

5.c.1 Kimlik doğrulama süreci aşağıdakileri içermelidir, fakat bunlarla sınırlı olmamalıdır:  

• Elektronik hasta kayıtları için bireyin yazılı imzasının yasal bir temsilcisi olarak sağlık kurumu 

tarafından belirlenen şekilde bir elektronik veya dijital imza veya kod anahtarı kullanma 

• Aynı belgede imza açıklamalı baş harfleri ya da kâğıt bazlı dokümantasyon platformları için ve 

sağlık kurumunun politikası gereği izin verilen bir kauçuk imza pulu kullanarak kalemle kâğıdı 

imzalamayı tamamlama  

• Öykü dokümantasyonu (örneğin, yorumlar, hasta teklifleri, danışma), veri toplama 

değerlendirmesi veya kanun tarafından bir imza gerektiğinde (örneğin, hasta tarafından 

bilgilendirilmiş onay alınması) imza efsanesi olan baş harfleri kullanılmamalıdır. 

•  Dijitalleştirilmiş (Sayısallaştırılmış) mürekkepli imza yalnızca sağlık kuruluşu tarafından ve 

devlet veya federal geri ödeme yönetmelikleri tarafından kabul edildiğinde kullanılmalıdır.  

• Hastanın sağlık kayıtlarına girilen içeriğin doğruluğunu gösteren onay imzası (ikinci imza); bir 

kere onay imzası atılırsa, içerik yasal olarak kefilin girişi olarak kabul edilir (örn. kefil hemşirelik 

öğrencisi girişi). (1: Düzenleyici Şartlar).  
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5.c.2 Sözel istemlerin kimlik doğrulamasının, devletin yasal talimatlarına göre belirlenen süre içinde 

yapılması gerekir. Eğer devlet yasası bir zaman belirlememişse, sözel istemlerin, istemden sonraki 48 

saat içinde sorumlu doktor tarafından doğrulanması gerekmektedir (1: Düzenleyici Şartlar).  

5.d Hasta bakımı kayıtları, federal yönetmelikler ve devlet yasaları tüzükleri tarafından öngörülen 

minimum zaman tahsisi için orijinal veya yasal olarak yeniden üretilebilir bir formatta saklanmalıdır. 

(1: Düzenleyici Şartlar).  

5.e Elektronik belge platformlarının alternatif bir veri girişi ve yedekleme süreci olması gerekir. 

Cerrahi hizmetler veri doğruluğunu ve kesintisiz sağlık bakım sürecini korumak için donanım, işletim 

sistemi ve ağ kesintilerine ele alan tam bir aksama sürecini resmileştirmelidir. Kesinti planlaması 

aşağıdaki stratejileri içermelidir.  

• Kesintisiz hasta bakımını kolaylaştırma (örneğin, kağıt formları, dokümantasyon yedekleme 

ortamı) 

• Mevcut iş akışlarındaki değişiklikleri tanımlama (örn. yeni istemlerin nasıl iletildiğini, klinik 

kaynakları) 

• Hasta bakım verilerinin potansiyel kaybını düzeltme 

• Elektronik bilgi sisteminde alternatif dokümantasyon platformları (örn. kağıt formları) 

kullanılarak elde edilen hasta bakım verilerini birleştirme (1: Güçlü Kanıt).  

5.e.1 Sistem erişimli sorumlulukları olan cerrahi personel aksama süresi veya teknoloji performansı ile 

ilgili politikalar, prosedürler ve alternatif iş akışları hakkında eğitim almalıdır (1: Güçlü Kanıt).  

ÖNERİ 6 

6.a Hasta bakımı kayıtlarına yapılan değişiklikler, düzeltmeler veya ekler yalnızca verilen bakımın 

doğru bir tanımını sunmak veya hastanın çıkarını korumak için yapılmalıdır (2: Yüksek Kanıt).  

6.b Sağlık kurumunun bilgi yönetimi politikası, hasta bakım kayıtlarında yasal olarak kabul edilebilir 

değişiklikleri yapma süreçlerini ana hatlarıyla belirtmelidir (2: Yüksek Kanıt). 

6.b.1 Hasta bakımı kayıtlarına yapılan değişiklikler veya ekler, belirlenmiş kurumsal politika ve 

prosedürleri takip etmelidir. Kâğıt kayıtlarındaki düzeltmeler, değişiklikler ve ekler aşağıdaki gibi 

yapılmalıdır. 

• Yanlış girişte tek bir satır yerleştirmek, yanlış bilgilerin silinmemesine dikkat etmek 

• Örgütsel politikayla belirlenen yanlış metnin yanında “hata”, “yanlış giriş” veya “ihmal” yazma 

• Oda mevcutsa veya belgenin kenarına eklenebiliyorsa hatalı kaydın üzerindeki düzeltme 

gerekçesini sunma 

• Kaydın imzalanması ve tarihlendirilmesi 

• Bir sonraki kullanılabilir alana veya kabul edilmiş yanlış bilgilere bitişik olarak doğru bilgileri 

girme (3: Orta Derecede Kanıt).  

6.b.2 Elektronik hasta kayıtlarındaki değişiklikler, düzeltmeler, ekler 

• Kimliği doğrulanmış bir kayda yapılan değişiklikleri tanımlamak için bir sürüm oluşturmalı ya da 

“parça düzeltme” işlevine sahip olmalı 

• Her kaydı otomatik olarak tarihlemeli, zamanlamalı ve yazar damgası vurmalı 

• Belgenin yeni bir sürümünü oluşturan mevcut içerik üzerinde bir değişiklik yapıldığında 

tanımlamak için bir sembol veya başka bir gösterim üretmeli 

• Yeni oluşturulan sürüme orijinal belge sürümünü birleştirmeli ve tutmalı 

• Elektronik hasta kayıtlarında yapılan düzeltmeleri kâğıta yansıtmalı (2: Yüksek Kanıt).  

6.b.3 Son bir imzadan ya da kimlik doğrulama süreci oluşturulduktan sonra tamamlanan düzeltmeler 

bilgi sisteminin işlevselliği ve kurulan kurumsal politika ve prosedürlerle tutarlı olmalıdır (5: 

Zararlılarla Dengelenen Faydalar).  

6.b.4 Son imza veya kimlik doğrulama işlemi öncesinde tamamlanan düzeltmeler örgütsel politikaya 

ve bilgi sistemine göre bir “düzeltme” olarak sınıflandırılamaz (5: Zararlılarla Dengelenen 

Faydalar).  
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6.b.5 Ekler mevcut olduğunda kaynak bilgi sistemi kullanılarak oluşturulmuş orijinal belge içinde 

tamamlanmalı ve kalıcı hasta bakım kayıtlarına veya veri havuz sistemine yansımalıdır (5: 

Zararlılarla Dengelenen Faydalar).  

6.b.6 Kapalı bir elektronik hasta kayıt sisteminden içeriğin silinmesi ve geri çekilmesi, örgütsel 

politikalara ve prosedürlere ve bilgi sisteminin işlevselliğine göre yapılmalıdır (5: Zararlılarla 

Dengelenen Faydalar).  

ÖNERİ 7 

7.a Sağlık hizmetleri organizasyonunun bilgi yönetimi politikaları ve dokümantasyon süreçleri ve 

faaliyetleri için olan prosedürler, cerrahi bakım ortamındaki personel için oryantasyon ve sürekli 

eğitime dahil edilmelidir (1: Güçlü Kanıt). 

7.a.1 Cerrahi hemşireler, klinik dokümantasyon için yapısal sözlüğün önemi ve kullanımı üzerine 

eğitim almalıdır. En azından yapısal terminolojilere ilişkin eğitim aşağıdakileri içermelidir: 

• Klinik belgelere yapılandırılmış terminolojileri kazandırmak 

• Cerrahi Hemşirelik Veri Seti’ne genel bakışı 

• Cerrahi Hemşirelik Veri Seti’nin cerrahi hemşirelik uygulamasına ve hasta çıktılarına katkıları 

• Standartlaştırılmış dokümantasyonun kıyaslama, karşılaştırmalı analiz, tahmini analitik ve 

verimlilik raporlamasını nasıl kolaylaştırması (1: Güçlü Kanıt).  

7.a.2 Cerrahi hemşireler için eğitim ve yetkinlik doğrulaması aşağıdakileri gözden geçirmeyi 

içermelidir:  

• Ulusal ve kurumsal dokümantasyon standartları, yönerge ve gereklilikler 

• Tamamlanan değişiklikler, ekler ve düzeltmeler için prosedürler 

• Hasta gizliliğini koruyarak hasta bilgilerini güvenli bir şekilde paylaşma prosedürleri 

• İhlal bildirimini başlatma prosedürleri 

• Sağlık verilerini elde tutma için uyumluluk gereksinimleri 

• Dokümantasyon standartlarına uymamanın hukuki sonuçları (3: Orta Derecede Kanıt). 

7.a.3 Elektronik hasta kaydının bir bileşeni olan cerrahi bilgi sistemleri kullanıcıları için eğitim ve 

yetkinlik doğrulaması ayrıca aşağıdaki minimum becerileri içermelidir. 

• Hasta bakımı kayıtlarına erişme ve kapatma 

• Bilgi sisteminin işlevselliği (örn. veri girişi, istem onaylama) 

• Kimlik doğrulama süreçleri 

• Hasta bakımını sağlamak için alternatif iş akışları da dahil olmak üzere aksama prosedürleri 

• Sağlık verileri elde tutma için uyumluluk şartları (3: Orta Derecede Kanıt). 

ÖNERİ 8 

8.a Cerrahi hizmetler bilgi yönetimi politikası, çok disiplinli bir ekip tarafından geliştirilmeli ve 

kurulmalı, var olan organizasyon çapında politikaları tamamlamalı ve güçlendirmeli (yani, risk 

yönetimi, kalite geliştirme, sağlık bilgi gizliliği ve güvenlik) ve Cerrahi bakım ortamının benzersiz 

etkenlerini içermelidir (1: Yüksek Kanıt).  

8.a.1 Elektronik hasta kayıt sistemleri için bilgi yönetimi politikaları ve dokümantasyon prosedürleri 

aşağıdakiler üzerine rehberlik içermelidir. 

• Hasta bilgilerinin saklandığı her hedefe eklerin gönderilmesi 

• Son imza ya da kimlik doğrulama işlemi yapılmadan önce içeriği düzenleme 

• Hasta bakım kayıtlarını doldurmak için kes-kopyala-yapıştır ve “ileri taşıma” işlevselliğini 

kullanma 

• Aktif ve kilitli hasta kayıtlarında düzeltmeler tamamlama 

• Hasta sağlık bilgilerinin yanlış tanımlanmasını düzeltme (yani yanlış isim birliği) 

• Aktif ya da kilitli hasta bakım kayıtlarında klinik içeriğin düzeltilmesi 

• Gecikmiş bir girişin tamamlanması ve uzun vadeli kayıt veya veri havuzunun güncellenmesi 

• Kaydın bütünlüğünü korurken kilitli bir hasta bakım kaydından bilgi silme veya geri çekme 
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• Kayıt tamamlama için gerekli bileşenleri tanımlama (2: Yüksek Kanıt). 

8.b Politikalar ve prosedürler, veri gizliliği ve güvenliği hakkında bilgi içermeli ve hastanın sağlık 

bilgi erişimi olası ihlallerini ileriye dönük bir şekilde azaltmak için risk azaltma stratejilerini 

belirlemelidir (1: Düzenleyici Şartlar).  

8.b.1 Risk azaltma stratejileri aşağıdakileri içermelidir: 

• Uzaktan erişim protokolleri, yerinde/yerinde olmayan bilgi depolama uygulamaları ve hasta sağlık 

bilgilerini korumak için çalışan çıkış stratejileri kurma 

• Sağlık bilgi ortamı değiştikçe politikaları sık sık gözden geçirme ve güncelleme (örneğin yeni 

düzenlemeler, kâğıttan elektronik dokümantasyon platformlarına geçişler) 

• Cerrahi bakım ortamında mobil cihazların (örneğin, cep telefonu, tablet teknolojisi, video 

görüntüleme) kullanım prosedürlerinin belirlenmesi 

• Cerrahi bakım ortamında hasta sağlığı bilgilerine erişimi izlemek ve denetlemek için mevcut 

sağlık kurumunun bilgi güvenliği politikasını güçlendirmek 

• Alfa-sayısal-simge kombinasyonlarını kullanarak zamana duyarlı şifrelerle ilişkili 

bireyselleştirilmiş benzersiz yetkilendirme kimlik bilgilerine sahip kullanıcı türüne göre elektronik 

sağlık bilgisine erişimi kısıtlamak 

• Cerrahi bakım ortamında tüm çalışanlara bilgi erişimi ve paylaşımı konularında yıllık yetkinlik 

temelli eğitim programları düzenlenmesi (2: Yüksek Kanıt). 

ÖNERİ 9 

9.a Cerrahi personel, organizasyon çapında klinik dokümantasyon iyileştirme programına katılmalıdır 

(2: Yüksek Kanıt).  

9.a.1 Cerrahi bir klinik dokümantasyon iyileştirme programı aşağıdakileri gözden geçirilmelidir: 

• Kabul edilebilir kısaltmaların kullanılması 

• Hasta bilgilerinin zamanı ve kronolojisi 

• Okunabilirlik 

• Açık ve net bir dil kullanımı 

• Boş alanlar veya veri alanları 

• İçerik ihmalleri (örn. Eksik bilgilendirilmiş onam) 

• Gecikmiş girişler (örn. Bir sonraki gün girişi) 

• Tutarsızlıklar (örn. Çelişkili değerlendirme bulguları, prosedür başlangıç saatleri) 

• Uygun olmayan bilgiler  

• Sözel istemlerin doğrulanması 

• İmza veya kefil imza yokluğu, 

• Onaylanmış dokümantasyon uygulamaları (örn. İstisna ile grafikler/varyans çizelgesi) 

• Klinik içeriğindeki değişiklikler (2: Yüksek Kanıt). 

9.b Cerrahi bilgi sistemi için geçerlilik prosedürleri kalite yönetimi programına ve elektronik hasta 

kayıt sistem güvenliği ve bakımı için kapsamlı stratejilere dahil edilmelidir. Veri kalitesi, 

aşağıdakilerin bütünlüğü için bilgi sisteminin periyodik geçerliliği tarafından belirlenebilir. 

• Toplanan hasta bakım bilgileri 

• Rapor oluşturma 

• Dosya saklama ve alma 

• Veri güvenliği 

• Belge sürümü kontrolü (2: Yüksek Kanıt).  

9.b.1 Sağlık kurumları kalite odaklı bilgi yönetimi programının bir parçası olarak yapılan denetimler 

yapmalıdır. Denetim yolları sağlık kurumun kısıtlamaları ve ihtiyaçlarının devlet tüzüğünü takibinde 

muhafaza edilmeli ve saklama sürecine yerleştirilmelidir. Denetim yolları aşağıdakileri içerebilir: 

• Kâğıt tabanlı imza işlemleri 

• Kayıt defteri faaliyetleri 
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• Elektronik hasta kaydı erişimi ve gerçekleştirilen işlemler 

• Elektronik hasta kaydı üst verisi 

• Elektronik takip sistemi 

• Veri didikleme faaliyetleri (2: Yüksek Kanıt). 

9.b.2 Cerrahi bilgi sistemleri kurumsal bilgi teknolojisi risk azaltma planına dahil edilmelidir. 

Kurumun risk yöneticisi, bilgi hizmetleri departmanı ve mühendislik departmanı ile iş birliği içinde, 

cerrahi hemşirelik liderleri, aşağıdakileri planlama çabalarını koordine etmelidir: 

• Cerrahi bilgi sisteminin yükseltilmesi ve bakımı 

• Sistem fazlalıkları (örneğin, uzak hasta bakım kayıt erişimi, yedek jeneratörler) 

• Hasta sağlık bakım bilgilerine beklenmedik erişim ve hırsızlık 

• Cerrahi bilgi sistemine kurumsal bilgi teknolojisi ağ altyapısı bakımı, yükseltmeleri ve 

dönüşümleri (3: Orta Derece Kanıt).  

KAYNAK 

AORN Guidelines for Perioperative Practice, Guideline for patient information management,592-

609, 2017. 
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HASTANE BİLGİ YÖNETİMİNDE NEREDEYİZ? 

 
 ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ – EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  

 

Hemşire Fadime ÇELİK 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 

Bir sağlık kuruluşunun yönetimi, mal ve hizmet üretimi esnasında oluşan mali, idari, tıbbi 

süreçlerin ön görülen biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılan yazılım ve donanımların 

tümüne Hastane Bilgi Yönetim Sistemi denir. Hastane otomasyon programları ilk olarak uygulanmaya 

başladığında; modüler yapılar olarak hastanelerin bazı klinik ve ünitelerinde kullanılmıştır. Yıllar 

içerisinde hastanelerdeki eczanelerden, laboratuvarlara, ameliyathanelerden, polikliniklere kadar tüm 

birim ve departmanlarda bu sistem ve yazılımlar kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemler bir yandan 

sürekli gelişirken, diğer yandan hastane idareleri her geçen gün daha kompleks sistemler ve daha 

entegre yapıların ihtiyacını duymaya başladılar. Bu ihtiyaçlar daha kapsamlı ve entegre yazılım 

modellerinin doğmasına vesile oldu. Birbirinden bağımsız çalışan modül ve yazılımlar gelişme 

sürecinde birbirine entegre olan ve birlikte çalışan kombine yapılara dönüştüler. Gelişen ve büyüyen 

entegre yazılımlar daha fazla ve daha detay bilgilere ulaşılabilmesini sağladı. Gelişen yazılım 

programları ile daha çok bilgiye daha çabuk ulaşılabilmesi hastane idaresinin sistemi kurması ve 

yönetmesinde büyük avantajlar sağladı.  Hastane yazılımları geliştikçe ve entegre olmaya başladıkça 

istatistiki veriler arttı ve mukayeseler yapılmaya başlandı. Bu karşılaştırmalar ve istatistikler bir 

yandan hastanenin durumu hakkında idareye bilgi verirken diğer yandan uluslararası birçok konuda 

hastanenin seviyesini ölçülebilir hale getirdi. Bu sistemler sayesinde hastane dışında diğer sağlık 

kuruluşları ile entegre yapılar oluşturdular. Gelişen bilgi teknolojisine ayak uyduran ve kendini 

yenilemeyi bilen yazılım ve programlar sektör içerisinde sürekli büyürken ihtiyaca cevap veremeyen 

ve kendini yenilemeyen programlar kaybolup gittiler. Gelişen hastane bilgi yönetim teknolojilerinin 

içerisinde, uygun alt yapı ve veri tabanına sahip EÜTF Hastanesi Bilgi Yönetim Sistemi’ni, EÜTF 

Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi üretmektedir. Güvenlik sistemleri açısından gelişmiş teknolojiye 

sahiptir. Kullanıcıların yetkilendirilmesi ile bilginin istenildiği kadar paylaşılıp istenildiği kadar 

paylaşılmaması sistem içerisinde mümkündür. Ara yüzlerinin esnekliği, sadeliği ve anlaşılabilir yapısı 

sayesinde kullanıcılar için rahat ve kolay kullanılabilir bir programdır. Modüler altyapısı sayesinde 

değişen kullanıcı ihtiyaçlarına çok kısa sürede cevap verebilmektedir.  İş kuralları ile güçlendirilmiş 

veri giriş alanlarıyla kullanıcıların eksik veya yanlış bilgi girişi yapmalarını engellemektedir. Otomatik 

yedek alma özelliği sayesinde, verilerin her türlü sistem sorunu, yangın, sel gibi olağanüstü durumlara 

karşı güvende olmasını sağlamaktadır. Hastane görüntüleme departmanındaki teknolojik cihazların 

tümü ile entegre olabilecek veri tabanına ve yazılım programına sahip olup bu cihazlardan gelecek tüm 

görüntüleri toplayabilir, paylaşabilir ve saklayabilir. Hastane laboratuvar sistemindeki tüm cihazlara 

entegre olabilecek alt yapıya sahip olup tüm hastaların laboratuvar sonuçlarını sistem içerisinde 

saklayabilir ve kâğıt kullanmaksızın yıllar sonra bu verilere ulaşmayı mümkün hale getirir. Hastane 

idarelerinin tüm alanlarda ulaşmak istedikleri bilgileri ve verileri onlara vermek sureti ile doğru 

istatistikler ve değerlendirmeler yapmalarına imkân sağlar.  EÜTFH’de hemşirelerin kullandığı 

ekranlar bilişim hemşiresinin hazırladığı ekran tanıtım videolarıyla tanıtılmaktadır. Kurumdaki 

hemşirelerin çalışma listeleri, cihazların kalibrasyon sonuçları, tıbbi malzeme, stok ve sarf bilgileri 

sisteme kaydedilmektedir. Elektronik hasta dosyası şu an için 4 klinikte, Robotik ilaç hazırlama ve 

uygulama ekranları, kan ve kan ürünü ekranları ise hastanenin tüm kliniklerinde 

kullanılmaktadır.EÜTF Hastanesi Bilgi Yönetim Sistemleri sürekli gelişen ve kendini yenileyen 

sistemler olup, hastanenin özel ihtiyaç ve amaçlarına uygun taleplerini de sisteme entegre edebilecek 

alt yapıya sahiptir. 
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WHERE ARE WE IN HOSPITAL INFORMATION MANAGEMENT?  

 

Fadime ÇELİK 

 

Ege University Medical Faculty Hospital 

 

All the software and hardware that are used to ensure the management of a health institution, the 

financial, administrative and medical processes that occur during the production of goods and services 

are carried out in the prescribed manner is called the Hospital Information Management System. 

When hospital automation programs are first implemented; modular structures have been used 

in some clinics and units of hospitals. Over the years, these systems and software have started to be 

used in all departments and departments, from pharmacies in hospitals, laboratories, operating 

theaters, to polyclinics. While these systems are constantly evolving, on the other hand, hospital 

administrations are beginning to hear more and more complex systems and more integrated structures. 

These needs were instrumental in the creation of more comprehensive and integrated software models. 

Independent modules and software are combined construction processes that integrate and work 

together during the development process. Developing and growing integrated software has made it 

possible to get more and more detailed information. The availability of more information with 

developing software programs has provided great advantages in establishing and managing the 

hospital's system. As the hospital software developed and integrated, the statistics were increased and 

comparative studies started. These comparisons and statistics, on the one hand, informed the hospital 

about the condition of the hospital, while on the other hand it made the level of the hospital in many 

international cases measurable. Thanks to these systems, they have formed integrated structures with 

other health institutions outside the hospital. Software and programs that keep pace with the evolving 

information technology and know that they can not renew themselves are constantly growing in the 

sector, and programs that can not respond to their needs and can not renew themselves are lost. 

Within the developing hospital information management technologies, Ege University Medical 

Faculty Hospital has the Information Management System and EÜTF Hospital Information Processing 

Center which have appropriate infrastructure and data base. It has advanced technology in terms of 

security systems. It is possible within the system that users are authorized to share information as 

much as desired and not shared as much as desired.  

It is a convenient and easy-to-use program for users thanks to the flexibility, interface and 

understandable nature of the interfaces. Thanks to its modular infrastructure, it can respond to 

changing user needs in a very short time. Business rules prevent data entry fields from being entered 

by users with incomplete or incorrect information. Thanks to the automatic backup function, the data 

ensures that all kinds of system problems, such as fire, flood, can be safeguarded against extraordinary 

situations. The hospital has a database and software program that can be integrated with all of the 

technological devices in the imaging department and can collect, share and store all future images 

from these devices. The hospital has an infrastructure that can be integrated into all the devices in the 

laboratory system and can store the laboratory results of all patients in the system and makes it 

possible to reach this data after years without using paper. It allows the hospital administrators to 

make accurate statistics and evaluations by giving them the information and data they want to reach in 

all areas. 

Ege University Medical Faculty Hospital Information Management Systems are continuously 

improving and self-renewing systems and have the infrastructure that can integrate the requests that 

are appropriate for the special needs and purposes of the hospital. 
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   DEVLET HASTANESİ ÖRNEĞİ – İZMİR TİRE DEVLET   HASTANESİ 
 

 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatoş YÜRÜRDURMAZ 

 

Tire Devlet Hastanesi 
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Hastane bilgi yönetim sistemleri bir hastanedeki tüm tıbbi ve idari işlemlerin bilgisayar ortamında 

yapılması, her türlü verinin birbirine entegre olarak çalışan çeşitli modüller yardımıyla, farklı 

kullanıcılar vasıtasıyla ana bir veri tabanına girilmesi ve gerekli olan tüm çıktıların bu veri tabanından 

tekrar anlamlı bir şekilde geri alınmasını sağlayan, hastanelere zaman iş gücü kazancı, maddi kazanç 

ve en önemlisi düzgün ve güvenilir istatistiki veri sağlayan bir yazılımlar bütünü olarak tanımlanabilir. 

Bilgi çağı olarak adlandırılan yeni yüzyılda toplum bilgi toplumu olma niteliği kazanmaya, fertlerin de 

bilgi toplumunun özelliği gereği farklılaşmaya başladığını, sağlıkla ilgili beklenti ve taleplerinin de 

değişmeye başladığını görmekteyiz. Sağlık tüketicilerinin değişen taleplerine cevap verecek sağlık 

sistemleri ve sağlık kuruluşlarının en önemli kaynağı ve gücü ‘BİLGİ’ olacaktır. Bu değişim sürecinde 

hastane yöneticilerinin rolü de bilgiyi toplamak ve bilgiyi yönetmek olmalıdır. Bu rol için bilgisayar 

destekli hastane bilgi sistemlerine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Geleceğimizi yönlendiren 

“Bilişim Teknolojisi” ile hastanelerin sorunlarına çözüm üretebilecek yazılım programları kaçınılmaz 

hale gelmiştir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında, idari ve mali kayıtların tutulması ve kullanılmasındaki 

başarılı uygulamaların, tıbbi kayıtların tutulması ve kullanılması bakımından da eşdeğer bir başarı 

çizgisine ulaşması gerekmektedir. 

Hastane yönetim ve bilgi sistemleri, hastalarla ilgili kayıt ve işlemleri hızlı ve güvenilir 

şekilde yürütmek amacıyla sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan bir yönetim ve bilgi 

sistemidir. Çok sayıda hastaya hizmet veren sistemin etkin, verimli ve memnuniyet 

çerçevesinde kullanılabilmesi için kullanılabilirliğinin yüksek olması gerekir (1). Etkili ve 

verimli bir sağlık hizmeti sunumu, ekip çalışmasını, etkili bilgi paylaşımını ve işbirliğini 

zorunlu kılmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin günümüzün gelişmişlik düzeyine uygun bir 

şekilde sunumunu sağlamak için standardizasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sağlık 

hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bilgi teknolojileri ve enformasyon sistemlerinin 

kullanımı büyük önem taşımaktadır. Bilgi sistemleri organizasyonun etkinliği ve verimliliğini 

artırmak için kullanılmaktadır. Bu nedenle sağlık bilgi sistemlerinin amacı etkili ve yüksek 

kalitede hasta bakımına katkı sağlamak olmalıdır (2, 3, 4).  

Bilgi ve iletişim teknolojileri genel anlamda bilginin toplanmasını, işlenmesini, 

depolanma/korunmasını, gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesini ve ihtiyaç halinde 

herhangi bir yerden bu bilgiye otomatik olarak erişilmesini sağlayan teknolojiler bütünü 

olarak da tanımlanabilir. Bilgi sistemlerinin işletilmesi ve geliştirilmesi multidisipliner bir 

konudur ve toplum ve örgütlerde stratejik, yönetsel ve operasyonel faaliyetler kapsamında 

enformasyon ve enformasyon teknolojilerinin toplanması, depolanması, dağıtılması, ve 

kullanılmasını kapsamaktadır. Bilgi teknolojilerini sağlık sistemine uygulamak, hastaya 

sağlanan bakım kalitesini artırırken maliyeti düşürmeyi hedefler. Ancak bunu eş zamanlı 

sağlamak hizmet sunucuları için zorlu bir durum oluşturur. Sisteme tanımlanan görevler, 

hastaya ait bilgilerin birimler arası olduğu kadar, farklı sistemler arasında da hareket etmesini 

gerektirir (1, 2, 5, 6). 

Sağlık kuruluşlarında çeşitli maliyet azaltıcı stratejilere alternatif olarak, etkili iletişim 

geliştirme, verimliliği arttırma, bakımın kalitesini yükseltme, hasta ve hizmet sunucularının 

ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ: ACIBADEM SAĞLIK GRUBU 

 

Uzm. Hemşire İlknur YAYLA 

 

Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ Koordinatörü 
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memnuniyetini geliştirme, hizmetlerde daha iyi performans ölçütleri sağlama ve stratejik 

planlamaya yardımcı olma konularında bilgi teknolojilerinin kullanımı hızla yaygınlaşmakta 

ve kullanım alanlarında büyük faydalar sağlamaktadır (7,8,9).  

Hastane bilgi sistemleri (HBS), hastane hizmetlerinin bilgisayar aracılı ile gerçekleştirilmesi, 

elektronik ortamda bilgi alışverişinin otomatik olarak yapılabilmesi gibi, tıbbi, finansal ve 

mali hizmetler açısından ortaya çıkan detaylı bilgilerin bilgisayara dayalı bir enformasyon 

sistemi ile kayıt altına alınıp, bilgiye dönüştürme işlemidir. Hastanenin tıbbi ve idari 

bilgilerinin yönetimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek için 

düzenlenmiş bilgi bir bilgi sistemi olarak da tanımlanabilir. Hastanelerde bilgisayarların 

kullanıldığı sistemlere bilgisayara dayalı hastane bilgi sistemi denir. İdari ve tıbbi bilgileri iç 

içe, bir arada tutabilen sistemlere bütünleşik HBS denilmektedir. Başlangıçta sadece 

faturalama ve irsaliye yazımı ihtiyacından doğan HBS, zamanla tüm hastane işlemlerini 

(hastanın kimlik, tetkik, muayene bilgilerinin kaydı, randevu planlama, reçete ve rapor 

işlemleri, laboratuvar sonuçlarının kaydı, elektronik hasta kayıtları, stok takibi, yönetsel 

raporlar, kalite verilerinin incelenmesi ve kaydı vb) kapsayan süreçlere dönüşmüştür. 

Dolayısıyla HBS’nin ana işlevi, ait olduğu kuruluşun bilgi taleplerini doğru, zamanında ve 

eksiksiz bir biçimde karşılamalıdır (10,11,12).  

 

HBS sağlık kurumları ve hastanelerde aşağıdaki alanlarda yoğun olarak kullanılmaktadır: 

 Hastanenin günlük rutin işlemleri (hastalara ait başvuru, kabul, sağlık durumu, sevk ve 

taburculuk kayıtları), 

 Hastalara yapılan tanı ve tedaviye ilişkin işlemler (Klinik, laboratuvar, radyoloji, 

ameliyathane, eczane, tedavi, diyet vb), 

 Genel yönetim süreç ve işlemleri (personel, tesis, cihaz ve malzeme yönetimi ve stok 

takibi vb), 

 Mali işlemler (muhasebe, müşteri hesapları, ve vergilendirme). (1, 10). 

 

Bilgi Teknolojileri ve Bilişim Sistemlerine Tarihsel Bakış 

 

19. yüzyılda pek çok toplum yükselen sanayi ve sanayi üretimi ile karakterize edilmiştir. 

20. Yüzyılın ikinci yarısına kadar verilerin işlenmesi ve iletilmesinin bilgisayarlar ve 

bilgisayar ağları ile gerçekleştirilmesi fikri gelişmiştir. Günümüz, enformasyon teknolojisi 

ya da enformasyon toplumu çağı olarak kabul edilmektedir. 1950’lerde verilerin işlenmesi 

süreçlerinde bilgisayarların yaygın olarak kullanılmasıyla başlayan ve nispeten yeni bir 

disiplin olan enformasyon sistemleri, günümüzde nerdeyse kaçınılmaz bir şekilde 

bilgisayarla donatılmakta ve kullanılan teknoloji çok karmaşık hale gelmektedir. Sağlık 

hizmetlerinin sunumu yoğun bir enformasyon süreci içerisinde gerçekleşmektedir. Yüksek 

kaliteli hasta bakımı, her hastanın tıbbi geçmişinin, sunulan sağlık hizmetinin ve hastanın 

iyileşme durumunun dikkatli bir şekilde belgelendirmesini gerekli kılmaktadır. Bu 

nedenle son yıllarda sağlık kuruluşlarının çevresinde meydana gelen değişiklikler, 

misyonunun yeniden tanımlanmasına neden olmuştur. Ekonomik, siyasi ve sosyal 

açılardan örgütsel misyonlar ve amaçlar, yönetsel roller ve hatta örgüt iklimi bakımından 

sağlık hizmetleri paradigmasındaki değişimi görmek zor değildir (13,5,14).  

 

Türkiye’de bilişim uygulamalarına birkaç örnek;  

 1923 delikli kart sistemi ile Tekel İdarisinde başlıyor, 
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 1927 Burroughs Marka çizelgeleyici delikli kart makinaları sistemi nüfus sayımı için ilk 

defa Devlet İstatistik Enstitüsü’nde kullanılmış, 

 1933 yılı TC Ziraat Bankası, 

 1933 sigorta şirketleri sigortacılık işlemleri için, 

 1960 ilk elektronik bilgisayar kullanımı TC Karayolları Genel Müdürlüğü, 

 1962 İstanbul Teknik Üniversitesi, 

 1964 ODTÜ, 

 1967 Türkiye’ de toplam 29 adet bilgisayar ve sadece üç adet üretici firma bulunuyor. 

 1969 Hacettepe Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezinin kurulması  

 1984 Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu Lisans Ders programına 

“Hastane Bilgi Sistemleri” dersinin konulması (15). 

Türkiye’de Hastane Bilgi Sistemi  

Ülkemizde sağlık bilişim alanındaki ilk çalışmalar SSK Hastanelerinde eczane bilgi sistemleri 

modülü uygulamaları ve sigortalılardan kesilen katkı payları ile başlatılmıştır. Sağlık 

Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile 1991 ve 1995 yıllarında başlatılan Sağlık Projeleri 

kapsamında “Sağlık Enformasyon Sistemleri Projeleri” ile Hastane Bilgi Yönetimi Sistemleri 

çalışmaları başlamıştır. Başlangıçta evrak işlemlerinin azaltılması, nakit akışı ve yönetsel 

kararların iyileştirilmesi hedeflenirken daha sonra ki yıllarda yatan hasta ve acil hasta servis 

gibi klinik ve yardımcı servislerde kullanım ve elde edilen verileri de  kapsamaya 

başlamıştır(2,15,10).  

Sağlık Bakanlığının 2003 yılında başlattığı “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında 

sağlıkta bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapılmıştır. Bu program kapsamında bakanlık 

sağlık bilgi sisteminin yer aldığı aşağıdaki sekiz bileşene yer vermiştir: 

1.  Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı, 

2.  Sağlık Bilgi Sistemi e.sağlık, 

3.  Kalite ve Akreditasyon, 

4. Bilgili ve motive insan gücü, 

5. Eğitim ve Bilim Kurumları, 

6. Yaygın erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmeti, 

7. Genel sağlık sigortası, 

8. Akılcı ilaç ve malzeme yönetimi 

Günümüzde sağlık bilgi sistemi konusunda, sağlık hizmeti verilirken iletişim kurulan 

kurumların standart tanımları, hekimlerin veri bankaları, uluslararası kabul edilmiş 

hastalık sınıflamaları, ilaç ve tıbbi malzeme kodlamaları gibi standart kodlama sistemleri 

belirlenerek uyumlaştırılması ve sektörde kullanımı başlamıştır. Bunun yanında TC. 

Sağlık Bakanlığı belirli bir standart sağlamak ve verilerin bilgiye dönüşümünü 

kolaylaştırmak amacıyla HBS çerçeve ilkelerini oluşturarak kamu hastanelerinde 

kullanılan HBS’nin asgari düzeyde bir standarda sahip olmasını hedeflemektedir.  

 

Acıbadem Sağlık Grubu Bilgi Sistemleri  

Kurumda bilgi sistemleri ve HBS çalışmaları entegrasyonun geliştirilmesi, kalitenin 

geliştirilmesi ve verimlilik artışına katkı sağlamak, hasta-hekim-çalışan memnuniyetini 

artırmak ve kurum misyon ve vizyonuna katkı sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile 

başlatılmıştır. Türkiye’de farklı şehirlerde toplam 23 ayrı noktada sağlık hizmeti veren 

kurumun bilgi sistemlerine ihtiyacı, tüm hastalarını aynı çatı altında görebilme, veri 

bütünlüğü, verilere hızlı ulaşılabilirlik, mahremiyet, güvenlik, tutarlılık, veri analizleri, veri 

depolama, şubeler arası kıyaslama imkanı, dünya ile aynı dili konuşma ve hastalara ayrılan 
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zamanı artırma gerekçesiyle doğmuştur. Kurum ihtiyacına yönelik, kullanıcı önerilerini ön 

planda tutan,  sürekli yenilenen kuruma özel bir program kullanılmaktadır.  

İlk çalışmalar Acıbadem Sağlık Grubu’nda (ASG) 1992 yılında elektronik kayıtlarla 

başlamıştır. Bilgi işlem ve bilgi teknolojileri direktörlüğü tarafından kurumun büyüyen 

ihtiyacına cevap vermek üzere cerebral adı verilen özel bir program yazılarak devreye 

alınmıştır. ASG cerebral bilgi sistemi klinik bilgi sistemleri, karar destek sistemleri ve 

idari ve finansal sistemler olarak üç genel kategoriyi kapsamaktadır. Bu üç kategori entegre 

bir şekilde kullanılmakta ve içerisinde bir çok modül barındırmaktadır.  

Klinik Bilgi Sistemleri: 

• Yatan hasta 

• Poliklinik hastaları, 

• Tıp merkezleri, 

• Acil servis,  

• Doğumhane, 

• Ameliyathane, 

• Anestezi  ve reanimasyon ve  

• Yoğun bakımlar yer almaktadır.  

Karar Destek Sistemleri: 

 Laboratuvarlar 

 Radyoloji, 

 Eczane, 

 Diyet, 

 Kan bankası 

İdari ve Finansal Sistemler: 

 Vezne 

 Faturalandırma ve muhasebe 

 Satın alma, 

 İnsan Kaynakları yönetimi, 

 Bordro ve özlük işleri 

 Cihaz envanter yönetim sistemi 

 Medikal malzeme yönetimi vb. modülleri kapsamaktadır.  

ASG HIS bilgi sistemi olan cerebralin kullanıcıları arasında tüm sağlık profesyonelleri ve yöneticiler 

bulunmaktadır. Hekim ve hemşireler üç kategorinin aktif kullanıcıları ve aynı zamanda sistemin 

geliştirilmesine katkı sağlayan kişilerdir. 1992 yılında tıbbi kayıtlarda başlayan hastane bilişim 

sistemimiz sürekli geliştirilmekte olup 2006 yılında elektronic ilaç istemi (pyxis), 2007 yılında sistem 

veri analiz çalışması, 2009 yılında EHR projesinin devreye alınması, 2014 yılında web tabanlı kayıt 

sistemi çalışmaları, 2016 yılında MMR (Mobile Medikal Records) Nurse devreye alınmıştır.  

ASG Hemşirelik Hizmetleri Sistemin Neresinde:  Bilişim Hemşireliğine Duyulan İhtiyaç 

Bilgi teknolojilerinin kullanımı ile birlikte kurum yapılarında ve çalışanların rol, sorumluluk 

ve iş süreçlerinde önemli değişim ve ihtiyaçlar gündeme gelmektedir. Dolayısıyla insan-

bilgisayar etkileşimi, bilgi teknolojilerine dayalı sistemlerin daha kullanılabilir ve kullanıcının 

taleplerine daha uygun sistemler üretilmesi konusu ile ilgilenen multidisipliner bir alan haline 

geldiği söylenebilir.        

Sağlık bakım kurumlarında olduğu gibi ASG’de de klinik bilgiyi kullanan ve kayıt altına alan 

en büyük grubu hemşireler oluşturmaktadır. Hemşireler, kurumda hastaya doğrudan bakım 

veren ve ihtiyacı belirleyen, tıbbi malzemeyi yöneten kişiler olarak, bilgisayar ortamına 

uyarlanan sistemlerin de temel kullanıcılarıdır. Bu nedenle bilişim hemşireliğine ihtiyaç 
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duyulmuştur. Bilişim hemşireliği Hemşirelik disiplini içinde bilgiyi enformasyonu ve veriyi 

yönetmek için Hemşirelik bilimini bilgisayar bilimini ve enformasyon biliminin entegre 

edildiği özel bir hemşirelik alanıdır (American Nurses Association 2001). 2008 yılında 

Hemşirelik Hizmetleri tarafından hemşirelikle ilgili BIS Cerebral sistemin geliştirilmesine 

katkı sağlamak amacı ile bilişim hemşireliği çalışma grubu oluşturuldu ve çalışma grubunun 

amaç ve fonksiyonları belirlendi. Bunlar;  

• Hemşirelik kayıtlarının elektronik ortama taşınması 

• Bilgiye hızlı ve kolay ulaşım 

• Formlarda  tekrarların azaltılması 

• Kırtasiyecilik yükünün azaltılarak   hasta bakımına ayrılan zamanın arttırılması 

• Hemşirelik verilerinin arşivlenmesi, veri tabanlarının oluşturulması 

• Hatırlatıcı sistemlerle hemşirelerin yönlendirilerek gözlem sayısının arttırılması 

• Kayıtların düzenli tutulması 

• Multidisipliner olması 

• Otomatik hesaplamalarla kişi kaynaklı hataları azaltılması 

• Bakım kalitesi ve maliyetlerin yönetilmesi amaçlanmıştır. 

 

Tablo 1. de  hemşirelerin kullandığı bazı formlar bulunmaktadır.  

 

 
Tablo:1 ASG Hemşire kayıt formu örnekleri  

HIS Cerebral sistemi; hemşire konsolu Klinik Bilgi Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, İdari ve 

Finansal Sistemleri kapsamakla birlikte eğitim, uygulama, liderlik ve araştırma alanlarında da 

kullanılmaktadır. Sisteme ait bazı görseller aşağıda resimlerle verilmiştir. 
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Resim. 1 HIS Hemşire konsolu  

 

 
Resim 2. Hasta Kartı ekranı. 

 

 

 

 
Resim 3. Hekim Konsolu 
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 Resim 4 Yeni kayıt sistemimiz 

 

Sonuç olarak sağlık profesyonelleri ve hemşireler bilgi sistemlerinin önemine inanarak bilgi 

teknolojileri alanında gelişimlerini sürdürerek HIS ve bilişim hemşireliği alanındaki yenilikleri takip 

etmelidirler. 
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INFORMATION MANAGEMENT IN HOSPITALS PRIVATE HOSPITAL: 

ACIBADEM HEALTH GROUP 

 

MSc. RN, İlknur YAYLA 

 

Acıbadem Health Group Operating rooms and CSSD Coordinator 

 

Hospital information management systems can be identified as a collective of software which utilizes 

all medical and management processes in a virtual environment. Using multiple integrated modules, it 

ensures different users can upload data to a single database and extract the same data in a meaningful 

way. It is designed to save time, workforce and economic gain, and most importantly, provide stable 

and trustworthy statistic data. 

In the 21st century, which is also called Information Age, our society has turned into a society of 

information and individuals followed the trend with change, with increased expectations and demands 

from health industry. The most important source and power that would suit the needs of the healthcare 

industry in the Information Age is information. In this process of change, the role of hospital 

administrative personnel is extrapolating and directing the information. In this regard, the need for 

virtually supported hospital information centers increase by day. With the "Information Technology" 

that shapes our future, software programs which would help solve our problems in hospitals are 

inevitable. In health organizations such as hospitals, successful applications in order to keep 

administrative and financial records need to match the quality with keeping health related records. 

Hospital information management system is paramount for health personnel to keep patient records in 

a swift and secure manner.(1) To keep such a system running efficiently while serving a large number 

of patients, its availability needs to be high. Teamwork, effective sharing of information and 

cooperation is paramount in  an effective and efficient presentation of healthcare. Also, 

standardization is required for the adaptation of healthcare presentation to the advancement of the 

present day. For this reason, the use of information technology and virtual information systems are a 

great deal of importance in healthcare organizations. Information systems are used to increase 

effectiveness in an organization. For this reason, health informations systems need to be focused on 

high quality healthcare for patients (2,3,4). 

 

Information and communication technologies are generally defined as systems which are used to 

gather, process, store, protect, transfer and automatically access information. Operating and 

developing information systems is a multidisciplinary issue and it includes acquiring, storage, 

distribution and using information in societies and organizations in strategic, administrative and 

operational uses. Applying information technologies to a healthcare system aims to increase the 

quality of patient care while reducing financial expenditures but ensuring both simultaneously is a 

difficult task for service providers. The tasks assigned to a system require the patient related 

information to be interchangeable between units and systems (1,2,5,6). As an alternative to cost 

reducing strategies in healthcare organizations; developing efficient channels of communication, 

increasing efficiency, increasing the quality of care, improving the satisfaction rate of patients and 

service providers, provision of better performance criteria and helping with strategic planning are 

other strong suits of information technologies having a wider reach every day (7,8,9). Hospital 

information systems are used to handle hospital services through computers and electronic knowledge 

transfer as well as virtually recording detailed information resulting from medical and financial 

services. Systems which can store medical and administrative data in a unified database are called 

Integrated Hospital Information Systems. Originating from only billing and manifest writing, Hospital 

Information Systems turned into compiled systems handling almost every hospital process(patient 
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identification and examination notes, appointment planning, prescription and report processes, lab 

result records, electronic patient records, inventory count, administrative reports, examination of 

quality data, et cetera). Thus, the main application of Hospital Information Systems is to deliver the 

requested information to the registered organization on time, accurately and completely(10,11,12). 

The most intense and common uses of Hospital Information Systems are: 

• Daily routine processes of the hospital (letter of application, admission, state of health, records 

of transportation and discharge records), 

• Diagnostics and treatment (Clinic, laboratory, radiology, OR, pharmacy, treatment, nutrition 

etc.) 

• Processes and execution of general administration (personnel, facility, device and equipment 

management, inventory check etc.) 

• Financial procedures(accounting, client calculations, taxation). (1, 10). 

 

                        A Historical Look at Information Technologies and Systems 

In the 19th century, many societies are characterised with rising industry and industrial production. Up 

to the second half of the 20th century, the idea of using computers to process and transport data had 

been born. Our present day is recognized as the age of information or age of information society. In 

the 1950's, with the birth of computer use in data processing and extrapolation, being a brand new 

discipline, today the Information Systems became inevitable and the technology used and required 

became more and more complex. The representation of healthcare services happen in an intense 

information process. High quality patient care requires each patient's medical history, applied 

treatment and recovery status to be documented carefully. Thus, recent changes in health organizations 

require the recompletion of the mission. In regard of the financial, political and social civil 

organizational missions and goals, administration roles and organization climate, the change in health 

services paradigm isn't hard to see(13,5,14). 

A few examples of information applications in Turkey; 

 1923, the first use of punchcards in Tekel administration offices, 

 1927, scheduler punchcards from Burroughs brand used in population counting for the first 

time by the State Statistics Institute 

 1933, Ziraat Bank of Republic of Turkey 

 1933, insurance companies 

 1960, use of the first electronic computer by Republic of Turkey Highways General 

Administration 

 1962, İstanbul Technical University 

 1964, Middle East Technical University 

 1967 Only 29 electronic computers and 3 manufactoring firms in Turkey 

 1969, Hacettepe University founds Information Technologies Center 

 1984 Hacettepe University Health Administration Faculty adds Hospital Information Systems 

to its curriculum as a lesson (15). 

                                                  Hospital Information Systems in Turkey 

The first studies in healthcare IT in our country were started by SSK Hospitals, about pharmacy 

information systems module applications and contribution cut from the insurant patients. With the 

cooperation of Ministry of Health and  World Bank, within Health Projects, Healthcare Information 

Systems Projects and Hospital Information Management Systems were started between 1991 and 

1995. In the beginning, the goal was to reduce paperwork and improve cash flow and administrative 

decisions but later on, clinical and supportive services like emergency and admitted patients were 

contributed by it(2,15,10). Within the project "Transformation in Health Program" which was started 
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in 2003 by the Ministry of Health, studies were made about information systems in healthcare. This 

program included eight compartments given by the Ministry: 

1. Planning and supervising Health Ministry 

2. Health Information System "e.sağlık" (translates to e.health) 

3. Quality and accreditation 

4. Informed and motivated workforce 

5. Institutions with knowledge of science 

6. Common, easily accessible and genial healthcare services 

7. General health insurance 

8. Intuitive medicine and equipment management 

Today, in regards to healthcare information system, standard definitions of the institutions affiliated 

with healthcare services, databanks of medical doctors, internationally recognized classifications of 

illnesses, coding of elements like medicine and medical equipment are brought up to date and are 

being used in the healthcare sector. Also, Republic of Turkey Ministry of Health created these 

Hospital Information Systems to create a standard and further simplify the data-to-information 

conversion by setting a minimum standard to Hospital Information Systems. 

                                             Acıbadem Health Group Information Systems 

In our institution, improvement of the integration of information systems and HIS, improvement of 

quality and contributing to the efficiency increase, increasing the satisfaction between patients and 

healthcare personnel and contributing to the institution's mission and vision were the goals of the 

administrative board while starting this project. Serving healthcare in different cities and 23 centers in 

Turkey, our need of information systems stemmed from the need to see each and every patient from a 

single point, unity and easy access to data, preservation of privacy, security, consistency, data 

analysis, comparison between different departments, understanding and speaking the language of 

planet Earth and increasing the time committed to patients. The program in used is responsive to the 

needs of the institution, user friendly, constantly improving and exclusive to our institution. The first 

studies were begun in Acıbadem Health Group(ASG) in 1992 with the use of electronic records. A 

special program named Cerebral had been written and put online by the Information Process and 

Technologies department of our hospital to suit our growing needs.  ASG Cerebral Information 

Systems include three subsystems of clinic information systems, decision support systems and 

administrative and financial systems. These three categories are integrated in the system and include 

many subcategories. 

Clinical Information Systems: 

 Admitted patients 

 Policlinic patients 

 Medical centers 

 Emergency 

 Delivery Room 

 Operating Room 

 Anesthesia and Reanimation 

 Intensive Care units 

 

Decision Support Systems: 

 Laboratories 

 Radiology 

 Pharmacy 

 Nutrition 
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 Blood Bank 

Administrative and Financial Systems: 

 Cashier's desk 

 Billing and accounting 

 Purchase 

 Human Resources Administration 

 Payroll 

 Device Inventory Management System 

 Medical Equipment Management System 

etc. 

All healthcare professionals and administrative personnel of ASG has access to Cerebral, ASG HIS 

Information System. Medical doctors and nurses are the active users of the system and main 

contributors to its improvement. Created in 1992 with medical records, our system constantly 

improved. By 2006, our electronic medicine system (pyxis), by 2007 system data analysis studies, by 

2009, the enrollment of EHR project, by 2014, web based admission systems and by 2016, 

MMR(Mobile Medical Records) Nurse has been completed. 

                                ASG Nursing Systems, The Need for Information Nursing 

With the use of information technologies, important changes and requirements surface in regards to 

role, responsibility and work hours. Thus, human-computer interaction has become a multidisciplinary 

branch which is focused on making systems dependant on information technologies easier to use and 

more responsive to user requests. Just like in healthcare institutions, in ASG, the largest department 

which uses and records clinic information are nurses. As people who directly care for and assess the 

needs of patients and manage medical equipment, nurses are also the main users of computer 

integrated systems. Information nursing is required for this reason. Information nursing is a special 

nursing branch that integrates the discipline of nursing science with computer science and information 

technologies(American Nurses Association 2001). In 2008, an information nursing study group was 

found by Nursing Services to develop and improve the BIS Cerebral system. Their functions and 

purposes were: 

• Having a virtual Nursing record 

• Easy and swift access to information 

• Decrease repetitions in forms 

• Increasing the time of patient care by decreasing the burden of paperwork 

• Archivization or nurse data and creation of databases 

• Improving examination quantity and quality by guiding nurses with reminding systems 

• Regular record keeping 

• Being multidisciplinary 

• Decreasing the human error with automatic calculations 

• Administration of care quality and expenditures. 



282 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 
Table 1: samples of ASG Nurse admission forms 

HIS Cerebral System; Nurse console Clinic Information Systems, Decision Support Systems, 

As well as including Administrative and Financial Systems, it is also used in education application, 

leadership and research purposes. Some visuals of the system are listed with the pictures down below. 

 

 
Picture 1. HIS Nurse console 
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Picture 2. Patient Card screen 

 

 

 

 
Picture 3. MD Console 

 
Picture 4. Our new admission system 
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In conclusion, health proffessionals and nurses need to recognize the importance of information 

systems and be on the lookout for any improvements about information technologies nursing and 

continue their education in information technologies. 
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İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütü, 2008 yılında tüm ameliyathanelerde uygulanabilecek 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi yayınlamıştır. Türkiye’de ise, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire 

Başkanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün “Her kurum kendi gereksinimlerine göre kontrol listesini 

düzenleyebilir”  ifadesi ile belirttiği izni ile 2009 yılında uzman görüşleri ve ülke öncelikleri dikkate 

alınarak kontrol listesinin kapsamı genişletilmiş ve dört bölüm olarak düzenlenerek “Güvenli Cerrahi 

Kontrol Listesi-TR” adı altında kullanıma sunulmuştur. Bu doğrultuda, bu çalışmada; cerrahi girişim 

geçirecek hastada kullanılması önerilen Güvenli Cerrahi Kontrol Listelerinin Türkiye’deki kullanım 

oranları ile sağlık profesyonellerinin listenin kullanımına ilişkin uygulama ve uyumlarının 

belirlenmesi amaçlandı. 

Gereç ve Yöntem: Konuyla ilgili Pubmed, Tübitak Ulakbim, Google Akademik/ Google 

Scholar, Ulusal Tez Merkezi elektronik veri tabanları ve basılı kaynaklarda, “ameliyathane, güvenli 

cerrahi, güvenli cerrahi kontrol listesi, hasta güvenliği, hemşirelik” anahtar kelimeleri kullanılarak, 

2009’dan günümüze kadar yapılmış olan Türkçe ve İngilizce çalışmalar tarandı.  Elde edilen literatür 

incelenerek 5 araştırma makalesi  çalışma kapsamına alındı. 

Bulgular: Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin kullanımına ilişkin taranan literatür verileri 

sonucunda, sağlık bakım profesyonellerinin yarısına yakının (%18,7-%55,1) Güvenli Cerrahi Kontrol 

Listesi’ni bildiği, yaklaşık yarısının (%42,2-%57,8) hizmet içi eğitim aldığı saptandı. Güvenli Cerrahi 

Kontrol Listeleri, farklı kurumlarda farklı oranlarda (%0-92,4) uygulanmaktaydı. Sağlık 

profesyonellerinin yarısından fazlasının (%67,3-78,1) tıbbi hataların önlenmesinde Güvenli Cerrahi 

Kontrol Listesi’nin hasta güvenliğine katkısı olduğuna inandıkları saptandı. Güvenli Cerrahi Kontrol 

Listesi-TR’nin bazı maddeleri etkin uygulanmaktaydı ancak bazı maddeler de yetersiz 

uygulanmaktaydı. 

Sonuç: Ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda; Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi-

TR’nin kullanımına ilişkin sağlık bakım profesyonellerinin bilgi düzeyinin yeterli olmadığı, farklı 

kurumlarda farklı oranlarda uygulandığı, Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi-TR’ nin bazı maddelerinin 

etkin uygulandığı ancak bazı maddelerinin de yetersiz uygulandığı belirlendi. Bu sonuçlar 

doğrultusunda; Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi-TR’ nin uygulanmasına yönelik bilinç düzeyi 

arttırılmalı, listelerin kullanımının önemine yönelik farkındalık sağlanmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: Ameliyathane, güvenli cerrahi, güvenli cerrahi kontrol listesi, hasta 

güvenliği, hemşirelik 

Abstract 

Introduction and Objective: In 2008, the World Health Organization published the Safe 

Surgical Checklist, which can be practiced in all operating rooms. In Turkey, the Department of 

Health Quality and Accreditation extended the scope of the checklist in 2009 by taking into account 

the expert opinions and the country priorities, with the permission of the World Health Organization 

specified as “each institution can regulate the checklist according to its own requirements” and 

published the “Safe Surgical Checklist-TR” by organizing it in four parts. In this study, it was aimed 

to determine the practice and compliance of the health professionals with the Safe Surgical Checklists 
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recommended for use in patients who will undergo surgical interventions and the usage rates of them 

in Turkey. 

Material and Method: The studies conducted from 2009 till today in Turkish and English 

languages were screened in the Pubmed, Tübitak Ulakbim, Google Academic/Google Scholar, 

National Thesis Center electronic data bases and printed resources regarding the matter  using the key 

words “operating room, safe surgery, safe surgical checklist, patient safety, nursing”.  5 research 

studies were included in the study by inspecting the resulting literature. 

Findings: As a result of the screened literature data regarding the use of the Safe Surgical 

Checklist, it was found out that near half of the healthcare professionals (18.7%-55.1%) knows the 

Safe Surgical Checklist and almost half of them (42.2%-57.8%) has received in-house training. The 

Safe Surgical Checklists were practicing in different ratios (0-92.4%) by different institutions. It was 

found out that most of half of the healthcare professional (67.3-78.1%) believes that the Safe Surgical 

Checklist has contribution to patient safety in preventing medical faults. Some items of the Safe 

Surgical Checklist-TR was practicing effectively, however, some items were practicing inadequately. 

Conclusion: Based on the scientific studies conducted in our country, it was determined that the 

knowledge of healthcare professional was inadequate regarding the use of the Safe Surgical Checklist-

TR, it was practicing in different ratios by different institutions and some items of the Safe Surgical 

Checklist-TR was practicing effectively, however, some items were practicing inadequately According 

to these results, the level of awareness for the practice of SSC should be increased  

and awareness of the importance of use of the lists should be ensured.  

Key words: Operating room, safe surgery, surgical safety checklist, patient safety, nursing 

Giriş 

Cerrahi bakım, uzun yıllardır dünya çapında sağlık bakımının vazgeçilmez bir öğesi olmuştur. 

Travmatik yaralanmaların, kanserlerin ve kardiyovasküler hastalıkların insidansında artış olduğu 

sürece, cerrahi girişimin toplum sağlık sistemleri üzerine olan etkileri artmaya devam edecektir. 

Cerrahi, genellikle işlev kayıplarını ve yaygın görülen hastalıklara bağlı ölüm riskini azaltabilen tek 

tedavi yöntemidir (WHO 2017). 

Teknolojideki hızlı gelişmelere karşın, son 10 yılda cerrahi tedavi uygulanan hasta bireylerin 

sayısal anlamda artış kaydettiği, cerrahi girişime bağlı komplikasyonlarda da ciddi artış kaydedildiği 

bildirilmektedir. Cerrahi girişim geçirecek hastalarda önlenebilir hataların azaltılması için Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) 2008 yılında tüm ameliyathanelerde uygulanabilecek bir Güvenli Cerrahi 

Kontrol Listesi yayınlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’ nin 

kullanılmasında amaç, cerrahiye bağlı mortalite oranını ve komplikasyonları azaltmaktır (Candaş ve 

Gürsoy 2015; Onganer ve ark. 2014; WHO, 2017). 

Gereç ve Yöntem 

Konuyla ilgili Pubmed, Tübitak Ulakbim, Google Akademik/ Google Scholar, Ulusal Tez 

Merkezi elektronik veri tabanları ve basılı kaynaklarda, “ameliyathane, güvenli cerrahi, güvenli 

cerrahi kontrol listesi, hasta güvenliği, hemşirelik” anahtar kelimeleri kullanılarak, Güvenli Cerrahi 

Kontrol Listesi-TR’nin yayınlandığı yıldan (2009) günümüze kadar yapılmış olan Türkçe ve İngilizce 

çalışmalar taranmdı ve elde edilen literatür incelenerek uygun olanlar çalışma kapsamına alındı. 

İncelenen literatür doğrultusunda, Türkiye’de güvenli cerrahi kontrol listelerinin kullanımına yönelik 

sınırlı sayıda çalışmaya rastlandı. 

Türkiye’de Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Oluşumu 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi, DSÖ tarafından ameliyatların güvenliğini artırmayı ve gereksiz 

cerrahi ölümleri ve komplikasyonları azaltmayı amaçlayarak hazırlanmıştır. Bu düşünceden yola 

çıkarak DSÖ’nün “Her kurum kendi gereksinimlerine göre kontrol listesini düzenleyebilir”  ifadesi ile 

belirttiği izni ile Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından 2009 yılında uzman 

görüşleri ve ülke öncelikleri dikkate alınarak DSÖ kontrol listesinin kapsamı genişletilmiş ve dört 
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bölüm olarak düzenlenerek “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi-TR (GCKL
TR
)” adı altında kullanıma 

sunulmuştur. GCKL
TR’ 

nde, listenin başına ayrıca “Klinikten Ayrılmadan Önce” bölümü eklenmiştir 

(Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 

2011; Sağlık Bakanlığı Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi 2015).  

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi-TR, cerrahi tedaviyle ilgili süreci dört ayrı aşamada ele almaktadır:  

1. Klinikten ayrılmadan önce 

2. Anestezi verilmeden önce 

3. Anestezi sonrası-ameliyat kesisinden önce 

4. İnsizyon yarasının kapatılması süreci ya da yara kapatıldıktan sonra- ameliyattan çıkmadan 

önce (Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire 

Başkanlığı, 2011) (Tablo 1). 

Tablo 1. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi -TR Aşamaları 

1. “Klinikten Ayrılmadan Önce”  

Bu aşamada, kontrol listesi sorumlusu, hasta ve hekim ile birlikte sözlü olarak;  

 Hastanın kimliğinin doğrulandığını,  

 Girişim ve girişim yerinin doğru ve işaretlenmiş olduğunu 

 Ameliyat rızasının verilmiş olduğunu, 

 Hastanın açlığını,  

 Ameliyat bölgesinin kıllardan arındırıldığını,  

 Hastanın vücudunda yabancı bir madde olup olmadığını (makyaj, oje, protez vs.)  

 Ameliyat öncesi özel bir işlem gerekliliği varlığını, 

 Hastanın tüm inceleme sonuçları ile birlikte ameliyathaneye gitmek üzere hazır olduğunu kontrol 

etmelidir. 

2. “Anestezi Verilmeden Önce”  

Bu aşamada, kontrol listesi sorumlusu tarafından sözlü olarak;  

 Hastanın kimliğinin doğrulandığı,  

 Girişimin ve girişim yerinin doğrulandığı,  

 Ameliyat rızasının verildiği,  

 Ameliyat yerinin işaretlendiği (bazı durumlar dışında),  

 Pulse oksimetrenin çalışır durumda bulundurulduğu, 

 Kan kaybı, hava yolu zorluğu, allerjik reaksiyon risklerinin değerlendirildiği ve  

 Anestezi güvenlik kontrolünün tamamlandığı kontrol edilmelidir. 

3. “Ameliyat Kesisinden Önce”  

Bu aşamada, ekibin her elemanı kendini isim ve görevi ile birlikte tanıtmalıdır. Ekip üyelerinin her biri 

ameliyat odasında birbirlerini tanıdıklarını basit bir şekilde doğrulayabilir.  

Ekip, ameliyat kesisi öncesinde;  

 Doğru hasta üzerinde ve doğru yerde, doğru ameliyatı gerçekleştirdiklerini sözel bildirmeli,  

 Ameliyat planının kritik bileşenlerini kontrol listesindeki sorular rehberliğinde sözel olarak gözden 

geçirmeli,  

 Önceki 60 dakika içerisinde profilaktik antibiyotiklerin uygulanmış olduğunu, ameliyat süresince kan 

şekeri kontrolünün gerekliliğini, varsa antikoagülan kullanımını ve derin ven trombozu 

profilaksisinin gerekliliğini sözel olarak kontrol etmelidir. 

4. “Ameliyattan Çıkmadan Önce”  

Bu aşamada ekip, ameliyat süresince kullanılan spanç (tampon) ve alet sayımının tamamlanması ve alınan 

bütün cerrahi numunelerin etiketlenmesini sağlamalıdır.  

 Aletlerin sağlam ve çalışır durumda olduğunu ve varsa sorunları doğrulamalı, 
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 Hasta ameliyat odasından çıkarılmadan önce  gerçekleşebilecek olan ameliyat sonrası yönetime 

ilişkin önemli konuları ve ilgili düşünceleri gözden geçirmelidir. Gerekirse yazılı olarak özel notlar 

eklenebilir. (Sağlık Bakanlığı Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi, 2015) 
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Sağlık Bakanlığı Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi (2015)’nde, her bir görevin tamamlandığı 

durumlarda bir sonraki evreye geçişe izin verilmesi ve kontrol listesinin özellikle 2., 3. ve 4. 

bölümlerinin başarılı olması açısından tek bir kişinin sorumluluğunda olması gerektiği vurgulanmış ve 

kontrol listesinin her adımının tamamlandığını doğrulayabilecek bir kişinin görevlendirilmesinin 

önemi üzerinde durulmuştur. Kontrol listesi sorumlusunun, görevlerin uygun şekilde 

tamamlandığından emin olduğunda bir sonraki evreye geçişi sağlayabileceği belirtilmiştir. Evrede 

eksiklik ortaya çıktığında ve evrenin gerektirdiği adımlar eksik olduğunda ekip üyeleri olumsuz 

etkilenebileceğinden hastaneler, sorumluluk alabilecek bireyin uygunluğuna dikkat etmek 

durumundadır (Sağlık Bakanlığı Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi, 2015). Tedavi Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 2011 yılında 

hazırlanan GCKL
TR

 Uygulama Rehberinde belirlenen kontrol listesi koordinatörünün, herhangi bir 

hemşire, ameliyata giren herhangi bir klinisyen ya da bir sağlık profesyoneli olabileceğini belirtmiştir. 

(Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı, 

2011). 

Kurumlarda Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi-TR’ nin Kullanımı 

Sağlık Bakanlığı Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberi (2015)’nde, kurumların, GCKL
TR
‘ ye bazı 

güvenlik adımları eklemeyi düşünebilecekleri ve böyle bir durumda varolan bilgilerin eksiksiz bir 

şekilde bulunması şartıyla, listeye uygun görülen adımların eklenebileceği belirtilmektedir. Ek adımlar 

arasında; mekanik araçlarla (örneğin kompresyon bot ve çorapları) ve/veya tıbbi yollarla uygulanan 

(örneğin heparin veya warfarin) venöz trombolizm profilaksisinin doğrulanması vb. bulunmaktadır. 

Ek adımlar ile revizyon gerekliliği söz konusu ise Kontrol Listesinin karmaşık hale getirilmemesine 

özen gösterilmesi gereği vurgulanmıştır. 

Türkiye’de Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi-TR Kullanımına İlişkin Araştırmalar 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi-TR’ nin yayınlandığı günden bu güne Türkiye’de kullanımına 

ilişkin uygun anahtar kelimeler kullanılarak (ameliyathane, güvenli cerrahi, güvenli cerrahi kontrol 

listesi, hasta güvenliği, hemşirelik) incelenen literatür doğrultusunda, sınırlı sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır (Abbasoğlu ve ark. 2013;  Candaş 2014;  Karayurt ve ark. 2017; Özkan ve Yavuz Van 

Giersbergen 2016). Abbasoğlu ve ark. (2013)’nın GCKL
TR
‘nin etkin kullanımı ve hemşirelerin 

GCKL
TR
‘ ye yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla retrospektif ve tanımlayıcı olarak 

gerçekleştirdikleri bir çalışmada, cerrahi girişim geçiren 383 hastanın dosyası incelenmiştir. GCKL
TR

 

uygulanmasına ilişkin olarak hemşirelerin %92,4’ü tüm cerrahi girişimlerde GCKL
TR

 kullandığını ve 

%81,9’u kullanırken zorluk yaşamadığını; %78,1’i de tıbbi hataların önlenmesinde GCKL
TR
‘ nin etkin 

olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada ayrıca, hemşireler tarafından GCKL
TR
‘ nin etkin şekilde 

kullanıldığı ifade edilmekle beraber, formlarda kayıtların eksik olduğu belirlenmiştir. Çalışmada 

ayrıca hemşireler, GCKL
TR
’ nin etkin kullanımı arttırmaya yönelik olarak;  

 Listenin cerrahi ekipteki yetkili kişiler tarafından kontrol edilmesinin,  

 Her formun tüm cerrahi ekip tarafından özenli bir şekilde doldurulmasının, 

 Pediyatri bölümüne uygun bir formun geliştirilmesinin,  

 Hastayı ameliyathaneden almaya gelmeden en az yarım saat önce haber verilmesinin 

önemi üzerinde durmuş;  

 Formun cerrahi bölümlerin gereksinimlerine göre düzenlenmesi gibi öneriler 

sunmuşlardır. 

Karayurt ve ark. (2017)’nın ameliyathane çalışanlarında hasta güvenliği kültürünün belirlenmesi 

ve GCKL
TR

 kullanımının incelenmesi amacıyla Mart 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında bir üniversite 

hastanesi merkezi ameliyathanesinde yürüttüğü tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmasında, 

ameliyathanede hasta ile birebir çalışan 96 hekim, hemşire ve anestezi ve ameliyathane 

teknikerlerinden verilerin toplandığı, katılımcıların %36,5’inin hemşire, %31.3’ünün hekim, 

%32.3’ünün anestezi teknikeri olduğu; %41,7’sinin ameliyathanede 5 yıl ve daha az süredir çalıştığı 
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bildirilmiş, ameliyathane çalışanlarının %100’ünün Sağlık Bakanlığı GCKL
TR
’ yi kullanmadığı, 

%81,3’ünün GCKL
TR
’ yi bilmediği ancak %76’sının kullanmak istediği bildirilmiştir. 

Özkan ve Yavuz Van Giersbergen (2016)’in İzmir ilindeki GCKL
TR
’ yi kullanan Araştırma ve 

Uygulama Hastanelerinin (7 hastane) ameliyathanelerinde, GCKL
TR

 uygulanması konusunda 

ameliyathane ekibinin düşüncelerini incelemek amacıyla Ocak 2012-Mayıs 2012 tarihleri arasında 

yaptığı çalışmada; 192 sağlık profesyoneli ile görüşülmüş; sağlık çalışanlarının %57,8’inin (n= 111) 

GCKL
TR

 konusunda hizmet içi eğitim aldığı saptanmıştır. GCKL
TR
’ nin ameliyathanelerdeki 

kullanımına yönelik olarak meslek grupları incelendiğinde kontrol listesine en olumlu bakan ekip 

üyelerinin hemşire grupları olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanlarının tanımlayıcı bilgileri ile 

“Tamamen katılmıyorum (1)”dan “Tamamen katılıyorum (5)”a sıralanan beşli likert şeklinde 

derecelenen 40 sorudan oluşan GCKL
TR

 konusundaki “ekip görüşleri formları” ile toplanan verilerde; 

GCKL
TR

 konusunda hizmet içi eğitim alan ameliyathane ekibinin puan ortalamalarının eğitim 

almayanlara göre daha yüksek olduğu; kısa süre (0-2 yıl) ameliyathanede çalışanların puan 

ortalamalarının en düşük, uzun yıllardır (9 yıl ve üzeri) ameliyathanede çalışanların puan 

ortalamalarının ise en yüksek ortalamalar olduğu bildirilmiştir. Candaş (2014) tarafından cerrahi 

ekibin ameliyathanelerde GCKL
TR
’ nin uygulanışına ilişkin tutumlarını saptamak amacıyla Aralık 

2013- Ocak 2014 tarihleri arasında Trabzon il merkezinde bulunan tüm hastanelerin 

ameliyathanelerinde çalışan 303 cerrahi ekip üyesi ile gerçekleştirilen tanımlayıcı türdeki araştırmada, 

araştırmacı tarafından geliştirilen 29 maddelik soru formu ile veriler toplanmış ve cerrahi ekip 

üyelerinin %42,2’sinin GCKL
TR

 kullanımına yönelik eğitim aldıkları, %67,3’ünün GCKL
TR
’ nin hasta 

güvenliğine katkısı olduğuna inandıkları saptanmıştır. Araştırmada %55,1 oranında GCKL
TR
’ nin 

uygulama yönteminin cerrahi ekip üyelerince “bilindiği”, katılımcıların %23,8’inin “kısmen 

bilindiğini” ifade ettiği izlenmektedir. Katılımcıların %41,6’sının GCKL
TR
’ nin kendi kurum 

ameliyathanelerinde “doğru”, %37.3’ünün ise “kısmen doğru” uygulandığını düşündükleri 

bildirilmektedir. Araştırmada ayrıca, katılımcıların %46,5’inin kendi kurumlarında ameliyat olmaları 

durumunda GCKL
TR
’ nin ameliyathanede uygulanması durumuna “güvenebileceklerini”; %34,3’ü ise 

“kısmen güvenebileceklerini” belirttikleri izlenmektedir. Kurumlarında GCKL
TR

 koordinatörü 

bulunduğunu belirten katılımcıların (n=127) %78,7’sinin dolaşan hemşirenin, %42,5’inin anestezi 

teknisyeninin ve %33.9’unun da steril hemşirenin koordinatör olarak görevlendirildiğini belirttiği 

görülmektedir. Listenin tüm maddelerinin yanıtlandığını belirten cerrahi ekip üyelerinin çoğunlukta 

olduğu saptanmış, GCKL
TR
’ de en çok uygulanan maddelerin; hastanın alerji öyküsünün sorgulanması 

(%82.8); ameliyatta kullanılacak malzemelerin ameliyat öncesi hazırlanması ve sterilizasyonunun 

sağlanması (%78,9) ve ameliyat sonrası hastanın transfer edileceği bölümün doğrulanması (%85,5) 

olduğu belirlenmiştir. Anestezi Güvenlik Kontrol Listesi’nin uygulanması (%67.3), ekip üyelerinin 

kendilerini tanıtmaları (%41.3) ve hastanın kimliğinin, gerçekleştirilen ameliyat ve ameliyat 

bölgesinin doğrulanmasının (%66.3) ise listenin en az uyum sağlanan maddeleri olduğu bulunmuştur. 

GCKL
TR
’ ye yeterli vaktin ayrılmadığını belirten cerrahi ekip üyelerinin (n=167) %68,9’u kontrol 

listesini uygulayan kişinin aynı zamanda ameliyat için hazırlık yapması gerektiğini belirtmiş ve 

katılımcıların %65,3’ü yeterli vakit ayrılmama nedeni olarak ameliyathanelerde çalışan yetersizliğini 

göstermiştir. Katılımcıların %44,9’u kontrol listesini uygulayan kişinin ameliyata girmeden önce 

dinlenmek istediğini belirtmiştir.Bektaş (2015) tarafından ameliyathane ekibinin güvenli cerrahi 

konusunda görüş ve uygulamalarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılan bir araştırmada, 10 

Aralık 2014 - 10 Şubat 2015 tarihleri arasında KKTC’ deki Devlet Hastaneleri ve Yakın Doğu 

Üniversitesi Hastanesi’nin ameliyathanelerinde görev alan 120 sağlık profesyonelinden ameliyathane 

ekibinin güvenli cerrahi kontrol listesi hakkındaki görüşlerini ve uygulamalarını içeren soru formu ile 

veri toplanmıştır. Araştırma sonucunda ameliyathane ekibinin çoğunluğunun (%87,5) GCKL
TR
’ nin 

hasta güvenliğine katkısı olduğuna inandıkları ve listenin tüm maddelerinin yanıtlandığını belirten 

cerrahi ekip üyelerinin çoğunlukta olduğu saptanmıştır. GCKL
TR
’ nde en çok uygulanan maddelerin; 
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hastanın açlık durumunun kontrol edilmesi (%99,2), hastanın alerji öyküsünün sorgulanması (%98,3); 

alet, spanç/ kompres ve iğne sayımı yapılması (%100), ameliyatta kullanılacak malzemelerin ameliyat 

öncesi hazırlanması (%96,7), sterilizasyonunun sağlanması (%100) ve ameliyat sonrası hastanın 

transfer edileceği bölümün doğrulanması (%97,5) olduğu belirlenmiştir. Ameliyat Kesisinden Önceki 

Kontrollerin uygulanması, ekip üyelerinin kendilerini ve görevlerini tanıtmaları (%59,2) ve hastanın 

kimliğinin, gerçekleştirilen ameliyat ve ameliyat bölgesinin doğrulanmasının (%66,7) ise listenin en az 

uyum sağlanan maddeleri olduğu bulunmuştur.Sonuç olarak, ülkemizde yapılan bilimsel çalışmalar 

doğrultusunda; Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin kullanımına ilişkin sağlık bakım 

profesyonellerinin bilgi düzeyinin yeterli olmadığı, farklı kurumlarda farklı oranlarda uygulandığı, 

GCKL
TR
’ nin bazı maddelerinin etkin uygulandığı ancak bazı maddelerinin de yetersiz uygulandığı 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; GCKL
TR
’ nin uygulanmasına yönelik bilinç düzeyi 

arttırılmalı, listelerin kullanımının önemine yönelik farkındalık sağlanmalıdır. Bu amaçla; 

 Cerrahi girişim sürecinde görev alan tüm sağlık profesyonellerine alanlarında uzmanlaşmış 

bireyler tarafından hizmet içi eğitimler verilmesi, 

 Listenin ekip içerisinden uygun şekilde seçilen koordinatör tarafından düzenli kontrollerinin 

sağlanması,   

 Kontrol listesinin uygulanmasına yönelik kalite gücünü artırmak amacıyla merkezi 

denetlemelerin yapılması önerilmektedir. 
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S-1   3S AMELİYATHANE BASINÇ YARASI RİSK TANILAMA ÖLÇEĞİ’NİN 

TÜRÇE’YE UYARLANMASI 

 

Özlem SOYER GEÇKİL
1
, Türkan ÖZBAYIR

2
  

 
1
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği, Afyonkarahisar/Türkiye, 
2
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Ülkemizde ameliyathanede basınç yarası gelişimi için literatürde belirtilen risk faktörleri ele 

alındığında, bu risk faktörlerini içeren 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Değerlendirme Ölçeği’nin 

Türkçe’ye uyarlanması ve Braden Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’ne göre duyarlılık, özgüllük, 

pozitif ve negatif tahmin etme değerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Metodolojik araştırmadır. Etik kurul, kurum ve hasta yakınlarından izin alınmıştır. Araştırma bir 

Üniversite Hastanesi Genel Cerrahi Ameliyathanesi’nde yapılmıştır. Örnekleme Haziran-Ağustos 

2016 tarihleri arasında 90 hasta alınmıştır. Veriler Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu, 3S 

Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği ve Braden Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği ile 

toplanmıştır. Ameliyathaneye kabul edildikten sonra ameliyat öncesi hazırlık ünitesinde 3S 

Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde bulunan ameliyat öncesi değerlendirilmesi 

gereken maddeler (Tüm Vücuttaki Cildin Durumu, Ameliyat Öncesi Aktivite Durumu, Boy/Kilo 

Oranı, Cildin Stres Durumu ) değerlendirildi. Ameliyat esnasında ise 3S Ameliyathane Basınç Yarası 

Risk Değerlendirme Ölçeği bulunan maddeler (Ameliyattaki Kanama Miktarı, Ameliyat Süresi, 

Ameliyattaki Stres, Ameliyat Pozisyonu) değerlendirildi. Dil Geçerliği sağlandıktan sonra veriler, 

Kapsam Geçerlik İndeksi, Duyarlılık, Özgüllük, Tahmin Etme Değeri ve Alıcı İşlem Karakteristik 

Eğrisi ve Eğri Altında 

Kalan Alan değerleri ile analiz edildi. 

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 53.23±13.38 yıldır. Hastaların %60.0’ı kadın, 

%51.1’inin kronik hastalığı mevcuttur. %97.8’i genel anestezi altında ameliyat olmuş, %27.8’i taşlı 

kese nedeniyle yatışı yapılmış ve laparoskopik kolesistektomi ameliyatı olmuştur. Hastaların 

%61.8’inin ameliyat süresi 1-3 saat arasındadır. Hastaların %8.89’unda Evre I basınç yarası 

gelişmiştir. Duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif tahmin etme değerleri ortalamaları sırasıyla, 3S 

Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası >23) %50.0, %100.0, %100.0, 

%95.8; Braden Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde (kesme noktası ≤21) %100.0, %50.0, %14.8, 

%100.0’dır. Eğri Altında Kalan Alan değerleri; 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama 

Ölçeği’nde 0.731; Braden Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nde 0.772’dir. 

Ameliyat olan hastaların basınç yarası riskini değerlendirmede 3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk 

Tanılama Ölçeği geçerli ve güvenilir bulundu. Ölçeğin özgüllüğü yani basınç yarası riski olmayan 

hastaları saptama gücü daha yüksektir. Eğri Altında Kalan Alan değerlerine göre 3S Ameliyathane 

Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği Türkçe Formu basınç yarası riskini belirlemede kabul edilebilir 

bir ayırım gücüne sahiptir. 
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S-1  AN ADAPTATION OF THE 3S INTRAOPERATIVE RISK ASSESSMENT 

SCALE OF PRESSURE ULCER TO TURKISH 
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, Türkan ÖZBAYIR

2
 

 
1Afyon Kocapete University, School Of Health, Nursing Department, Surgical Nursing, 

Afyonkarahisar, Turkey 

 2Ege University, Faculty Of Nursing, Department Of Surgical Nursing, Izmir, Turkey.  

 
Considering the risk factors mentioned in the literature for pressure ulcer development in the operating 

room in our country, the aim of this study adaptation of the 3S Intraoperatıve Risk Assessment Scale 

of Pressure Ulcer into Turkish, examination of its sensivity, specificity and predictive value 
This study was methodological designs. The permission was obtained from ethics commitee, hospital 

instutions and relatives of patients. Data were collected from 90 patients of General Surgery Operating 

Room in University Hospital during June to Agust 2016. Data were collected by Socio-demographic 

and Medical Status Form, 3S Intraoperatıve Risk Assessment Scale of Pressure Ulcer, Braden Pressure 

Ulcer Risk Assessment Scale. After admission to the operating room, the pre-operative items (Skin of 

whole body, Pre-operation limb activity, Body height & weight ratio, Skin under stress) in the 3S 

Intraoperatıve Risk Assessment Scale of Pressure Ulcer were evaluated in the preoperative preparation 

unit. During the operation, items with 3S Intraoperatıve Risk Assessment Scale of Pressure Ulcer 

(Intraoperative bleeding, Operating time, Intraoperative body temperature, Intraoperative body 

position, Intraoperative stress) were evaluated. Data was analyzed by Content Validity Index, Kappa 

Statistics, Sensivity, Specificity, Predictive Value, The Area Under of The Receiver Operating 

Characteristics Curve.  

The average age of the patients was 53.23±13.38 years. 60.0% of the patients were female and 51.1% 

had chronic disease. 97.8% underwent surgery under general anesthesia, 27.8% underwent 

laparoscopic cholecystectomy due to gallstones (cholelithiasis). 61.8% of the patients had an operation 

time of 1-3 hours. The stage I pressure ulcer developed in 8.89% of the patients. Sensivity, specificity, 

positive and negative predictive value means were as follows: 3S Intraoperatıve Risk Assessment 

Scale of Pressure Ulcer (cut-off > 23) had values of 50.0%, 100.0%, 100.0%, 95.8%, respectively; 

Braden Pressure Ulcer Risk Assessment Scale (cut-off ≤ 21) had values of 100.0%, 50.0%, 14.8%, 

100.0%, respectively. The Area Under of The Receiver Operating Characteristics Curve were 0.731 

for 3S Intraoperatıve Risk Assessment Scale of Pressure Ulcer and 0.772 for Braden Pressure Ulcer 

Risk Assessment Scale.  

The results of research showed that the 3S Intraoperative Risk Assessment Scale of Pressure Ulcer 

was effective in predicting pressure ulcer risk in patients with surgery. The specificity of a scale or 

determining non-pressure ulcer risk patients was higher. 3S Intraoperative Risk Assessment Scale of 

Pressure Ulcer acceptable separation has the power to determine pressure ulcer risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-2    ABDOMİNAL MASAJIN MEKANİK VENTİLASYONDAKİ HASTALARDA 

ENTERAL BESLENMEYE BAĞLI VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ VE 

BOŞALTIM ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Nadiye ÖZER
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, Vesile ESKİCİ

1
 

1
Atatürk Üniversitesi  

 

Çalışmanın amacı mekanik ventilasyonda (MV) enteral beslenen hastalarda abdominal masajın 

ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) ve boşaltım üzerine etkisini belirlemekti. Randomize kontrolü 

deneysel türde olan araştırma, Ağustos 2015- Haziran 2017 tarihleri arasında yapıldı. Atatürk 

Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Beyin Cerrahi ile Anestezi ve 

Reanimasyon yoğun bakım ünitelerinde yürütüldü. Araştırmada örnekleme yöntemine gidilmedi, 

evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldı ve araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan 74 hasta ile çalışma 

yürütüldü. On bir hastada araştırma sürecinde dışlanma kriterleri oluştuğu için çalışma 63 hasta ile 

tamamlandı (31 deney, 32 kontrol). Çalışma verileri toplandıktan sonra örneklem büyüklüğünün 

yeterliliğini belirlemek için güç analizi yapıldı ve örneklem büyüklüğünün yeterli olduğu saptandı. 

Veri toplamada tanıtıcı özellikler formu, hasta izlem formu, Bristol dışkı kıvamı skalası, ağız 

değerlendirme ölçeği kullanıldı. Hastalar MV’ye bağlandıktan 48 saat sonra, 3 gün süre ile günde 2 

kez ziyaret edilerek formlar uygulandı. Deney grubu hastalarına günde 2 kez sabah ve akşam bakım 

saatinden önce 15 dakika abdominal masaj yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, 

ortalama, ki kare testi, bağımsız gruplarda t testi, Mann- Whitney U testi, tekrarlı ölçümlerde varyans 

analizi, McNemar, Tukey, Z ve Fridman testi kullanıldı. 

Gruplar arasında yapılan ölçümlerde deney grubunda kontrol grubuna göre gastrik rezidüel volüm, 

kusma, abdominal distansiyon az; dışkı kıvamı normale yakın; defekasyon sıklığı fazla bulundu. 

Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). Grup içi değerlendirmelerde deney 

grubunda gastrik rezidüel volüm, abdominal distansiyon ve VİP kontrol grubuna göre daha düşüktü. 

Grup içindeki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05). 

Abdominal masajın VİP gelişimini azalttığı, boşaltımı düzenlediği belirlendi. Bu sonuç doğrultusunda 

abdominal masajın enteral beslenen MV’ye bağlı hastalarda uygulanması önerilebilir. 
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S-2  THE EFFECT OF ABDOMINAL MASSAGE ON VENTILATOR- ASSOCIATED 

PNEUMONIA AND EXCRETION INDUCED BY ENTERAL FEEDING IN 

PATIENTS RECEIVING MECHANICAL VENTILATION 
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1
 

 
1Atatürk University  

 
The purpose of this study was to determine the effect of abdominal massage on ventilator-associated 

pneumonia (VAP) and excretion induced by enteral feeding in patients receiving mechanical 

ventilation (MV).  

 

This randomized controlled experimental study was conducted in the Brain Surgery and 

Anesthesiology and Reanimation intensive care units of Atatürk University Health Research and 

Application Center Hospital between August 2015 and June 2017. Sampling method was used in the 

study, the whole population was tried to be reached and the study was conducted with study. The 

sample involved 74 patients determined by randomization method. The study was completed with 63 

patients (31 experimental, 32 control) since eleven patients had the exclusion criteria. After the data of 

the study were collected, the power analysis was carried out to determine the adequacy of the sample 

size and the sample size was determined to be enough. Form of descriptive characteristics, patient 

follow-up form, Bristol stool chart, and mouth analysis scale were used for data collection. 48 hours 

after the patients were attached to MV, they were visited twice a day for 3 days and the forms were 

administered. Abdominal massage was administered to patients in experimental study twice a day for 

15 minutes before the morning and night care hours. Percentage distribution, chi square test, 

independent samples t test, Mann-Whitney U test, analysis of variance with repeated measures, 

McNemar, Tukey, Z and Fridman tests were used to assess the data. 

In between-groups measurements, gastric residual volume, vomiting, and abdominal distention were 

lower, stool consistency was close to normal, and defecation frequency was more in experimental 

group compared to control group. The difference between the groups was statistically significant 

(p<0.05). In within-group evaluations, gastric residual volume, abdominal distension, and VAP were 

lower in experimental group than control group. The within-group difference was statistically 

significant (p<0.05). 

 

It was determined that abdominal massage decreased VAP development and regulated the excretion. 

Based on this result, it can be recommended to apply the abdominal massage in patients enterally fed 

and receiving MV. 
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S-3     ACİL SERVİSE BAŞVURAN TRAVMALI HASTALARDA UYGULANAN 

HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: RETROSPEKTİF BİR 

ÇALIŞMA 
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1
Adnan Menderes Üniversitesi,  

 

Acile başvuran travma hastalarına uygulanan hemşirelik girişimlerinin değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır.  

 Çalışma tanımlayıcı-kesitsel bir çalışmadır. Verilerin toplanması retrospektif olarak 

gerçekleştirilmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne 

01.06.2017-30.06.2017 tarihleri arasında başvurusu yapılmış, ICD Kodlama sistemine göre, MİA-

MED programına kayıtlı “travmanın bazı erken komplikasyonları, başka yerde tanımlanmamış (T-

79)”, “ateşli silah yaralanması (Y-24)”, “keskin cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş (Y-

28)”, “ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış (X-74)”, “keskin cisimle 

kendine zarar verme (X-78)”, “düşme (W-19)”, “keskin camla temas (W-25)”, “bir başka şahıs 

tarafından darp, vurulma, tepilme, bükülme, ısırılma (W-50)” ve “bir başka şahıs tarafından darp ve 

çarpma (W-51)” tanılarını almış 351 hasta dosyası arşivden alınarak incelenmiştir. Dosyalar 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan hasta tanıtım formu ve incelenen 

hemşirelik girişimleri için hemşirelik uygulamaları formu kullanılarak incelenmiştir. Hemşirelik 

uygulamaları formu, “tyriyaj hemşirelik uygulamaları” ve “müdahale-gözlem hemşirelik 

uygulamaları” olmak üzere iki ana başlık içinde ele alınmıştır.  

Acil servise travma nedeni ile başvuru yapan hastaların %64’ünün erkek ve %77,8’nin sosyal 

güvencesi olduğu belirlenmiştir. Başvuruların en çoğunu %30,5 oranında düşmeler ve %29,9 oranında 

trafik kazaları oluşturmuştur. Travma şekli olarak en çok %41,0 oranında düşmeler kaydedilmiş bunu 

trafik kazaları (%15,1), çarpmalar (%18,2) ve delici kesici alet yaralanmaları (%13,1) izlemiştir. 

Yaralanma bölgesini en çok %28,2 üst ekstremite ve %27,4 alt ekstremite oluşturmuştur. Triyaj 

hemşireliği uygulamaları açısından hemşirelik kayıtları incelendiğinde, hemşireler tarafından 

hastaların %84,9’unda sürekli kullanılan ilaç ve allerji sorgulandığı, %84,6 oranında kronik hastalık 

varlığı, geçirilen hastalıklar, geçirilen operasyonlar ve %11,3 oranında Glasgow Koma Skalası 

doldurup değerlendirme girişimlerinde bulundukları belirlenmiştir. Müdahale ve gözlem uygulamaları 

açısından hemşirelik girişimleri incelendiğinde, % 70,9 yaşam bulgularını alma, %29,3 damar yolu 

açma, %25,9 intravenöz ilaç infüzyonu uygulama, %23,6 intramüsküler ilaç uygulama ve % 19,1 aşı 

uygulama girişimlerinde bulundukları belirlenmiştir.  

Çalışmamız sonucunda acil servis hemşirelerinin travmalı hastaya yaklaşımlarında daha çok ilaç 

uygulama gibi bağımlı hemşirelik fonksiyonlarını yaptıkları, bağımsız hemşirelik fonksiyonları ve 

bakım konusunda daha az girişimde bulundukları görülmüştür.  
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S-3    EVALUATION OF NURSING INTERVENTIONS FOR PATIENTS WITH 

TRAUMA AT EMERGENCY SERVICE: A RETROSPECTIVE STUDY 
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The aim of this study was to evaluate nursing interventions applied to trauma patients at emergency 

service. 

The study is a descriptive-cross-sectional study. The collection of data was performed retrospectively. 

Patients who applied to Adnan Menderes University Application and Research Hospital Emergency 

Service between 01.06.2017 - 30.06.2017 and they were diagnosed according to ICD Coding System 

and recerded on MIA-MED program as "Some early complications of trauma that unspecified 

elsewhere(T-79) ", "Firearm injury (Y-24)", "Contact with sharp object, not determined in the manner 

of realization (Y-28)", "Other and undefined self-harm by firearm fire (X-74)", "To Hurt yourself with 

sharp objects (X-78)", "Falling (W-19)" "Contact with sharp glass (W-25)", "Beating, hitting, bending, 

twisting, bite by another person (W-50)", "Beaten and struck by another person (W-51)". Three 

hundred and fifty one (351) patient files were taken from the archive and examined. The files were 

examined by the researchers using the patient introduction form prepared by the literature survey and 

the nursing applications form for the nursing interventions. The nursing interventions form has been 

dealt with in two main titles as "quadriage nursing interventions" and "intervention-observation 

nursing practices". 

 

It was determined that 64% of the patients who applied with emergency trauma cause are male and 

77.8% have social assurance. Most of the applicants dropped by 30.5% and traffic accidents in 

proportion as 29.9%. The most common trauma type was falls that recorded by 41.0%, followed by 

traffic accidents (15.1%), bumps (18.2%) and drill cutter injuries (13.1%). The injured area was 

mostly 28.2% upper extremity and 27.4% lower extremity. When nursing records are examined in 

terms of triage nursing interventions, 84.9% of the patients were interviewed by nurses for drugs and 

allergy, 84.6% of the patients had interviwed chronic diseases, previous diseases, past operations, and 

11.3% was evaluated according to Glasgow Coma Scale. When nursing interventions are examined in 

terms of intervention and observation, it was determined that they were taking 70.9% of vital findings, 

29.3% of intravenous catheter application, 25.9% of intravenous drug infusion, 23.6% of 

intramuscular drug application and 19.1% of vaccination application.  

Our study showed that emergency nurses performed more dependent nursing functions, such as drug 

administration, less independent nursing functions, and less nursing interventions in trauma patients 
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S-4       AÇIK KALP AMELİYATI OLAN HASTALARDA AYAK 

REFLEKSOLOJİSİNİN AĞRI, ANKSİYETE VE HASTA MEMNUNİYETİ ÜZERİNE 

ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Araştırma, açık kalp ameliyatı olan hastalara uygulanan ayak refleksoloji uygulamasının ağrı, 

anksiyete ve hasta memnuniyeti üzerine etkisini değerlendirmek amacı ile girişimsel olarak yapıldı.  

Araştırma Mart 2016-Ağustos 2016 tarihleri arasında Rize İl merkezinde bulunan Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi 

Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde açık kalp ameliyatı olan 35 deney ve 35 kontrol grubu olmak üzere 

70 hasta ile gerçekleştirildi. Veriler “Hasta Bilgi Formu”, “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (State-

Trait Anxiety Inventory-STAI)”, “Görsel Kıyaslama Ölçeği” ve “Görsel Analog Hasta Tatmini 

Skalası” ile araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme ile toplandı. Deney ve kontrol grubundaki 

hastalara ameliyat sonrası ikinci gün “Hasta Bilgi Formu”, “Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri”, 

“Görsel Kıyaslama Ölçeği” uygulandı. Deney grubu hastalarına ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerde 

olmak üzere üç seans ayak refleksolojisi uygulaması yapılırken kontrol grubundaki hastalara bu 

uygulama yapılmadı. Araştırmada, deney grubundaki hastaların kontrol grubu hastalarına göre “Görsel 

Kıyaslama Ölçeği” puan ortalamalarında istatistik olarak anlamlı azalma saptandı (p<0.05). Deney ve 

kontrol grubu hastalarının “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” ve “Görsel Analog Hasta Tatmini 

Skalası” puan ortalamalarında istatistik olarak anlamlı bir fark tespit edilmemesine (p>0.05) karşın, 

her iki grubunda çok memnun olduğu saptandı. Araştırma sonuçları, ameliyat sonrası dönemde 

hastaların yaşadığı ağrı ve anksiyete düzeyinin azaltılması ve hasta memnuniyetinin artırılmasında yol 

gösterici olarak kullanılabilir. 
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S-4 EFFECT OF FOOT REFLEXOLOGY ON PAİN, ANXİETY AND PATİENT 

SATİSFACTİON İN PATİENTS WHO HAD OPEN HEART SURGERY 
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The study was planned as an interventional study in order to review the effect of foot reflexology upon 

pain, anxiety and patient satisfaction among open heart surgery patients.  

The study was undertaken with 70 patients -35 patients assigned to the control group vs. 35 patients 

assigned to the experimental group- who had open heart surgery at the Cardiovascular Surgery Clinic 

of Recep Tayyip Erdoğan University Research and Training Hospital under State Hospitals Union 

located in the city center of Rize Province between March and August 2016.  

Hospitals Union located in the city center of Rize Province between March and August 2016. The data 

were collected by the researcher using “Patient Information Form”, “State-Trait Anxiety Inventory-

STAI”, “Visual Analog Scale” and “Visual Analog Patient Satisfaction Scale” through face to face 

interview technique. To the patients in the experimental and the control groups; “Patient Information 

Form”, “STAI”, “Visual Analog Scale” were administered on the second post-surgery day. The 

patients in the experimental group received foot reflexology on the second, third and fourth 

postsurgery days while the patients in the control group did not receive foot reflexology. It was 

identified in the study that there was a statistically significant decrease in mean scores of “Visual 

Analog Scale” of the patients in the experimental group as compared to the patients in the control 

group (p<0.05). Although no statistically significant difference was detected between the mean scores 

of “STAI” and “Visual Analog Patient Satisfaction Scale” among the the patients in the experimental 

group and the control group (p>0.05); it was seen that both groups were rather pleased.  The study 

results may be used as a guide in reducing pain and anxiety experienced by patients during post-

surgery period and in elevating patient satisfaction 
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S-5 AÇIK KALP CERRAHİSİ UYGULANAN BİREYLERDE GÖĞÜS TÜPÜ 

ÇEKİLİRKEN SOĞUK JEL VE GEVŞEME EGZERSİZİ UYGULAMANIN AĞRI 

DÜZEYİNE ETKİSİ 

 

Esra CEYLAN
1
, Selda RIZALAR

2
  

 
1
İstanbul Medipol Üniveritesi,  

 

Araştırma açık kalp ameliyatı geçirmiş hastalarda göğüs tüpü çekilirken lokal soğuk jel uygulaması ve 

gevşeme egzersizinin ağrı düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.  

Deneysel olarak tasarlanan araştırma özel bir hastanenin kalp damar cerrahisi servisinde yatan açık 

kalp cerrahisi uygulanan, araştırmaya katılma kriterlerine uygun 90 bireye 26.11.2015-22.05.2016 

tarihleri arasında uygulandı. Örneklemde hastalar soğuk uygulama grubu, gevşeme grubu ve kontrol 

grubu olarak üç gruba ayrıldı. Veriler Hasta Tanıtım Formu ve Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) ile 

toplandı. SPSS 22.0 programında tek yönlü Anova testi, t testi, Kruskal-Wallis, Man-Whitney U testi 

ile değerlendirildi. Araştırmada her bir gruptaki hastaların ağrı düzeyleri, işlemden 15 dakika 

önce(GKÖ I), işlem biter bitmez(GKÖ II) ve işlemden 15 dakika sonra(GKÖ III) olmak üzere üç kez 

GKÖ kullanılarak ölçülmüştür.  

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin %51,1’inin 60-69 yaş aralığında olduğu, % 67,7’sinin erkek 

olduğu, bireylerin % 65,5’ine CABG, %34,5’ine kapak ameliyatı yapıldığı, %75,5’inin çift drene 

sahip olduğu görülmüştür. Soğuk uygulama grubundaki bireylerin GKÖ ortalamalarının kontrol 

grubundan anlamlı olarak düşük olduğu, gevşeme grubundaki bireylerin GKÖ ortalamalarının kontrol 

grubundan anlamlı olarak düşük olduğu, soğuk uygulama ve gevşeme grubu GKÖ puan ortalamaları 

arasında anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet ve alışkanlıkların soğuk uygulama 

grubundaki bireylerin GKÖ ortalamaları üzerinde anlamlı etkisi olmadığı saptanmıştır. Cinsiyetin 

gevşeme grubunda yer alan bireylerdeki GKÖ II değerini etkilediği, kadınların göğüs tüpü çekildikten 

hemen sonraki ağrı puanlarının erkeklerinkinden yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Sonuç: Göğüs tüpü çekilme işlemi sırasında soğuk jel ve gevşeme egzersizi uygulamasının ağrı 

düzeyini azalttığı saptanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
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S-5 THE EFFECT OF COLD GEL APPLICATION AND RELAXATION EXERCISE 

ON PAIN LEVEL WHEN CHEST TUBE REMOVAL WAS IPLANTED İN 

PATIENTS UNDERGOING OPEN HEART SURGERY 
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Aim: The study was conducted to determine the effect of local cold gel application and relaxation 

exercise on pain level when chest tube was implanted in patients undergoing open heart surgery. 

Method: Experimentally designed research was carried out on 90 individuals who applied open heart 

surgery under the service of cardiovascular surgeon of a private hospital and who met criteria for 

participation in the study between 26.11.2015-22.05.2016. In the sample, patients were divided into 

three groups as cold application group, relaxation group and control group. The data were collected 

with the Patient Presentation Form and the Visual Benchmarking Scale (GKO). One-way Anova test, t 

test, Kruskal-Wallis and Man-Whitney U test were used in the SPSS 22.0 program. In the study, the 

pain levels of the patients in each group were measured three times using the GKO as 15 minutes 

before the procedure(GKO I), without ending the procedure(GKO II) and 15 minutes after the 

procedure(GKO III). 

Findings: It was found that 51.1% of the participants were in the age range of 60-69 years, 67.7% were 

male, 65.5% of the patients were CABG, 34.5% of the patients had valve surgery, 75.5% have been 

shown to have double drains. It was determined that the mean values of GKO of individuals in the 

cold group were significantly lower than those in the control group, the mean values of GKO of 

individuals in the relaxation group were significantly lower than those in the control group and there 

was no significant difference between the cold application and relaxation group GKO scores. Age, 

gender and habits were not significantly influenced by the individuals in the cold application group on 

GKO averages. The gender affected the GKO II value in the individuals in the relaxation group and 

that the women had higher pain scores immediately after pulling the chest tube than the men. 

Conclusions: The application of cold gel and relaxation exercise during the pulling of chest tube 

procedure decreased the pain level and the results were found to be statistically significant. 
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S-6    AMELİYAT ÖNCESİ AÇLIK VE SUSUZLUK SÜRESİNİN ANKSİYETE VE 

STRES ÜZERİNE ETKİSİ 
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Bu araştırma ameliyat öncesi açlık ve susuzluk süresinin anksiyete ve stres üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmaktadır. 

Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılan bu araştırma Temmuz 2017-Eylül 2017 tarihleri arasında 

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ameliyathanesi’nde yapıldı. Araştırmanın evrenini 

ameliyata alınacak olan tüm yetişkin hastalar oluşturdu. Örneklemi ise genel anestezi uygulanacak 

olan, iletişim sorunu olmayan ve olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilen 86 hasta 

oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılarak hasta ameliyata 

alınmadan hemen önce yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin istatistiksel 

değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra veri özelliklerine göre t testi, Mann Whitney U 

testi ve Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanıldı. 

Yaş ortalaması 44.48±19.18 olan hastaların, %65.1’inin kadın, %72.1’inin evli, %48.9’unun ilkokul-

ortaokul mezunu, %76.7’sinin çalışmadığı, %60.5’inin gelirinin giderine eşit olduğu ve %65.1’inin il 

merkezinde yaşadığı saptandı. Araştırmaya katılan hastaların ameliyat öncesi katı besin almama 

süresinin ortalama 13.18±8.10 saat, sıvı besin almama süresinin ise ortalama 10.87±3.10 saat olduğu 

belirlendi. Hastaların hissettikleri açlık şiddeti ortalaması 5.68±2.78 susuzluk şiddeti ortalaması 

6.24±2.58 olarak belirlendi. Araştırmaya katılan hastaların ameliyat öncesi anksiyete düzeyi 

ortalamaları 5.11±2.75, stres düzeyi ortalamaları 4.79±2.73 olarak saptandı. Ameliyat öncesi katı ve 

sıvı besin almama süresi, açlık ve susuzluk şiddeti ile hastaların hissettikleri anksiyete ve stres 

düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulundu (p<0.05). İl merkezinde yaşayan 

hastalarda anksiyete düzeyi, yaşlı bireylerde stres düzeyi, kadın hastalarda ise hem stres hem anksiyete 

düzeyi diğer gruplara oranla önemli derecede yüksek bulundu (p<0.05). Hastaların diğer tanıtıcı 

özellikleri ile ameliyat öncesi anksiyete ve stres düzeyleri arasında istatistiksel açıdan önemli bir 

farklılık bulunmadı (p>0.05). 

Bu araştırma sonucunda ameliyat öncesi katı ve sıvı besin kısıtlaması ile açlık ve susuzluk şiddetinin, 

anksiyete ve stres düzeyi üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ameliyathanelerde bekleme süreleri de 

göz önüne alınarak hastanın açlık ve susuzluk sürelerinin net bir şekilde ölçüldüğü ve bu sürelerin 

anksiyete ve stres üzerine etkisini belirleyen çalışma sonucu dikkat çekicidir.  
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This study was conducted to determine effect of preoperative hunger and thırstiness on anxiety and 

stress.  

This descriptive and correlational study was carried out between July 201 and September 2017 at the 

Inonu University Turgut Ozal Medical Center operating room. The study's universe was all adult 

patients who were to be operated on. The sample composed of 86 patients selected through the non-

probability coincidental sampling method, who were subjecting to surgery with general anesthesia, 

and without any limitation in communication. The data were collected by face-to-face interview 

method immediately before the patient's behavior was taken by using the questionnaire developed by 

the researchers. In statistical analyses of the data, in addition to tests of descriptive statistics, t-test, 

Mann Whitney U test and Kruskal Wallis Variance Analysis were used based on the characteristics of 

the data. 

It was determined that 65.1% of the patients were female, 72.1% were married, 48.9% were primary 

school and junior high school graduates, 76.7% were not working, 60.5% were equal in income and 

65.1% were living in city center, whose mean age was 44.48±19.18. It was determined that the mean 

duration of non-nutrient intake of the patients participating in the study was 13.18 ± 8.10 hours and the 

mean duration of liquid nutrient intake was 10.87 ± 3.10 hours before surgery. It was determined that 

the mean hunger severity of the patients was 5.68 ± 2.78 and the mean thirst severity was 6.24 ± 2.58. 

The mean preoperative anxiety level of the patients participating in the study was 5.11 ± 2.75 and the 

mean stress level was 4.79 ± 2.73. There was statistically significant difference between preoperative 

hunger and thırstiness, the severity of hunger and thirst and the anxiety and stress levels of the patients 

(p <0.05). Anxiety level of patients who live in city centre, stress level in elderly individuals, stress 

level and anxiety level of female patients were found to be significantly higher than the other groups 

(p <0.05). There were no statistically significant differences between pre-operative anxiety and stress 

levels of the patients and other descriptive characteristics (p> 0.05). 

As a result of this research, it was determined that preoperative hunger and thırstiness, the severity of 

hunger and thirst were effective on anxiety and stress level. Considering the waiting times in the 

operating room, it is striking to note that the hunger and thirst times of the patients are clearly 

measured and the effect of these durations on anxiety and stress is the result of the study. 
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Ameliyathaneler, iletişimin en kritik noktalarda sürdürüldüğü ve ekip çalışmasının önemli olduğu 

birimlerdir. Yapılan tıbbi hataların çoğunluğunda iletişim eksikliğinin neden olduğu belirtilmektedir. 

Bu çalışma hasta güvenliğinin ve etkin iletişiminin sağlanmasında önemli faktörler arasında yer alan 

ekip çalışması ve ekip çalışmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile gerçekleştirildi.   

Çalışma Mart –Ağustos 2014 tarihleri arasında özel üniversiteye bağlı iki hastanenin 

ameliyathanesinde çalışan yaklaşık 220 kişi çalışmanın evrenini, örneklemi ise çalışmaya katılmayı 

kabul eden 137 kişi oluşturdu. Veri toplamada literatür doğrultusunda hazırlanan çalışanların tanıtıcı 

özellikleri, Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği (EÇÖT) ve ekip çalışmasını etkileyen 14 maddelik soru 

formu ve dayanışmanın değerlendirildiği bir açık uçlu soru kullanıldı. EÇÖT likert tipte olup, ekip 

yapısı, liderlik, durum izlemi, karşılıklı destek, iletişim ve etkilenme düzeyini içeren altı alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçekten alınan en yüksek puan 140’dır. Veriler SPSS 18 programı kullanılarak 

“Student t”, “Kruskal Wallis Testi”, “Tek Yönlü Varyans Analizi”, “LSD Çoklu karşılaştırma Testi” 

ile değerlendirilmistir.  

 

Çalışmaya 63 (%46.0) hemşire, 34 (%24,8) cerrah, 26 anestezi teknisyeni (%26) ve 14 anestezi 

uzmanı (%19.0) katılmıştır. Tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; %32.8’si 26-35 yaş aralığında, 

%67.2’si kadın, %31.4’ünün 10 yıl ve üzeri mesleki deneyimi olduğu ve % 51,8’inin 1-4 yıl arasında 

kurumda çalıştıkları belirlendi. Çalışanların EÇÖT’lerinin (Ort=122,62; Min-Mak=57-140) iyi 

düzeyde olduğu saptanmıştır. EÇÖT’nun eğitim durumu, medeni durum, pozisyon, yaş grubu ve 

mesleki deneyimin etkili olduğu belirlenmiştir. Yine çalışanların ekip çalışmasının yapılma durumuna 

ilişkin değerlendirmelerine göre 82 (%59.9)’u ekip çalışmasının yapıldığını, 51 (%37.2)’i ‘kısmen’ 

yapıldığını belirtmiştir. Ekip çalışmasını en fazla etkileyen önemli faktörler; farklı yaş grupları 

(%19.7) ve farklı kültürler (%16.7) olduğu belirlenmiştir. Meslek üyelerine göre ekip çalışmasını 

etkileyen faktörler incelendiğinde ise; cerrahlar ve anestezi teknisyenleri “meslek üyelerinin farklı yaş 

gruplarında olması”, hemşireler “meslek üyelerinin farklı kültürlerden gelmesi”, anestezi uzmanları 

“konuya değil kişilere odaklanılması” olarak ifade etmiştir. Ameliyathanede bir sorun yaşandığında 

ekip üyeleri arasında en fazla dayanışmanın anestezi uzmanları–anestezi teknisyenleri (n=60; %43.8) 

ve cerrah – hemşirelerin (n=50; %36.5) gösterdikleri belirlenmiştir.  

Bu çalışmanın sonucunda ameliyathanede çalışanların EÇÖT’nin daha yüksek olmasını sağlayacak iş 

ortamları ve ekip üyeleri arasında dayanışmanın daha fazla arttırılmasına olanak sağlayacak 

organizasyonların yapılması önerilmektedir. 
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S-7    EVALUATION OF FACTORS EFFECTING TEAM WORK AND SOLIDARITY 

FOR OPERATING ROOM EMPLOYEES 
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The operating rooms are the units where communication is maintained at the most critical points and 

team work is important. It is stated that the majority of the medical errors are caused by the lack of 

communication. This study was carried out with the aim of determining the factors affecting team 

work and team work which are important factors in ensuring patient safety and effective 

communication.  

The study consisted of about 220 people working in the operating rooms of two private universities 

between March and August 2014, and the sample was 137 people who agreed to participate in the 

study. In the data collection, the descriptive characteristics of the employees prepared in accordance 

with the literature, the Team Work Attitudes Scale (EQT) and the 14-question questionnaire affecting 

the team work and an open-ended question evaluating the questionnaire were used. TAQ has a type of 

likert scale and consists of team type, leadership, impression of status, mutual support, contagion and 

communication. The maximum score is 140 for this scale. All of the collected data’s are analyzed by 

using, SPSS 18, student t”, “Kruskal Wallis Test”, “one-way analysis of variance”, “LSD multiple 

comparison test.   

 

Sixteen (46.0%) nurses, 34 (24.8%) surgeons, 26 anesthesia technicians (26%) and 14 

anesthesiologists (19.0%) participated in the study. While we have examined the employees 

specifications, 32,8% of employees are between 26-35 ages, 67,2% of employees are women, 31,4% 

of employees have more than 10 years experiences and 51,8% of employees have an experience 

between 1 to 4 years. It was determined that the scores of the employees were good (Average= 122,62; 

Min-Max = 57-140). The educational status, marital status, position, age group and professional 

experience of TAQ were determined to be effective. Again, according to the evaluations of the 

teamwork of the employees, 82 (59.9%) stated that team work was done and 51 (37.2%) were made 

'partly'. The most important factors affecting team work are; different age groups (19.7%) and 

different cultures (16.7%). When the factors affecting team work according to profession members are 

examined; surgeons and anesthesia technicians are "profession members are in different age groups", 

nurses are "profession members coming from different cultures", and anesthesiologists are "not 

focusing on the subject but focusing on the person". Anesthesia specialists-anesthesia technicians (n = 

60; 43.8%) and surgeon-nurses (n = 50; 36.5%) showed the highest level of support among the team 

members when there was a problem in the operating room.  

 

As a result of this study, it is suggested to organize organizations that will allow the employees in the 

operating theater to have a higher level of ECOT and to enable further increase of the support among 

the team members 
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S-8   AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL 

LİSTESİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Araştırma; ameliyathane çalışanlarının, Dünya Sağlık Örgütü güvenli cerrahi kontrol listesi 

kullanımına ilişkin düşüncelerinin ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak 

gerçekleştirildi.Veri toplama aracı olarak kullanılan soru formu; literatür doğrultusunda hazırlanan, 

ameliyathane çalışanlarının, yaş, cinsiyet, meslek, mesleki deneyim, ameliyathanede haftalık çalışma 

süresi gibi kişisel bilgilerini içeren sorular (5 madde), Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kullanımına 

ilişkin düşüncelerini sorgulayan ifadeler (12 madde) ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kullanımına 

ilişkin çalışanların bilgi düzeylerini değerlendiren sorular (10 madde) olmak üzere 3 kısımdan 

oluşmaktadır. Bilgi düzeylerini değerlendiren sorular, Mascherek ve arkadaşları tarafından geliştirilen 

soru formundan uyarlandı. Formun kullanılabilmesi için Anna Mascherek’ten, çalışmanın 

yapılabilmesi için kurumlardan, etik kuruldan ve araştırma kapsamına alınan çalışanlardan gerekli 

izinleralındı.Araştırmanın örneklemini (n=120), Mayıs-Temmuz 2017 tarihleri arasında, bir üniversite 

ve devlet hastanesi ameliyathanelerinde çalışan 48 hemşire (%40), 33 cerrah (%27.5) ve 39 anestezist 

(%32.5) oluşturdu. Örneklem grubunun %50.8’i (n=61) kadın, %40’ı (n=48) 26-35, %34.2’si (n=41) 

36-45 yaş aralığında, %41.7’si (n=50) 10 yıldan fazla, %32.5’u (n=39) 1-5 yıl arası mesleki deneyime 

sahip, %54.2’si (n=65) haftada 40 saatten fazla çalışmakta idi. Çalışanların güvenli cerrahi kontrol 

listesi kullanımına ilişkin düşünceleri sorgulandığında; hemşirelerin %93.8’i (n=45), cerrahların 

%93.9’u (n=31), anestezistlerin %92’3’ü (n=36) güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanımının kolay 

olduğunu, hemşirelerin %97.9’u (n=47), cerrahların (n=33) ve anestezitlerin (n=39) tamamı eğer bir 

ameliyat olmuş olsaydı güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanılmasını istediğini ve güvenli cerrahi 

kontrol listesinin kullanılmasının ameliyathanede tıbbi hataları azalttığını, hemşirelerin %93.8’i 

(n=45), cerrahların %96.9’u (n=32), anestezistlerin %94.9’u (n=37) güvenli cerrahi kontrol listesinin 

ameliyathanede cerrahi güvenlik kültürünün gelişmesini sağladığını, hemşirelerin %87.5’i (n=42), 

cerrahların %90.9’u (n=30), anestezistlerin %87.2’si (n=34) güvenli cerrahi kontrol listesininin 

kullanılmasının ameliyathanede hasta bakımını geliştirdiğini, hemşirelerin %95.8’i (n=46), cerrahların 

%96.9’u (n=32), anestezistlerin %92.3’ü (n=36) güvenli cerrahi kontrol listesinin ameliyathanede 

verimliliği arttırdığını, hemşirelerin %12.5’u (n=6), cerrahların %21.2’si (n=7), anestezistlerin %30.8’i 

(n=12)’si güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanılmasının zaman kaybına neden olduğunu, 

hemşirelerin %97.9’u (n=47), hemşirelerin %95.8’i (n=46), cerrahların %90.9’u (n=30), 

anestezistlerin %84.6’sı (n=33) güvenli cerrahi kontrol listesi kullanılmasının ekip çalışmasını 

geliştirdiğini, hemşirelerin %89.6’sı (n=43), cerrahların %81.8’i (n=27), anestezistlerin %71.8’i 

(n=28) güvenli cerrahi kontrol listesi kullanılmasının ameliyathane çalışanları arasındaki iletişimi 

geliştirdiğini, hemşirelerin %39.6’sının (n=19), cerrahların %33.3’ünün (n=11), anestezistlerin 

%41’inin (n=16) güvenli cerrahi kontrol listesi kullanımının ameliyathanedeki hiyerarşik düzeni 

azalttığını, hemşirelerin %97.9’unun (n=47), cerrahların %96.9’unun (n=32), anestezistlerin 

%79.4’ünün (n=31) güvenli cerrahi kontrol listesini kullanmaktan memnun olduklarını, hemşirelerin 

%93.8’inin (n=45), cerrahların %84.9’unun (n=28), anestezistlerin %84.6’sının (n=33) güvenli cerrahi 

kontrol listesini iyi kullanabildiklerini düşündükleri görülmektedir. Ameliyathane çalışanlarının 

güvenli cerrahi kontrol listesine ilişkin bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde, 10 soruya verilen doğru 
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yanıt ortalamaları hemşire ekibi için 4.375±1.160, cerrahi ekip için 4.879±1.431, anestezi ekibi için 

4.795±1.080 olarak bulundu. Grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı 

(F=2.087;p=0.129>0.05) Ameliyathane çalışanları Güvenli Cerrahi Kontrol listesinin kullanılmasıyla 

ilgili olumlu düşüncelere sahip olmakla birlikte, listenin kullanımıyla ilgili bilgi düzeyleri yetersizdir. 
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Descriptive research was performed to evaluate the opinions and the level of knowledge of operating 

room (OR) staff about the WHO Surgical Safety Checklist. 

The questionnaire used in the study includes three sections: personal information (5 questions) such as 

age, gender, occupation, professional experience, weekly working time, items about the opinions (12 

questions), and the knowledge questions regarding the WHO Checklist (10 questions). The knowledge 

questions were adapted from the questionnaire developed by Mascherek et al. after permission from 

Mascherek. Permits were obtained from the institutions, the ethics committee and the staff included in 

the research. 

The sample of the study (n = 120), included 48 nurses (40%), 33 surgeons (27.5%) and 39 anesthetists 

(32.5%), working in university and state hospital ORs between May and July 2017. 50.8% (n = 61) of 

the sample group were female, 40% (n = 48) were between 26-35, 34.2% (n = 41) were between 36-45 

years, 41.7% had more than 10 years, 32.5% (n = 39) had 1-5 years of professional experience and 

54.2% (n = 65) were working more than 40 hours per week. 93.8% (n=45) of the nurses, 93.9% 

(n=31) of the surgeons and 92.3% (n=36) of the anesthetists reported they were able to use the 

checklist easily, 97.9% (n=47) of nurses, all surgeons (n=33) and anesthetists (n=39) wanted checklist 

to be used if they had had an operation, and believe using checklist reduce medical errors, 93.8% 

(n=45) of the nurses, 96.9% (n=32) of the surgeons and 94.9% (n=37) of the anesthesiologists believe 

checklist enables the safety culture to develop, 87.5% (n=42) of the nurses, 90.9% (n=30) of the 

surgeons and 87.2% (n=34) of the anesthetists think checklist improve the patient care, 95.8% (n=46) 

of the nurses, 96.9% (n=32) of the surgeons and 92.3% (n=36) of the anesthetists believe checklist 

increase the efficiency in the OR, 12.5% (n=6) of the nurses, 21.2% (n=7) of the surgeons and 30.8% 

(n=12) of the anesthetists consider using checklist cause the time loss, 95.8% (n=46) of the nurses, 

90.9% (n=30) of the surgeons and 84.6% (n=33) of the anesthetists conceive checklist cause increased 

teamwork, 89.6% (n=43) of nurses, 81.8% (n=27) of surgeons and 71.8% of the anesthesiologists 

believe checklist increase communication in the OR, 39.6% (n=19) of nurses, 33.3% (n=11) of 

surgeons, 41% (n=16) of anesthetists deem checklist reduce the hierarchical order in the OR, 97.9% 

(n=47) of the nurses, 96.9% (n=32) of the surgeons, 79.4% (n=31) of the anesthetists were pleased to 

use checklist, 93.8% (n=45) of the nurses, 84.9% (n=28) of the surgeons and 84.6% (n=33) of the 

anesthetists believe they were able to use it well. Mean scores of the correct answers for 10 knowledge 

questions were found 4.375 ± 1.160 for the nurse team, 4.879 ± 1.431 for the surgical team, and 4.795 

± 1.080 for the anesthesia team. The difference between the group mean values were not statistically 

significant (F = 2.087; p = 0.129> 0.05).  

The OR staff has positive opinions but insufficient knowledge about the WHO checklist.  

 

 

 

 

 

 

 

  



325 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-9    AMELİYATHANE PERSONELİNİN ISIL KONFORUNU ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

 

Azize KARAHAN
1
, Elif BUDAK ERTÜRK

1
, Ziyafet UĞURLU

1
, Hayriye ÜNLÜ

1
, Nükhet 

AKOVALI
2
, Aylin TEPE

3
, Nalan ÖZHAN ELBAŞ

1
 

 
1
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

2
Başkent Üniversiresi 

Ankara Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 
3
Başkent Üniversiresi Ankara 

Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü,  

Çalışan sağlığı ve iş verimi açısından çalışma ortamının önemli bileşenlerden biri ısıl (termal) 

konfordur. Bu araştırmanın amacı, ameliyathane personelinin ısıl konforunu etkileyen faktörleri 

belirlemektir.Tanımlayıcı türde olan bu çalışma bir vakıf üniversite hastanesinin ameliyathane’sinde 

Kasım 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın gerçekleştirildiği hastane 

350 yataklı olup, toplam 14 ameliyat odası bulunmakta, günlük 55 ameliyat gerçekleştirilmekte ve 

cerrahlar dışında 84 kişi çalışmaktadır. Araştırmanın örneklemini ameliyata giren anestezist, hemşire, 

aneztezi teknikerleri, ameliyathane teknisyen ve teknikerleri oluşturmuş ve toplam 68 kişiye 

ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak soru formu ve izlem formlarından yararlanılmıştır. Isıl konforlu 

ölçmeye yönelik olarak Tahmini Ortalama Oy indeksi kullanılmıştır. Araştırma için üniversitenin 

Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu’ndan, hastanenin başhekimliğinden ve çalışanlardan gerekli izinler 

alınmıştır. Ameliyathane çalışanlarına çalışmanın amacı açıklandıktan sonra soru formları verilmiş, 

ısıl konfora yönelik algıları, stres düzeyleri, timpanik termometre aracılığıyla vücut ısıları; ameliyat 

süresi, ameliyathane ışıklarının mesafesi ve her bir ameliyathanenin elektronik panelinden ortam ısısı, 

nemi, ameliyathane ortamına verilen ve çekilen hava hacmi ameliyatın başında, ameliyat esnasında ve 

ameliyat bitiminde kaydedilmiştir. Veriler SPSS 17.00 Paket Programına aktarıldıktan sonra 

tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, t testi ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.Çalışmaya 

katılanların %11.8’i anestezist, %14.7’si hemşire, %48.5’i ameliyathane teknikeri/teknisyeni ve %25’i 

anestezi teknikeri; yaş ortalaması 31.69±9.09, meslekte çalışma süresi 8.95±7.2, ameliyathanede 

çalışma süresi 8.47±7.00’dir. Çalışanların ısıl konfor ortalaması -0,44±1.3, vücut ısısı ortalaması 

36.3±0.4, ameliyathane ısı ortalaması 21.07±1.3, ameliyathane nem ortalaması 20.32±6.0, 

ameliyathane ortamına verilen ve çekilen hava hacmi ortalaması sırası ile 2665,8±752.2, 

1464,60±627.38 olarak bulunmuştur. Havalandırma ile ilgili sorun yaşayanların %41.2’si 

havalandırmanın etkin çalışmadığını, nem ile ilgili sorun yaşayanların %45.5’i ortamın bazen fazla 

kuru, bazen de aşırı nemli olduğunu, hava kalitesine yönelik sorun yaşayanların %81’i havayı 

yeterince temiz hissetmediği ve farklı kokuların geldiğini, ameliyathane ısısı ile ilgili sorun 

yaşayanların %43.8’’i aşırı sıcak ya da soğuk olabildiğini, ameliyathane giysileri ile ilgili sorun 

yaşayanların %36.4’ü terlettiği ve bunalttığını belirtmişlerdir. Bu sorunların iş verimini azalttığı 

(%36.2), sağlık sorunlarına neden olduğu (%33.3) ve gerginlik, stres ve huzursuzluğa yol açtığı 

(%30.5) belirtilmiştir. Çalışanların %33.8’inin ısıl konforunun normal sınırlar içinde olduğu, 

erkeklerin kadınlara göre, ameliyathane teknisyen/teknikerlerinin diğer meslek gruplarına göre, 

ortaokul mezunlarının daha fazla eğitimi olanlara göre, ek koruyucu giysi giymeyenlerin giyenlere 

göre, ameliyathane ortamının sıcaklığı ve havalandırması ile ilgili sorun yaşamayanların yaşayanlara 

göre ısıl konforu daha iyidir (p<0.05). Ameliyathane ortamından çekilen hava hacmi ortalaması ile 

çalışanların ısıl konfor ortalaması arasında pozitif yönde ve zayıf düzeyde bir ilişki bulunmuştur 

(r:0.245, p=0.044). Sonuç olarak ısıl konfor algısı bireysel olmakla birlikte ameliyathane ortamının 

havalandırma koşulları ve giysiler ile ilgili yaşanan sorunlar ısıl konforu olumsuz etkilemekte; ısıl 

konforun olmaması ise çalışan sağlığı ve iş verimi olumsuz etkilemektedir. Çalışanların ısıl konforu 

artırmaya yönelik önerileri ise havalandırma sistemine yönelik iyileştirmelerin yapılması (%69.8) ve 

giysilerin özellik ve kalitesinin artırılması (%30.2) şeklindedir. 
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Thermal comfort is an important component of the work environment in terms of employee health and 

work productivity. The aim of this study was to identify the factors affecting the thermal comfort of 

the operating theater staff. 

This descriptive study was conducted in the operating theater of a private university hospital between 

November 2016 and April 2017. The hospital where the study was conducted had 350 beds and 14 

operating theaters in total with 55 daily surgical procedures and 84 staff in addition to the surgeons. 

The population of the study consisted of anesthesiologists, nurses, anesthesia technicians, operating 

theater technicians and technical staff. We were able to reach 68 subjects. A questionnaire form and 

follow-up forms were used as the data collection tools. The Predicted Mean Voting Index was used to 

measure thermal comfort. The necessary approvals were obtained. The operating theater staff were 

given questionnaires after the aim of the study was explained. The thermal comfort perception, stress 

levels, body temperature (with a tympanic thermometer), surgery duration, the distance of the 

operating theater lights, the environment temperature and humidity (from the operating theater 

electronic panel), and the air volume given to and drawn from the operating theater were recorded at 

the beginning and end of and during the surgery. The data were evaluated with the SPSS 17.00 

Software Program.The distribution of our subjects as follows: 11.8% anesthetists, 14.7% nurses, 

48.5% operating room technicians and 25% anesthesia technicians. The mean age was 31.69±9.09 

years, the working duration in the profession 8.95±7.2 years, and the working duration in the operating 

theater 8.47±7.00 years. The mean thermal comfort of the employees was -0.44±1.3, mean body 

temperature 36.3±0.4 and operating theater mean temperature 21.07±1.3 degrees. The operating 

theater mean humidity was 20.32±6.0, and the mean volume of air given to and drawn from the 

operating theater environment 2665.8±752.2, 1464,60±627.38, respectively. Ineffective ventilation 

was stated by 33.3% of those who experienced problems with the ventilation, 45.5% of those with 

humidity problems felt that the environment was sometimes too dry and sometimes too humid, 81% of 

those who had air quality problems expressed that they did not feel the air clean enough and smelt 

different smells, 43.8% of those who had problems with the operating theater temperature expressed 

that it could be extremely hot or cold, and 36.4% of those who had problems with operating theater 

clothes expressed that they sweated or felt very uncomfortable. These problems were reported to 

decrease work productivity (36.2%), cause health problems (33.3%), and result in anxiety, stress and 

discomfort (30.5%). In conclusion, the problems experienced with the ventilation conditions of the 

operating theater environment and clothing affect thermal comfort negatively while the lack of thermal 

comfort seemed to have an unfavorable effect on employee health and work productivity 
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Amaç: İş kazalarının, işe bağlı yaralanmaların ve meslek hastalıklarının azaltılmasının yolu öncelikle 

koruyucu hizmetlerdir. Ameliyathanede çalışan sağlık çalışanlarının Kesici Delici Cisim (KDC) 

yaralanması riski diğer birimlerde çalışanlara göre daha fazladır. Çok uzun, çok invazif ve kan 

kaybının fazla olduğu ameliyatlarda yaralanma riski daha da artmaktadır.Özellikle bu yaralanmalardan 

biride bistürü yaralanmasıdır. Bistüri yaralanması bistüri sapına, bistüri ucunu (bıçak) yerleştirirken 

veya çıkartırken,bistüriyi elden ele geçirirken, doku elle ayrılırken, diseksiyon yapıldığında, bistüri 

kullanmadan hemen önce ya da kullandıktan sonra ameliyat alanına rastgele bırakıldığında, dolu veya 

kötü yerleştirilmiş atık kutusuna kullanılmış bistüri uçları atılırken oluşmaktadır.Günümüzde 

kullananların kesici alet yaralanmasını önlemek amacıyla mekanik bariyerlerin bulunduğu aletler 

tasarlanmıştır. En yaygın kullanılan güvenli veya korumalı bistüri ismi verilen alettir ve bu alet ile 

kullanılan yöntem elsiz teknik yöntemidir. Cerrahi alandaki aletlerin el değmeden kullanılması 

yaralanmaları büyük oranda azaltmaktadır. Bu araştırma, ameliyathanelerde çalışan hemşirelerin 

yaralanma riskini azaltmak veya önlemek amacıyla tasarlanmış elsiz teknik yöntemine yönelik 

deneyimlerini ve bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçların 

ameliyathanede çalışan hemşirelere ve yöneticilere çalışan güvenliğine yönelik iyi uygulama örneği 

olan elsiz teknik kullanımını arttırmada yol göstermesi planlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem:Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini Kocaeli ve İstanbul ilinde faaliyet de 

bulunan dört kamu hastanesinin ameliyathanesinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 74 

hemşire oluşturmuştur. Ağustos 2017-Eylül 2017 tarihleri arasında yürütülmüştür.Veriler 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşan soru formu , demografik özellikler formu, 

bilgilendirme ve onam formu ile toplanmıştır.Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir.Verilerin değerlendirilmesinde yüzdeleme, frekans, aritmetik ortalama, T- testi 

istatistiki olarak kullanıldı. 

Bulgular:Araştırmaya katılan hemşirelerin % 75 ‘i kadın ,% 37,8 ‘inin 36-45 yaş aralığında 

olduğu,%72 ,9 ‘unun lisans mezunu olduğu,%78’nin evli,%64,8’nin mesleki deneyiminin 9 yıl ve 

üzeri olduğu ,% 51,5’inin elsiz teknik hakkında bilgi sahibi olduğu,% 69,9’nun elsiz tekniği 

kullanmadığı,%51,3 ameliyat bitiminde elsiz tekniği kullandığı %40 ‘nın bistüri ile yaralandığı ve 

%60’nın çalışan güvenliği birimi ve enfeksiyon kontrol komitesine bilgi vermediği 

saptanmıştır.Demografik değişkenler ile elsiz teknik kulanımı arasında yapılan gruplar arası 

karşılaştırmada mesleki kıdem 9 yıl ve üzeri olan ile yaş aralığı 36-45 olanlarda istatistiki olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).Cinsiyet ve eğitim durumu ise anlamsız fark göstermiştir (p>0,05).  

Sonuç: Kesici alet yaralanmaların önlenmesi sağlık profesyonellerinin ve hastane yönetimlerinin 

sorumluluğudur. Sağlık çalışanları kesici yaralanmalar sebebiyle ciddi oranda risk altında olmayı 

sürdüreceklerdir. Bu riskleri en aza indirmek için kurumun politikaları olmalı, alt yapı desteği 

sağlanmalı, gerekli önlemler alınmalı ve bu önlemler denetlenmelidir. Fakat özellikle sağlık çalışanları 

kendi üzerlerine düşenleri eksiksiz yapmalıdır. 
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Objective: Reducing occupational accidents, work-related injuries and occupational diseases is the 

primary preventive service. Health care workers working in the operating room are more at risk of 

injuries to the Cutter Driller (KDC) than other workers. It is very long, very invasive, and the risk of 

injury increases even more when the blood loss is high. Often these injuries lead to injury of the scalp. 

A bruise injury occurs when the tip of the bisturis used for a full or poorly placed waste box is thrown 

when the bisturium is stuck, when the bistula is inserted or removed, when the bisturia is taken from 

the hand, when the tissue is manually removed, when the dissection is done, immediately before using 

the bisturia, .The devices in which the mechanical barriers are installed are designed to prevent the 

injuries of the cutting tool today. The most commonly used secure or protected blade is a given tool, 

and the method used with this tool is a manual technique. The use of hand tools in the surgical field is 

greatly reducing injuries. This study was conducted to determine the level of knowledge and 

experience of the nursing technician who was designed to reduce or prevent the risk of injury to nurses 

working in the operating room. It is planned that the results obtained without working will lead to the 

increase of the usage of handless technique which is a good application example for the nurses 

working in the operating room and working for the managers. 

Materials and Methods: This descriptive study consisted of 74 nurses working in the operating room 

of four public hospitals operating in Kocaeli and İstanbul and accepting to participate in the study. 

August 2017-September 2017. The data were collected by the researchers in the form of questionnaire, 

demographic characteristics form, informing and confirmation form in the direction of the literature. 

The collected data were analyzed using the SPSS 20 packet program. In the evaluation of the results, 

the percentage, frequency, arithmetic mean, T - test statistic. 

Result: It was found that 75% of the nurses participating in the research were female, 37.8% were in 

the age range of 36-45, 72% of them were graduated, 78% were married, 64.8% 51.5% had knowledge 

about handwashing technique, 69.9% did not use handwashing technique, 51.3% had used 

handwashing at the end of surgery, 40% were injured with bisturi and 60% (p <0,05). There was a 

statistically significant difference between the groups between the demographic variables and the 

handicapped technical use in the age groups with the occupational seniority of 9 years and above and 

the age range of 36-45 (p <0,05). (p> 0,05). 

Conclusion: Prevention of cutter injuries is the responsibility of health professionals and hospital 

administrations. Health care workers will continue to be at serious risk due to cutter injuries. In order 

to minimize these risks, institutional policies should be provided, infrastructure support should be 

provided, necessary measures should be taken and these measures should be supervised. But health 

workers in particular must do their part completely. 
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Araştırma, ameliyathanelerde çalışan hemşirelerin iş yükü algıları ve tıbbı hataya eğilimlerinin 

belirlenmesi için tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yapılmıştır. Araştırma ülkemizde üç farklı ilde bulunan 

hastanelerin ameliyathanelerinde çalışan toplam 76 ameliyathane hemşiresi ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma verileri Haziran 2017-Eylül 2017 tarihleri arasında yüz yüze toplanmıştır.Veri toplama 

araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği, Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim 

Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul, kurum izni ve araştırmaya katılmayı 

kabul eden hemşirelerden izin alınmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ki-

kare, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis ve Spearman Korelasyon analizleri kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamaları 35.09±6.32 olup %80.3’ü (n=61) kadındır. 

Katılımcıların %40.8’i (n=31) önlisans mezunu, %48.7’sinin (n=37) ameliyathanedeki çalışma süresi 

1-5 yıl ve %85.5’inin (n=65) haftalık çalışma süresi 40 saat ve üzeridir. Tıbbi hata ile karşılaşma 

oranları %65.8 (n=50) olup, tıbbi hata ile karşılaşanların %62’sinin (n=31) 1-3 kez karşılaştığı 

belirlenmiştir. Katılımcıların bireysel iş yükü algı ölçeği puan ortalamaları 103.23±9.33 iken tıbbi 

hataya eğilim ölçeği puan ortalamaları 225.59±12.75’tir. Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği Birim Desteği 

alt boyutu ile Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği İlaç-Transfüzyon Uygulamaları alt boyutu 

arasında ilişki saptanmıştır. Hemşirelikte Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği “İletişim” alt boyutu ile 

“Hastane Enfeksiyonları” alt boyutu, “İlaç-Transfüzyon Uygulamaları” alt boyutu, “Hasta İzleme ve 

Malzeme Güvenliği” alt boyutu ve “Düşmeler” alt boyutu arasında ilişki saptanmıştır. “İlaç ve 

Transfüzyon Uygulamaları” alt boyutu ile “Hastane Enfeksiyonları” alt boyutu arasında ilişki 

belirlenmiştir. “Birim Desteği” arttıkça ilaç-transfüzyon uygulamalarında tıbbi hataya eğilimin 

azaldığı (r=0.234, p<0.05), ilaç ve transfüzyon uygulamalarında tıbbi hataya eğilim azaldıkça ise 

hastane enfeksiyonlarıyla ilişkili tıbbi hataya eğilimin azaldığı (r=0.556, p<0.05) saptanmıştır. İletişim 

arttıkça ilaç-transfüzyon uygulamaları (r=0.545, p<0.05) ve hastane enfeksiyonlarıyla ilişkili (r=0.477, 

p<0.05) tıbbi hataya eğilimin azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca iletişim arttıkça, hasta izleme ve malzeme 

güvenliği (r=405, p<0.05) ve düşmelerle ilişkili (r=0.581, p<0.05) tıbbi hataya eğilim azalmaktadır.  

Ameliyathane hemşirelerinin tıbbi hataya eğilimlerinin azalmasında çalışma ortamındaki yeterli teknik 

donanımın ve olumlu iletişimin önemli etmenler olduğu görülmektedir. Karmaşık yapıya sahip olan 

ameliyathaneler teknik açıdan yeterli olmalı ve çalışan iletişimini ve memnuniyetini arttıracak 

planlamalar yapılmalıdır. Böylece ameliyathanelerin hasta-çalışan güvenliği açısından daha güvenli 

olabileceği ve tıbbi hataların azalacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: ameliyathane, hemşire, 

tıbbi hata, iş yükü. 
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The study has been carried out in a descriptive manner to determine the workload perceptions of 

operating nurses and their tendency towards malpractice. 

The study was designed descriptive and cross-sectional.The research has been conducted with a total 

of 76 operating nurses working in the operating rooms of the hospitals located in three different 

provinces in our country. The research data have been collected in a face to face manner between June 

2017 and September 2017. As data collection tools; Personal Information Form, Individual Workload 

Perception Scale, Malpractice Trend Scale in Nursing have been used. In order to conduct the 

research, the permission has been taken from the nurses who participate in the study and from the 

ethics committee and from the institution. In terms of the evaluation of the research data, number, 

percentage, x-square, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis and Spearman Correlation analyses have been 

used. 

The average age of the nurses participating in the study is 35.09±6.32 and 80.3% (n=61) of them are 

females. 40.8% (n=31) of the participants have an associate degree, the working time of 48.7% (n=37) 

of the participants is 1-5 years and for 85.5% (n=65) of the participants weekly working time is 40 

hours and over. The rate of confronting with a malpractice is 65.8% (n=50) and it has been determined 

that 62% (n=31) of the ones who have confronted with a malpractice have confronted with it for 1-3 

times. The point average of the individual workload perception scale of the participants is 103.23±9.33 

while the point average of the tendency towards malpractice scale is 225.59±12.75. The relationship 

between the individual workload perception scale sub-dimension of unit support and the subscale of 

Malpractice Trend Scale in Nursing “Drug-Transfusion Applications” sub-dimension has been 

determined. The relationship between Malpractice Trend Scale in Nursing sub-dimension of 

“Communication” and the sub-dimensions of:“Hospital Infections”,“Drug-Transfusion 

Applications”,“Patient Monitoring and Material Safety” and “Falling” have been determined. The 

relationship between sub-dimension of “Drug-Transfusion Applications” and sub-dimension of 

“Hospital Infections” have been determined. It has been determined that as the unit support increases, 

the tendency towards malpractice decreases (r=0.556, p<0.05) and that the tendency towards 

malpractice related to hospital infections decreases (r=0.556, p<0.05) as the tendency towards 

malpractice related to drug-transfusion applications. It has been determined that as communication 

increases, as the tendency towards malpractice related to drug-transfusion applications (r=0.545, 

p<0.05) and related to to hospital infections decreases (r=0.477, p<0.05). In addition, as 

communication increases the tendency toward malpractice decreases related to patient monitoring and 

material safety (r=405,p<0.05) and fallings (r=0.581,p<0.05).  

It has been seen that existence of appropriate technical equipment and positive communication in the 

working environment are important factors in terms of reducing the tendency of the operating nurses 

towards malpractice. Operating rooms with complex structures should be technically sufficient and 

plannings should have been done in order to increase employee communication and satisfaction. It has 

been considered that this would contribute to making operating rooms safer in terms of patient-

employee safety and it could help to reduce the malpractice. Keywords: operating room, nurse, 

malpractice, workload 
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Bir hastane içinde ameliyathaneler orantısız olarak atık üretimine katkıda bulunurlar. 

Ameliyathanelerde oluşan atıkların toplam hastane atıklarının % 20-33'ünü oluşturduğu tahmin 

edilmektedir. Bu çalışmada ameliyathanede günlük atık miktarının incelenmesi amaçlandı. 

Çalışma İzmir ilinde; bir eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi, üroloji ve ortopedi klinikleri 

ameliyat salonlarında gerçekleştirildi. Veriler, 2017 yılı ekim ayında 5 gün süresince toplandı. 55 

ortopedi, 47 üroloji ve 50 genel cerrahi vakaları örneklemi oluşturdu. 152 ameliyat sonucu oluşan atık 

miktarları incelendi ve kliniklere göre günlük atık miktarları tespit edildi. Cerrahi atıklar kategorilere 

ayrıldı. Dönüştürülebilir atıklar, tıbbi atıklar, tekrar kullanılabilen örtüler, kesici-delici malzemeler ve 

mavi steril ambalajlar (wrapler) halinde sınıflandırıldı. Veri toplamada her ameliyat tamamlandıktan 

ve hasta ameliyathaneden ayrıldıktan sonra, her atık torbasının ağırlığı ölçüldü. Verilerin SPSS 16 ile 

sayı, yüzde, ortalama, standart sapma analizleri yapıldı. 

Bir günlük ortopedi ameliyatları sonucu oluşan atıklar incelendiğinde; dönüştürülebilir atıkların 

ortalaması 310 gr, mavi steril ambalajların (wrap) ortalaması 1494,17 gr ve tıbbi atıkların ortalaması 

1455 gr bulunmuştur. Ortopedi kliniği ameliyatları toplam atık miktarının bir günlük ortalaması 

3181,82 gr ( en az 900 gr, en fazla 7900 gr)’ dır. Bir günlük üroloji ameliyatları incelendiğinde; 

dönüştürülebilir atıkların ortalaması 654,62 gr, mavi steril ambalajların (wrap) ortalaması 1931,54 gr 

ve tıbbi atıkların ortalaması 2460,77 gr bulundu. Üroloji kliniği ameliyatları toplam atık miktarının bir 

günlük ortalaması 5176,92 gr ( en az 400 gr, en fazla 29500 gr)’ dır. Bir günlük genel cerrahi 

ameliyatları incelendiğinde; dönüştürülebilir atıkların ortalaması 323,33 gr, mavi steril ambalajların 

(wrap) ortalaması 1142,22 gr ve tıbbi atıkların ortalaması 1312,22 gr bulundu. Genel cerrahi kliniği 

ameliyatları toplam atık miktarının bir günlük ortalaması 2777,78 gr (en az 1100 gr, en fazla 7800 gr)’ 

dır.  

Ortopedi, üroloji ve genel cerrahi ameliyatları sonrası ortaya çıkan atıkların bir günlük miktarları 

incelendiğinde; dönüştürülebilir atıklar (mavi steril örtüler dahil) 2013,53 gr ve tıbbi atıklar 1802,76 gr 

olduğu görüldü. Geri dönüşebilen atık miktarı, tıbbi atık miktarından daha fazladır. Kesici-delici 

atıklar hariç, ayrıştırılabilen tüm atıkların etkin bir biçimde ayrıştırıldığı tespit edildi. Bu sonuca göre, 

ameliyathane çalışanlarının atık yönetimi sürecini çok iyi yönettiklerini söylemek mümkündür. 
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Within a hospital, operating rooms contribute disproportionately to waste generation. It is estimated 

that the wastes generated in the operating rooms constitute 20-33% of total hospital wastes. The 

purpose of this study was to investigate the amount of daily waste in the operating room. The study 

was conducted in İzmir province; an education and research hospital, general surgery, urology and 

orthopedics clinics were performed in the operating rooms. The data were collected during 5 days in 

October, 55 orthopedics, 47 urology and 50 general surgery cases. 152 post-operative waste quantities 

were analyzed and daily waste quantities were determined according to clinics. Surgical wastes were 

divided into categories. Recyclable wastes, medical wastes, laundered linens, sharps, and blue sterile 

packs (wrap). Once the data were collected in each case, and after the patient had left the operating 

room, the weight of each waste bag was measured. Number, percentage, mean, standard deviation 

analysis of the data were performed with SPSS 16. When the wastes formed as a result of one day 

orthopedic surgeries are examined; the average of recyclable wastes is 310 gr, the average of blue 

sterile wrap is 1494.17 gr and the average of medical wastes is 1455 gr. Orthopedic clinic operations 

have a daily average of 3181,82 gr (at least 900 gr, at most 7900 gr) of total waste volume. When one 

day urology surgeries are examined; the average of recyclable wastes was 654.62 gr, the average of 

blue sterile packs (wrap) was 1931.54 gr, and the average of medical wastes was 2460.77 gr. Urology 

clinic operations have a daily average of 5176.92 gr (at least 400 gr, at most 29500 gr) of total waste 

volume. When one day general surgery surgeries are examined; the average of recyclable wastes was 

323.33 gr, the average of blue steril packs (wrap) was 1142.22 g and the average of medical waste was 

1312.22 gr. General surgery clinic surgeries have a daily average of 2777,78 gr (at least 1100 gr, at 

most 7800 gr) of total waste volume. 

When one day's quantities of waste arising after orthopedics, urology and general surgery operations 

are examined, 2013.53 gr of recyclable wastes (including blue sterile wraps) and medical waste were 

found to be 1802.76 gr. The amount of waste that can be recycled is more than the amount of medical 

waste. It has been determined that all of the decomposable wastes, except cutting-piercing wastes, are 

effectively decomposed. According to this result, it is possible to say that the workers of the operating 

room manage the waste management process very well 
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S-13    AMELİYATHANEDE HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ: BİR META ANALİZ 
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1
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2
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Sağlık bakım kalitesinin yükseltilmesinde hasta güvenliğinin sağlanması büyük önem taşır. 

Ameliyathanede genel güvenlik sorunlarının çözülmesi, etkili iletişim, takım çalışması, olay 

bildirimleri, çalışanların süpervizyon yönetimi birer hasta güvenliği boyutudur. Bu çalışmada 

ameliyathanede hasta güvenliği kültürünü inceleyen araştırmalarla bir meta analiz hazırlamak 

amaçlandı.  

Ocak 2014- Haziran 2017arasında, ulusal/uluslararası hakemli bir dergi tarafından yayınlanmış, 

ameliyathanede hasta güvenliği kültürünü konu alan araştırmalar meta analiz kapsamına alındı. 

Literatür incelemesi “hasta güvenliği, hemşirelik, ameliyathane, bakım, hasta güvenliği kültürü, 

ameliyathanede hasta güvenliği kültürü” sözcükleri ve bu sözcüklerin İngilizce karşılıkları sözcükleri 

ile yapıldı. Literatür taraması sonucunda CİNAHL 91, Ovid 19, Medline 18, ProQuest Central 10, 

Sage Journals 12, Science Direct 21, Google Scholar 488 toplamda 659 çalışmaya ulaşıldı. Dahil etme 

kriterlerine uygun 4 araştırma meta analiz kapsamına alındı. Makalelerin metodolojik kaliteleri 

Nahcivan ve Secginli (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Joanna Briggs Institute tarafından 

önerilen Tanımlayıcı/Vaka Serileri (Kesitsel, İlişki arayıcı, Karşılaştırmalı) Mastari Kritik 

Değerlendirme aracı” ile yapıldı. Tanımlayıcı Meta Analiz Yöntemi ile veriler sayı ve yüzde olarak 

hesaplandı. 

Bu meta analizin örneklemini 1094 ameliyathane çalışanı oluşturdu. Örneklemin % 43.4’ünü 

doktorlar, %22.7’sini hemşireler oluşturmaktadır. Genel güvenlik algısı %53, ünite içinde takım 

çalışması %48, organizasyonel öğrenme ve gelişim %46, olay raporlama sıklığı %27 geri bildirim ve 

iletişim hataları %49, hastane yönetiminin hasta güvenliğine destek vermesi %37 olarak belirlendi.   

Ameliyathanede hasta güvenliği kültürünün gelişmemiş olması yeni planlamalar ve girişimler 

gerektirir, kaliteyi düşürür, hastaların kötü olaylarla karşılaşmasına ve yeni bir yaralanmaya neden 

olabilir. Hasta güvenliğini sağlamak için federal, kurumsal, bireysel önlemlerin alınması ve 

çalışanlarda farkındalık geliştirilmesi önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-13   PATIENT SAFETY CULTURE IN THE OPERATING ROOM: A META 

ANALYSIS 
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Patient safety has a great importance for the quality of health care increased. Solving general safety 

problems in the operating room, effective communication, teamwork, event notifications, supervision 

of the employees are the patient safety dimension.In this study, it was aimed to prepare a meta analysis 

in the operating room with researching the patient safety culture.  

In January 2014-June 2017, research on the operative patient safety culture, published by a 

national/international journal, was included in the meta-analysis.Literature search was done with 

Turkish and English which words of “operating room, care, patient safety culture”. Searching seven 

databases of CİNAHL 91, Ovid 19, Medline 18, ProQuest Central 10, Sage Journals 12, Science 

Direct 21, Google Scholar 488 a total of 659 studies and four articles were identified as eligible for 

meta analysis. The methodological quality of the studies was made with Turkish JBI-MAStARI 

Critical Appraisal checklist. The descriptive meta-analysis method was used to calculate the number 

and percentage. 

The sample of this study create of 1094 operating room employees who 43.4% physicians, 22.7 % 

nurses, 33.9% other employees. Detected of general safety perception 53%, teamwork within hospital 

units 48%, organizational learning improvement %46, feedback and communication errors %49, 

hospital management support for safety 37%, frequency of event reporting 27%.  

Evil patient safety culture in the operating room requires new planning and interventions, deducts 

quality, causes adverse events and a new injury for patients. It should take federal, institutional, 

individual precautions and be raising awareness among employees to ensure patient safety will have 

positive results.  
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S-14     AMELİYATHANEDE HEMŞİRELERİN BRANŞLAR ARASI ROTASYON 
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Ameliyathane ekip çalışmasının en önemli olduğu sağlık birimlerinden biridir. Cerrahi işlemin 

başlaması için gerekli olan ameliyat odası hazırlığı, ameliyat için malzeme temini, ameliyatta 

kullanılacak özellikli malzemelerin kullanım şekilleri gibi faktörlerin kontrolü ve temini ameliyathane 

hemşiresi tarafından yapılmaktadır. Bu araştırma ameliyathanede hemşirelerinin branşlar arası 

rotasyon yapmasının cerrahi ekibin mesleki stres ve performansına etkisinin olup olmadığının 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma evreni 1-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında İzmir Tepecik 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan ameliyathane hemşireleri, uzman doktorlar ve asistan 

doktorlar olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan, çalışma süresince izinli ya da 

raporlu olmayan ameliyathane hemşireleri, uzman doktor ve asistan doktorlar çalışmanın örneklemini 

oluşturmuştur(N=112). Veriler anket yöntemiyle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır.Veri toplama aracı 

olarak araştırmacı tarafından, doktor grubu ve hemşire grubuna farklı sorulardan oluşan ‘Kişisel Bilgi 

Formu’ hazırlanmıştır. Ankette ikinci bölümü araştırmacı tarafından gerekli literatür taranarak 

oluşturulmuş ameliyathane hemşirelerinde 10 soru, operatör ve asistan doktor grubunda 5 sorudan 

oluşan ameliyathane hemşirelerinin performansa etkisi hakkındaki düşüncelerin sorgulandığı bölüm 

oluşturmaktadır. Son olarak geçerliği Öner tarafından yapılan Spielberger Durumluk Kaygı Ölçeği 

ankette üçüncü bölüme eklenmiştir. Daha sonra veriler bilgisayar ortamına aktarılarak SPSS 17 

istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, 

yüzdelik, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi(Anova) 

uygulanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda Spielberger Durumluk Kaygı Ölçeği’nden alınan puan ortalaması 

50,75±12,61 olarak hesaplanmıştır. Spielberger Durumluk Kaygı Ölçeği’nden asistan ve uzman doktor 

grubunun sürekli çalıştıkları ameliyathane hemşiresi dışında bir hemşire ile çalıştıklarında aldıkları 

puanlara göre %6,7’si ‘hafif’, %70’i ‘orta’, %21,7’si ‘ağır’, %1,7’si ‘panik’ derecesinde, hemşire 

grubunun farklı bir ekiple çalıştıklarında kaygı ölçeğinden aldıkları puanlara göre %34,6’sı ‘hafif’, 

%36,5’i ‘orta’, %28,8’i ‘ağır’ derecesinde kaygı duydukları belirlenmiştir. Hemşire, asistan doktor ve 

uzman doktor grupları arasında kaygı puanı oranları arasında anlamlı bir fark yoktur(p>0,05). 

Grupların kaygı puanları ile yaş, cinsiyet, tecrübe, çalışılan branş arasında anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır. Ayrıca asistan ve uzman doktor grubunun %93,8’i branşa özgü çalışan ameliyathane 

hemşirelerinin ameliyat hızını arttırdığını, %95,6’sı branşa özgü çalışan ameliyathane hemşirelerinin 

ameliyat hazırlığı ve malzeme teminini tam yaptıklarını belirtmiştir. Hemşirelerin %59,6’sı sürekli 

çalıştığı branş dışında bir branşta ameliyata girdiğinde iş performanslarını olumsuz yönde etkilediğini, 

61,5’i ameliyatın bir sonraki aşamasını tahmin etmede zorlandığını ve zamanında malzeme temini 

sağlamada sorun yaşadığını, %92,3’ü sürekli çalıştığı branşta ameliyata girdiğinde motivasyonunun ve 

performansının arttığını belirtmiştir.Ameliyathane hemşirelik mesleği açısından özel bilgi beceri 

gerektiren, teknolojik araç-gereçlerin kullanıldığı, her geçen gün yöntem ve tekniklerin bir yenisinin 

eklendiği, ekip çalışmasının büyük önem taşıdığı birimdir.Ekip memnuniyeti ve konforunun 

sağlanmasında çeşitli faktörler etkilidir. Ameliyat öncesinde ve sırasında ameliyat için gerekli cerrahi 

malzemelerin hazırlığı ve kullanımı, cerrahi asepsinin temel ilkelerinin uygulanması, ameliyata girme, 

vaka takibi yapma, ameliyat masası hazırlama ameliyathane hemşiresinin görevidir. Bu çalışma branşa 

özgü hemşire ile çalışılmaması cerrahi ekip üyelerinde farklı seviyelerde kaygı oluşturduğunu 
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göstermektedir. Bu duruma ek olarak doktor ve hemşirelerde performansa etki ettiği saptanmıştır. 

Ameliyathanelerde hemşirelerin branşa özgü çalışmaları konusunda çalışmalar yapılmalı böylelikle 

ekip memnuniyeti ve konforunun artmasına katkı sağlanmalıdır. 
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S-14   DOES ROTATION OF NURSES BETWEEN SURGICAL BRANCHES EFFECT 

THE STRESS AND PERFORMANCE OF SURGEONS? 
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Operating room is one of the most important health units of team work. The purpose of this study was 

to evaluate whether the nurses' interrotation between the operating rooms had an effect on the 

occupational stress and performance of the surgical team. The operating room nurses (ORN), 

specialist doctors (SD) and assistant doctors (AD) who were volunteer to participate in the study were 

included in the study (n:112) between 1-25 August 2017. The data were gathered by face-to-face 

interview with the questionnaire method. A 'Personal Information Form' consisting of different 

questions for doctor and nurse groups was prepared by the researcher. The second part of the 

questionnaire consisted of 10 questions for the ORN and 5 questions for the SD and AD. Finally, the 

Spielberger State Anxiety Inventory (SSAI) constructed by Öner was added to the third division in the 

questionnaire.Statistical analysis was performed by using SPSS version 17. Frequency, mean, percent, 

standard deviation, independent sample t test and one way analysis of variance (ANOVA) were used 

in the evaluation of the data. The average score of SSAI was calculated as 50.75±12.61. According to 

the scores they have received when working with a nurse other than the regular ORN, the assistant and 

specialist doctor group’s SSAI consistently rated; 6.7% as 'mild', 70% as 'moderate', 21.7% as ‘heavy’ 

and 1.7% ‘panic’ , and the ORN’s SSAI was rated as ;34.6% were 'mild', 36.5% were 'moderate', 

28.8% were 'heavy' concerns while working with different surgical team. There was no significant 

difference between ORP, AD and SD results (p> 0,05). It was determined that there was no 

statistically significant difference between the anxiety scores of the groups according to age, gender, 

experience, and studied branch. In addition, 93.8% of the AD and SD stated that ORN working 

specific to the branch, shortened the time of operation and 95.6% stated that ORN working in the 

spesific branch performed the preparation of the operation equipment properly. 59.6% of the ORN 

stated that they had difficulty while working in the non spesific operation rooms and 61.5% had 

difficulty in anticipating the next stage of surgery and that there was a problem in time while 

supplying the operation equipments. Also, 92.3% of the ORP stated that their motivation and 

performance were increased when they worked regularly in a single surgical branch.  The operating 

room is a unit that requires special knowledge, skills in terms of nursing profession, where 

technological tools are used. So, team work is very important in this unit. ORN has very important 

missions such as; preparations and use of surgical equipments before and during surgery, application 

of basic principles of surgical asepsis, adheration to the procedure and preparation of the operation 

table. This study shows that working with a non specific nurse creates anxiety at different levels of 

surgical team members. Workshops on nurses' specific work in the operating room should be done so 

that contribution to team satisfaction and comfort should be contributed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



338 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 
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Bu çalışma, Antiembolik Çorap Bakım Protokolünü geliştirmek ve geliştirilen protokolün etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla yarı-deneysel çalışma olarak planlanmıştır.  

Çalışma, Şubat 2016-Temmuz 2016 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi cerrahi 

kliniklerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya bu kliniklerde çalışan 27 hemşire katılmıştır. Verilerin 

toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen Hemşire Veri Toplama Formu, Hemşire Gözlem 

Formu, Hasta Gözlem Formu, Hemşirelerin Derin Ven Trombozu ve Antiembolik Çorap Kullanımı 

Konusundaki Bilgi Düzeylerini Değerlendiren Ön Test/Son Test Soru Formu, Antiembolik Çorap 

Bakım Protokol Formu ve Antiembolik Çorap Bakım Protokolü Kontrol Formu kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan 27 hemşireye hastalara antiembolik çorap (AEÇ) giydirilmesi sırasında yaptıkları 

uygulamalara yönelik 3 gözlem yapılmış ve bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. Aynı zamanda 27 

hemşirenin 3 gözlemde çorap giydirdiği toplam 81 hasta üç farklı zaman diliminde gözlenmiştir. 

Araştırmacı tarafından Antiembolik Çorap Bakım Protokolü geliştirilmiş, çalışmaya katılan 27 

hemşireye protokole ilişkin bilgilendirme yapılmış protokolün uygulanması sağlanmıştır. Uygulama 

sonrası tekrar 3 gözlem yapılmış, hemşirelerin bilgi düzeyleri değerlendirilmiş ve çorap giydirdikleri 

81 hasta üç farklı zaman diliminde gözlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde 

protokol uygulama öncesi ve sonrası puanları arasındaki farklılık Wilcoxon Testi ile 

değerlendirilmiştir.  

Hemşirelerin %74.1’i AEÇ kullanımı konusunda güçlük yaşadıklarını belirtmiştir. AEÇ giydirmeden 

önce hastanın bacak ölçümünü yaptığını belirten 23 hemşirenin 7’si mezura ile 13’ünün göz kararı ile 

ve 3’ünün ise hastanın yaşına ve kilosuna bakarak belirlediğini ifade etmiştir. Hemşirelerin protokol 

uygulama öncesi bilgi puan ortalaması 73.54 iken, protokol uygulama sonrası bilgi puan ortalaması 

95.24’e yükselmiştir. Hemşirelerin protokol uygulama öncesi uygulama puan ortalaması 15.30 iken, 

protokol uygulama sonrası uygulama puan ortalaması 92.06‘ya yükselmiştir. Protokol uygulama 

öncesinde; AEÇ giydirdikten 4-6 saat sonra gözlenen hastaların %55.8’inde, çorap giydirildikten 24 

saat sonra gözlenen hastaların %84.4’ünde ve taburculuk öncesi gözlenen hastaların %86.3’ünde 

bacak cildinde problem olduğu saptanmıştır. Ancak bu üç zaman diliminde protokol uygulama sonrası 

yapılan gözlemlerde cilt problemlerinin daha az görüldüğü saptanmıştır. Protokol uygulama 

öncesinde; AEÇ giydirildikten 4-6 saat sonra gözlenen hastaların %2.3’ünde, çorap giydirildikten 24 

saat sonra gözlenen hastaların %3’ünde ve taburculuk öncesi gözlenen hastaların %8.7’sinde bacak 

cildinde AEÇ’ye bağlı yara, egzema vb lezyonların olduğu saptanmıştır. Ancak bu üç zaman diliminde 

protokol uygulama sonrası yapılan gözlemlerde hastaların hiç birinin cildinde deri lezyonu 

görülmediği saptanmıştır.  

Geliştirilen Antiembolik Çorap Bakım Protokolü ve yapılan bilgilendirmenin hemşirelerin bilgi ve 

doğru uygulama düzeylerini artırdığı, bilgilendirme sonrası hasta sonuçlarının olumlu yönde iyileştiği 

görülmüştür. 
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This study was planned as an quassy-experimental study to assess the effect of the “Antiembolism 

Stockings Care Protocol” and information about protocol on the knowledge levels and practices of 

nurses.  

The study was carried out in the surgical clinics of Başkent University Hospital between February-

July 2016. Total 27 nurses employed in these clinics participated in the study. Nurse Observation 

Form, Patient Observation Form, Nurse Data Collection Form, Pretest-Posttest Form Assessing the 

Knowledge Levels of Nurses on Deep Venous Thrombosis and Antiembolism Stockings Usage, 

Antiembolism Stockings Care Protocol Form and Antiembolism Stockings Care Protocol Control 

Form developed by the researcher were utilized in data collection. Three pre-observations were carried 

out on 27 participating nurses during the wearing of antiembolism stockings, their knowledge was 

evaluated and 81 patients who were cared by these 27 nurses were observed for usage of antiembolism 

stockings in three different time frames. All of participating nurses (n=27) were given antiembolism 

stockings care protocol information, 3 observations were carried out, their knowledge was evaluated 

and again after the information about the protocol on nurses and 81 patients who were cared by these 

nurses were observed in three different time frames. In the analysis of the data of difference between 

before protocol implementation and after protocol implementation scores was evaluated through the 

Wilcoxon Test.  74.1% of the nurses stated that they had difficulty in using AEÇ. The 23 nurses who 

stated that they had made the leg measurement of the patient before wearing the AEÇ, 7 of them were 

determined by tape measure and 13 of them were determined by sense of proportion, 3 were 

determined by looking at the age and weight of the patient. While the average score of the knowledge 

of the nurses were 73.54 before the protocol implementation, the average score of the knowledge post-

protocol increased to 95.24. The average score of the application of the nurses were 15.30 before the 

protocol application, whereas the average of the application point after the protocol was 92.06. At the 

beginning of the protocol application; 55.8% of the patients observed 4-6 hours after wearing the 

AEÇ, 84.4% of the patients observed 24 hours after wearing the sock and 86.3% of the patients 

observed before the discharge were found to have a problem in the leg skin. However in the 

observations made after the application of the protocol in this three times periods, showed less skin 

problems. At the beggining of the protocol application; 2.3% of the patients observed 4-6 hours after 

wearing AEÇ, 3% of the patients observed 24 hours after wearing the sock, and 8.7% of the patients 

observed before the discharge were found to have wound, eczema etc. lesions due to AEÇ on the legs 

skin. However, in the observations made after the application of the protocol in these three time 

periods, none of the patients had skin lesions.  

It was found that Antiembolism Stockings Care Protocol and information about protocol increased the 

knowledge and correct practice levels of nurses and improved patient outcomes. 
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Kadavra organlarına duyulan ihtiyacın artması, organların alıcılar arasında eşleştirme işleminin 

adaletli, hızlı ve titiz takibini gerektirmektedir. Koordinasyonda sürecinde zamana karşı yarışta 

hastalar yeterli hemşirelik bakımı alamamaktadır. Olgumuzda amacımız böbrek nakli 

koordinasyonunda hastada yapılması gereken uygulamalar ve hemşirelik bakımını tartışmaktır. 

BKM (Bölge Koordinasyon Merkezi) tarafından donör sağ böbreği merkezimize sunuldu. Donörde 

eliza (-), laboratuar bulguları; üre: 43,7, kreatinin: 0,9, potasyum: 3,8, Na:163’tü. Abdominal USG’de 

böbrekler normaldi. Donörün genel sağlık durumu, enfeksiyon varlığı nakil ekibi tarafından 

değerlendirilerek sunulan böbrek kabul edildi. HLA (Human Lökosit Antijen) çalışılması için DM 

(Donör Merkezi)’inden kan örneği doku tipleme laboratuarına gönderildi. UKM tarafından kan grubu 

uyumuna göre gönderilen teklif listesindeki beş hasta çağrıldı. Hastaların genel durumları 

değerlendirilerek LCM (Lenfosit-cross Match) için kan örnekleri alındı. Organ çıkarımı için DM’ine 

giden cerrahi ekip LCM için kan, dalak ve lenf nodu örneklerini getirdi. Değerlendirme kurulunda; 

teklif listesinde 1. sıradaki hastanın nakil olmak istememesi, 2. sıradaki hastanın morbid obez ve 

aspirin kullanması üzerine hastaların nakle uygun olmadığına karar verildi. Hastalarla ilgili durum 

tutanak altına alınarak UKM (Ulusal koordinasyon Merkezi)’ne bildirildi. 3. sıradaki hastanın; LCM (-

) gelmesi, HLA uyumunun olmasıyla uygun alıcı olduğuna karar verildi. Hemşirelik bakımına yönelik 

değerlendirmede; belirsizlik anksiyetesi, ümitsizlik, spirituel distres, Ulusal Koordinasyon Sistemine 

ilişkin bilgi eksikliği tanıları konularak bakım verildi. Koordinasyon sürecinde hastalarda sorun 

yaşanmadı.  

Bekleme listesindeki puanlamada hastanın diyalize girme süresi, yaşı, doku uyumu, donörün çıktığı 

bölge ve merkez esas alınır. Böbrek dağıtımında, bekleme listesinde yapılan eşleştirme ve puanlamaya 

göre kan grubu uyumu aranır. Bekleme listesindeki hastaların sadece bir nakil merkezinde kayıtlı 

olması gerekir. Olgumuz dokuz yıldır merkezimizdeki bekleme listesine kayıtlıydı ve donörle kan 

grubu uyumu vardı. Naklin teklif listesine uyulmadan yapılması durumunda, listede önde bulunan 

nakil yapılamayan her hasta için ayrıntılı rapor UKM’ne iletilir. 1. ve 2. sıradaki hastaların nakil 

yapılamama gerekçeleri raporlanarak bildirildi. Hemşire böbrek nakli koordinasyonunda hastalara 

bütüncül yaklaşımla danışmanlık ve eğitim vermelidir. Koordinasyon sürecinde hemşirelik bakımında 

amaç hastanın yaşadığı belirsizliği, mevcut sorunlarını, cerrahi stresini ve nakil sonrası bakıma 

uyumunu değerlendirmek ve bilgi eksikliğini gidermektir. Olgumuz daha önce dört kez kadavra 

böbrek nakli için merkezimize çağrılmış ve nakil yapılamamıştır. Olgumuza belirttiğimiz hemşirelik 

tanılarına yönelik bakım verilmiştir.  

Böbrek nakli koordinasyonunda hastalara verilen hemşirelik bakımının nakil sonuçlarına olumlu 

katkıları olduğu değerlendirilmiştir. 
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REPORT 
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The increased need for cadaveric organs requires a fair, fast and rigorous follow-up of the process of 

matching the organs to the recipients. In the process of coordination, patients in race versus time do 

not receive adequate nursing care. Our goal in our case is to discuss the nursing care and practices that 

should be done in the patient in the kidney transplant coordination. 

Donor right kidney was presented to our center by BKM (Regional Coordination Center). donor 

ELISA was negatif, laboratory findings urea: 43.7, creatinine: 0.9, potassium: 3.8, Na: 163. The 

kidneys were normal in abdominal USG. The overall health status of the donors and infection status 

was assessed by the transplant team and the kidney was accepted. For the study of HLA (Human 

Leukocyte Antigen),DM (Donor Center) was sent the blood sample to the tissue typing labratuary . 

Five patients on the list of proposals submitted by the UKM for blood group compliance were called. 

Blood samples were taken for LCM (Lymphocyte-crossMatch) by evaluating general conditions of the 

patients. Surgical team to DM for organ remove brought blood, spleen and lymph node specimens for 

LCM. The first patient does not want to be transferred. The evaluation board did not find it convenient 

to use the second patient aspirin and morbidly obese. The situation concerning the patients was 

recorded and reported to the UKM (National Coordination Center). Because LCM (-) and HLA were 

compatible, the third patient was decided to be the appropriate recipient. In nursing care evaluation; 

uncertainty anxiety, hopelessness, spiritual distress, lack of knowledge about the National 

Coordination System. There was no problem with the patients during the coordination process. 

The scoring on the waiting list is based on the patient's dialysis entry time, age, tissue compliance, 

donor site and center. In kidney delivery, blood group compliance is sought according to matching and 

scoring on the waiting list. Patients on the waiting list should only be registered at a transfer center.our 

patient have been registered on the waiting list in our center for before nine years, and there was blood 

group compatibility with the donor. If transplantation is not followed in the bid list, a detailed report 

will be sent to UKM for each patient who is not transplatation on the list. The reasons for not being 

able to carry out transplantation the first and second patients were reported to the UKM. The nurse 

should provide with a holistic approach counseling and training in coordinating the kidney 

transplantation. The aim of nursing care in the coordination process is to assess the uncertainty of the 

patient, current problems, surgical stress and post-transplant compliance, and make up for the lack of 

information. Our case before has been called to our center for kidney transplant four times before and 

but transplantation could not be done. Care was given to the nursing diagnoses that we mentioned in 

our case. 

It has been evaluated that the nursing care given to patients with kidney transplant coordination 

positively contributes to the transplant outcomes. 
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Basınç yaraları yüzyılın en pahalı ve fiziksel zayıflığa neden olan komplikasyonlarından biri olarak 

kabul edilmektedir. Ameliyat sonrası gelişen basınç yarası hastaların konforunun azalmasına, ek 

tedavi gereksinimine, hastane kalış süresinin uzamasına ve tedavi maliyetinin artmasına neden 

olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; cerrahi hastalarında basınç yarası gelişim insidansı ve öngörülen 

risk faktörlerinin belirlenmesidir. 

 

Bu tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmanın ön sonuçlarıdır. Araştırmaya, 18 yaş ve üzerinde, 2,5 saat 

ve daha uzun ameliyat süresi olan, ameliyat öncesi dönemde basınç yarası olmayan 306 hasta dahil 

edilmiştir. Çalışmanın verileri, literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturan “Cerrahi 

Hastalarında Basınç Yarası Risk Faktörleri Formu” ve “Braden Risk Değerlendirme Ölçeği” 

kullanılarak Aralık 2015 –Haziran 2016 tarihleri arasında İzmir’deki iki hastanede toplanmıştır. Etik 

komitesinden ve kurumlardan yazılı izin, hastalardan sözlü izin alınmıştır 

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması  54 ± 15.68, %54.60’ı erkek ve vücut kütle indeksi (BKİ) 

ortalamaları 28.08 ± 5.93’tür. Basınç yarası insidansı %24.50 olarak bulunmuştur. Basınç yarasının 

%94.1’nin Evre I olduğu ve %41.30’unun sakral bölgede geliştiği saptanmıştır. Basınç yarası gelişen 

hastaların ameliyat sonrası Braden skoru düşük ve hipotansif oldukları gözlenmiştir. Yaş, cinsiyet, 

BKI, komorbid hastalıklar, ameliyat süresi, yoğun bakımda kalma süresi, derlenme ünitesinde kalış 

süresi ve ameliyat sırasında ısıtıcı araç gereç kullanımının basınç yarası gelişiminde etkili olmadığı 

saptanmıştır 

Çalışmamızda insidans oranı diğer çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu yükseklik 

çalışmanın yapıldığı hastanelerde basınç yarası gelişimini önlemeye yönelik yeterli girişimlerin 

olmaması ile açıklanabilir. Basınç yarası gelişimine neden olan risk faktörlerinin belirlenmesi ve 

önlenmesinde cerrahi ekip içerisinde hemşireler önemli bir yerde bulunmaktadır. 
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S-17    INCIDENCE AND PREDICTED RISK FACTORS OF PRESSURE ULCERS IN 

SURGICAL PATIENTS: EXPERIENCE IN TURKEY. 
 

 

Filiz ÖĞCE
1
, Özgül KARAYURT

1
, Buket ÇELİK

2
, Hale TURHAN DAMAR

2
, Hülya SELÇUK

3
, 

Gülsen AKSU
3 

 
1
Izmir University of Economics, Faculty Of Health, Nursing Department, , 

2
Dokuz Eylul 

University, Nursing Faculty, 
3
Izmir Katip Celebi University, Ataturk Education And Research 

Hospital  

 
Pressure ulcers have been regarded as one of the priciest and physically weakening complications in 

that century. Developed a PU postoperatively has negative outcomes for patients which may include 

discomfort, additional treatment, extends longer hospital stays, and increased treatment costs. Aim of 

the study was to explore the incidence and potential risk factors for pressure ulcers in surgical 

patients.  

It was a preliminary results of descriptive and cross sectional study. The study sample included 

patients who agreed to participate, were 18 years old or older, have duration of surgery 2.5 hours and 

over, and patient had an existing pressure ulcer before surgery was excluded. Data was collected by 

using “The Braden Pressure Ulcer Risk Assessment scale” and "Pressure Ulcer Risk Factor Survey in 

surgical patients" at two hospitals in İzmir-Turkey, between December and June 2016. A total of 151 

patients were included in the preliminary study. Written informed consents were obtained from the 

ethics committee and the hospital managements, and verbally from all patients. 
The mean age of participants was 55.10 ± 15.18.51 years; 70% were male; the avarage of Body Mass 

Index was 28.55 ± 6.40. Incidence of PU was found 34.40%, most frequently in the sacral area (7.3%); 

94.11% of them were stage I. The patients who have developed a PU postoperatively have lower 

Braden score, and they were hypotensive (p < 0.05). It has seen that sex, BMI, comorbid diseases, 

length of stay in the intensive care - operation and recovery unit and the heating method during 

surgery did not effect the development of PU. 

Incidence of PU in this group was found higher than the other studies. It could be explained that there 

was not enough preventive applications in the study conducted hospitals. Nurses are of important 

place among the surgical team for identifying risks for PUs and for carrying out the PU preventive 

measures 
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Araştırma cerrahi hastalarının hemşirelik bakım algılarını belirlemek amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Şubat 2017-Haziran 2017 tarihleri arasında, Turgut Özal Tıp 

Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi Cerrahi kliniklerinde yürütüldü. Araştırmanın evrenini, bu 

kliniklerde yatmakta olan yetişkin hastalar oluşturdu. Örneklemi ise bu hastalar arasından olasılıksız 

rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya alınma kriterlerine uyan 278 hasta oluşturdu. 

Hastaların tanıtıcı özelliklerini belirlemek için Hasta Tanıtım Formu, hemşirelik bakım algılarını 

belirlemek için Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayışı Ölçeği kullanıldı. Veriler araştırmacılar 

tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde 

ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik testleri kullanıldı. 

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamalarının 39.34±10.88 olduğu, %53.2’si kadın, %77.3’ü evli, 

% 33.5’i ilköğretim mezunu, %71.6’sının çalışmadığı, %62.9’unun geliri giderine denk olduğu 

belirlendi. Hastaların hemşirelerin bakımını algılayışı puan ortalamaları 25.72±11.11 olarak belirlendi. 

Çalışlmaya katılan hastaların %73’ü hemşirelerin kendi istekleriyle hemen ilgilendiklerini, %74.8’i 

hemşirelerin bakım esnasında tüm dikkatlerini kendilerine verdiklerini, Hastaların %50’si hemşirelerin 

çoğunun uygulamayı kendilerine sorarak yaptıklarını ve %50.4’ü hastaneyle ilgili bilmedikleri konular 

hakkında hemşirelerin kendilerine bilgi vermediklerini söylemişlerdir. Bu araştırmanın sonucunda; 

hastaların hemşirelerin bakımını algılayış puan ortalamaları yüksek bulunmuştur. 
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The aim of this study is to determine the nursing care perceptions of surgical patients.  

It was conducted in Turgut Ozal Medical Center and Malatya State Hospital Surgery Clinics Between 

February 2017 and June 2017. The universe of the study consisted of adult patients who stayed in 

these clinics. The sample of the study consisted of 278 patients selected from randomly selected 

random sampling among these patients and meeting the criteria for inclusion in the study. The Patient 

Presentation Form was used to identify the characteristics of the patients and the Nursing Care 

Perception Scale of the Hospital was used to determine the nursing care perceptions. The data were 

collected by the researchers via face-to-face interview method. Mean, standard deviation, number, 

percentage tests were used in the statistical evaluation of the data.  

It was determined that the average age of the patients participating in the research was 39.34 ± 10.88, 

53.2% were female, 77.3% were married, 33.5% were primary school graduates, 71.6% were not 

working, 62.9% was equivalent to the expense of income. The average score of the nurses' perception 

of the care of the patients was 25.72 ± 11.11. It was found that 73% of the patients participating in the 

study were immediately interested in the nurses' wishes, 74.8% of the nurses gave them all the 

attention during their care, 50% of the nurses were asking them to do the majority of the practice and 

50.4% said that nurses did not inform themselves about subjects they did not know about the hospital.  

As a result of this research; the mean score of the nurses' perception of the care of the patients was 

found to be high.(25.72 ± 11.11) 
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Bu araştırma, cerrahi hemşirelerinin çalışma ortamlarına ilişkin algılarını belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Araştırmanın örneklemini 1-20 Mart 2013 tarihleri arasında İzmir ilinde bir üniversite hastanesinin 

cerrahi kliniklerinde çalışan 474 hemşire oluşturdu. Hemşirelerin demografik ve mesleki özellikleri ile 

ilgili veriler Kişisel Bilgi Formu (KBF) ve çalışma ortamına ilişkin algılarına ait verileri ise Çalışma 

Ortamı Ölçeği (ÇOÖ) ile elde edildi. İstatistiksel değerlendirmede yüzdelik, puan ortalamaları, t testi, 

Oneway Anova, Mann Whitney U, Kruskall-Wallis analizi uygulandı. Araştırmanın yürütülmesi için 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Etik Kurulundan ve araştırmanın yapıldığı kurumdan 

yazılı izin alındı. Çalışmanın amacı ve ayrıntıları hemşirelere açıklandı ve tüm katılımcılardan sözlü 

izin alındı. 

Araştırmada cerrahi hemşirelerininÇalışma Ortamı Ölçeği puan ortalaması 90.25±10.76 olarak 

bulundu. Ölçek alt boyut puan ortalamaları, kurum kalite yönetimi 21,76 ±3.43, fiziksel kaynaklar 

8.65±2.42, mesleki ilişkiler 14.85±2.64, personel korkuları 25.29±4.49, iş doyumu19.69±4.38 olarak 

saptandı. Cerrahi hemşirelerinin yaşının, eğitim durumunun, klinikteki görevinin, çalıştığı birimin, 

çalıştığı birimi isteyerek seçme durumunun, çalışma saatleri, çalışma yılları ve kurumda çalışma 

süresinin çalışma ortamı algılarını etkilediği belirlendi. 

Hemşirelerin puan ortalamalarının yüksek olması çalışma ortamını olumlu olarak değerlendirdiklerini 

göstermektedir. Çalışma ortamı, çalışanların iş doyumunu etkilediğinden çalışanların taleplerinin göz 

önüne alınması ve olumlu çalışma ortamları oluşturulması konusunda çalışmalar yürütülmesi, 

çalışanların çalışma ortamı algılarının zaman içinde belirli aralıklarla yeniden değerlendirilmesi 

önerilmektedir. 
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This study was planned to examination of surgical nurses' perceptions regarding work environments as 

a descriptive type.  

The sample was the study 474 surgery nurses who work at aUniversity Hospital in 1-20 March 2013 in 

Izmir. The data were collected with a Personal Information Form and Work Environment Scale. 

Percentage, scoremeans, Oneway Anova, Mann Whitney U, Kruskall-Wallis test were used to conduct 

statistical analysis. Written permission to conduct the research was obtained from the Ege University 

Faculty of Nursing Ethics Committee, as well as from the institution where the research was 

conducted. The purpose and details of the study were explained to the nurses and oral consent was 

provided by all participants.  

 

Meanscore of Work Environment Scale was found to be 90.25±10.76. Mean scores of sub-scales of 

the scale were as follows; mean score of the subscale Quality Management was 21,76 ±3.43, mean 

score of the subscale Physical Resources was 8.65±2.42, mean score of the subscale Professional 

Relationships was 14.85±2.64, mean score of the subscale Employee Fears was 25.29±4.49, and mean 

score of the subscale Job Satisfaction was 19.69±4.38. Age, degree of the graduation, the task at the 

clinic, working unit, choose the clinic willingly, working year, working hours, the study period at the 

institution were found affecting factors surgical nurses' perceptions regarding work environments. 

The nurses’ high mean scores show that they evaluated the work environment in a positive way. It is 

recommended that the demands of workers should be considered, because the working environment 

affects work satisfaction, that studies should be conducted on creating a positive working 

environment, and that workers’ perceptions of the working environment should be re-assessed at 

regular intervals. 
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Bu araştırmanın amacı cerrahi hemşirelerinin etik duyarlılık düzeylerinin belirlenmesidir. 

Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, Şubat – Mart 2017 tarihleri arasında bir üniversite 

hastanesinin cerrahi kliniklerinde çalışan 51 gönüllü hemşire ile yapıldı. Verilerin toplanmasında 

bireysel tanıtım formu ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanıldı. Verilerin analizi SPSS 20.0 

programında tanımlayıcı analizler, Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri ile yapıldı.   

Cerrahi hemşirelerinin %52,9’unun 25-35 yaş aralığında olduğu, %86,3’ünün hemşirelikte etik eğitimi 

aldığı ve %56,9’unun etik ikilem yaşadığı belirlendi. Cerrahi hemşirelerinin Ahlaki Duyarlılık Anketi 

toplam puan ortalamaları 92,06±19,58 (anket toplam puan aralığı 30-210); alt boyut puan ortalamaları; 

otonomi 19,12±7,27 (alt boyut puan aralığı 7-49), yarar sağlama 12,22±3,76 (alt boyut puan aralığı 4-

28), bütüncül yaklaşım 13,39±5,01 (alt boyut puan aralığı 5-35), çatışma 13,76±2,66 (alt boyut puan 

aralığı 3-21), uygulama 13,02±4,36 (alt boyut puan aralığı 4-28) ve oryantasyon 8,35±4,38 (alt boyut 

puan aralığı 4-28) olarak bulundu. Cerrahi hemşirelerinden 18-24 yaş aralığında olanların oryantasyon 

alt boyutunda etik duyarlılıklarının diğer yaş gruplarından düşük olduğu belirlendi (p<0,05). 

Araştırmada cerrahi hemşirelerinin genel olarak etik duyarlılıklarının orta düzeyde, 18-24 yaş 

aralığındakilerin ise düşük düzeyde olduğu belirlendi. Bu araştırmanın sonuçlarına göre cerrahi 

hemşirelerinin etik duyarlılık düzeylerinin arttırılması için girişimlerde bulunulması önerilmektedir. 
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The aim of this research is to determine ethical sensitivity levels of surgical nurses.  

This descriptive research was conducted between February and March 2017 with 51 volunteer nurses 

working at surgical clinics of a university hospital. For data collection, an individual identification 

form and Moral Sensitivity Questionnaire were used. Statistical analysis were completed in the SPSS 

20.0 program using descriptive analyses, Mann Whitney U and Kruskal-Wallis tests. 

It was determined that 52.9% of the surgical nurses were in the age group of 25-35 years, 86.3% be 

educated about ethics and 56.9% experienced ethical dilemmas. It was found that total mean score of 

Moral Sensitivity Questionnaire of the surgical nurses was 92.06±19.58 (the questionnaire score 

ranges from 30 to 210); the subscales mean score of autonomy was 19.12±7.27 (the subscale score 

ranges from 7 to 49), benefitting was 12.22±3.76 (the subscale score ranges from 4 to 28), holistic 

approach was 13.39±5.01 (the subscale score ranges from 5 to 35), conflict was 13.76±2.66 (the 

subscale score ranges from 3 to 21), implementation was 13.02±4.36 (the subscale score ranges from 4 

to 28) and orientation was 8.35±4.38 (the subscale score ranges from 4 to 28). It was determined that 

the ethical sensitivities in orientation subscale of the surgical nurses in the age group of 18-24 were 

lower than the other age groups (p<0.05). 

It was found that the sensitivity levels of the surgical nurses generally were moderate while in the age 

group of 18-24 were low. Based on the results of this research, it is suggested to attempt to increase 

the ethical sensitivity levels of surgical nurses 
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S-21    CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI 

HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARI 
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Bu çalışma cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutumlarının 

belirlenmesi amacıyla yapıldı.Tanımlayıcı tipteki araştırma Nisan- Ağustos 2017 tarihleri arasında 

yürütüldü. Araştırmanın evrenini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Merkez 

Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesi’nde cerrahi kliniklerde çalışan tüm hemşireler 

(N:253) oluşturdu. Araştırmada örneklem seçimi yapılmadı ve evrenin tamamına ulaşılması 

amaçlandı. Araştırmanın örneklemini; belirtilen tarihlerde izinli, raporlu olmayan ve araştırmaya 

katılmayı kabul eden 186 hemşire oluşturdu (Katılım oranı: %73). Araştırma öncesinde etik kurul 

onayı ve hemşirelerden bilgilendirilmiş onam alındı. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme tekniği 

ile Kişisel Bilgi Formu, Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği (KDHYTÖ) ve 

Hemşirelerin Araştırma Sonuçlarını Kullanımında Engeller Ölçeği (HASKEÖ) kullanılarak toplandı. 

Verilerin analizi SPSS 18,0 paket programında tanımlayıcı istatistikler (ortalama±standart sapma, 

sayı-yüzde) ve Mann Whitney U, Kruskal Walles Varyans analizi ve Spearman korelasyon analizi 

kullanılarak yapıldı.Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 33,94±6,96 yıl olup %85,5’i 

kadındır. Çalışma yılı ortalaması 12,5±7,428 yıl ve %57’si lisans mezunudur. Araştırma grubunun 

%14,5’i yoğun bakımda, %62,9’u cerrahi kliniklerde ve %22,6’sı ameliyathanede çalışmaktadır. 

Hemşirelerin uygulamalarında en fazla kullandıkları bilgi kaynaklarının hizmet içi eğitim (%86), 

hemşirelik eğitimi sırasında alınan bilgiler (%78) ve deneyimli hemşirelerden edinilen bilgiler (%74,2) 

olduğu saptandı. Kanıt temelli hemşirelik konusunda bilgi sahibi olanların oranı %37,6’dır. 

Hemşirelerin %39,8’i bilimsel toplantılara katıldığını ve % 32,8’i mezun olduktan sonra hemşirelik ile 

ilgili bilimsel araştırma yaptığını belirtmiştir. KDHYTÖ puan ortalaması 57,14 ± 8,27 (min: 33, maks: 

75)’tir. KDHYTÖ alt boyut puan ortalamaları ise sırası ile kanıta dayalı hemşireliğe yönelik inanç ve 

beklentiler (27,08±4,42), kanıta dayalı hemşirelik ile ilgili duygular (15,21±2,84) ve kanıta dayalı 

uygulama niyeti (14,84±2,49)'dir. Çalışmada hemşirelerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik 

tutumlarının pozitif olduğu görülmüştür. HASKEÖ puan ortalaması ise 67,92±19,35’dir. Dört alt 

boyuttan oluşan ölçeğin alt boyut puan ortalamaları sırası ile; uygulama (19,91±4,86), sunum 

(18,49±5,77), hemşire (17,95±6,58) ve araştırma (11,56±5,6)'dır. Hemşirelerin araştırma sonuçlarını 

kullanımında engeller incelendiğinde en yüksek oranda işyerinde araştırma okumak için yeterli zaman 

olmaması (%75,3), hemşirelik uygulamaları için yeterli imkân olmaması (%62,4) ve aynı konuda 

yapılmış araştırma makalelerinin tek bir yerde toplanmış olmaması (%59,7) bildirildi. KDHYTÖ ve 

HASKEÖ puanları ile cinsiyet, çalışma yılı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p>0,05). Hemşirelerin çalıştığı hastane, birim ve yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark bulundu (p<0,05). Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde çalışan, yoğun 

bakım ünitelerinde görev yapan ve 33 yaş ve altında olan hemşirelerin puanları yüksektir. Ölçeklerin 

kendi aralarındaki ilişki incelendiğinde ise HASKEÖ uygulama alt boyutu ile KDHYTÖ kanıta dayalı 

hemşirelik ile ilgili duygular alt boyutu ve KDHYTÖ toplam puan arasında düşük düzey korelasyon 

ilişkisi belirlendi. Hemşirelerin kanıt temelli hemşireliğe yönelik tutumları pozitif bulundu. Ancak 

hemşirelerin çoğunun kanıt temelli uygulamalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı, hemşirelik 

uygulamaları ile ilgili kanıtlara ulaşabileceği kaynakları bilmediği saptandı. Hemşirelerin tarafından 

klinik alanda araştırma kullanımına yönelik yeterli imkan ve zaman olmamasının en büyük engel 
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olarak algılandığı belirlendi. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; hemşirelere kanıt 

temelli uygulamalar ile ilgili eğitim programları düzenlenmesi ve kanıt temelli uygulamaların 

önündeki engellerin azaltılması; bunun için akademisyenler ve kurum yöneticilerinin işbirliğini içeren 

interdisipliner ekip çalışması yapılması önerilmektedir.  

 

 

 

  



352 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-21  ATTITUDE TOWARDS EVIDENCE BASED NURSING OF NURSES 
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This study was conducted to investigate attitude towards evidence based nursing of nurses working in 

surgical clinics. The data of this descriptive study were collected from April to August 2017. The 

research population consisted of all surgical nurses in three hospitals in Manisa (N:253). Sample 

selection was not made in the research and it was aimed to reach the whole of the population. The 

research sample consisted of the 186 nurses who were not on leave when the research was conducted 

and who consented to take part (Participation rate: 73%). Ethical committee approval and informed 

consent were obtained from the nurses before the research. The data were collected with the “Personal 

Information Form”, “Attitude towards Evidence Based Nursing Questionnaire (AEBNQ)”and “The 

Barriers to Research Utilization Scale (BRUS)”. Analysis of the data obtained from the study was 

performed using the SPSS 18. To evaluation of data, as well as the descriptive statistical methods, 

Mann Whitney U, Kruskal Wallis Analysis of variance and Spearman correlation analysis were used. 

The average age of the nurses who took part in the study was 33,94±6,96 years; 85,5% of participants 

were female, and 57% were bachelor degree. It was determined that the most frequently used 

information sources of the nurses were in-service training (86%), knowledge acquired during nursing 

education (78%) and information obtained from experienced nurses (74.2%). The rate of those who 

have knowledge about evidence-based nursing was 37.6%. 39.8% of the nurses participated in 

scientific meetings and 32.8% of them stated that they did scientific research related to nursing after 

they graduated. The nurses’ average score on AEBNQ was 57,14±8,27 (min: 33, max: 75). The mean 

scores of the subscales of AEBNQ were as follows: beliefs and expectations (27,08±4,42), emotions 

related evidence based nursing (15,21±2,84) and intent to evidence based (14,84±2,49). It was seen 

that the attitudes of the nurses towards the evidence based nursing was positive. The nurses’ average 

score on BRUS was 67,92±19,35. The subscale averages of the scale consisting of four subdimensions 

were as follws; practice (19,91±4,86), presentation (18,49±5,77), nurse (17,95±6,58) and research 

(11,56±5,6). There was no statistically significant difference between AEBNQ and BRUS scores and 

gender and study years (p>0,05). There was a statistically significant difference between hospital, unit 

and age group in which nurses worked (p<0,05). The scores of the nurses working in Manisa Celal 

Bayar University Hafsa Sultan Hospital, in the intensive care units and aged 33 and below are high. 

When the relationships between the scales were examined, a low level correlation was found between 

the practice subscale of BRUS and emotions related evidence based nursing subscale of AEBNQ and 

the total score of AEBNQ.  

Nurses' attitudes towards evidence-based nursing were positive. However, it was determined that the 

majority of the nurses did not have enough knowledge about evidence-based practices and did not 

know the resources they could reach the evidence about nursing practices. It was determined that the 

lack of time and sufficient time for the use of the clinical field research by the nurses was perceived as 

the biggest obstacle 
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S-22    CERRAHİ KLİNİKLERDE VE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ÇALIŞAN 

HEMŞİRELERİN DELİRYUM DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN DURUM 

SAPTAMASI 
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Deliryum, tıbbi hastalıklara bağlı olarak akut beyin fonksiyonlarının bozulması sonucu bilişsel 

fonksiyonlardaki hızlı değişimdir. Deliryum hastanede yatış süresinin uzamasına, maliyetin artmasına 

ve klinik olarak istenmeyen durumların ortaya çıkmasına neden olur. Sağlık bakım sürecinde sıklıkla 

deliryumun geliştiği bilinmesine karşın, bu durum çoğunlukla tanılanmamakta ve tedavi 

edilmemektedir. Bu çalışma, cerrahi kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin 

deliryum değerlendirme durumunu tespit etmek amacıyla yapıldı. 

Bu tanımlayıcı çalışma, cerrahi kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan 325 hemşire ile 

yürütüldü. Veriler soru formu ile toplandı. Soru formu, araştırmacılar tarafından Google Drive 

uygulaması üzerinde hazırlandı. Soru formu hazırlandıktan sonra Türkiye’de hemşirelik, cerrahi 

hemşireliği ve yoğun bakım hemşireliği ile ilgili sosyal medyadaki web sitelerinde paylaşıldı. Yanıtlar 

internet üzerinden toplandı.  

Çalışmamıza katılan hemşirelerin %60.4’ü kadın, %78.1’i 21-30 yaş arasında, %74.6’sı lisans 

mezunu, %28.6’sı genel cerrahi kliniklerinde ve %15.0’ı cerrahi yoğun bakım ünitesinde 

çalışmaktadır. Katılımcıların %94.4’ü klinik hemşiresi ve %61.7’si kamu hastanelerinde görev 

yapmaktadır. Hemşirelerin tamamına yakını (%96.0) deliryum hakkında eğitim aldı. Eğitim alan 

hemşirelerin %89.1’i lise/lisans/lisansüstü eğitim sürecinde deliryuma ilişkin eğitim aldı. Hemşirelerin 

%88.8’inin kliniklerinde deliryum değerlendirmesi yaptığı ancak bu hemşirelerin %30.9’unun bir 

değerlendirme aracı kullandığı bulundu. En sık kullanılan değerlendirme aracının “Yoğun Bakım 

Ünitelerinde Konfüzyon Değerlendirme Ölçeği” olduğu belirlendi (%72.7). Ağrı, gürültü ve hastaların 

fiziksel olarak kısıtlanması deliryum için en sık belirlenen risk faktörleri olarak saptandı. Hemşirelerin 

%72.9’u, uyku-uyanıklık döngüsünde bozulmayı deliryumdaki hastalarda en sık görülen semptom 

olarak belirtti. Hemşirelerin %88.5’i ağrının ve %61.3’ü gürültünün azaltılmasının, %54.5’i 

mobilizasyonun sağlanmasının deliryumu önlemede etkili olabileceğini ifade etti. 

Çalışma sonuçlarına göre, hemşirelerin büyük çoğunluğu kliniklerinde deliryum durumunu 

değerlendirmektedir. Ancak hemşirelerin üçte birine yakını deliryum değerlendirmesi için 

değerlendirme araçlarını kullanmaktadır. Deliryumu saptamak için değerlendirme araçları kullanılması 

gerekmektedir. Bu şekilde, deliryum daha erken dönemde tanılanabilir ve gerekli girişimler 

uygulanabilir.  
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S-22   DETERMINATION OF DELIRIUM ASSESSMENT OF NURSES WORKING 

IN SURGICAL CLINICS AND INTENSIVE CARE UNITS 
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Delirium is the rapid change in cognition as a consequence of an acute brain dysfunction in the context 

of medical illness. Delirium causes longer hospital stays, increased costs and adverse clinical 

outcomes. Although it is known that delirium often occurs in health care process, this condition 

always isn’t recognized and threated. This study was carried out to determine the status of delirium 

evaluation of nurses working in surgical clinic and intensive care units. 

This descriptive study was carried out with 325 nurse who work in surgical clinic and intensive care 

units. The data were collected by a questionnaire. The questionnaire was designed by the researchers 

on the Google Drive application. After preparing the questionnaire, it was distributed throughout 

Turkey using nursing, surgical nursing and intensive care unit nursing social media websites. The 

answers were gathered in internet.  

Of the nurses participated in our study, 60.4% were female, 78.1% were 21-30 years old, 74.6% were 

undergraduate, 28.6% were working in general surgery clinic and 15.0% were working in surgical 

intensive care unit. 94.4% of participiants were clinic nurse and 61.7% were working in public 

hospitals. Nearly all of the nurses (96.0%) have been educated about delirium. Most of them (89.1%) 

have been educated in high school/undergraduate degree/graduate degree. It was found that 88.8% of 

nurses evaluated delirium in their clinics but 30.9% of them used evaluation tool. It was determined 

that the most used evaluation tool was Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit 

(72.7%). Pain, noise and physical restraint of patient were found mostly as risk factors of delirium. 

72.9% of nurses said the deterioration in the sleep-wake cycle was the most seen symptom in patients 

with delirium. Of nurses 88.5% expressed that decreasing pain, 61.3% said reducing noise and 54.5% 

said providing movement was effective to prevent delirium. 

According to the results of the study, most of the nurses evaluate delirium in their clinics. But nearly 

one third of them use evaluation tools to evaluate delirium. Evaluation tools should be used to 

determine delirium. In this way, delirium can be recognized earlier and appropriate implementations 

can be done.  
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S-23  CERRAHİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE İŞ YÜKÜ ALGISI, 

İŞE BAĞLI GERGİNLİK VE TIBBİ HATA TUTUMLARI 
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Gelişen teknoloji ile birlikte iş yükü artmakta ve buna bağlı olarak işe bağlı gerginlikte artış 

göstermektedir. Hemşirelerde görülen işe bağlı gerginlik tükenmişlik sendromunun ortaya çıkışına, iş 

doyumu ve kalitesinde azalmaya ve sonuç olarak tıbbi hatalara karşı tutum değişikliğine de neden 

olmaktadır. Araştırma cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerde iş yükü algısı, işe bağlı gerginlik ve 

tıbbi hata tutumlarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapıldı.  

Araştırma aynı ilde bulunan bir devlet hastanesi, Eğitim-Araştırma hastanesi cerrahi kliniklerinde 

çalışan toplam 100 hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler kişisel bilgi formu, İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği, 

Bireysel İş Yükü Algı Ölçeği ve Tıbbi Hatalarda Tutum Ölçeği kullanılarak toplandı. Araştırmadan 

elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programını kullanılarak değerlendirildi. Araştırmadan elde edilen 

veriler %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi.  

Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 36.6± 7.6'dır. Cerrahi hemşirelerinin Bireysel İş Yükü 

Algı Ölçeği puan ortalaması 73.3± 9.0, İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği puan ortalaması 40.8± 5.4 ve Tıbbi 

Hatalarda Tutum Ölçeği puan ortalaması 42.2± 4.9 olarak saptandı. Her üç ölçekten alınan toplam 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Cerrahi hemşirelerinde bireysel iş 

yükü algı ölçeği alt boyutları arasında en yüksek ilişkinin yönetici desteği ile ilgili olduğu (r=-0.712) 

saptandı. Çalışılan serviste istemeyerek çalışanların işe bağlı gerginlik ölçeği anlamlı derecede 

yüksektir (p=0.037). 

Çalışmamızda cerrahi hemşirelerinin iş yükü algısı, işe bağlı gerginlik ve tıbbi hata tutum ölçeği puan 

ortalamalarının orta düzeyde ve birbirleriyle doğru orantıda olduğu saptandı. Cerrahi hemşirelerinde 

bireysel iş yükü algı ölçeği alt boyutları arasındaki ilişkiye bakıldığında yönetici desteği arttıkça 

meslektaş desteği ve birim desteği artmaktadır. Birim desteği arttıkça çalışma ortamı algısı 

artmaktadır. Çalışma ortamı algısı durağan değil dinamik bir süreçtir. Bu nedenle bu tür araştırmaların 

tekrarlanarak yapılmasında ve benzer çalışmalarda bu araştırmanın katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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S-23    PERCEPTION OF WORKLOAD IN NURSES WORKING IN SURGICAL 

CLINICS WORK-RELATED TENSION AND MEDICAL ERROR ATTITUDES 
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With the developing technology, the work load increases and accordingly the work-related tension 

increases. Work-related tension in nurses also leads to the emergence of burnout syndrome, decreased 

job satisfaction and quality, and eventually a change in attitudes towards medical malpractice. The 

research was done descriptively with the aim of determining workload perception, work-related 

tension and medical error attitudes in nurses working in surgical clinics. 

The study was conducted with a total of 100 nurses working in the surgery clinics of the a public 

hospital and Education and Research Hospital. Data were collected using personal information form, 

Work-Related Tension Scale, Individual Workload Perception Scale, and Medical Error Attitude 

Scale. Data obtained from the study were evaluated using the SPSS 20.0 package program. The data 

obtained from the study were evaluated at a 95% confidence interval and at a level of 5% significance. 

The average age of the nurses participating in the study is 36.6 ± 7.6. The mean score of the Individual 

Workload Perception Scale of the surgical nurses was 73.3 ± 9.0, the mean score of the Work-Related 

Tension Scale was 40.8 ± 5.4 and the mean score of the Scale of Medical Error Attitude Scale was 

42.2 ± 4.9. There was no significant relationship between the total score averages of all three scales 

(p> 0.05). In surgical nurses, the highest relationship among individual workload perception scale 

subscales was related to manager support (r = -0.712). The work-related strain scale of the employees 

who worked in the service was significantly higher (p = 0.037). 

In our study, surgical nurses' workload perception, work-related tension, and medical error attitude 

scale mean scores were found to be moderate and proportional to each other. When the managerial 

support is increased when the relation between the individual workload perception scale sub-

dimensions in surgical nurses is examined, colleague support and unit support increase. As the unit 

support increases, the working environment perception increases. The perception of the working 

environment is a dynamic process, not a stationary one. For this reason, it is thought that the results of 

this research will guide in similar studies 
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Giriş: Cerrahi klinikleri hasta sirkülasyonunun hızlı, bakım yükünün çok olduğu, atıkların, ilaçların ve 

malzemelerin yarattığı tehlikelere açık, ergonomik çalışma tasarımının çalışan sağlığı için önemli 

olduğu ve malzeme yetersizliğinin hasta ve çalışan güvenliğini etkilediği yerlerden biridir. Amaç: 

Çalışma, cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin iş güvenliklerine ilişkin (ergonomi, yönetici 

desteği, araç-gereç denetimi, kazalar vb.) görüşlerinin ve iş güvenliğinden kaynaklanabileceğini 

düşündükleri sorunların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.  

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Ağustos-Ekim 2017 tarihleri arasında ulaşılan, Mersin 

Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (n: 94), Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 

Fakültesi Hastanesi (n: 103) ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin (n:127) 

cerrahi klinikleri ve ameliyathanelerinde çalışan, çalışmaya katılmaya gönüllü toplam 324 hemşire ile 

gerçekleştirildi. Çalışma tarihlerinde evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Çalışmaya başlamadan 

önce, çalışmanın yapıldığı kurumlardan kurum izni ve Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul izni alındı. Veriler, hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini içeren 

soru formu ile geçerlik ve güvenirliği Türkiye’de yapılmış olan (2012), Hastanede Sağlık Çalışanı İş 

Güvenliği Ölçeği (HSÇİG) kullanılarak toplandı. Veriler, normal dağılım gösterdiği için parametrik 

testler ile değerlendirildi. 

Bulgular: Cerrahi hemşirelerin yaş ortalamasının 33.064±7.178, %81.5’inin kadın, %63.9’unun evli, 

%81.2’sinin lisans ve lisans üstü mezunu olduğu; 10.753±7.376 yıldır çalıştığı, haftalık çalışma 

saatinin 42.345±4.025, hemşire başına düşen hasta sayısının 14.586±10.611 olduğu belirlendi. Cerrahi 

hemşirelerin iş güvenliği (İG) toplam puanı 121.453±39.204 olup, düşük olarak saptandı. HSÇİG 

ölçeği ile tanımlanan alt ölçek puanları ise: “Mesleki hastalıklar ve şikayetler” için çok düşük 

(19.111±8.181); “kazalar ve zehirlenmeler” (13.663±7.699), “yönetsel destek ve yaklaşımlar” 

(17.339±8.364); “malzeme araç ve gereç denetimi” (16.333±7.751) için düşük; “sağlık taraması ve 

kayıt sistemleri” (21.321±9.479); “koruyucu önlemler ve kurallar” (19.524±8.455); “fiziksel ortam 

uygunluğu” (14.160±7.286) için ise orta olarak belirlendi. Hemşirelerin İG toplam puanı için, 

hastaneler ve hastanelerin cerrahi klinikleri (özellikle beyin cerrahisi) arasında istatistiksel olarak 

anlamlılık olduğu belirlendi (p<0.01). Bu farklar, İG ölçeğinin alt boyutları olan “sağlık tarama ve 

kayıt sistemi”, “yönetimden destek alma”, “malzeme, araç ve gereç denetimi”, “koruyucu önlemler ve 

fizik çalışma ortamıyla” ilgiliydi (p<0.01). Hemşirelerin İG toplam puanlarında, cinsiyet, medeni 

durum, eğitim düzeyi, meslekteki çalışma süresi, haftalık çalışma saati ve nöbet sayısı, baktıkları hasta 

sayısı, vardiya türüne göre anlamlı farklılık bulunamadı. Bununla birlikte, İG’nin alt boyutları “sağlık 

taraması ve kayıt bildirim sistem” puanları, sürekli gece nöbeti tutan hemşirelerde (17.500±7.077), 

sürekli gündüz çalışanlara göre anlamlı oranda düşüktü (p<0.05). “Malzeme, araç ve gereç denetim” 

alt boyutunda, 21 ve üzerinde hastaya bakım veren hemşirelerin puan ortalaması (17.921±7.968), 1-5 

hastaya bakım veren hemşirelerden (14.253±7.039) istatistiksel olarak daha düşüktü (p<0.05).  

Sonuç: Sonuç olarak, cerrahi hemşirelerinin çalıştıkları ortamı rahat ve güvenli olarak düşünmedikleri, 

özellikle meslek hastalıklarına karşı yöneticilerinden gerekli önlemlere yönelik düzenleme yapılmasını 

bekledikleri söylenebilir. 



358 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-24   OCCUPATIONAL SAFETY OF NURSES WORKING IN SURGICAL CLINICS 
 

Neriman AKYOLCU
1
, Canan KANAT

2
, Gülay ALTUN UĞRAŞ

3
, Serpil YÜKSEL

4
, Tuluha 

AYOĞLU
5
, Yazile SAYIN

6
, Nevin KANAN

5 

 

This study was conducted in order to determine the opinions of the nurses working in surgical clinics 

regarding occupational safety (ergonomics, managerial support, control of instruments and devices, 

accidents, etc.) and the problems that they think might arise from occupational safety. 

This descriptive study was conducted in August-October 2017 with the attendance a total of 324 

nurses who are currently employed in the surgical clinics and operating rooms including, Application 

and Research Center of Mersin University (n:94), Meram Medical School Hospital of Necmettin 

Erbakan University (n:103) and Cerrahpasa Medical School Hospital of Istanbul University (n:127) 

and who voluntarily accepted to attend the study. It was aimed to reach the entire population at study 

dates. Before starting the study, institutional approval of the institutions where the study is to be 

conducted and ethical institution approval of the Clinical Researches Ethical Board of the Mersin 

University Rector’s Office were obtained. The data were collected using the questionnaire containing 

the descriptive characteristics of the nurses, and the Occupational Safety Scale for Healthcare 

Personnel Working in Hospital (OCSSFPWH) whose validity and reliability have been carried out in 

Turkey (2012). The data were assessed with parametric tests since they demonstrated normal 

distribution. 

It was found out that of the surgical nurses, the average age was 33.064±7.178, 81.5% were female, 

63.9% were married, 81.2% had undergraduate and graduate degrees; were employed 10.753±7.376 

years, weekly working hour was 42.345±4.025, and number of patients per nurse was 14.586±10.611. 

Total occupational safety (OS) score of the surgical nurses was 121.453±39.204 and found low. The 

subscale scores defined with the OCSSFPWH scale were: Very low (19.111±8.181) for “occupational 

diseases and complaints; (13.663±7.699) for “accidents and poisonings”, (17.339±8.364) for 

“managerial supports and approaches”; low (16.333±7.751) for “material, instruments and tools 

control”; (21.321±9.479) for “medical screening and recording systems”; (19.524±8.455) for 

“protective measures and rules”; and moderate (14.160±7.286) for “suitability of the physical 

environment”. It was found out that there was a statistical significance between hospitals and their 

surgical clinics (neurosurgery in particular) for the OS total scores of the nurses (p<0.01). These 

differences were associated with “medical screening and recording system”, “receiving support of the 

management”, “material, instruments and tools control”, “protective measures and physical working 

environment” which are the subscales of the OS scale (p<0.01). scores of the subscale of the OS 

“medical screening and recording notification system” for the nurses with permanent night shift were 

significantly lower (17.500±7.077) than those with permanent day shift (p<0.05). For the subscale of 

“material, instruments and tools control”, the average score (17.921±7.968) of the nurses who provide 

care to patients above 21 was statistically lower than those who provide care to patients between 1 to 5 

(14.253±7.039) (p<0.05).  

As a conclusion, it can be said that the surgical nurses are not expecting the working environment to 

be comfortable and safe, especially they are expecting from their managers to make arrangements for 

required measures against occupational diseases. 
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Amaç: Yaşlanma her ne kadar fizyolojik bir değişim olsa da bu yaş döneminde organizmada meydana 

gelen değişiklikler bu döneme özgü bakım almayı gerekrtirir. Ayrıca yaşla birlikte kronik ve cerrahi 

tedavi gerektiren hastalıklarda da artış vardır.Yaşlanmaya bağlı olarak yaşlılar cerrahi girişimi daha az 

tolere etmekte, cerrahi morbidite ve mortalite oranları gençlere göre daha yüksek olmaktadır. Yaşlı 

hasta grubunda cerrahi risk faktörlerinin yüksek olması, ameliyat olacak yaşlı hastalara, genç ve orta 

yaştakilere verilecek bakımdan daha farklı özelliklerde bir bakımın verilmesini gerektirmektedir. 

Hemşirelerin yaşlı hasta bakımını planlarken yaşlanmaya bağlı sistemlerde meydana gelen fizyolojik 

ve psikososyal değişikliklere göre bakımı planlamaları, yaşlı hastada ameliyat sonrası gelişebilecek 

sorunların erken saptanması ve giderilmesinde önemlidir. Bu araştırma, cerrahi kliniklerinde çalışan 

hemşirelerin yaşlı hasta bakımında karşılaştıkları güçlükleri ve uygulamadaki deneyimlerini 

belirlemektir. Çalışmadan elde edilen sonuçların cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelere ve 

yöneticilere hemşirelik bakım kalitesini arttırmada yol göstermesi planlanmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Bu araştırma niteliksel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşme yöntemi ile 

yapılmıştır. Araştırmada maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemi ile küçük bir örnekle en fazla 

çeşitlilik sağlamak amaçlı İstanbul İlindeki farklı hastanelerin cerrahi servislerinde çalışan yirmi 

hemşire ile görüşülmüştür. Görüşme cerrahi hemşirelerin çalıştıkları kurumlardan birinin cerrahi 

kliniğinin toplantı salonunda Mart 2017 ‘de yapılmıştır. Araştırmada veriler, araştırmacı tarafından 

literatür taranarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu, demografik özellikler formu, 

bilgilendirme ve onam formu ile toplanmıştır.  

Bulgular: Elde edilen veriler araştırmacı tarafından okunmuş, amaca uygun olarak belirlenen temalar 

altında bir araya getirilmiş ve gruplandırılarak değerlendirilmiştir. Yapılan görüşmelerde cerrahi 

hemşirelerin yaşlı bakımında yoğun çalışma ortamı, kliniğin fiziksel koşulları ,bakım esnasındaki 

fiziki güç yetersizliği ve hastanın kültürel farklılıklarına bağlı olarak iletişim güçlükleri gibi çeşitli 

güçlükler deneyimledikleri ve buna bağlı olarak da bakım için gerekli zaman ayırmadıkları,hasta 

tanılamasını yeterince yapamadıkları, yaşlı hastaya bakım vermede isteksiz oldukları ,belirlenmiştir. 

Ayrıca cerrahi bakımda özellikle kardiyovasküler, solunum sistemi,yara bakımı ve hasta güvenliğine 

yönelik uygulamalar dışında klinik karar verme süreçlerini etkin olarak kullanmadıkları saptanmıştır. 

Sonuç: Çalışma bulgularına yönelik en yaygın bulgu yaşlı cerrahisi akımında hemşirelerin klinik karar 

verememeleridir. Yaşlı hastaya özel cerrahi bakım girişimlerinin bilinmesi, uygulanması yönelik 

deneyim ve becerisi için hem klinik karar verme rehberlerinin ve algoritmaların geliştirilmesi hem de 

hizmet içi eğitimlerin verilmesi, hemşirelik felsefesi, mesleki, bireysel ve sosyal değerlerin öneminin 

vurgulanması ve kavratılması önerilebilir. Yoğun çalışma ortamı ve fiziksel sorunlara yönelik 

yaşanılan güçlükler için kurumsal politikalar geliştirilebilir. 
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Purpose: Even though aging is a physiological change, the changes that occur in the organism during 

this period require receiving care specific to this period of age. Chronic diseases and diseases that 

require surgical treatment also increase with increasing age. Due to their aging, the elderly patients are 

less likely to tolerate surgical procedures and surgical morbidity and mortality rates are higher than 

younger patients. The high surgical risk factors in elderly patients and psychosocial changes seen in 

elderly patients caused by aging process necessitates to provide the elderly, who will undergo a 

surgery, a specific care different from the care given to the young people. When planning the care of 

elderly patients, it is important for nurses to plan the care in accordance with the physiological 

changes that occur due to aging in the systems in order to identify and eliminate the problems that may 

develop in elderly patients after surgery. This study was conducted to determine the challenges 

experienced in elderly patient care provided by nurses working in surgical clinics and their 

experiences in practice as well as using the results to guide nurses and managers in order to improve 

the quality of nursing care in surgical clinics. 

Material and Method: This research was conducted with focus-group interview method from the 

qualitative research methods. In the study, the sample was selected by the maximum diversity 

sampling method. And, 20 nurses were selected from the surgical services of different hospitals in the 

Province of İstanbul in order to achieve maximum diversity with minimal sample size. The 

applications were held at meeting rooms of the surgical clinics of the studied hospitals in March 2017. 

Data were collected by the researcher using a semi-structured interview form, a demographic 

characteristics form prepared based on the literature and information and consent form. 

Results: The data obtained were read and collected under the themes determined in accordance with 

the objective, and then the data were grouped and evaluated. In the interviews, it was found that the 

surgical nurses had been experienced communication difficulties due to the intensive working 

environment, physical conditions of the clinic, insufficient physical strength in providing care and 

cultural differences of the patient; accordingly, it was found that they cannot allocate sufficient time 

required for the care, diagnose patients adequately as well as being reluctant in providing care due to 

various difficulties experienced. In addition, it was determined that they do not use clinic decision 

making processes effectively except for applications related to cardiovascular, respiratory system, 

wound care and patient safety in surgical care. 

Conclusion: The most common finding was the inability to make clinical decisions for elderly care. 

And, it can be recommended to provide in-service training for the practice, experience and skills 

necessary to provide special care interventions to elderly patients as well as emphasizing the 

importance of adopting the nursing philosophy and professional, individual and social values. 

Institutional policies can be developed for the physical problems and difficulties of intensive work 

environment 
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Bu araştırma, ameliyat olacak hastaların korku düzeylerini belirlemek için, Theunissen ve arkadaşları 

tarafından 2014 yılında geliştirilmiş Cerrahi Korku Ölçeği(CKÖ)’ni Türkçe'ye uyarlamak, geçerlik ve 

güvenirliğini değerlendirmek amacıyla planlandı ve uygulandı.  

Metodolojik olarak yapılan araştırmanın evrenini, Türkiye’de bulunan bir üniversite hastanesi’ndeki 

Ocak 2016-Ağustos 2016 tarihleri arasında cerrahi kliniklere başvuran elektif cerrahi geçirecek 

hastalar oluştururken, örneklemini ise belirtilen evrende araştırmaya alınma kriterlerini taşıyan 405 

hasta oluşturdu.  

Yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda; CKÖ'nün iki alt boyutlu olarak kullanılabileceği 

belirlendi. CKÖ’nün hastaların CKÖ-K alt boyutu puan ortalamasının 18.03±11.44, CKÖ-U alt 

boyutu puan ortalamasının 19.52±11.87 ve ölçek toplam puan ortalamasının 37.55±21.11 olduğu 

saptandı. Ölçek toplam Cronbach alpha katsayısı 0.93 olup, CKÖ-K alt boyutu için 0.96, CKÖ-U alt 

boyutu için  0.90 olduğu belirlendi.  

Araştırma bulguları CKÖ’nün orijinal ölçekle benzer yapıda olduğunu, geçerlilik güvenilirliğinin 

oldukça yüksek olduğunu ve Türkiye’de kullanılabileceğini gösterdi. 
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This study aims to adapt the Surgical Fear Questionnaire (SFQ), which was developed by Theunissen 

et al. to determine the level of fear in patients who are to undergo surgery, to Turkish and to test the 

validity and reliability of its Turkish version.  

The population of this methodological study included the patients who presented to surgical clinics at 

a university hospital in Turkey between January and August, 2016 and were scheduled to undergo 

elective surgery; the sample involved 405 patients within this population who met the inclusion 

criteria.  

Results of the analyses showed that the SFQ can be used with two subscales – the S subscale, which 

shows the short-term consequences and the L subscale, which shows the long-term consequences of 

surgery. The mean score of the patients was 18.03±11.44 on the former, 19.52±11.87 on the latter, and 

37.55±21.11 for the entire questionnaire. The Cronbach's alpha coefficient was 0.96 for the SFQ-S 

subscale, 0.90 for the SFQ-L subscale, and 0.93 for the entire questionnaire 

In this study, the SFQ was found to have a similar structure to the original questionnaire and a high 

level of validity and reliability and therefore, can be used in Turkey. 
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Derin ven trombozu (DVT) morbidite ve mortalite oranı yüksek, pulmoner emboli gibi ciddi sorunlara 

sebep olabilen önemli bir sağlık sorunudur. Hamilelik sürecinde ve sonrasında da gelişebilen DVT 

özellikle postnatal dönemde anne ölümlerine sebep olabilmektedir. DVT’nun risk faktörleri çok çeşitli 

olmakla birlikte sıklıkla alt ekstremitelerde görülmektedir. Hemşireler, bireyin/hastanın bütüncül 

yaklaşımla sağlık değerlendirmesini yaparak, kişinin bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlık 

gereksinimlerinin ışığında bakımı planlar ve uygular. Hemşirelik bakımının kuramsal temele 

dayandırılmasında birçok model bulunmaktadır. Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli, 

bireylerin gereksinimlerini 11 fonksiyonel alanda ele alarak bireylere kapsamlı bakım verilmesini ve 

hemşirenin bireyi bir bütün olarak değerlendirmesini sağlamaktadır. Amaç: Bu olgu sunumu derin ven 

trombozu olan hastada Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline göre hemşirelik bakımının 

değerlendirilmesi amacı ile sunulmuştur.   

Özel bir hastanede kalp damar cerrahisi servisinde yatan 23 yaşında bir çocuk sahibi derin ven 

trombozu ile tedavi olan bayan hastanın olgu sunumudur. Veriler, hasta ile birebir görüşme yöntemi 

ile toplanmış Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli kullanılarak bakımı planlanmış uygulanmış ve 

değerlendirilmiştir.   

Hasta doğum sonrası sağ bacakta şişlik ve kızarıklık ile dış merkeze başvurmuş, düşük molekül 

ağırlıklı heparin tedavisi uygulanarak ve ilaç tedavisi planlanarak taburcu edilmiştir. Hastanın 

şikâyetlerinin artması üzerine doğum sonrası 20. gününde kurumumuza başvurmuş, yapılan tetkikler 

sonucu hastaya, sağ alt ekstremite tüm derin venöz yapılarında inferior vena kavaya kadar uzanan 

akut, subakut trombüs tanısı koyularak perkütan transluminal anjiyografi yapılmış, inferior vena 

kavaya transjugüler yolla filtre yerleştirilmiş, venöz trombüs mekanik aspirasyonla temizlenmiş ve 

selektif trombolitik infüzyon kateteri yerleştirilmiştir. Hasta iki gün yoğun bakımda 7 gün 

kliniğimizde tedavisi ve bakımı sağlanmış, tedavisi planlanarak 29.07.2017 tarihinde taburcu 

edilmiştir. Hastanın gereksinimleri Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre belirlenmiş ve 

bakımı uygulanmıştır. Hemşirelik bakım planına göre toplam 13 hemşirelik tanısı koyulmuş, başlıca 

hemşirelik tanıları; aile içi süreçlerde bozulma, etkisiz baş etme, öz bakım eksikliği sendromu, 

anksiyete, aktivite intoleransı, enfeksiyon, bilgi eksikliği, akut ağrı, travma riski, kanama riski olarak 

belirlenmiş hastaya yönelik girişimler uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Özellikle yeni doğum 

yapması, bebeğinden ayrı kalması, bebeğinin gereksinimleri ve bu konuda bireyin gereksinimleri 

konusunda gerekli düzenlemeler yapılmış, psikolojik olarak desteklenmiş ve hastadan olumlu geri 

bildirim alınmıştır.   

Sonuç: Hemşirelik modeli kullanarak hastaya sunulan hemşirelik bakımı doğrultusunda hastanın 

ihtiyaçları giderilmiş, endişeleri azaltılmış, gereksinimleri karşılanmış, hastanın bakımlara katılımı ve 

tedavi sürecine uyumu artırılmıştır. Bu olgu sunumu hemşirelik modeli kullanılarak hemşirelik 

bakımının daha sistematik olarak sunulmasına bir örnek olarak sunulmuştur. 
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DVT is an important health problem that can cause serious problems with high morbidity and 

mortality rate such as pulmonary embolism. DVT, which can develop during and after pregnancy, can 

cause maternal mortality especially in the postnatal period. DVT which is seen frequently in the lower 

extremities, with a wide range of risk factors. The nurses plan and apply the care of the patient 

considering all the needs of physical, mental and social health requirements of the individual, by 

making the health assessment with a holistic approach. There are many models of nursing care which 

are built on the theoretical basis. Gordon's Functional Health Patterns Model; provides comprehensive 

care for individuals by addressing the needs of individuals in 11 functional areas and allows the nurse 

to evaluate the individual as a whole. Aim: This case report is presented with the aim of evaluating 

nursing care according to the Functional Health Patterns Model in a patient with DVT.  

This is a case report of a 23-year-old woman given birth to a child treated with DVT, inpatient in the 

cardiovascular surgery service of a private hospital. The data were planned, implemented, and 

evaluated using Functional Health Patterns Model, which was collected by one-on-one interview with 

the patient. 

The patient was admitted to the external center with swelling and redness in the right leg during 

postnatal and has been discharged with low molecular weight heparin and planned drug treatments. 

The patient was admitted to our institution on the 20th day of after-birth due to increase of the 

complaints. As a result of examinations; patients have been diagnosed an acute, subacute thrombosis 

which extending from to the right lower extremity deep venous structures to inferior vena cava and 

was performed percutaneous transluminal angiography, the filter was placed transjugularly in the 

inferior vena cava, the venous thrombus was cleaned by mechanical aspiration and a selective 

thrombolytic infusion catheter was placed. The patient was treated for 2 days in the intensive care and 

for 7 days in clinic. After the treatment was planned, she has been discharged on 29.07.2017. The 

patient's needs were determined and maintained according to Functional Health Patterns Model. 

According to the nursing care plan, a total of 13 nursing diagnoses were introduced; the main of those 

diagnoses; anxiety, activity intolerance, infection, acute pain, trauma risk, bleeding risk were 

identified, patient oriented initiatives have been implemented and evaluated. In particular regarding 

the need for newborns, separation from the baby and the needs of the baby; the individual had been 

acquainted with new arrangements, psychological support and positive feedback was received from 

the patient. 

Using the nursing model, needs of the patient were eliminated, anxieties were reduced, requirements 

were met and patient's participation in care and compliance with treatment process has been improved 

in the direction of the nursing care provided to the patient. This case report is presented as an example 

using the nursing model so that it would have a way to the demonstration of a more systematic 

presentation of nursing care. 
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S-28    ENDOTRAKEAL TÜP KAF BASINCI KONTROLÜNE İLİŞKİN 
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Endotrakeal tüp kafının yeterli şişme basıncının korunması, invaziv mekanik ventilasyon sırasında 

hasta/ventilatör arayüzünün yönetiminde anahtar bir faktördür (Nseir ve ark., 2015; Farré ve ark., 

2002). Endotrakeal tüp kaf basıncı, 20-30 cmH2O arasında olmalıdır (Kapucu ve Özden, 2014). Bu 

araştırmanın amacı, yoğun bakımda çalışan hemşirelere endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne ilişkin 

düzenlenen eğitiminin bu konuda hemşirelerin bilgi düzeyine etkisini incelemekti. Yapılan eğitim ile 

hemşirelerin endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne yönelik bilgi düzeyinin arttırılması hedeflendi ve 

eğitim programının etkinliği incelendi.  

Yarı deneysel bir araştırmadır. Etik kurul, kurum ve hemşirelerden izin alındı. Araştırma bir 

Üniversite Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan 32 hemşire ile yapıldı. Veriler 

Sosyodemografik ve Mesleki Özellikler Formu, Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolüne İlişkin Bilgi 

Düzeyi Değerlendirme Formu, Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolü Beceri Değerlendirme Formu 

ve Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolüne İlişkin Düzenlenen Eğitime İlişkin Görüş Değerlendirme 

Formu ile toplandı. Araştırmada hedeflenen endotrakeal kaf basıncı kontrolüne ilişkin eğitim 23 

Ağustos 2017 tarihinde iki eğitim oturumu ile yapıldı. Eğitimin verilmesi ve becerilerin 

değerlendirilmesi yaklaşık bir saat sürdü. Hemşirelerin sosyodemografik ve mesleki özellikleri, 

frekans, yüzde dağılımı, ortalama ve standart sapma değerlerini içeren tanımlayıcı istatistikler ile 

betimlendi. Bu çerçevede Wilcoxon Ranked Sum Test kullanıldı. Tüm sonuçlarda p değeri 0.05’den 

küçük değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi (p<0.05).Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş 

ortalaması 25.80±5.31 yıldır. Hemşirelerin %59.4’ü kadın, %46.9’u sağlık meslek lisesi mezunu, 

%21.9’u Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışmaktadır. Hemşirelerin mesleki çalışma 

süreleri ortalama 5.87±4.44 yıl, yoğun bakımda çalışma süreleri ise 4.37±3.85 yıldır. Çalışanların 

%81.2’si gündüz ve nöbet şeklinde çalışmaktadır. Haftalık çalışma süresi ortalama 44.93±3.56 saattir. 

Endotrakeal tüp kaf basıncının normal aralığı, endotrakeal tüp kaf basıncının normal değerinden 

sapma durumundaki gelişebilecek komplikasyonlar, endotrakeal tüp kaf basıncı kontrol yöntemleri ve 

endotrakeal tüp kaf basıncını etkileyen faktörlere yönelik sorularda (16 madde) eğitim öncesi ve 

sonrası yapılan değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Endotrakeal tüp 

kafının tam kapanmış olması durumunda pozitif basınçlı ventilasyon sırasında kaçak oluşması (1 

madde), endotrakeal kaf basıncı yüksekliğinde trakeal hasar oluşması (1 madde), endotrakeal tüp 

kafının söndürülmesi gereken durumlarda öncelikle ağız içi ve mümkünse subglottik bölge aspire 

edilmesi (1 madde) ve trakeal aspirasyonun kaf basıncını etkilemesi (1 madde) gibi bakımda sık ele 

alınan konularda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Hemşirelerin (n=32) %100’ü kaf 

basıncı kontrolüne yönelik becerileri gerçekleştirdi. Hemşirelerin tamamı (n=32) eğitimin kendilerine 

katkısı olduğunu, eğitim süresinin yeterli olduğunu, eğitimde kullanılan araç gerecin yeterli olduğunu, 

eğitim yöntemlerini uygun bulduğunu, uygulamalı bölümün süresi ve içeriğinin yeterli olduğunu ve 

eğitim ortamının uygun olduğunu belirtti. Endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne yönelik yapılan 

eğitimin yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin bilgi düzeylerini arttırdığı, yapılan eğitime 

yönelik hemşirelerin görüş ve önerilerinin olumlu olduğu görüldü. Bu doğrultuda yoğun bakımda 

çalışan hemşirelerin endotrakeal kaf basıncı kontrolüne yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılmasını 

hedefleyen eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanması önerilmektedir. 
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The protection of adequate inflation pressure of the endotracheal tube (ET) cuff is a key factor in the 

management of the patient/ventilator interface during invasive mechanical ventilation. The purpose of 

this study was to examine the effect of ET cuff pressure control training on intensive care unit (ICU) 

nurses’ knowledge level. It was targeted to increase the level of knowledge for nurses' ET cuff 

pressure control and examined the effectiveness of the training program.  

Quasi-experimental design was used in this study. The permission was obtained from ethics commitee, 

hospital instutions and nurses. The study was conducted with 32 nurses working in a University 

Hospital ICUs. Data were collected with the Sociodemographic and Professional Features Form, the 

Knowledge Level Assessment Form about ET Cuff Pressure Control, the ET Cuff Pressure Control 

Skill Evaluation Form, and the Opinion Evaluation Form about Training Related to ET Cuff Pressure 

Control. Training on ET cuff pressure control aimed at the study was conducted on 23 August 2017 

with two training sessions. The sociodemographic and professional features of nurses were described 

by descriptive statistics including frequency, percentage distribution, mean and standard deviation. 

Wilcoxon Ranked Sum Test was used. Values of p <0.05 were considered statistically significant.  

The average age of the nurses was 25.80 ± 5.31 years. 59.4% of the nurses were female, 46.9% were 

graduated from health vocational high school and 21.9% were working in the Brain Surgery ICU. 

Nurses’ average length of service in the profession was 5.87±4.44 years, and their average length of 

service in a ICU was 4.37±3.85 years. 81.2% of the employees worked day and night shifts. The 

average weekly working time was 44.93 ± 3.56 hours. There was a statistically significant difference 

between subjects with the normal range of ET cuff pressure, the ET cuff pressure complications in 

cases of deviation from the normal value, the ET cuff pressure control methods and the factors 

affecting the ET cuff pressures (16 items) before and after the training (p <0.05). There was no 

statistically significant difference between subjects with leakage during positive pressure ventilation if 

the ET cuff is fully closed, tracheal damage when ET pressure is elevated , the ET cuff is to be 

deflated when possibly oral and subglottic aspiration , tracheal aspiration affecting ET cuff pressure 

before and after the training (p >0.05). All of the nurses performed the skills for ET cuff pressure 

control. All of the nurses stated that the training was sufficient for them, that the training period was 

sufficient, that the training tool was sufficient, that the training methods were appropriate, that the 

duration of the practical training was sufficient and the training environment was adequate.  

It was seen that nurses working in ICUs training for ET cuff pressure control increased their 

knowledge levels and that the opinions and suggestions of the training nurses were positive. In this 

direction, it is recommended that regular training of the nurses working in the intensive care unit aim 

at increasing the knowledge and skills for ET cuff pressure control. 
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Bu çalışmanın amacı bilgisayara dayalı karar destek sistemiyle enteral beslenen yoğun bakım 

hastalarına verilen bakımın gastrik tolerans ve diyare insidansına etkisini incelemektir.  

Bu araştırma kontrollü yarı deneysel araştırma tasarıma uygun olarak Ekim 2010- Temmuz 2011 

tarihleri arasında Türkiye’de bir yoğun bakım ünitesinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine, %80 

güçle kontrol grubuna 72 ve deney grubuna 72 olmak üzere 144 hasta alınmıştır. Araştırmada “Kanıta 

dayalı enteral beslenme yönetim protokolü” hazırlanmıştır. Bu bakım protokolü, kontrol grubuna 

“kağıt temelli”, deney grubuna “BDKDS” ile uygulanmıştır. Veriler, Enteral Beslenen Yoğun Bakım 

Hastalarına Yönelik Veri Toplama Formu, Gastrik İntolerans İzlem Formu, King Dıskı Değerlendirme 

Formu-Türkçe Versiyonu ile toplanmıştır. Araştırmada, gerekli kurul ve kurum izinleri alınmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesinde, Deney ve kontrol grubundaki verilerin homojenitesini değerlendirmek 

için ki kare testi, normal dağılımı göre Mann-Wtihney U-Testi, chi-square testi ve fisher’s exact chi-

square testi ile analiz edilmiştir.Deney grubu hastalarının ulaşılan hedef kalori ortalamaları, kontrol 

grubu hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklıdır (p:0.002). Deney grubu 

hastalarının EB’nin1. ve 2. Gününde ölçülen GRV miktarları, kontrol grubuna göre daha düşüktür. 

Deney grubu hastalarının %42.6 (n=23), kontrol grubu hastalarının %57,4(n=31)’ünde, diyare 

saptanmıştır. Ayrıca deney grubunda diyare görülme süresi ortalama olarak daha düşüktür.Deney 

grubunda BDKDS ile enteral beslenen yoğun bakım hastalarında, primer bakım sonuçlarından gastrik 

intolerans ve diyare insidansı istatistiksel olarak farksız bulunmasına rağmen klinik olarak daha az 

görülmüştür. Bu çalışma ile hastane bilgi yönetim sistemlerine entegre edilebilecek hemşirelerin klinik 

kararları destekleyen, hastaların beslenme yönetimi modüllerine bir başlangıç oluşturulmuştur. 
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The Computerized Decision Support Systems (CDSS) have the potential to improve clinical practice 

and patient care. Little is known about its influence on nursing practice and patient outcomes. This 

study aimed to determine whether CDSS-supported care would significantly reduce gastric residual 

volume (GRV) and diarrhea incidence among patients receiving enteral nutrition (EN) in intensive 

care units (ICU). This study used a quasi-experimental, nonrandomized design to collect data on 

patients receiving EN in two ICUs at a university hospital in Turkey. The sample included 144 

patients. The “paper-based” method was applied in the control group, which is the EN management 

protocol. The EN management protocol was applied to the patients in the experimental group by using 

the CDSS transferred into the computer. Data were collected through the patient follow-up form, 

Gastric Residual Volume (GRV) Monitoring Form, The King Stool Chart-Turkish Form (KSCTr). On 

the first and second days of EN, measured amounts of GRV were lower in experimental group patients 

than in the control group patients; however, there was no significant difference in GRV between the 

groups. There was no significant decrease in the incidence of GRV and diarrhea when the CDSS was 

used. The CDSS had no effect on diarrhea incidence, it was effective on the diarrhea period and 

diarrhea was managed properly  

The study found that the proportion of GRV in experimental group patients only decreased on the first 

and second day of EN. There was no significant decrease in the incidence of diarrhea when the CDSS 

was used. No significant effects of the decision support systems were found on patients’ outcomes 

based on gastric intolerance and diarrhea.  
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Bu çalışmanın amacı; yoğun bakım ünitesinde femur fraktürü nedeni ile yatmış, daha sonra ortopedi 

servisine gönderilen ve burada tedavi gören hastaların emosyonel durumları ve deneyimlerinin 

değerlendirilmesidir.Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma 15 Haziran 2016- 15 Aralık 2016 

tarihleri arasında yürütüldü. Araştırma örneklemini İstanbul ilindeki bir eğitim ve araştırma 

hastanesinin anestezi yoğun bakım ünitesinde femur fraktürü nedeni ile en az 24 saat yatan ve daha 

sonra ortopedi servisine gönderilen 120 hasta oluşturdu. Araştırma öncesinde etik kurul onayı ve 

hastalardan onam alındı. Araştırma verileri kişisel bilgi formu, Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği 

(YBDÖ) ve Hastane Anksiyete Depresyon (HAD) ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizinde 

tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, Student t testi, Kruskall Wallis testi, tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA), Spearman korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanıldı. 

 

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 67,93±18,19'dur. Araştırma grubunun %50,8'inin 76 yaş 

ve altı, %50’sinin erkek, %53,3'ünün okuryazar/ilkokul mezunu ve %56,7'sinin evli olduğu saptandı. 

Hastaların %87,5'inde düşme/yüksekten düşme nedeni ile femur fraktürü oluştuğu, yoğun bakımda 

yatış süresi ortalamasının 1,93±1,46 gün ve %57,5'nin bir gün yattığı ve %70'inin daha önce yoğun 

bakımda yatmadığı belirlendi. Hastanede yatış süresi ortalamasının ise 12,70 ± 4,46 gün ve 

%54,2'sinin 12 gün ve altı olduğu saptandı. Hastaların YBDÖ alt boyut ve toplam puan ortalaması 

sırası ile; çevrenin farkında olma: 16,14±2,47, yoğun bakımda yaşanan kötümser deneyimler: 

12,86±1,27, yoğun bakımda yaşanan deneyimlerin hatırlanması: 10,20±1,60, yoğun bakımda alınan 

bakımdan memnuniyet: 12,42 ± 3,31 ve toplam puan: 51,61±6,43 olduğu belirlendi. Hastane 

Anksiyete Depresyon Ölçeği anksiyete alt boyut puan ortalaması; 5,26±3,90, depresyon alt boyut 

ortlaması ise; 4,21±2,79 bulundu. Hastaların yoğun bakım deneyimlerinde yoğun bakımı hatırlama 

durumu, ağrı ve yoğun bakım ısısının etkili olduğu saptandı (p<0,05). Yoğun bakımda daha uzun süre 

yatan hastaların bir gün yatanlara göre HAD-anksiyete düzeyleri 2,138 kat (%95 GA: 1,276-3,582) 

daha fazla, hastanede 13 gün ve üzeri yatanların daha az yatanlara göre 0,794 kat (%95GA: 0,660-

0,954) daha fazla olduğu bulundu. Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği alt boyutlarından HAD-

anksiyete ile YBDÖ alt boyutlarından kötümser deneyimler (rs = 0,250, p= 0,006) ve deneyimlerin 

hatırlanması (rs= 0,323, p= 0,000) arasında pozitif yönde zayıf düzeyde ilişki, yoğun bakımdan 

memnuniyet (rs=0,477, p=0,000) ve toplam puan (rs= 0,434, p= 0,000) arasında pozitif yönde orta 

düzeyde ilişki saptandı. Hastaların YBDÖ alt boyutlarından aldıkları puanlar artarken HAD-anksiyete 

puanları da artmaktadır. Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği alt boyutlarından HAD-depresyon ile 

çevrenin farkında olma (rs= 0,276, p= 0,002), kötümser deneyimler (rs= 0,203, p= 0,026), yoğun 

bakımdan memnuniyet (rs= 0,296, p= 0,001) ve YBDÖ toplam puan (rs= 0,299, p= 0,001) arasında 

pozitif yönde zayıf düzeyde ilişki bulundu. Hastaların YBDÖ alt boyutlarından aldıkları puanlar 

artarken HAD-depresyon puanları da artmaktadır.  

 

Araştırmaya katılan hastaların YBDÖ'den orta düzey, HAD ölçeğinden düşük puan aldıkları saptandı. 

Hastaların YBÜ'de kötümser deneyimler yaşadığı ve yoğun bakımdan orta düzey memnun olduğu 

belirlendi. Hastaların yoğun bakım deneyimlerini olumsuz olarak etkileyen faktörlerin hemşireler 
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tarafından saptanarak bunların azaltılmasına yönelik gerekli girişimlerin planlanması ve uygulanması 

önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, deneyim, yoğun bakım hastası, femur fraktürü, 

emosyonel durum 
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The aim of this study was to assess the emotional states and experiences of patients who had been 

admitted to intensive care for femur fracture and who had later been sent to the orthopedics service 

and treated there. 

This descriptive and cross-sectional study was conducted between 15 June and 15 December 2016. 

The research sample consisted of 120 patients who had been admitted to the anesthesia intensive care 

unit of a teaching and research hospital in Istanbul province, Turkey for femur fracture, and who had 

remained there for at least 24 hours before being sent to the orthopedics service. Before the study was 

conducted, approval was obtained from the ethics committee and consent was obtained from the 

patients. Data were collected using personal information form, the Intensive Care Experience Scale 

(ICES) and the Hospital Anxiety Depression Scale (HADS). Data analysis was performed descriptive 

statistics, Mann Whitney U test, Student t test, variance analysis (ANOVA), Kruskall Wallis test, 

Spearman correlation analysis and regression analysis. 

Patients’ mean scores on the subscales of ICES were, in order, awareness of surroundings 16,14±2,47, 

frightening experiences 12,86±1,27, recall of experiences 10,20±1,60, and satisfaction with care 

12,42±3,31, and their total mean score was 51,61±6,43. Mean HADS scores in the anxiety subscale 

was 5,26±3,90 and depression, 4,21±2,79. It was found that in patients’ experiences of intensive care, 

their state of remembering intensive care, pain and the warmth of intensive care were effective 

(p<0,05). Patients with a longer stay in intensive care had HADS anxiety levels which were 2,138 

times greater (95% GA: 1,276 - 3,582), while for those with a stay in hospital of 13 days or more it 

was found to be 0,794 times greater (95% GA: 0,660 - 0,954). A weak positive correlation was found 

between HADS anxiety and frightening experiences (rs= 0,250, p= 0,006) and recall of experiences 

(rs= 0,323, p= 0,000), and a medium positive correlation was found between satisfaction with care 

(rs= 0,477, p= 0,000) and the ICES total score (rs= 0,434, p= 0,000). As patients’ scores obtained on 

the subscales of ICES increased, their HADS anxiety scores also increased. Weak positive correlations 

were found between the HADS depression and awareness of surroundings (rs=0,276, p=0,002), 

frightening experiences (rs=0,203, p=0,026), satisfaction with care (rs= 0,296, p= 0,001), and ICES 

total score (rs=0,299, p=0,001). As patients’ scores on the subscales of ICES increased, their HADS 

depression scores also increased.  

It was found that the scores of the patients who participated in the study were medium on ICES, and 

low on the HADS. It was determined that patients had had bad experiences of the intensive care unit, 

and their satisfaction with intensive care was at a medium level. It is recommended that nurses should 

establish the factors negatively affecting patients’ experiences of intensive care and they should plan 

and implement the necessary measures to reduce them. Key words: Intensive care unit, experience, 

critical care patient, femur fracture, emotional state. 
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 S-31   GONARTROZLU HASTALARDA FONKSİYONEL YETERSİZLİĞİN 

YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

 

Emel YILMAZ
1
, Hülya KIZIL TOĞAÇ

1
  

1
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 

  

Araştırma gonartroz tanısı alan hastalarda fonksiyonel yetersizliğin yaşam kalitesine etkisinin 

saptanması amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırma Kasım 2016- Eylül 2017 tarihleri arasında yürütüldü. 

Araştırmaya Türkiye'nin batı bölgesindeki bir üniversite ve bir devlet hastanesi ortopedi kliniklerine 

başvuran 161 hasta dahil edildi. Araştırma öncesinde etik kurul onayı ve hastalardan bilgilendirilmiş 

onam alındı. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme tekniği ile kişisel bilgi formu, visual analog skala 

(VAS), The Western Ontario ve McMaster Üniversitesi Osteoartrit indeksi (WOMAC) ve SF-36 

yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizi SPSS 15.0 paket programında tanımlayıcı 

istatistikler (ortalama±standart sapma, sayı-yüzde), Mann Whitney U testi, Kruskal Walles Varyans 

analizi ve Spearman korelasyon analizi kullanılarak yapıldı. 

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 61.91±9.10 yıl, %82'si kadın ve %67.1'i obezdir. 

Araştırma grubunun %91.3'ünün okuryazar ya da ilkokul mezunu, %62.1'inin ev hanımı olduğu ve 

%74.5'inin düzenli egzersiz yapmadığı saptandı. Hastaların uzun süredir bu hastalıktan şikayetçi 

olduğu ve %94.4'ünün hastalığı ile ilgili tıbbi tedavi aldığı, %67.7'sinin her iki dizinde sorun olduğu 

ve %88.8'inin aktivitelerde zorlandığı belirlendi. Ölçeklerden alınan puan ortalamaları VAS: 

7.46±1.81, SF-36 alt boyutları sırası ile fiziksel fonksiyon 16,15±17,01, Rol güclügü (fiziksel): 

5,59±20.15, ağrı: 22,86±18,03, genel sağlık: 53,81±19,71, canlılık: 58,29±18,41, sosyal fonksiyon: 

38.82±27.80, rol güçlüğü (emosyonel): 17.39±36.72, mental sağlık: 61,64 ±14.78'dir. WOMAC alt 

boyutları ise ağrı: 13.19±3.80, tutukluk: 3.58±1.96, fiziksel fonksiyon : 42.21±10.44 ve toplam puan 

ise 58.98±14.55 olarak bulundu. Kadın ve obezlerin ağrı ve fonksiyonel yetersizlik düzeyleri yüksek 

ve yaşam kaliteleri düşük olarak saptandı (p<0.05). Hastaların WOMAC toplam puanı ile VAS 

arasında orta düzey pozitif yönde korelasyon ilişkisi, SF-36 alt boyutları ile negatif yönde orta ve 

düşük düzey korelasyon ilişkisi belirlendi (p<0.05). Hastaların fonksiyonel yetersizlikleri arttıkça ağrı 

düzeylerinin arttığı ve yaşam kalitesinin azaldığı saptandı.  

Hastaların ağrı düzeylerinin, fonksiyonel yetersizliklerinin ve yaşam kalitelerinin orta düzey olduğu 

belirlendi. Gonartrozlu hastaların ağrı düzeylerini ve fonksiyonel yetersizliklerini azaltmak, yaşam 

kalitelerini arttırmaya yönelik girişimlerin planlanması ve uygulanması önerilmektedir. Anahtar 

kelimeler: Gonartroz, ağrı, fonksiyonel yetersizlik, yaşam kalitesi  
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S-31     EFFECT OF FUNCTIONAL DISABILITY ON QUALITY OF LIFE IN 

PATIENTS WITH GONARTHROSS 

 

 

Emel YILMAZ1, Hülya KIZIL TOĞAÇ1 

 
1Manisa Celal Bayar University Faculty Of Health Sciences Nursing Department, Department 

Of Surgical Diseases Nursing  
 

The aim of the study was to determine the effect of functional disability on quality of life in patients 

who were diagnosed with gonarthrosis. 

This descriptive and cross-sectional study was conducted between November 2016 and September 

2017. The study included 161 patients who applied to a university in the western part of Turkey and a 

public hospital orthopedic clinic. Ethical committee approval and informed consent were obtained 

before the research. Data were collected with face-to-face interview technique, using personal 

information form, visual analog scale (VAS), The Western Ontario and McMaster Universities 

Osteoarthritis Index (WOMAC), and SF-36 quality of life scale. Data were analyzed using descriptive 

statistics (mean ± standard deviation, number-percentage), Mann Whitney U test, Kruskal Walles 

analysis of variance and Spearman correlation analysis in the SPSS 15.0 package program. The 

average age of the patients participating in the study was 61.91 ± 9.10 years, 82% were female, and 

67.1% were obese. It was determined that 91.3% of the research group were literate or primary school 

graduates, 62.1% were housewives and 74.5% did not exercise regularly. It was determined that 

patients complained of long-term illness, 94.4% were receiving medical treatment for their disease, 

67.7% had problems in both knees and 88.8% had difficulty in activities. The mean scores from the 

scales were VAS: 7.46 ± 1.81, SF-36 subscale, physical function: 16.15 ± 17.01, Role: physical, 5,59 

± 20.15, bodily pain: 22.86 ± 18.03 general health: 53,81 ± 19,71, vitalite: 58,29 ± 18,41, social 

function: 38,82 ± 27,80, role (emotional): 17,39 ± 36,72, mental health: 61,64 ± 14,78. WOMAC 

subscales were pain: 13.19 ± 3.80, stiffness: 3.58 ± 1.96, physical function: 42.21 ± 10.44 and total 

score was 58.98 ± 14.55. Women and obese were found to have high levels of pain and functional 

insufficiency and low quality of life (p <0.05). The correlation between the WOMAC total score of the 

patients and the VAS was correlated with the moderate positive correlation, the SF-36 subscale was 

correlated with the moderate and low level correlation negatively (p <0.05). As functional disability of 

patients increased, it was found that the levels of pain increased and the quality of life decreased. 

It was determined that patients' pain levels, functional disability and quality of life were moderate 

level. Planning and implementation of interventions aimed at reducing pain levels and functional 

disabilities and increasing quality of life are recommended for patients with gonarthrosis. Key words: 

Gonarthrosis, pain, functional disability, quality of life 
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S-32   GÖĞÜS VE KALP DAMAR AMELİYATI OLAN HASTALARIN YOĞUN 

BAKIM DENEYİMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Aylin DURMAZ EDEER
1
, Özlem BİLİK

1
, Eda Ayten KANKAYA

1
, 

 
1
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,  

 

Bu araştırma göğüs, kalp ve damar cerrahisi olan hastaların yoğun bakım deneyimlerinin ve bu 

deneyimleri etkileyen faktörlerin belirlemesi amacıyla yapılmıştır 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma için kurum izni, etik kurul onayı ve hastaların sözlü ve 

yazılı onamları alındı. Veriler bir üniversite hastanesinin Göğüs Cerrahisi ve Kalp Damar Cerrahisi 

kliniklerinde Mayıs 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında toplandı. Ameliyat olduktan sonra en az bir 

gece yoğun bakım ünitesinde kalan 100 hasta örneklem kapsamına alındı. Verilerin toplanmasında 

Hasta Tanıtım Formu, “Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği (YBDÖ)” ve “Sayısal Ağrı Ölçeği” kullanıldı. 

Hastaların yoğun bakım deneyimlerini somutlaştırmak için iki açık uçlu soru soruldu. Nicel verilerin 

değerlendirilmesinde Mann-Whitney U testi, Kruskall-Wallis ve Pearson korelasyon analizi kullanıldı. 

Nitel verilerin analizinde hastaların açık uçlu iki soruya ait yazılı yanıtlarının tümevarımcı içerik 

analizi iki ayrı araştırmacı tarafından kodlandı, kavramlar ve ana temalar oluşturuldu.  

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 55.94±13.00, %72’si erkektir. Hastaların %18’inin 

hipertansiyonu, %40’ının daha önce yoğun bakım deneyimi bulunmaktaydı ve %70’i kalp cerrahisi 

geçirmişti. Hastaların %93’ü solunum cihazına bağlı olarak uyanmış, %32’si solunum cihazına bağlı 

iken sağlık profesyonelleri ile iletişim kuramadığını belirtmiştir. Hastaların sadece %38’i solunum 

cihazına bağlı iken sağlık profesyonelleri tarafından anlaşıldığını düşünmekteydi. Hastalara en çok 

ağrı veren durumlar sırasıyla yara yeri, göğüs tüpleri ve foley sondanın çıkarılması olarak saptandı. 

Hastaların yoğun bakımda yaşadıkları ağrı düzeyi ortalaması 7.34±2.57 ve YBDÖ puan ortalaması 

66.35±6.88’dir. Hastaların önceden yoğun bakım deneyiminin olmasına ve ameliyat türüne göre 

YBDÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadı (p= 0.638; p= 0.744; p<0.05). Solunum 

cihazına bağlı iken sağlık profesyonelleri tarafından anlaşıldığını düşünme durumuna göre YBDÖ 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptandı (p= 0.007; p<0.05). Yoğun bakımda kalış süresi 

ve yaşanılan şiddetli ağrı düzeyi ile YBDÖ puan ortalamaları arasında negatif düşük düzeyde anlamlı 

bir ilişki olduğu belirlendi (r= -0.197; p= 0.05 ve r= -0.219; p= 0.029). “Solunum cihazına bağlı iken 

uyandığınızda düşündüğünüz ilk şey ne oldu?” sorusunun temaları hastaların yaşadığı duygular, 

fiziksel rahatsızlık ve ölüm korkusunun sona ermesiydi. “Yoğun bakımda kaldığınız sürede kendinizi 

nasıl hissettiğinizi bir kelime veya cümle ile nasıl anlatırsınız?” sorusunun temaları hastaların yaşadığı 

olumsuz duygular, güven, fiziksel rahatsızlık hissetmek ve kendini iyi hissetmeydi.  

Hastaların yoğun bakım deneyimlerinin orta düzeyde olumlu olduğu görüldü. Yoğun bakımda kalma 

süresinin ve ağrı şiddetinin artması hastaların yoğun bakım deneyimlerini olumsuz etkiledi. Göğüs 

kalp damar cerrahisi yoğun bakımında kalan hastaların fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan güçlükler 

yaşadığı belirlendi. Yoğun bakımlardaki hastaların gereksinimlerine yönelik kapsamlı hemşirelik 

bakımı gerekmektedir.  
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S-32   INTENSIVE CARE EXPERIENCES AND AFFECTING FACTORS OF 

PATIENTS WITH THORACIC SURGERY AND CARDIOVASCULAR SURGERY 

 

 

Aylin DURMAZ EDEER1, Özlem BİLİK1, Eda Ayten KANKAYA1 

 
1Dokuz Eylul University Nursing Faculty  

 

This study was conducted to determine the intensive care experience of patients with thoracic surgery 

and cardiovascular surgery and the factors affecting these experiences. 

The study design was the descriptive and cross-sectional. Permissions were obtained from the hospital, 

the ethics committee and the patients. The data were collected between May 2016 and May 2017 at 

thoracic surgery and cardiovascular surgery clinics of a university hospital. 100 patients who remained 

in the intensive care unit (ICU) for at least one night after the operation were included in the sample. 

Data were collected by patient identification form, "Intensive Care Experience Scale" (ICES) and 

"Numerical Pain Scale" (NPS). Two open-ended questions were asked to illustrate the intensive care 

experience of the patients. Mann-Whitney U test, Kruskall-Wallis and Pearson correlation analysis 

were used to evaluate quantitative data. In the analysis of qualitative data, the inductive content 

analysis of the written answers of the patients with two open-ended questions was coded by two 

different researchers, and the concepts and main themes were formed 

The mean age of the patients in the study was 55.94 ± 13.00, 72% were male. 18% of patients had 

hypertension, %40 of all patients had intensive care experience previously, and 70% had undergone 

cardiac surgery. %93 of all patients were connected with Respiratory Device (RD) when they awaked. 

%32 of all patients reported that they could not communicate with health professionals while being 

connected to the RD. Only %38 of all patients thought that they were understood by health 

professionals while they were being connected to the RD. The most painful cases were wound site, 

chest tube and the removing of foley catheters, respectively. The mean level of pain in ICU was 7.34 ± 

2.57 and the mean score of the ICES was 66.35 ± 6.88. There was no significant difference between 

patients' previous ICU experience and mean ICES scores according to the surgical procedure (p = 

0.638, p = 0.744, p <0.05). Significant differences were found between the ICES scores according to 

being understood by health professionals while being connected to the respiratory device (p = 0.007; p 

<0.05). A significant negative correlation was found between the duration of ICU stay and the severity 

of the pain with the mean ICES scores (r = -0.197, p = 0.05 and r = -0.219, p = 0.029). The themes of 

the question “What was the first thing you thought about when you woke up while you were 

connected to the respirator?” were feelings, physical discomfort and end of fear of death. The themes 

of the question “How do you describe your feelings in a word or phrase when you were in intensive 

care?” were feeling of negative emotions, confidence, physical discomfort and feeling well. Patient's 

ICU experience was moderately positive. The duration of intensive care and increased pain severity 

negatively affected patients' ICU experience. Patients in the ICU of the thoracic-cardiovascular 

surgery were found to have physical, social and psychological difficulties. Comprehensive nursing 

care is needed for these patients. 
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S-33   GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ UYGULANMASI 

 

Yasemin ÇINAR GERS
1
, Nurhan ÖZKAN

1
 

 
1
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 

Ameliyat olan her hastada Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi'nin uygulanması ve böylelikle cerrahide 

tıbbi hataların engellenmesi ve bununla birlikte cerrahi ekiplerin başarısını artırarak hasta 

memnuniyetinin sağlanması Üçüncü basamak bir eğitim hastanesinde 1 Ocak 2017-1 Ağustos 2017 

tarihleri arasında ameliyat olan tüm hastalara (400 hasta;247 kadın,153 erkek,yaş ortalaması:52) 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi uygulandı. 01 Haziran 2017-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında 

ameliyat olan 50(31 kadın,19 erkek) hasta ile görüşüldü.Yapılan takipler sonucunda hastaların 

hiçbirinde tampon,kompres,rulo gaz ve cerrahi alet unutulmadığı gözlendi.Bu süre içinde görüşülen 50 

hastanın cerrahi ekip ve yapılan ameliyattan memnun kaldığı gözlendi. 

Hasta güvenliği,memnuniyeti ve cerrahi ekiplerin başarısının artması için Güvenli Cerrahi Kontrol 

Listesi,ameliyat olacak tüm hastalara uygulanmaya devam edilmelidir. 
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S-33     SAFE SURGICAL CHECKLIST APPLICATION 

 

 
Yasemin ÇINAR GERS

1
, Nurhan ÖZKAN

1 

 
1
Tepecik Education And Research Hospital  

 
Carrying out Safe Surgical Checklist for every patient who has been operated,thus preventing medical 

eror in surgery and besides by increasing succes of surgery team,ensure patients' satisfaction. 

Safe Surgical Checklist has been carried out for all patient between the 1 January 2017 and 1 August 

2017 in a tertiary education hospital(400 patients;247 women,153 men),average age:52) 

Fİfty patients (31 women,19 men) who were operated on between 1 June 2017 and 1 July 2017 were 

interviewed.As a result of observations taken,it has ben observed that any pad,compact,rool gause and 

surgical tool haven't been forgotten in any patients.During that time it has been seen that the patient 50 

interviewed has been satisfied with the operation performed. 

In order to increase succes of surgery teams,patients' satisfaction and patient safety,Safe Surgiacal 

Checklist should be contunied to be carried out to all patients. 
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S-34    HASTALARIN KAYGI VE KONFOR DÜZEYLERİ: PREOPERATİF 

DÖNEMDE YOĞUN BAKIM ENDİKASYONUNU BİLME VE POSTOPERATİF 

DÖNEMDE YOĞUN BAKIM İLE İLİŞKİSİ 

 

Elif SARDOĞAN
1
, Bilgi GÜLSEVEN KARABACAK

1
 

 
1
Marmara Üniversitesi,  

 

Bu çalışma, preoperatif dönemde yoğun bakım endikasyonunu bilmenin ve postoperatif dönemde 

yoğun bakımda bulunmanın, hastaların kaygı ve konfor düzeylerine etkisini incelemek amacıyla 

karşılaştırmalı ve tanımlayıcı tipte yapıldı. 

Araştırmaya, Cerrahi, Ortopedi, Üroloji, Nöroşirürji ve Kulak Burun Boğaz (KBB) birimlerinde, Ekim 

2015- Aralık 2015 tarihleri arasında yatan, araştırma kriterlerini karşılayan, toplam 150 hasta dahil 

edildi. Hastalar yoğun bakım endikasyonu konulan ve konulmayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. 

Verilerin toplanmasında ‘Hasta Bilgi Formu’, ‘Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği’ ve ‘Genel Konfor 

Ölçeği’ kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, normal 

dağılım testleri, Man Whitney-U Testi, Wilcoxon Testi, Spearman Korelasyon, Ki-Kare Analizi 

kullanıldı. 

Yoğun bakım endikasyonu konulan hastaların preoperatif dönemdeki Genel Konfor Ölçeği toplam 

puanları (X=146,000), postoperatif dönemdeki puanlarından (X=127,740) yüksek bulundu (Z=-5,688; 

p=0,000˂0,05). Yoğun bakım endikasyonu konulmayan hastalarda ise preoperatif dönemdeki Genel 

Konfor Ölçeği toplam puanları (X=139,440) ile postoperatif dönemdeki ölçek puanları (X=139,750) 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadı (Z=-0,108; p=0,914˃0,05). Preoperatif dönemde 

yoğun bakım endikasyonu konulan hastaların Genel Konfor Ölçeği toplam puanları (X=146,000), 

endikasyon konulmayan hastaların puanlarından (X=139,440) yüksek saptandı (MW=1 883,000; 

p=0,014˂0,05). Postoperatif dönemde ise yoğun bakıma alınan hastaların Genel Konfor Ölçeği toplam 

puanları (X=127,740), servise çıkan hastaların puanlarından (X=139,750) düşük bulundu (MW=1 

604,500; p=0,000˂0,05). Yoğun bakım endikasyonu konulan hastaların preoperatif dönemdeki 

durumluk kaygı puanları (X= 46,420), postoperatif dönemdeki puanlarından (X= 45,160) yüksekti 

(Z=-2,677; p=0,007˂ 0,05). Yoğun bakım endikasyonu konulmayan hastalarda ise preoperatif ve 

postoperatif dönemdeki durumluk kaygı puanları arasındaki fark anlamlı değildi (Z=-1,951; 

p=0,051˃0,05). Preoperatif dönemde durumluk ve sürekli kaygı puanları açısında her iki grup 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (MW=2 217,500-2 298,500; p=0,257-0,421˃0,05). 

Postoperatif dönemde ise yoğun bakıma alınan hastaların durumluk kaygı puanları (X=45,160), 

servise çıkan hastaların puanlarından (X=46,420) düşüktü (MW=1906,5; p=0,017˂0,05). Yapılan 

korelasyon analizleri sonucunda her iki gruptaki hastaların preoperatif dönemdeki sürekli kaygı 

düzeyleri ile konfor düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler saptanırken (r=-0,39 -0,82; 

p=0,000˂0,05), yoğun bakım endikasyonu konulan hastalarda durumluk kaygı ile konfor düzeyleri 

arasında zayıf, pozitif ilişki bulundu (r=0,34-0,38; p=0,007- 0,017˂0,05).   

Preoperatif dönemde yoğun bakım endikasyonunu bilmenin konfor düzeyini etkilemediği fakat kaygı 

düzeyini arttırdığı; postoperatif dönemde yoğun bakımda bulunmanın hem konfor hem de durumluk 

kaygı düzeyini azalttığı sonucuna varıldı. Elde edilen verilerin ışığında yoğun bakım ünitelerinin 

hastaların kaygı düzeylerini azaltacak ve konforlarını artıracak şekilde iyileştirilmesi önerilebilir. 
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S-34   ANXIETY AND COMFORT LEVELS OF PATIENTS: KNOWING INTENSIVE 

CARE INDICATION IN PREOPERATIVE PERIOD AND RELATION TO 

INTENSIVE CARE IN POSTOPERATIVE PERIOD 

 
 

Elif SARDOĞAN
1
, Bilgi GÜLSEVEN KARABACAK

1 

 
1
Marmara Universty  

 
This study was conducted in a comparative and descriptive way for the purpose of examine the effects 

of knowing intensive care indication in preoperative period and being in intensive care unit in 

postoperative period on the patient’s anxiety and comfort levels. 

150 patient who in orthopedic, urology, general surgery, neurosurgery, ophthalmology and 

otorhinolaryngology units and met the research criteria between dates October 2015- December 2015 

were included in the study. The patients were divided into two groups who had indication for intensive 

care and not have indication for intensive care. ‘Patient Information Form’, ‘State- Trait Anxiety 

Inventory (STAI)’ and ‘General Comfort Questionnaire (GCQ)’ were used to collect the data. The 

numbers, percentage, average, standard deviation, normal distribution tests, Man Whitney U test, 

Wilcoxon test, Spearman Correlation and Chi-square test were used in the evaluation of data. 

It was found that GCQ scores (X=146,000) in preoperative period were higher than the scores 

(X=127,740) in postoperative period on the patients who had indication for intensive care (Z=-5,688; 

p=0,000˂0,05). The difference between the GCQ scores (X=139,440) in preoperative period and the 

scores (X=139,750) in postoperative period was not statistically significant on the patients who not 

have indication for intensive care (Z=-0,108; p=0,914˃0,05). In the preoperative period, GCQ scores 

(X=146,000) on the patients who had indication for intensive care were determined higher than the 

scores (X=139,440) on the patients not have indication for intensive care (MW=1883,000; 

p=0,014˂0,05). In the postoperative period, GCQ scores (X=127,740) on the patients who in intensive 

care were determined lower than the scores (X=139,750) on the patients who in another units 

(MW=1604,500; p=0,000˂0,05). It was found that state anxiety scores (X=46,420) in the preoperative 

period were higher than the scores (X=45,160) in the postoperative period on the patients who had 

indication for intensive care (Z=-2,677; p=0,007˂0,05). The difference between the state anxiety 

scores in preoperative period and the scores in postoperative period was not statistically significant on 

the patients who not have indication for intensive care (Z=-1,951; p=0,051˃0,05). The difference 

between the STAI scores of patients in both groups was not statistically significant in preoperative 

period (MW=2217,500-2298,500; p=0,257-0,421˃0,05). In the postoperative period, state anxiety 

scores (X=45,160) on the patients who in intensive care unit were determined lower than the scores 

(X=46,420) on the patient who in another units (MW=1906,5; p=0,017˂0,05). As a result of the 

correlation analysis, there were negative significant relationships (r=-0,39--0,82; p=0,000˂0,05) 

between constant preoperative comfort and preoperative anxiety levels of patients in both group, and 

there was a positive low relationship between state anxiety and comfort levels of patients had intensive 

care indications (r=0,34-0,38; p=0,007-0,017˂0,05). 
It was that knowing the intensive care indication didn’t affect the comfort level of patients in 

preoperative period but the level of comfort and state anxiety of patients in intensive care unit 

decreased in the postoperative period. And finally in the direction of obtained data, intensive care units 

should be improved to reduce the anxiety levels of patients and increase the comfort levels of patients.  
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S-35   HASTANELERDE DÜŞEN HASTA PROFİLİ: RETROSPEKTİF BİR 

ÇALIŞMA 

 

Öznur GÜRLEK KISACIK
1
, Yeliz CİĞERCİ

1 

 
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü,  

 

Yatan hastalarda gerçekleşen düşme olaylarının profiline ve düşme ile ilişkili faktörlerin saptanmasına 

yönelik verilerin elde edilmesi ile, yatan hastalarda düşme oranlarının azaltılması için hangi 

önlemlerin alınması gerekliliğine ilişkin literatüre bilimsel veri sağlanması amaçlanmıştır. 

Yatan hastalarda gerçekleşen düşme olaylarının profili ve düşme ile ilişkili faktörlerin saptanması 

bakımından retrospektif bir çalışma niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini 2012 Ocak-2017 Haziran 

tarihleri arasında 800 yataklı bir kamu hastanesinin dahili, cerrahi, pediatri, kadın doğum ve yoğun 

bakım ünitelerine yatışı yapılıp, en az 24 saat hastanede kalan hastalarda gerçekleşen ve düşme olay 

bildirim sistemi ile bildirimi yapılan 190 düşen hasta oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, 

araştırmacılar tarafından literatür incelemesi ve uzman görüşü alınarak oluşturulan, 19 maddelik 

Düşen Hasta Bilgi formu doğrultusunda, düşme olayı ile ilişkili hastanenin kalite yönetim birimine 

yapılan bildirim raporlarının incelenmesi ile elde edilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi için 

Ayfonkocatepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan ve araştırmanın yürütüldüğü 

kurumdan yazılı izin alınmıştır. Araraştırmada verilerin istatistiksel değerlendirmesi SPSS 22.0 paket 

programında yapılmış olup verilerin analizinde frekans ve yüzde dağılımları ile aritmetik ortalama, 

standart sapma, t testi ve varyans analizi kullanılmıştır.Araştırmanın bulguları incelendiğinde, 2012 

Ocak-2017 Haziran tarihleri arasında düşme olay bildirim sistemine toplam 190 hasta düşmesi 

bildirilmiştir. Düşen hastaların %61.6’sı erkek, yaş ortalaması 47.02±30.701’dr. Düşme vakalarının 

%43.2’si 65 yaş ve üzerinde, %25.8’İ ise 0-6 yaş grubunda gerçekleşirken, olay bildirimlerinin 

%41.6’sı dahili kliniklerden, %25.8’i pediatri kliniklerinden, %13.2’si ise fizik tedavi ve 

rehabilitasyon kliniğinden yapılmıştır. Düşme vakalarının büyük çoğunluğu yüksek düşme riskine 

sahip hastalarda gerçekleşmiştir. Hastaların %62.6’sı hasta odasında, %22.1’i tuvalet/banyoda, 

%2.6’sı yoğun bakımda düşerken, düşmelerin %39.5’i 16-24 saatleri arasında, %25.3’ü 24-08 saatleri 

arasında meydana gelmiştir. Düşme sırasında hastaların %56.3’ünün yalnız olduğu belirlenirken, 

tanıklı düşmelerin %91.7’sinin refakatçı beraberinde gerçekleştiği saptanmıştır. Hastaların düşmesine 

neden olan etkenler incelendiğinde, %27.4’ü baş dönmesi, %24.2’si yatak kenarlıklarının 

kaldırılmamış olması, %15.3’ü denge kaybı, %10.5’i kaygan zemin nedeniyle meydana gelmiştir. 

Gerçekleşen düşmelerin tipi değerlendirildiğinde %29.1’i yataktan/yüksekten düşme, %23.1’i yataktan 

kalkmaya çalışırken düşme, %22.8’i mobilizasyon sırasında düşme, %18.5’i tuvalet/banyo sırasında 

düşme biçiminde gerçekleşmiştir. 0-6 yaş grubunda gerçekleşen düşmelerin %69.4’ü yatak 

kenarlıklarının kaldırılmamış olması, %26.5’i yaşa uygun olmayan yatakta yatırılma nedeniyle 

meydana gelirken, 65 yaş ve üzeri gruptaki hastaların %32.9’unun baş dönmesi, %19.5’inin denge 

kaybı, %14.6’sının kaygan zemin nedeni ile düştüğü belirlenmiştir. 0-6 yaş grubundaki düşmelerin 

tamamı yataktan/yüksekten düşme biçiminde gerçekleşirken, 65 yaş ve üzeri gruptaki düşmelerin 

%43.9’u yataktan kalkmaya çalışırken, %25.6’sı tuvalet/banyo sırasında düşme biçiminde 

gerçekleşmiştir. Düşme sırasında yalnız olan hastaların %29.2’si tuvalet banyo sırasında düşerken, 

%22.6’sı mobilizasyon, %23.6’sı yataktan kalkmaya çalışırken, %20.8’i yataktan/yüksekten düşme 

şeklinde meydana gelmiştir. Düşen hastaların yaş grupları ile, düşmenin tipi, düşme nedeni ve düşme 

esnasında hastaya eşlik eden bir refakatçı bulunma durumu arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olduğu saptanmıştır. Düşen hastaların %16.8’sinde, düşmeye bağlı yaralanma meydana 

gelirken, meydana gelen yaralanmaların yarısı tedavi gerektiren yaralanmalardır. Düşen hastaların 



381 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

%47.2’ünde radyolojik inceleme, %64.2’sinde konsültasyon değerlendirmesi yapılırken, %7.9’una 

pansuman/sütur uygulanmıştır. Düşmelerin 0-6 yaş grubunda daha çok çevresel faktörlere bağlı 

nedenlerle, 41 yaş ve üzeri grupta çoğunlukla sağlık durumundan kaynaklanan risk faktörlerine bağlı 

olarak meydana geldiği sonucuna ulaşılmış olup, bulgular çeşitli yaş gruplarındaki hastalarda 

düşmelerin önlenmesine yönelik etkili stratejilerin planlanmasına yol gösterici olabilir. 
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S-35    PROFILE OF INPATIENT FALLS IN HOSPITALS: A RETROSPECTIVE 

STUDY 
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1
, Yeliz CİĞERCİ
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1
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It is aimed to provide scientific data about the necessity of taking precautions to reduce the fall rates in 

hospitalized patients by obtaining data for the profile of fall events occurring in hospitalized patients 

and determining the factors related to fall.  

It is a retrospective study to determine the factors related to the falling in patients and the profile of 

fall events occurring in hospitalized patients. The sample of the study consisted of 190 patients who 

were admitted to the internal, surgical, pediatric, obstetric and intensive care units of a 800-bed public 

hospital between January 2012 and June 2017 and who were admitted to the hospital for at least 24 

hours and reported with a fall event reporting system. The data of the study was obtained by 

examining the reports of the fall events in the quality management unit in the direction of the 19-item 

Falling Patient Information Form, which was prepared by the researchers with a literature review and 

expert opinion. A written permission has been obtained from Ayfonkocatepe University Clinical 

Research Ethics Committee and from the institution where the research has been carried out. 

Statistical evaluation of the data was done in SPSS 22.0 package program, frequency and percentage 

distributions and arithmetic mean, standard deviation, t test and variance analysis were used in the 

analysis of data.  

A total of 190 patients were reported as fall events to reporting system between January 2012 and June 

2017. 61.6% of the falling patients were male and the mean age was 47.02 ± 30.701. 43.2% of fall 

events were in the age group of 65 and over and 25.8% of them were in the 0-6 age group. The 

majority of falls events occurred in patients with high risk of falling. 62.6% of the fall events in the 

patient's room, 22.1% falled in the toilet / bathroom, 2.6% falled in the intensive care unit. When the 

factors leading to the fall of the patients were examined, 27.4% were dizziness, 24.2% had not lifted 

the bed borders, 15.3% had lost balance and 10.5% had slippery ground. When the types of falls were 

evaluated, 29.1% falled from high / bed, 23.1% falled while getting out of bed, 22.8% falled during 

mobilization and 18.5% falled during toilet / bath. While all falls in the 0-6 age group were in the form 

of falling from bed / high, 43.9% of the falls in the age group 65 and over falled while getting out of 

bed, 25.6% falled in the toilet / bath.  It has been found that falls in the 0-6 age group are mostly due 

to environmental factors and due to the risk factors arising from the health condition in the 41 years 

and older group and the findings may lead to the planning of effective strategies to prevent falls in 

various age groups of patients 
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S-36   HEMŞİRELERİN İŞ STRESLERİ İLE TIBBİ HATAYA EĞİLİMLERİ 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ 

 

Aylin AYDIN SAYILAN
1
, Selda MERT BOĞA

2 

 
1
Kırklareli Üniversitesi, 

2
Kocaeli Üniversitesi 

 

Bu araştırma, “Hemşirelerin iş stresleri ile tıbbi hataya eğilimleri arasındaki ilişki”yi belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.  

Çalışmada herhangi bir örneklem seçim yöntemi uygulanmayıp, tüm birimler çalışan hemşireler 

çalışmaya dahil edildi (n:92). Veri toplama formu olarak; İsveç İş Yükü- Kontrol-Destek Anketi ve 

Tıbbi Hataya Eğilim Ölçeği kullanıldı. 

Katılımcıların ortalama yaşı 32, ortalama hemşirelikte çalışma süreleri ise 11 yıldır. Katılımcıların 

%84.8’i kadın, %15.2’si erkektir. %53.3 ile lisans mezunu katılımcıların oranı en yüksektir. Ayrıca 

vardiyalı çalışan katılımcıların oranı %78.3’tür. Hemşirelikte çalışma süresi ile “sosyal destek” ve “iş 

stresi” değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir negatif yönlü korelasyon bulunmaktadır 

(p<0.05). Hemşirelikte çalışma süresi arttıkça, sosyal desteğin ve iş stresinin azaldığı görülmektedir. 

Karar serbestliği değişkeni bakımından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). Erkeklerin ortalama karar serbestliği değeri kadınların ortalama karar 

serbestliği değerinden anlamlı derecede yüksektir. İş stresi değişkeni bakımından cinsiyetler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Erkeklerin ortalama iş stresi değeri 

kadınların ortalama iş stresi değerinden anlamlı derecede yüksektir. Beceri kullanımı değişkeni 

bakımından katılımcıların eğitim durumları bazında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). Lisans mezunu olan katılımcıların ortalama beceri kullanımı değeri, Sağlık 

meslek lisesi, Ön lisans ve Yüksek lisans mezunu olan katılımcıların ortalama beceri kullanımı 

değerlerinden anlamlı derecede düşüktür. Sosyal destek değişkeni bakımından katılımcıların 

çalıştıkları birimler bazında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Yoğun 

bakımda çalışan katılımcılara ait ortalama sosyal destek değeri, cerrahi birimler ve dahili birimlerde 

çalışan katılımcılara ait ortalama sosyal destek değerinden anlamlı derecede yüksektir.  

Bu çalışmada genel olarak hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeyinin düşük olduğu, bunun yanında 

çalışma süresinin arttıkça sosyal desteğin ve iş stresinin azaldığı; erkeklerin iş stresinin kadınlara göre 

daha fazla olduğu; mesleki çalışma deneyimi az olan hemşirelerin streslerinin daha yüksek olduğu; 

lisans mezunu hemşirelerin beceri kullanım düzeylerinin düşük olduğu, sosyal desteğin çalışılan 

birime göre değiştiği görüldü. Hizmet içi eğitimlerde bu farklılıkların göz önünde bulundurulması ve 

buna yönelik eğitim programlarının oluşması düşünüldü. 
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S-36   DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSES' JOB 

STRESSS AND THEIR TENDENCY TO MEDICAL ERROR 
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This research was planned as a descriptive study to determine "the relationship between nurses' job 

stress and their tendency to medical error".  

Sample selection method was not used and nurses in all units were included in the study (n:92). The 

Swedish Demand-Control-Support Questionnaire and Tendency to Medical Error Scale were used as 

data collection forms. 

The average age of participants was 32 and their average working time in nursing was 11 years. 84.8% 

of the participants were female, 15.2% of them were male. The percentage of graduate participants 

was higher with a ratio of 53.3%. In addition, the ratio of participants working in shifts was 78.3%. 

There was a statistically significant negative correlation between the working time in nursing and the 

variables of "social support" and "job stress" (p<0.05). It was seen that, as the working time in nursing 

increased, social support and job stress decreased. There was a statistically significant difference 

among the genders in terms of decision latitude variable (p<0.05). The average value of decision 

latitude of male participants was significantly higher than of female participants. There was a 

statistically significant difference among genders in terms of job stress variable (p<0.05). The average 

value of job stress of male participants was significantly higher than of female participants. There was 

a statistically significant difference according to the variable of use of skills in terms of participants' 

educational level (p<0.05). Graduate participants' average value of use of skills was significantly 

lower than of medical vocational high school graduates and participants with associate degree and 

Master's degree. There was a statistically significant difference according to the variable of social 

support in terms of units participants working (p<0.05). The average social support value of 

participants working in intensive care unit was significantly higher than of participants working in 

surgical units and internal medicine units.  In this study, it was found that nurses' level of tendency to 

medical error was low and that as working time increased, social support and job stress decreased. 

Moreover, it was determined that job stress was higher in men compared to women, that the stress was 

higher in nurses with less professional working experience, that graduate nurses' level of use of skills 

was low and that social support changed according to the unit worked. Consideration of these 

differences in in-service trainings and the development of training programs for this purpose were 

considered. 
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 S-37   HEMŞİRELİK ALANINDA AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE 

MOBİLİZASYONA YÖNELİK 2007-2017 YILLARI ARASINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ 

 

Yağmur AHMETOĞLU
1
, Aylin DURMAZ EDEER

2
 

 
1
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, 

2
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Bu sistematik inceleme, ulusal ve uluslararası hemşirelik alanında ameliyat sonrası dönemde 

mobilizasyona yönelik 2007-2017 yılları arasında yapılan çalışmaların incelenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Veriler, EBSCO, MEDLINE, Academic Search Complete, PubMed, Science Direct, Ulusal Akademik 

Ağ ve Bilgi Merkezinde bulunan (ULAKBİM), Google Akademik Tarama veri tabanlarından elde 

edilmiştir. İncelemede ‘mobilizasyon ve hemşirelik’, ‘erken mobilizayon’, ’cerrahi’, ‘ameliyat sonrası 

komplikasyonlar’, ‘hastayı hareket ettirme’, ‘mobilization and nursing’, ‘early mobilization’, 

‘ambulation and nursing’, postoperative care’, ‘nursing’, ‘surgery’, ‘postoperative complication’, 

anahtar kelimeleri kullanılarak son on yılda yayınlanmış (Mart 2007- mayıs 2017), yayın dili Türkçe 

ya da İngilizce olan, tam metnine ulaşılan çalışmalar seçilmiştir. En az bir araştırmacının hemşire 

olduğu ulusal ve uluslararası 21 araştırma, derleme ve sistematik incelemeye ulaşılmış, bu çalışmalar 

araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Çalışmaların %66,7’si (n:14) araştırma, %19,0’u (n:4) sistematik inceleme ve %14,3’ü (n:3) derleme 

makalesidir. Araştırma makalelerinin %42,9’u (n=6) tanımlayıcı, %35,7’sı (n=5) deneysel, %14,3’ü 

(n=2) retrospektif ve %7,1’i (n=1) metodolojik tipte olduğu saptanmıştır. Araştırmaların örneklem 

grubunu ortopedi cerrahisi (n:3) , abdominal cerrahi (n:2), jinekolojik cerrahi (2), beyin cerrahisi (n:1), 

ürolojik cerrahi (n:1), ve farklı ameliyat olmuş bireyler (n:4) oluşturmaktadır. Bir araştırmada da 

hemşirelere mobilizasyon eğitimi verilmiş ve hemşirelerin mobilizasyonu sağlama becerileri 

değerlendirilmiştir. Ulaşılan 21 çalışmanın üçü Türkçe, 18’i İngilizce olarak yayınlaşmıştır. Türkçe 

makalelerin hepsi tanımlayıcı tipte araştırmadır. Deneysel araştırmalar ve sistematik imcelemeler 

yurtdışı yayınlardır. Türkçe yayınlar hastaların ameliyat sonrası mobilizasyon düzeyleri, mobilizasyon 

ile ilgili yaşadıkları güçlükler, mobilizasyonun hastanın iyileşmesi üzerine etkisi ve ameliyat sonrası 

komplikasyonlara etkisine yönelik yapılmıştır. Yurtdışı araştırmalar genel olarak deneysel 

araştırmalardır. Bu çalışmalarda mobilizasyona yönelik verilen eğitimin etkinliği, mobilizasyon 

protokollerinin etkisinin değerlendirilmesi, erken mobilizasyonun etkinliği incelenmiştir. Sistematik 

incelemelerde ise mobilizasyon güvenliğine, uygulanan erken mobilizasyon protokollerinin 

etkinliğine, mobilizasyon sonuçlarının incelenmesine ve hemşirelerin mobilizasyon konusunda 

etkinliğinin değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Araştırmalara yıllara göre bakıldığında; 2007 yılında 

bir çalışmanın yapıldığı; çalışmaların daha çok 2012 yılından sonra arttığı görülmektedir.  

Yapılan inceleme sonucunda; Türkiye’de konu ile ilgili yapılan çalışmaların tanımlayıcı tipte olduğu, 

deneysel tipte araştırma yapılmadığı görülmüştür. Yapılan çalışmalarda mobilizasyonun ameliyat 

sonrası dönemde hastaların iyileşme sürecine etkisini gösteren çalışma sonuçları bulunmaktadır. Buna 

rağmen uygulamada mobilizasyon sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için mobilizasyona 

yönelik eğitimlerin hazırlanmasına ve değerlendirilmesine, mobilizasyon protokollerinin 

geliştirilmesine ve hemşirelerin mobilizasyona yönelik görüşlerini ortaya koyacak çalışmalara 

gereksinim bulunmaktadır. Anahtar kelimeler: Ameliyat sonrası Dönem, Hemşirelik, Mobilizasyon 
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S-37   INVESTIGATION OF THE STUDIES ON MOBILIZATION IN THE 

POSTOPERATIVE PERIOD IN THE NURSING 
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This systematic review was carried out in order to examine the studies between 2007-2017 on 

mobilization in post-operative period in national and international nursing field.  

The data were obtained from Google Academic, EBSCO, MEDLINE, Academic Search Complete, 

PubMed, Science Direct, National Academic Network and Information Center (ULAKBİM). In the 

review, publications in the last decade (March 2007 - May 2017) in Turkish or English have been 

selected to reach the full text using keywords that 'Mobilization and nursing', 'early mobilization', 

'ambulation and nursing', 'postoperative care', 'early mobilization', 'surgery', 'postoperative 

complications', 'patient mobilization', 'mobilization and nursing' nursing ',' surgery ',' postoperative 

complication’. We reached national and international 21 research articles, review article and 

systematic review. These studies composed the sample of the research.  

The studies consisted of 66.7% (n: 14) research articles, 19.0% (n: 4) systematic reviews and 14.3% 

(n: 3) review articles. 42.9% (n = 6) of the research articles were descriptive, 35.7% (n = 5) were 

experimental, 14.3% (n = 2) were retrospective and 7,1% (n = 1) methodological type. The sample 

group of the researches has been composed of orthopedic surgery (n: 3), abdominal surgery (n: 2), 

gynecologic surgery (2), neurosurgery (n: 1), urologic surgery (n: 1), and different surgery (n:4). In 

one study, mobility training has been given to nurses and the ability of nurses to provide mobility has 

been evaluated. Three of the 21 studies have been published in Turkish and 18 in English. Turkish 

articles are all descriptive type studies. Experimental research and systematic reviews are international 

publications. Turkish publications have been made postoperative mobility levels of patients, 

difficulties with mobilization, effect of mobility on healing of the patient and effects of postoperative 

complications. International researches are generally experimental research. In these studies, the 

effectiveness of the training given to mobilization, the evaluation of the effects of mobilization 

protocols, and the effectiveness of early mobilization have been examined. Systematic reviews 

focused on the safety of mobilization, the effectiveness of early mobilization protocols applied, the 

examination of the results of mobilization and the evaluation of the effectiveness of nurses in 

mobilization. In review of the researches according to the years; a study has been carried out in 2007; 

it is observed that the studies have been increased after 2012.  

As a result of the review; ıt has been seen that the studies related to the subject in Turkey are of 

descriptive type and that no experimental type research has been done. There are studies showing the 

effects of mobilization on the recovery process of the patients in the postoperative period. Despite this, 

mobilization is emerging as a problem in clinical practice. This requires the preparation and evaluation 

of training for mobilization, the development of mobilization protocols, and the studies to demonstrate 

the opinions of nurses for mobilization. Key words: Postoperative period, Nursing, Mobilization 
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Amaç Bu çalışmada amaç, hemşirelik öğrencilerinin bir vaka örneği üzerinde basınç yaralanmasına 

ilişkin risk faktörlerini belirleyebilme durumlarını değerlendirmektir. 

Yöntem Tanımlayıcı nitelikte olan çalışma, etik kurul ve kurum izninin alınmasının ardından Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde lisans eğitimi alan 489 öğrencide Mayıs 2017 ayı süresince 

yürütüldü. Çalışmada basınç yaralanması risk faktörlerini belirlemeleri amaçlı oluşturulan örnek 

vakayı ve öğrencilerin sosyo-demografik verilerini içeren anket formu kullanıldı. Vaka örneğinin ve 

değerlendirme cevap anahtarının hazırlanmasında “Hemşirelik Tanıları El Kitabı”, “Hemşirelik 

Süreci” kitabı ile Avrupa Basınç Ülseri Danışma Paneli (EPUAP) ve Ulusal Basınç Ülseri Danışma 

Paneli (NPUAP) tarafından hazırlanmış olan “Basınç Ülserlerini Önleme: Hızlı Başvuru Kılavuzu” 

rehberi kullanıldı. Buna göre vaka ile uyumlu 20 risk faktörü belirlendi ve öğrencilerin yazdıkları risk 

faktörleri bu rehberde yer alıyorsa “vaka ile alakalı risk faktörü” olarak değerlendirildi. Çalışmanın 

amacı öğrencilere açıklanarak, katılmak isteyenlere sınıflarında anket formları dağıtıldı. Öğrencilerden 

formları doldurmaları ve vakayı dikkatlice okuyarak vakada yer alan basınç yaralanması risk 

faktörlerini anket formunda ayrılan yere yazmaları istendi. Veri toplama işlemi 15-20dk sürdü ve 

veriler, cevap anahtarı kullanılarak sayı, yüzde, ANOVA testi ile SPSS 21.0 programında analiz 

edildi. 

Bulgular Öğrencilerin yaş ortalaması 20.78±1.73, %86.5’i kadın ve %26’sı 4.sınıfta idi. Öğrencilerden 

basınç yaralanmasıyla karşılaşılanların sayısının 305 (%62.4) olduğu ve %43.8’inin basınç 

yaralanması olan bir hastaya bakım verdiği saptandı. Vaka ile alakalı risk faktörü belirleyebilen 

öğrenci sayısının 478 (%97.75) olduğu ve tüm sınıflara bakıldığında yazılan risk faktörü ortalamasının 

7.40±3.83 olduğu görüldü. Sınıflar arasında vaka ile bağlantılı risk faktörü belirleme sayısı açısından 

istatistiksel olarak anlamlı farkın olduğu (p=0.015), vaka ile bağlantılı risk faktörü ortalamasının 3. 

sınıf öğrencilerinde daha yüksek olduğu (8.95±4.71) saptandı. Klinik uygulamaları sırasında basınç 

yaralanması ile karşılaşanlar ile karşılaşmayanlar ve basınç yaralanmasına yönelik bakım verenler ile 

vermeyenler arasında vaka ile bağlantılı risk faktörü belirleme sayısı açısından istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlı farkın olduğu (p=0.000; p=0.000) saptandı. En çok yazılan risk faktörünün %71.4 

oranla kırışık yatak çarşafı olduğu ve en az yazılan risk faktörünün %3.7 oranla simit kullanımı olduğu 

görüldü.  

Sonuç Vaka ile alakalı risk faktörü belirleyen öğrenci oranının yüksek olması memnuniyet verici olsa 

da üzerinde durulması gereken nokta öğrenciler tarafından belirlenen risk faktörlerinin sayısının 

yetersiz oluşudur. Klinik uygulamaları sırasında basınç yaralanması ile karşılaşan öğrenciler ile bakım 

veren öğrencilerin, vaka ile alakalı risk faktörü belirleme sayılarının yüksek oluşu dikkat çekicidir. 

Öğrencilerin basınç yaralanmalarına yönelik teorik bilgilerinin klinik uygulamalar ile pekiştirilmesi ve 

bu konuya yönelik olarak gözetmen öğretim elemanları tarafından öğrencilerin desteklenmesi önerilir. 
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Aim The aim of this study is to evaluate the ability of nursing students about evaluating the pressure 

injury risk factors on a case sample.  

Methods The descriptive study was carried out in May 2017 on 489 students who received a bachelor's 

degree in Nursing Department of the Faculty of Health Sciences following the approval of the ethics 

committee and the institution. A case sample to determine the risk factors of pressure injury in the 

study and a questionnaire containing the socio-demographic data of the students were used. To prepare 

the case and evaluating guide, the "Nursing Diagnosis Handbook", "Nursing Process" book and the 

"Guide to Preventing Pressure Ulcers: Quick Reference Guide" prepared by the European Pressure 

Counseling Panel (EPUAP) and the National Pressure Counseling Panel (NPUAP) were used. 

According to this, 20 risk factors were identified and evaluated as "case-related risk factor" if the risk 

factor was written by the students. The aim of the study was explained to the students and 

questionnaires were distributed to the participants in the classroom. Students were asked to fill in the 

forms and read the case carefully to write the risk factors of the pressure injury on the space in the 

questionnaire form. Data collection took 15-20 minutes and data were analyzed in SPSS 21.0 program 

with number, percentage, ANOVA tests.  

The average age of the students was 20.78±1.73, 86.5% were female and 26% were 4th class. It was 

found that 305 (62.4%) of the students came across with pressure injury and 43.8% gave pressure 

injury care. It was observed that the number of students who could determine the risk factor related to 

the case was 478 (97.75%) and that the average risk factor was 7.40±3.83 when all the classes were 

examined. There was a statistically significant difference between the groups in terms of the number 

of case-related risk factor determinations (p=0.015), and the mean risk factor associated with the case 

was higher in the third-year students (8.95±4.71). There was a statistically significant difference in the 

number of case-related risk factor determinations between the students who came across with pressure 

injury and those who did not, and who gave pressure injury care and who did not during their clinical 

practice (p=0.000; p=0.000). It was seen that the most written risk factor was wrinkled bed sheet with 

71.4% and the least written risk factor was bagel use with 3.7%. 

Although it is pleasing that the ratio of the student who determines the risk factor related to the case is 

high, the point that should be emphasized is the inadequate number of risk factors determined by the 

students. It is noteworthy that the number of risk factor determinants related to the case is high for the 

students who came across and gave a care of pressure injury during the clinical practice. It is 

suggested that the theoretical knowledge about pressure injuries of students should be reinforced with 

clinical applications and supported by supervisory instructors among clinical practices.  
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İstenmeyen perioperatif hipotermi önlemesi ve yönetimini kolaylaştırmak, güncel yaklaşımlar 

doğrultusunda kaliteli ve kanıta dayalı hasta bakımının sağlanması için algoritma oluşturulması 

amaçlanmıştır.  

Çalışmanın evrenini 24 Nisan- 10 Mayıs 2016 tarihinde “CINAHL Plus”, “Medline”, “Health Source: 

Nurse/Academic Edition( EBSCO host)” “Sciences Direct “ veri tabanları ile “Google Scholar” 

kaynaklarından taranarak ulaşılan 233 makale oluşturmuştur. İnceleme ‘’inadvertent perioperative 

hypothermia’’, ‘’practice guidelines for perioperative hypothermia’’ ve ‘’hypothermia prevention and 

control’’ son on beş yılda yayınlanmış (Ocak 2000- Aralık 2015), yayın dili Türkçe ya da İngilizce 

olan ve tam metni bulunan makaleler araştırmalar, rehberler ve sistematik derlemeler seçilmiştir. Bu 

makale, rehberler ve sistematik derlemelerden oluşan ve araştırma kriterlerini karşılayan toplam 95 

çalışma incelemenin örneklemini oluşturmuştur. Kanıta dayalı girişimler sıralı olarak hazırlanan 

algoritmada gösterilmiştir. Hazırlanan algoritma hemşirelik ve Tıp alanında uzman 20 öğretim üyesine 

email yoluyla gönderilerek, kapsam geçerlilik çalışma prosedürleri kullanılarak 56 algoritma karar 

adımlarının her birinin uygunluğunun değerlendirilmesi istenmiştir. 

İstenmeyen perioperatif hipotermi önlemesinde 30 dakikanın üzerinde cerrahi girişim uygulanacak 

tüm hastaların vücut sıcaklığının takip edilmesi, pasif yalıtım veya aktif ısıtma yöntemlerinden birinin 

kullanılması, genel anestezi uygulanacak hastaların mümkünse ameliyattan 20 dakika önce, bu 

mümkün değilse en az 10 dakika önce ısıtılması tavsiye edilmektedir. Çalışmanın kapsam geçerliği 

uzman değerlendirmesinde olup sonuçları kongrede tartışılacaktır. 

İstenmeyen perioperatif hipotermi önlemesinde oluşturulan algoritmanın hemşirelerin ameliyat öncesi, 

sırası ve sonrası dönemde hızlı ve doğru karar vermeleri ve girişimlerini uygulamalarını 

kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Bu anlamda rehber olması nedeniyle hemşirelik girişimlerine 

yönelik algoritmaların artırılması önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



390 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-39  CONTENT VALIDITY FOR UNWANTED PERIOPERATIVE HYPOTHERMIA 

CARE ALGORITHM 

 

 
Mevlude KARADAĞ

1
, Fazilet TAMER

2 

 
1
Gazi University Faculty Of Health Science Department Of Nursing, 

2
Gazi University Institute 

Of Health Sciences Nursing Program  

 
This study aims to create an algorithm to prevent and facilitate the management of UPH, and ensure 

quality and evidence-based patient care in line with current approaches. 

The universe of the study consisted of 233 articles accessed by searching such databases as “CINAHL 

Plus”, “Medline”, “Health Source: Nurse/Academic Edition (EBSCO host)”, “Sciences Direct”, and 

resources of “Google Scholar’. The review involved full-text articles, studies, guides, and systematic 

reviews published in the last fifteen years (January 2000-December 2015), written in Turkish or 

English, and accessed using the key words and phrases such as “inadvertent perioperative 

hypothermia”, “practice guidelines for perioperative hypothermia” and “hypothermia prevention and 

control”. This paper compiled a sampling of 95 studies and reviews that consisted of guidelines and 

systematic compilations and met the research criteria. Evidence-based interventions were shown in an 

ordered algorithm. The prepared algorithm was e-mailed to 20 faculty members in the field of nursing 

and medicine, and they were asked to evaluate the suitability of each of the 56 algorithm decision-

making steps using content validity procedures.  

It is recommended that all patients who will undergo surgery lasting more than 30 minutes for 

preventing unwanted perioperative hypothermia should be monitored for body temperature, passive 

isolation or one of the active heating methods should be employed, and that the patients who will 

undergo general anesthesia should be warmed 20 minutes before surgery if possible, or at least 10 

minutes before, if this is not possible. The content validity of the study is still evaluated by experts, so 

the results will be discussed in the congress. 

It is thought that the algorithm created during UPH prevention process will help the nurses make quick 

and right decisions during pre-, peri, and post-operative periods and facilitate their interventions and 

practices. It is suggested that algorithms for nursing interventions should be increased since they 

function as guides. 
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İzmir ilindeki hastanelerde ameliyathanelerin fiziksel ergonomik durumlarını incelemek ve risk 

faktörlerini değerlendirmektir. 

Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Bir üniversite ve sekiz kamu hastanesinin top-lam 58 

ameliyat salonunda yapılmıştır. Çalışmada veriler, ameliyathanede ergonomik koşulları ve risk 

faktörlerini tanılama formu kullanılarak, araştırmacı tarafından ameliyathane salonla-rında gözlem 

yoluyla ve ameliyathane sorumlu hemşireleri ile yüz yüze görüşerek toplanmıştır. Araştırmanın 

verileri SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizi için tanımlayıcı istatistik 

yöntemleri (sayı, yüzde, ortalama) kullanılmıştır. 

Çalışmaya dahil edilen ameliyat salonlarının hiçbirinde cerrahi duman için tahliye sistemi 

bulunmamaktadır (n: 58). Aynı zamanda ameliyat salonlarının %5.2’sinde (n:3) anestezi gazları için 

tahliye sistemi de bulunmamaktadır. Ameliyat salonlarının saatlik hava değişimlerinin ortalaması 

29.27 ± 4.40 kez olup değişimin hepsi açık hava ile olmaktadır. Ameliyat salonlarının ısı ortalaması 

20.29 ± 2.09 oC, nem ortalaması %36.48 ± 14.40 olarak bulunmuştur. Çalışmaya dahil edilen ameliyat 

salonlarındaki (n: 58) gürültü düzeyi 54.29 ± 7.85 dB(A) olarak bulunmuştur. Ameliyat sırasında 

salonların %29.3’ünde sağlık personelinin kısa süreli dinlenmesine olanak sağlamak amacı ile 

kullanılan yüksek tabureler bulunmamaktadır. Aynı zamanda hiçbir ameliyat salonunda basınç emici 

paspas bulunmamaktadır. Ameliyat salonlarında kullanılan ameliyat masalarının hepsi hem hastaya 

pozisyon verme hem de sağlık personelinin boyuna göre ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Ancak 

ameliyat masalarının %5.2’sinde (n: 3) masalarında görevli sağlık personelinin boyuna göre 

ayarlanabilir olma özelliği çalışmamaktadır. Ameliyat salonlarında hastayı taşıma/kaldırma gibi 

durumlar için hiçbir hastanede özel ekipman bulunmamaktadır.  

Çalışma sonucunda değerlendirilen ameliyathanelerin, fiziksel ergonomik koşullar yönünden cerrahi 

ve anestezik gazların tahliye sistemi, ameliyat salonundaki gürültü düzeyi, ameliyat salonundaki 

kabloların düzeni, hasta taşıma/kaldırma gibi işlemler için kullanılacak ekipman, yüksek tabure-basınç 

emici paspas gibi konularda büyük oranda yetersiz olduğu görülmüştür. Hastanelerin, fiziksel 

ergonomik koşullar ile ilgili protokol oluşturması ve bu protokolleri uygulamaya geçirmesinin çalışan 

güvenliği açısından olumlu yönde ilerleme sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca fiziksel ergonomik 

koşullar açısından yetersiz olan ameliyat salonlarının iyileştirilmesi çalışan sağlığının sürdürülmesi 

açısından önemlidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-40   INVESTIGATION OF THE PHYSICAL ERGONOMIC CONDITION OF THE 

OPERATING ROOMS IN THE PROVINCE OF IZMIR 

 
Kübra YASAK

1
, Fatma VURAL

1 

 
1
Dokuz Eylul University  

 
To examine the physical ergonomic conditions of the operating rooms and to evaluate the risk factors 

in the hospitals of İzmir. 
This study was descriptive and cross-sectional design. The research was conducted in a total of 58 

operating rooms of a university and eight public hospitals. In the study, the data were collected by 

using the form of the ergonomic conditions and risk factors in the operating room by the researcher 

through observation in the operating theater rooms and face to face with the nurses responsible for the 

operating room. The data of the study were evaluated with the SPSS 20 package program. Descriptive 

statistical methods (number, percentage, mean) were used for the analysis of data. 

None of the operating rooms included in the study have a surgical smoke evacuation system (n: 58). 

At the same time, 5.2% of the operating rooms (n:3) do not have an evacuation system for anesthetic 

gases. The average hourly air changes of the operating rooms are 29.27 ± 4.40 times, all of which are 

open air. The average temperature of the operating rooms was found to be 20.29 ± 2.09 oC and the 

average humidity was found to be 36.48 ± 14.40%. The noise level in the operating rooms (n: 58) 

included in the study was found to be 54.29 ± 7.85 dB (A). During the operation, 29.3% of the 

operatin rooms do not have high stools used for the purpose of allowing the health personnel to rest 

for a short period of time. At the same time, there is no pressure absorbing mat in any operating room. 

All operating tables used in operating rooms have the ability to adjust to the position of the patient as 

well as the height of the healthcare personnel. However, in 5.2% of the operating tables (n:3), the 

ability to adjust to the size of the health personnel in charge at the tables is not working. No special 

equipment is available at any hospital for conditions such as transporting / lifting patients in operating 

rooms. 

As a result of the study, it has been found that the operating rooms which are evaluated as a result are 

inadequate in terms of physical and ergonomic conditions, such as surgical and anesthetic gas 

evacuation system, noise level in the operating room, equipment used for operations such as patient 

handling / lifting, high stool-pressure absorbing mat. It is considered that hospitals should establish a 

protocol for physical ergonomic conditions and pass on these protocols to progress positively in terms 

of employee safety. It is also important to improve the working health of the operating rooms that are 

inadequate in terms of physical ergonomic conditions. 
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Beden biyolojik var olmanın yanında toplumda kişinin kendisini temsil eden bir kimliktir. Bu nedenle 

kişinin görünüş kaygısı, her tür sağlık anlayışına, zihinsel ve fiziksel sağlık bütünlüğüne hâkim 

olmaktadır. Toplumsal cinsiyet ilişkilerinde kadın ikincil ve öteki konumda olması nedeniyle onun 

bedeni bakılan, denetlenen ve yargılanan bedendir. "İyi hissetmektense iyi görünmek daha iyidir." 

sözü bedenin kadının olmaktan çok topluma atfedildiğini özetlemektedir. Memeler toplumda 

kadınlığa, arzuya, cinsel hazza ve emzirmeye işaret ederken gittikçe artan oranda kanser ve ölümle de 

ilişkilendirilmektedir. Bedenin kime ait olduğu tartışıladursun memenin kime ait olduğu da merak 

konusudur; emzirme döneminde çocuğuna mı? onu okşayan kadın ya da erkeğe mi? göğüslerin iffetle 

kapatılması konusunda ısrarcı olan din ve ahlak yargıçlarına mı? kadının göğsünü yeniden 

şekillendiren doktora mı? ideal vücut ölçülerini dikte eden medyaya mı? yoksa kendi vücudunun 

parçası olan kadına mı?... Memenin kaybı tüm bu toplumsal görünüş kaygısı içerisinde kadını nasıl 

etkileyecek? Meme cerrahisinde kadını üzen gerçek nedir? Kadının toplumsal konumunun bedeni 

üzerinden nasıl algıladığı sorunsalı ile şekillenen bu çalışmada beden algısı bağlamında meme 

cerrahisinin S.C.Roy’un ‘sosyal bütünlük’ gereksinimi bakış açısı ile anlamaya çalışılması 

amaçlanmıştır.  

Çalışmada çıkarımda bulunma, sınıflandırma ve yorumlama kolaylığı sağlaması nedeniyle nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Beden, radikal feminizm, meme, estetik/güzellik, toplumsal 

cinsiyet/cinsellik ve meme cerrahi çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında görüşülen kişilere hayatlarına ve deneyimlerine dair bilgi edinmek amacıyla genel olarak 

beden, güzellik ve memenin anlamı, meme kaybı, meme ameliyatı ile ilgili açık uçlu sorular 

yöneltilmiştir. Veriler, 11 kadın katılımcıdan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile derinlemesine 

görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Görüşmelerde öne çıkan ve konuya ilişkin kavramlar 

S.C.Roy’un ‘sosyal bütünlük’ gereksinimi üzerinden tartışılmıştır. Literatür taramasına Mart 2017’de 

başlanmış ve Ağustos 2017’e kadar çalışmanın her aşamasında devam edilmiştir. 

Bulgularda kadının toplumsal konumu ile bağlantılı olarak kadın bedeni ve memeye cerrahi bir 

uygulama cinsellik, güzellik, estetik, güçsüzlük, eş olma ve annelik ilişkileri ile yorumlanmıştır. 

‘…bakımsız olduğumda kendimi güçsüz hissediyorum…hasta gibi’,’…kadının ilk iletişim aracı 

bedenidir’,‘meme kadını gösterir…’,’memesiz kadın yarımdır…’,’meme ameliyatı olsam…eşim 

beğenmezse diye düşünürüm ,aşağılık hissederim, kaçarım…, gibi ifadelerde beden algısı ve meme 

kaybının toplumsal ben ile anlamlandırılması dikkat çekicidir. S.C.Roy kişiyi, grubun bir üyesi ve bir 

birey olarak adaptif bir sistem şeklinde tanımlanmaktadır. Adaptasyonda ‘rol-işlev biçimi kişinin 

toplumsal pozisyonundan dolayı pozisyonunu devam ettirebilmesi için toplumun beklediği 

davranışları göstermesi olarak açıklamaktadır. Altında yatan temel gereksinimi ise sosyal bütünlük 

olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle meme cerrahisi olan kadınların algısı, tepkileri aynı zamanda 

toplumsal baskı, denetim, gözetim, yargılamanın bir sonucudur ve cerrahi öncesi ya da sonrası her 

aşamada toplumun kuralları ve bakış açısı kişiye yansımaktadır. Sonuçta meme cerrahisi kişiyi 

toplumsal işlev, kimlik, konum… boşluğu ve korkusu ile karşı karşıya bırakabilmekte ve 

yalnızlaştırabilmektedir. Bu kapsamda meme cerrahisi olan kişilerin bakım yönetiminde toplumsal 

bütünlük gereksinimleri algısı ve farkındalığının hemşirelik bakımının niteliğini attıracağı 

düşünülmektedir. Ayrıca çalışmanın gelişimi açısından farklı kuramların da sosyal bakım yönü ile 

değerlendirilmesi ve örnekleme meme cerrahisi deneyimleyen kişilerin ve erkeklerin de dahil edilmesi 

önerilmektedir. 



394 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-41  IN THE CONTEXT OF WOMEN'S BODY SENSOR BREAST SURGERY AND 

SOCIAL INTEGRITY REQUIREMENTS: A QUALITY STUDY 

 

 
Aslı NEMLİ

1
, Hatice YÜCELER KAÇMAZ

2 

 
1
Erciyes University Health Sciences Institute , 

2
Erciyes University Faculty Of Health Sciences  

 
The body besides of having a biological structure it is an identity that represents person itself in 

society.The appearance anxiety of a person is influential on any kind of health understanding, mental 

and physical health integrity.Within gender relations because of women are in secondary and other 

positions his body is viewed, audited and subdue."It's better to look good than to feel good" 

summarizes that the woman bodies are attributed to the society rather than the woman.While breast is 

pointing to womanhood, desire, sexual pleasure and breastfeeding it is also increasingly associated 

with cancer and death.Especially while discussing who the body belongs to it is also a matter of 

curiosity to whom is breast; to the woman who is part of her body?How will breast loss affect women 

in all this social appearance concern?It was the problematic in this study what how the woman's social 

position is perceived through her body and in study is aimed to try to understand breast surgery in the 

contexts of body sensation with S.C.Roy's view of the need for 'social cohesion'. 

Qualitative research method was used in the study. Body,radical feminism,breast, 

aesthetic/beauty,gender/sexuality and breast surgery are constitute the conceptual framework of 

study.At negotiations for the purpose ofto get information about people's lives and experiences, open-

ended were asked.The data were obtained from 11 female participants using a semi-structured 

interview form and an in-depth interview technique.Concepts related to the subject and outstanding 

concepts in the negotiations it was discussed through S.C.Roy's for 'social cohesion' need.The 

literature review began in March 2017 and continued until August 2017 at each stage of the study. 

In the findings,in connection with the social position of the woman female body and breast surgery 

were interpreted as sexuality, beauty, aesthetics, weakness, partnering and motherhood.'I feel 

powerless if I am neglected ...like a patient ...','... the first communication tool for women is the 

body','the breast shows the woman ...','the breastless woman is half ...','if I had breast surgery...I think 

if my wife does not like it…I feel petty,I beware.’In expressions such as,it is remarkable that the sense 

of body sensation and breast loss are understood with the social self. 

According to Roy, person is as an adaptive system, person was member of a group and an individual. 

Adaptive role-functioning explains that the community is expected to behave in a way that it can 

maintain its position due to the social position of the person.The underlying requirement underlying 

this is social cohesion.For this reason, the sensation and reaction of women with breast surgery is a 

result of social pressure, supervision, surveillance and judgment at the same time.Also reflects to 

people the rules and perspective of society at every stage before or after surgery.As a result, breast 

surgery can confront and frustrate a person with social function, identity, position, and fear. In this 

context, it is considered that the perception of the need for social cohesion in the care management of 

the breast surgery and the increase of their awareness will increase the quality of the nursing care.  
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Araştırmanın amacı; kalça kırığı nedeniyle ameliyat olan hastalara bakım verenlere hemşirenin 

yapacağı 

danışmanlıkla ilgili hasta yakınlarının beklentilerini ortaya koymaktır.  

Tanımlayıcı niteliksel tipteki araştırma için etik kurul onayı, kurum izni ve hasta yakınlarının yazılı 

onamı alınmıştır. Araştırma Mart- Temmuz 2017 tarihleri arasında, bir üniversite hastanesinde kalça 

kırığı nedeniyle ameliyat olan hastalara bakım veren 25 hasta yakını ile yapılmıştır. Araştırmanın ölçüt 

örneklemi, hastalara kalça kırığı nedeniyle ilk kez ameliyat uygulanması ve bakım verenlerin hastanın 

yakını olmasıdır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan yapılandırılmış derinlemesine görüşme 

formu ve ses kayıt cihazı kullanılarak yüz yüze görüşmeyle toplanmıştır. Görüşmeler sessiz bir 

ortamda yapılmış ve ortalama 20 dakika sürmüştür. Yazılı hale getirilen görüşmeler tümevarımcı 

içerik analizi kullanılarak kodlanmış, kavramlar ve ana temalar oluşturulmuştur. Yaş ortalaması 41.84 

± 8.19 olan hasta yakınlarının %60’i hastanın kızıdır. İçerik analizi sonucunda; bilgi eksikliği, fiziksel 

aktivite ve hemşireden beklentiler olmak üzere üç ana kavram ve alt temaları belirlenmiştir. Hasta 

yakınlarının tamamı, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıkları için hasta bakımında zorlandıklarını 

söylemişlerdir. Birçoğu da beslenme, fiziksel aktivite, enfeksiyon, ilaç kullanımı, pozisyon, psikolojik 

gereksinimleri olan hastaya yaklaşım, evde bakım vb. konularda bilgi eksikliğine bağlı hastaya zarar 

verme korkusu yaşadıklarını ve hemşire tarafından uygulanacak danışmanlığa gereksinim 

duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca hasta yakınları hemşireden bakım konusunda eğitim vermesini ve 

girişimlerin gerekçelerini açıklamasını beklemektedir. Fiziksel aktivitenin son derece önemli olduğunu 

belirten bakım verenler; hastanın pozisyonu, hareketi, egzersiz sıklığı ve süresi konularında 

desteklenmeye gereksinim duyduklarını vurgulamışlardır.  Araştırma bulguları, hemşirenin bakım 

verenlere yönelik uygulayacağı danışmanlık içeriğinin oluşturulmasına katkı sağlayacak niteliktedir.  
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The aim of the study is to reveal expectations of patient caregivers about the consultancy given by 

nurse to caregivers of patients who had operation due to hip fracture. 

Ethical committee approval, institutional permission and written consents of patient caregivers were 

obtained for the descriptive qualitative research. The study was carried out between March and July 

2017 with 25 patient caregivers giving care to patients who had operation for hip fracture in a 

university hospital. The facts that patients must have the hip fracture operation for the first time, and 

the caregivers must be patient relatives, were considered for criterion sampling in research. The data 

were collected face-to-face using a structured in-depth interview form created by the researcher and a 

voice recorder. Interviews were done in a quiet environment and lasted approximately 20 minutes. 

Written interviews were coded using inductive content analysis, concepts and main themes were 

created. 

The average age of patient caregivers was 41.84±8.19, and 60% of patient caregivers were the 

patient's daughter. As a result of content analysis, three main concepts and sub-themes were defined, 

lack of information, physical activity and expectations from nurse. All of the patient caregivers said 

that they had difficulty in patient care since they experienced such a situation for the first time. Many 

of them were afraid of harming the patient who had nutrition, physical activity, infection, drug use, 

position and psychological needs, about the approach to the patient and home care etc. due to lack of 

information and they stated that they needed consultancy implemented by the nurse. Moreover, patient 

relatives expected nurses to provide training on patient care and to explain the reasons of 

interventions. Caregivers who indicated that physical activity was extremely important, emphasized 

that they needed support on patient's position, movement, frequency and duration of exercise. The 

research findings can contribute to the formation of a consultancy content implemented by nurse to 

caregivers. 
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Bu araştırma, karaciğer nakli olmuş hastaların sağlık algıları, benlik saygıları ve beden 

memnuniyetlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı ve ilişkisel olarak yapılan bu çalışma İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 

Nisan 2017-Eylül 2017 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini Karaciğer Nakli Enstitüsü’nde 

karaciğer nakli ameliyatı olan tüm yetişkin hastalar oluşturdu. Örneklemini ise bu hastalar arasından 

araştırmaya katılmaya gönüllü ve olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilen 65 hasta 

oluşturdu. Veriler Hasta Tanıtım Formu, Algılanan Sağlık Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve 

Beden Memnuniyeti Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesinde ortalama, 

standart sapma, sayı, yüzde, Spearman Correlation, Shapiro Wilk-Normal Dağılım testleri kullanıldı. 

   Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 46.62±14.50 olduğu belirlendi. Hastaların 

%61.6’sının kadın, %81.4’ünün bekar, %53.5’inin ilkokul mezunu, %54.7’sinin çalışmadığı, 

%65.1’inin gelirinin giderine eşit olduğu, %68.7’sinin il merkezinde yaşadığı ve %54.7’sinin 1 hafta-1 

aydır hastaneye yatış yaptığı saptandı. Araştırmaya katılan hastaların karaciğer nakli sonrası algılanan 

sağlık ölçeği puan ortalamalarının 0.45±0.50, benlik saygısı ölçeği puan ortalamalarının 1.07±0.66, 

beden memnuniyeti ölçeği puan ortalamalarının ise 150.38±23.20 olduğu belirlendi. Beden 

memnuniyeti ile algılanan sağlık ve benlik saygısı arasında önemli bir ilişkinin olmadığı ancak 

algılanan sağlık ile benlik saygısı arasında pozitif yönlü önemli bir ilişki olduğu saptandı (r>0) 

p<0.02). 

Araştırmaya katılan hastaların sağlık algılarının iyi, benlik saygılarının yüksek ve beden 

memnuniyetlerinin orta düzeyde olduğu belirlendi. Yanı sıra sağlık algısı ile benlik saygısı arasında 

pozitif yönlü önemli bir ilişki olduğu saptandı.  
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This study was conducted to determine the health perceptions, self esteem and body satisfaction of 

liver transplant patients.This descriptive and correlational study was carried out at the Plastic Surgery 

Clinic of Malatya State Hospital between October 2015 and February 2017. The study's universe was 

all adult patients with liver transplant surgery at the Liver Transplant Institute. The sample consisted 

of 65 patients selected voluntarily and unlikely random sampling to participate in the study among 

these patients. Data were collected using the Patient Presentation Form, Perceived Health Scale, 

Rosenberg Self-Esteem Scale, and Body Satisfaction Scale. Mean, standard deviation, number, 

percentage, Spearman Correlation, Shapiro Wilk-Normal Distribution tests were used in the statistical 

evaluation of the data. It was determined that mean age of the patients participating in the study was 

46.62±14.50. It was determined that 61.6% of the patients were female, 81.4% were single, 53.5% 

were primary school graduates, 54.7% were not working, 65.1% were equal to income, 68.7% were 

living in the city center and 54.7% were hospitalized for 1 week-1 month. It was determined that the 

mean score of the perceived health scales of the patients who participated in the study was 0.45 ± 0.50, 

the mean score of self-esteem was 1.07 ± 0.66, and the mean of body satisfaction scale was 150.38 ± 

23.20. There was no significant relationship between body satisfaction and perceived health and self-

esteem, but there was a significant positive correlation between perceived health and self-esteem (r> 

0) (p <0.02). 

 

It was determined that the health perceptions of the patients participating in the research was good, 

their self-esteem was high and their body satisfaction was moderate. It was also found that there was a 

positive and significant relationship between health perception and self-esteem. 
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Bu çalışma, karaciğer transplantasyonu öncesi hastaların yaşam kalitesi ve kaygı düzeylerinin 

belirlenmesi amacı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezinde yapıldı. Bu tanımlayıcı tipte bir 

çalışmadır. Veriler Rolls Royce Yaşam Kalitesi Ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği ve Anket 

Formu ile toplandı. 

Bu çalışmaya 80 hasta katıldı. Çalışamaya katılan ve MELD skoru 19.0±6.22 olan hastaların yaş 

ortalaması 47.88±12.54 idi. Hastaların toplam yaşam kalitesi puan ortalaması 116.34±19.6, durumluk 

kaygı toplam puan ortalaması 56.77±13.93, sürekli kaygı toplam puan ortalaması 45.64±10.64 olarak 

belirlendi. Çalışmada 20-45 yaş grubu, bekar, eğitim düzeyi yüksek, çalışan, memur, erkek hastaların 

yaşam kalitesi puan ortalamalarının daha yüksekti. Bekar, 20-45 yaş grubu, memur ve kadınların 

durumluk ve sürekli kaygı puan ortalamaları yüksek; eğitim düzeyi düşük, çalışan hastaların 

durumluk, eğitim düzeyi yüksek ve çalışmayan hastaların sürekli kaygı puan ortalamaları yüksekti. 

Hastaların durumluk ve sürekli kaygı puanı ve yaşam kalitesi ile durumluk kaygı ve sürekli kaygı 

puanı arasında negatif yönde ileri düzeyde ilişki belirlendi (p=0.000). 

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre karaciğer transplantasyonu yapılacak hastaların yaşam 

kalitesinin düşük, sürekli ve durumluk kaygı puanlarının yüksek ve kaygı düzeyi ile yaşam kalitesi 

arasında negatif yönde ve yaşam kalitesi boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu 

belirlendi. 
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This study was conducted to determine the quality of life and anxiety status of patients before liver 

transplantation. 

This is descriptive type a study. The data was collected through the Rolls Royce Quality of Life Scale, 

State and Trait Anxiety Inventory, the questionnaire form. 

This study participated 80 patients. The patients the MELD score was 19.0, the mean age of the 

patients was 47.88. The total quality of life score was 116.34, the mean state anxiety score was 56.77, 

and the mean total trait anxiety score was 45.64. In the study, 20-45 age group, single, educated, 

working, civil servant, male patients the quality of life scores were higher than the average. Single, 20-

45 age group, civil servants and women, state and trait anxiety points are high. The low level of 

education and of working patients' state anxiety was high, the high level of education of non-working 

patients' trait anxiety scores were higher. The quality of life of the patients, the physiological 

symptoms and activity sub-dimension were low, sleep and general well-being, perception function, 

appetite and medical effect, sexuality function and social relation and work performance were found to 

be more than the middle level.  

It was determined that patients are considered to have a trait and state anxiety score above the middle 

level and there was in the negative direction between anxiety and quality of life. 
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Kolonoskopi, kolorektal kanser taramada önemli bir yere sahiptir (Geiger ve ark. 2009). Kolonoskopi 

işleminin başarı ile sonuçlandırılabilmesi için işlem öncesinde bağırsak temizliği yapılması 

gerekmektedir (Digestive Health Foundation). Yetersiz bağırsak hazırlığı, adenom yakalama şansını 

azalmasına ve kolonoskopi işleminin tekrar edilmesine neden olabilmektedir (Shieh ve ark. 2013 & 

Wayne J 2013). Mobil telefonlar hasta sonuçlarını iyileştirmede etkin araçlar olarak kabul edilip, tıpta 

kullanımı desteklenmektedir (Sezgin ve ark. 2013 & Logan ve ark. 2007 & Obermayer ve ark. 2004 & 

Joo ve ark. 2007 & Önder ve Narin 2013). Park ve ark. (2015) bağırsak hazırlığı sürecinde gönderilen 

SMS (kısa mesaj servisi) ile hatırlatma mesajlarının bağırsak hazırlığı kalitesini geliştirdiğini ve hasta 

hemşire arasındaki iletişimini artırdığını bildirmişlerdir. Türkiye’ de SMS kullanımının bağırsak 

hazırlığı kalitesine etkisini araştıran çalışmalara ulaşılamamıştır. SMS kullanımının hastalarda 

bağırsak hazırlığı uygulamalarına (bağırsak boşaltıcı ilaçların kullanımı, diyetin düzenlenmesi gibi) 

kolay erişim sağlaması nedeniyle bağırsak hazırlığı kalitesini iyileştirebileceği öngörülmüştür (Guo et 

al. 2016). Bu çalışmanın amacı; kolonoskopi yapılan hastalara bağırsak hazırlığı sürecinde SMS ile 

hatırlatıcı bilgilendirme yapmanın bağırsak hazırlığı kalitesi ve hasta memnuniyeti üzerine etkisini 

saptamaktır.  

Bu çalışma vaka kontrol çalışması olarak, bir üniversite hastanesinin genel cerrahi Polikliniğine 

başvuran toplam 200 kolonoskopi uygulanan hastanın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışma 01.12.2016 

ve 30.06.2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Deney grubuna kolonoskopi için başvuran ilk 100 

hasta kabul edildi. Park ve ark’ın (2015) çalışmasında (The Effectiveness of Short Message Service to 

Assure the Preparation to Colonoscopy Interval before Bowel Preparation for Colonoscopy) isimli 

çalışmadaki bulguların dahilinde (SMS grubu bağırsak hazırlığı kalitesi üst memnuniyet oranı %79.4) 

%95 güven düzeyinde, ve %5 hata payı öngörerek örneklem sayısı kontrol grubu 100 kişi ve deney 

grubu 100 kişi olmak üzere 200 hasta olarak hesaplandı. Verilerin toplanmasında “Hasta tanıtım 

formu” ve “Bağırsak hazırlığı kalitesi değerlendirme formu” ve deney grubu hastaları için “Hasta 

memnuniyet anketi” kullanıldı. Çalışma için gerekli izinler Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel 

Araştırmalar Etik Kurulundan (TÜTF-BAEK 2016/253, karar no:19/02) ve Trakya Üniversitesi Sağlık 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliğinden (sayı:79056779-600) alındı. Hastalardan çalışma 

öncesinde sözlü izin alındı. Her iki grupta yer alan hastalara endoskopi hemşiresi işlem öncesi 

bağırsak hazırlığı hakkında sözlü bilgilendirme yapıldı. Deney grubundaki hastalara ise ek olarak 

araştırmacı tarafından SMS ile kolonoskopiden 3 gün önce başlayarak bağırsak hazırlığı ile ilgili 

hatırlatıcı bilgilendirme yapıldı. Kolonoskopi işleminin ardından tüm hastaların bağırsak hazırlığı 

kaliteleri değerlendirildi, deney grubu hastalarının SMS ile bilgilendirmeden memnuniyetleri 

sorgulandı ve sonuçlar ankete işaretlendikten sonra çalışma sonlandırıldı. Deney grubuna gönderilen 

kısa mesajlar 11 adet olup, içeriği uyulacak diyet kısıtlamaları, kullanılacak bağırsak boşaltıcı ilaçlar 

ve ilaçların alınma zamanı hakkında bilgi içermekte idi.  

Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 57.57±12.37 idi. Erkekler (%64.5), ilköğretim mezunları 

(%78) ve kolonoskopi deneyimi olanlar(%55) çoğunluğu oluşturmaktaydı. Kontrol grubu hastalarında 

bağırsak hazırlığı kalitesinin deney grubu hastalarına göre düşük düzeyde olduğu ve gruplar arasında 

anlamlı fark olduğu belirlendi (p=0.026) ve deney grubu hastalarının %91’inin SMS ile 

bilgilendirmeden “çok memnun” oldukları saptandı. 
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Kolonoskopi yapılacak hastalarda SMS ile bilgilendirme yapmak bağırsak hazırlığı kalitesini ve hasta 

memnuniyetini artırmaktadır. Bağırsak hazırlığını kalitesini ve hasta memnuniyetini artırmak adına 

hastalara SMS ile bilgilendirme mesajı gönderilmesini önermekteyiz. 
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S-45     THE EFFECT OF SHORT MESSAGE SYSTEM (SMS) ON BOWEL 

PREPARATION QUALITY PATIENTS UNDERGOİNG COLONOSCOPY 
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Colonoscopy has an important role in colorectal cancer screening (Geiger et al.). Bowel cleansing is 

required before the procedur for successfully colonoscopy. (DHF). Inadequate bowel preparation can 

reduce the chances of adenoma catch-up and cause colonoscopy to repeat (Shieh et al., 2013 & Wayne 

J 2013). Mobile phones are considered as effective tools to improve patient outcomes and are 

supported by the use of its in medicine (Sezgin et al., Logan et al., Obermayer et al., Joo et al., Leader 

and Narin). Park et al. (2015) reported that SMS reminders improved the quality of bowel preparation 

and improved communication between patient and nurses during bowel preparation. In Turkey, studies 

investigating the effect of using SMS on bowel preparation quality have not been reached. It is 

envisaged that the use of SMS may improve bowel preparation quality due to easy access to bowel 

preparations (eg; the use of bowel draining drugs) in patients (Guo et al). The aim of this study was to 

determine the effect of SMS on bowel preparation quality and patient satisfaction patients undergoing 

colonoscopy.  

This study was conducted as a case-control study with the participation of a total of 200 colonoscopy 

patients who applied to a general surgery polyclinic of a university hospital. The study was carried out 

between 01.12.2016 and 30.06.2017. The first 100 patients who applied for colonoscopy were 

admitted to the experimental group. According to the Park et al.'s study (2015) based on findings 

(79.4% of the intestinal preparation quality of the SMS group) with 5% tolerance ratio and 95% 

confidence level, the sample number was calculated as totally 200 patients. "Patient identification 

form" and "Bowel preparation quality form" and "Patient satisfaction questionnaire" were used for the 

collection of the data. The necessary permissions for the study were obtained from Trakya University 

Faculty of Medicine Scientific Research Ethics Committee and ınstitituon. Before the study, oral 

consent was obtained from the patients. Endoscopy nurses are informed all patients as verbally about 

bowel preparation before procedure. In addition, the investigator was informed about the bowell 

preparation by the SMS with colonoscopy 3 days before. After colonoscopy, all patients 'bowel 

preparation qualities were assessed and the study group was questioned about their patients' 

satisfaction without informing them via SMS, and the study was terminated after the results were 

noted in the questionnaire. The text messages sent to the experiment group contain information on to 

be applied dietary restrictions, laksative drugs and time to take the medicines and totally 11.  The 

average age of the participants was 57.57 ± 12.37 and it was determined that the majority of males 

(64.5%), primary school graduates (78%) and (55%) have colonoscopy experience were found. The 

control group was found to have a low level of intestinal preparation quality compared to the patients 

in the experimental group and it was found that there was a significant difference between the groups 

(p=0.026) and 91% of the patients were “very satisfied” informing them via SMS. 
Informing colonoscopy patients with SMS increases the quality of bowel preparation and patient 

satisfaction.  
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S-46   KOLOREKTAL KANSERLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Bu çalışma, kolorektal kanser tanısı almış olan hastaların yaşam kalitelerinin ve yaşam kalitesini 

etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi amacıyla planlandı ve yapıldı.  

Tanımlayıcı ve kesitsel olarak tasarlanan araştırma, kurum izni ve etik kurul onayı alındıktan sonra, 

kolorektal kanser tanısı ile genel cerrahi servisinde tedavi gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü 110 

hasta ile yapıldı. Araştırma verileri, sosyodemografik tanıtım formu, EORTC QLQ- C30 ve QLQ-

CR38 Türkçe Yaşam Kalitesi Formları [Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Teşkilatı Yaşam Kalitesi 

Anketi (European Organization for Research and Treatment of Cancer Core QoL Questionnaire)], 

Beck Depresyon Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizi ve yönetimi bir bilgisayar istatistik 

programı kullanılarak yapıldı. Betimsel istatistikler (frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, 

yüzdelik), ilişki analizleri (Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı) ve bağımsız karşılaştırmalarda 

parametrik testler (Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi) kullanıldı. 

Kolorektal kanser tanılı hastaların ortalama 61,9±10,92 yaşında olduğu, %54,5’inin okuma-yazma 

bildiği, %61,8’inin erkek, %87,3’ünün evli olduğu, %72,7’sinin eşi ve çocuklarıyla yaşadığı 

belirlendi. %73,7’sinde kronik hastalık mevcut olan hastaların %20,9’unun ailesinde kanser öyküsü 

mevcuttu. Çalışma kapsamına alınanların %95,5’ine cerrahi tedavi uygulandı ve %90,9’una stoma 

açıldı. Kolorektal kanser tanılı hastaların demografik özellikleri ile EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi 

ölçeğinin; “Fiziksel işlev”, “Rol performansı”, “Emosyonel işlev”, “Bilişsel işlev”, “Sosyal işlev”, 

“Yorgunluk”, “Bulantı-kusma”, “Ağrı”, “Solunum güçlüğü”, “Uykusuzluk”, “Kabızlık”, “İştah 

kaybı”, “İshal”, “Maddi zorluklar” “Genel sağlık” alt grup puanları arasında; EORTC QLQ-CR38 

yaşam kalitesi ölçeğinin de; “Vücut imajı”, “Gelecek beklentisi”, “İdrar problemleri”, “Kemoterapi 

yan etkileri”, “Gastrointestinal semptomlar”, “Stomaya bağlı problemler” ve “Kilo kaybı” alt grup 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptandı (p<0,05). Hastaların yaş, 

medeni durumu, eğitim düzeyi, yerleşim yeri, gelir durumu, çocuk sayısı, kronik rahatsızlık varlığı, 

ailede kanser öyküsünün bulunması, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alması ile EORTC QLQ-C30 

ve QLQ-CR38 yaşam kalitesi ölçek puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0,05). Hastaların cinsiyet ile EORTC QLQ-C30 ve QLQ-CR38 yaşam kalitesi ölçek skorları 

arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Beck depresyon ölçeği ile medeni 

durum ve gelir düzeyi arasında farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü (p<0.05). 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, kolorektal kanserli hastaların yaşları ilerledikçe ve çocuk 

sayıları arttıkça fonksiyonel durumlarının daha kötü, semptom görülme sıklıklarının ise daha fazla 

olduğu; cinsiyetin yaşam kalitelerini veya depresyon durumlarını etkilemediği belirlendi. Anahtar 

Kelimeler: Kolorektal Kanser, Kolorektal Cerrahi, Ölçek, Yaşam Kalitesi, Hemşirelik. 
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S-46   EVALUATION OF QUALITY OF LIFE IN COLORECTAL CANCER 

PATIENTS 
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This study was planned and carried out to evaluate the quality of life and the factors affecting quality 

of life in colorectal cancer patients. 

The descriptive and cross-sectional study was conducted with 110 patients who were treated with 

colorectal cancer diagnosis in general surgery services and who volunteered to participate in the 

research after approval of the institutional consent and ethics committee.Survey data were collected 

using the socio-demographic profile form, EORTC-QLQ C30 and QLQ-CR38 Turkish Quality of Life 

Forms [European Organization for Research and Treatment of Cancer Core Questionnaire], Beck 

Depression Inventory. The analysis and management of the data was done using a computer statistical 

program. Descriptive statistics (frequency, arithmetic mean, standard deviation, percentile), 

relationship analyzes (Spearman's rank correlation coefficient), and independent comparisons with 

parametric tests (Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test) were used. 

The mean age of the patients diagnosed with colorectal cancer was 61.9 ± 10.92 years, %54, 5 had 

literacy, % 61, 8were male, % 87,3 were married, %72, 7 were living with partner and his children. In 

%73, 7 of the patients with chronic disease, %20, 9 had a family history of cancer. Surgical treatment 

was applied to %95, 5 of the subjects included in the study and stoma was opened for %90, 9. 

Statistically significant differences were found between Demographic characteristics of patients 

diagnosed with colorectal cancer and EORTC QLQ-C30 quality of life scale; "Physical function", 

"Role performance", "Emotional function", "Cognitive function", "Social function", "Fatigue", 

"Nausea-vomiting", "Pain", "Respiratory distress", "Insomnia" , "Loss of appetite", "diarrhea", 

"financial difficulties", "general health" subgroup scores; and also EORTC QLQ-CR38 quality of life 

scale; "Body image", "Future expectancy", "Urine problems", "Chemotherapy side effects", 

"Gastrointestinal symptoms", "Stomata related problems" and "Weight loss" subgroup scores (p 

<0,05). Patients age, marital status, education level, place of residence, income status, number of 

children, presence of chronic illness, family history of cancer, chemotherapy and radiotherapy 

treatment and the difference between the EORTC QLQ-C30 and QLQ-CR38 quality of life scale 

scores was statistically significant (p<0.05). The difference between the gender and EORTC QLQ-

C30 and QLQ-CR38 quality of life scale scores was not statistically significant (p> 0.05). The 

difference between Beck depression scale and marital status and income level was found to be 

statistically significant (p <0.05). 

According to the results obtained from the study, as the age of colorectal cancer patients progressed 

and as the number of children increased, the functional status was worse and the incidence of 

symptom was higher; It was determined that gender did not affect quality of life or depression. 

Keywords: Colorectal Cancer, Colorectal Surgery, Quality of Life, Scale, Nursing. 
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Her aile sağlıklı çocuğa sahip olmak beklentisi içinde olmakla birlikte bazı aileler yenidoğan 

bebeklerinin sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi almak zorunda kalabilir. Konjenital hastalığı 

olan çocuklar ve bu çocukların aileleri maddi, manevi, duygusal, davranışsal yönlerden etkilenir. 

Böyle bir durumda sadece hasta üzerine odaklanmak yerine hastalıktan psikososyal olarak etkilenen 

tüm aile üyelerinin başa çıkma ve uyum gösterme çabaları tanılanmalı ve uygun hemşirelik bakımı 

verilmelidir. Aile yaşam döngüsü içinde farklı noktalarda farklı yaşam stresleri ya da yükümlülükleri 

olacağı belirtilmektedir. Bu nedenle bu araştırma konjenital kalp ameliyatı olan çocukların 

ebeveynlerinin bakım yükü ve yaşam doyumunu incelemek amacıyla yapıldı.  

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini 20 Şubat-1 Haziran 2017 tarihleri arasında Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi polikliniğine gelen ve çocukları önceden 

konjenital kalp ameliyatı olan 40 gönüllü ebeveyn oluşturdu. Veriler soru kağıdı aracılığı ile 

ebeveynlerle yüz yüze görüşülerek toplandı. Veriler 1-) ailenin ve coçuğun sosyodemopgrafik verileri, 

çocugun tıbbi durumu sorularını içeren tanıtıcı form 2-) Bakım Yükü Ölçeği, 3-) Yaşam Doyumu 

Ölçeği ile olmak üzere üç bölümden oluşan soru kağıdı aracılığı ile toplandı.  

Ebeveynlerin %35’i tek çocuğa sahiptir. Ebevenlerin %42.5’i çocuğunun ameliyat olacağını 

öğrendiğinde çok üzüldüğünü %57.5’i hemşirelerden, %57.5’I hekimlerden, ve %67.5’I ailesinden 

manevi/sosyal destek aldığını belirtmiştir. Konjenital Kalp Ameliyatı Olan Çocukların Ebeveynlerinin 

Bakım Yükü Ölçeği puan ortalaması 26.77±8.95 (min:6, maks:46), (hafif bakım yükü) ve ortalama 

Yaşam Doyumu Ölçeği puanı 22.60±5.73 (min:7, maks:31) (yüksek yaşam doyumu)’dır.   

Konjenital kalp ameliyatı olan çocukların ebeveynlerinin hafif bakım yükü ve yüksek yaşam doyumu 

olduğu saptanmıştır. Bu durum araştırma ameliyattan sonar geçen süre ve Türk toplumundaki kültürel 

dayanışma ile ilişkilendirilebilir. Çalışmanın ameliyat sonrası erken dönemde yapılması 

önerilmektedir.  
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S-47   BURDEN AND LIFE SATISFACTION IN PARENTS WITH CHILDREN HAD 

UNDERGONE CONGENITAL HEART SURGERY 
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Although every family expect to have a healthy child some families have to take treatment in hospitals 

because of health problems of their newborn babies. Children with congenital heart disease and their 

families are affected economically, spiritually and behaviourally. In such a condition, all family 

members affected psychologically from illnesses should be assess in terms of coping strategies and 

adaptation efforts and proper nursing care should be given instead of focusing on only patient. It has 

been stated that different life stress and responsibilities might occur in a family life circle at different 

periods. For this reason this study was performed in order to investigate burden and life Satisfaction of 

parents with children had undergone congenital heart surgery.   

The sample of this descriptive study was 40 volunteer parents with children had undergone congenital 

heart surgery before and admitted to cardiac surgery outpatient department in Ege University Medical 

Hospital between 20 February and 1 June 2017. Data were collected face to face interview with 

parents using questionnaire form. Questionnaire form was consisted of tree parts 1-) descriptive form 

(socio-demographics of child and parents and medical condition of child) 2-) Burden Inventory Scale 

3-) Life Satisfaction Scale.  

The mean age of parents was 33.95±7.45 (min:19, max::48). Of the parents 35% had a one child. 

Parents stated that they were very sad when they learned that there was a need for surgery (42.5%). 

The mean Burden Inventory Scale in parents with children had undergone congenital heart surgery 

was found 26.77±8.95 (min:6, max:46), (mild to moderate burden) and the mean Life satisfaction 

Inventory was found 22.60±5.73 (min:7, max:31) (high life satisfaction).  

Parents with children had undergone congenital heart surgery had a mild to moderate burden and high 

satisfaction level whereas expected vice-versa. This might be related to duration of surgery passed and 

cultural cooperation in Turkish society. It has been recommended that the study should be performed 

early postoperative period.  
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Tanımlayıcı tipteki araştırmanın amacı koroner arter baypas greft ameliyatı geçiren hastaların 

enflamasyon, fonksiyonel durum değişiklikleri, kilo kaybı ve yaşam kalitesinin incelenmesidir.  

Araştırmanın örneklemini 13.02.2017-22.05.2017 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde açık kalp ameliyatı tekniği ile koroner arter baypas greft 

ameliyatı geçiren 65 yaş üstü 64 gönüllü hasta oluşturdu. Veriler ilgili klinikte ameliyat öncesi 

dönemde ve ameliyattan sekiz hafta sonra poliklinikte soru kağıdı kullanarak yüz yüze görüşme 

tekniği ile toplandı. Soru kağıdı sosyodemografik, tıbbi durum, fonksiyonel durum, kilo kaybı ve 

yaşam kalitesi başlıklı beş bölümden oluştu. Tanımlayıcı istatistikler ve normal dağılım gösteren 

parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Student’s t test kullanıldı. Normal dağılım 

göstermeyen parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Wilcoxon İşaretli Sıra Testi ve 

Korelasyon analizi kullanıldı. 

Çalışmanın sonunda hastaların ameliyat öncesi C-Reaktif Protein (CRP) değeri medyanı 1.93 

(min=0.04, mak=24.82, ÇAA=5.73) mg/dl iken, ameliyat sonrası 8. haftada medyanı 6.66 (min=0.08, 

mak= 34.52, ÇAA=18.22) mg/dl’dir. Ameliyat öncesi prokalsitonin değeri medyanı 0.37 (min=0.02, 

mak=34.57, ÇAA=0.79) pg/dl iken, ameliyat sonrası 8. haftada medyanı 0.66 (min=0.04, mak=31,89, 

ÇAA=0.51) pg/dl’dir. Ameliyat öncesi lökosit değeri medyanı 14.4 (min=4.22, mak=21.85, 

ÇAA=12.77) 10^3/µL iken, ameliyat sonrası 8. haftada medyanı 10.15 (min=3.09, mak=86.80, 

ÇAA=3.88) 10^3/µL’dir. Ameliyat öncesi nötrofil değeri medyanı 69.35 (min=4.16, mak=90.90, 

ÇAA=21.55) g/dl iken, ameliyat sonrası 8. haftada medyanı 76.0 (min=0.45, mak=90.10, 

ÇAA=19.75). Ameliyat öncesi lenfosit medyanı 17.15 (min=1.12, mak=45.90, ÇAA=19.63) g/dl iken, 

ameliyat sonrası 8. haftada medyanı 14.40 (min=1, mak=38.80, ÇAA=12.77) g/dl’dir. Ameliyat öncesi 

günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ölçek medyanı 18 (min=16, mak=18, ÇAA=0) puan iken, ameliyat 

sonrası 8. haftada medyanı 17 (min=12, mak=18, ÇAA=2) puandır. Ameliyat öncesi enstrümental 

günlük yaşam aktiviteleri (EGYA) ölçek puan medyanı 21 (min=13, mak=24, ÇAA=3) puan iken, 

ameliyat sonrası 8. haftada medyanı 16 (min=9, mak=21, ÇAA=5) puandır. Ameliyat öncesi kilo 

ortalamaları 72.87±8.07 (Min:57, Maks:95) kilogram (kg) iken, ameliyat sonrası 8. haftada 

71.00±7.95 (min:54, maks:91) kilogramdır. Ameliyat öncesi mini beslenme değerlendirme testi 

medyanı 24.25 (min=18.50, mak=28.00, ÇAA=2.65) puan iken, ameliyat sonrası 8. haftada medyanı 

22 (min=14, mak=27, ÇAA=4) puandır. Ameliyat öncesi SF-12 yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel 

bileşeni medyanı 43.81 (min=31.64, mak=54.75, ÇAA=7.16) puan iken, ameliyat sonrası 8. Haftada 

medyanı 38.77 (min=32.89, mak=51.84, ÇAA=7.83) puandır. Ameliyat öncesi SF-12 yaşam kalitesi 

ölçeğinin mental bileşeni medyanı 42.25 (min=31.11, mak=57.37, ÇAA=7.95) puan iken, ameliyat 

sonrası 8. Haftada medyanı 48.65 (min=29.13, mak=60.12, ÇAA=9.05) puandır.   

Koroner arter baypas greft ameliyatı geçiren yaşlı hastaların ameliyat öncesine göre ameliyat sonrası 

8. haftada enflamasyon belirteçlerinden CRP, prokalsitonin, nötrofil değerlerinin arttığı, lökosit ve 

lenfosit değerlerinin azaldığı, fonksiyonel durumda düşüş olduğu, beslenmede hafif malnütrisyon 

olduğu, kilo kaybı yaşadığı ve bunlara bağlı olarakta yaşam kalitesinin azaldığı saptandı. 
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The aim of this descriptive study was to investigate of the inflammation, functional status changes, 

weight loss and quality of life of patients undergoing coronary artery bypass graft surgery (CABG).  

The sample of the research was constituted 64 volunteer conscious patients over 65 years old 

underwent CABG using open heart surgery technique between 13.05.2017-22.05.2017 in Ege 

University Medical Faculty Hospital Cardiovascular Surgery Clinic. The data were collected in the 

clinic using the face-to-face interview technique in the outpatient clinic and eight weeks after the 

operation. The questionnaire was consisted of five sections under the headings of socio-demographics, 

medical condition, inflammation, weight loss and quality of life. It was used descriptive statistics, 

Student’s t test for intergroup comparisons of normal distribution parameters. Wilcoxon Rank sum test 

and correlation analysis were used for the comparison of the non-normal distribution parameters. 

At the end of the study, the pre-operative C-Reactive Protein (CRP) value median of the patients was 

1.93 (min=0.04, max=24.82, IQR=5.73) mg/dl at the end of the study whereas the median at the 

postoperative 8 weeks was 6.66 (min=0.08, max=34.52, IQR=18.22) mg/dl. The pre-operative 

procalcitonin value median of the patients was 0.37 (min=0.02, max=34.57, IQR=0.79) pg/dl whereas 

the median at the postoperative 8 weeks was 0.66 (min=0.04, max=31.89, IQR=0.51) pg/dl. The 

preoperative leukocyte median was 14.4 (min=4.22, max=21.85, IQR=12.77) 10^3/µL whereas the 

median at the postoperative 8 weeks was 10.15 (min=3.09, max=86.80, IQR=3.88) 10^3/µL. The 

preoperative neutrophil value median was 69.35 (min=4.16, max=90.90, IQR=21.55) g/dl whereas the 

median at the postoperative 8 weeks was 76.0 (min=0.45, max=90.10, IQR=19.75) g/dl. The 

preoperative lymphocyte median was 17.15 (min=1.12, max=45.90, IQR=19.63) g/dl, whereas the 

median at the postoperative 8 weeks was 14.40 (min=1, max=38.80, IQR=12.77) g/dl. The 

preoperative daily living activities (ADL) median was 18 score (min=16, max=18, IQR=0), whereas 

the median at the postoperative 8 weeks was 17 (min=12, max=18, IQR=2) score. The preoperative 

Instrumental activities of daily living (IADL) median was 21 score (min=13, max=24, IQR=3) score 

whereas the median at the postoperative 8 weeks was 16 (min=9, max=21, IQR=5) score. The average 

weight of the patients was 72.87±8.07 (min=57, max=95) score at the preoperative period and 

71.00±7.95 (min=54, max=91) kilogram at 8 weeks following surgery. The preoperative mini-

nutritional assessment test median was 24.25 (min=18.50, max=28.00, IQR=0.65) score whereas the 

median at the postoperative 22 (min=14, max=27, IQR=4) score. The preoperative SF-12 quality of 

life scale of the physical component median was 43.81 (min=31.64, max=54.75, IQR=7.16) score 

whereas the median at the postoperative 38.77 (min=32.89, max=51.84, IQR=7.83) score. The 

preoperative SF-12 quality of life scale of the mental component median was 42.25 (min=31.11, 

max=57.37, IQR=7.95) score whereas the median at the postoperative 48.65 (min=29.13, max=60.12, 

IQR=9.05) score. 

The elderly patients undergoing CABG, at 8 weeks postoperatively, inflammation markers, increased 

CRP, procalcitonin, neutrophil counts, leukocyte and lymphocyte levels decreased, the decrease in 

functional status, ıf you have a light malnutrition, losing weight and it has been found that the quality 

of life has decreased in connection with these. 
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Bu araştırma, KABG ameliyatı geçiren bireylere verilen taburculuk eğitiminin ve danışmanlık 

hizmetinin öz-etkililik, bakım davranışları ve yaşanan sorunlar üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla 

deneysel olarak yapılmıştır.  

Araştırma 20 Ocak 2015-9 Şubat 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın kapsamına 

Başkent Üniversitesi Ankara hastanesi erişkin kalp damar cerrahi servisinde yatan, kriterlere uyan 100 

hasta alınmıştır. Kontrol grubundaki hastalara (50 hasta) rutin hemşirelik bakımı uygulanmış, deney 

grubundaki hastalara (50 hasta) ise rutin hemşirelik bakımı dışında, geliştirilen hasta ve aileleri için 

taburculuk eğitim kitapçığı ile eğitim ve gerektiğinde danışmanlık alabilmeleri, telefon aracılığıyla 

araştırmacı ile bağlantı kurulmasının sağlanması için araştırmacının telefon numarası verilmiştir. Her 

iki gruptaki hastalar taburculuktan 1 hafta ve 4 hafta sonra olmak üzere 2 kez izlenmiştir. Verilerin 

toplanmasında “Hasta Tanıtıcı Bilgileri Veri Toplama Formu”, “Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği 

(BEBÖ)’nin Kardiyak Cerrahi Versiyonu”, “Kendi Kendine Bakım Davranışları ile İlgili Veri 

Toplama Formu”, “Yaşanan Sorunlara İlişkin Veri Toplama Formu”, “Telefonla Danışmanlık 

Alanlara İlişkin Veri Toplama Formu”, “Hastaneye Plansız Başvuru İle İlgili Veri Toplama Formu” 

kullanılmıştır. Veriler Shapiro Wilk’s, Mann Whitney-U Testi, Ki-Kare, Fisher’s Exact Test, Monte 

Carlo Simülasyonu yardımıyla Pearson Ki-Kare, Wilcoxon Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Deney grubu hastaların taburculuktan 1 hafta ve 4 hafta sonra kendi kendine bakım davranışlarının 

daha istendik düzeyde olduğu, kontrol grubunun, deney grubuna göre taburculuktan 1 hafta ve 4 hafta 

sonra daha çok sorun yaşadıkları ve daha az hastanın sorunları çözebildiği bulunmuştur.Kontrol grubu 

hastaların hastaneye yatışında egzersiz-aktivite modifikasyon puan ortalaması deney grubuna göre 

yüksek olduğu (p<0,05), eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen deney grubu hastaların 4. hafta BEBÖ 

(Kardiyak cerrahi versiyonu) madde toplam ve tüm alt ölçek puan ortalamalarının kontrol grubuna 

göre yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).  

Araştırma sonucunda; taburculuk eğitimi ve danışmanlık hizmetinin bireylerin bakım davranışlarını 

olumlu etkilediği, taburculuk sonrası yaşanan sorunlarını azaltmada ve öz-etkililik düzeyini artırmada 

etkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle taburculuk eğitimlerinin ve telefonla danışmanlık hizmetinin 

hemşirelik uygulamalarında yer alması önerilmektedir. 
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This study which is experimental in nature aims to investigate the effects of discharge training and 

counseling service on self-efficacy, care behaviors and the problems experienced in individuals who 

received Coronary Artery By-Pass Graft Surgery (CABG).  

The study was conducted between 20th January, 2015 and 9th February, 2016. It involved 100 patients 

who met the research criteria and were treated in the adult cardiovascular surgery service of Başkent 

University Ankara hospital. The patients in the control group (50 patients) were treated with routine 

nursing care. Those in the experimental group (50 patients), beside the routine nursing practices, were 

given the telephone number of the researcher so that she could provide them with counseling on the 

phone, if necessary. The patients in both groups were monitored 2 times after discharge, which 

included the 1st and 4th weeks. The data were collected using “Patient Identification Data Collection 

Form”, “Cardiac surgery version of the Barnason Efficacy Expectation Scale (BEES)”, “Data 

Collection Form for Self-Care Behaviors”, “Data Collection Form for the Problems Experienced”, 

“Data Collection Form Related to those who received Telephone Consultancy", and "Data Collection 

Form related to Unplanned Application to the Hospital ". Data were analyzed using Pearson Chi-

Square, Wilcoxon Test, Shapiro Wilk's, Mann Whitney-U Test, Chi-Square, Fisher's Exact Test, and 

Monte Carlo Simulation.  

The patients in the experimental group were found to have more self-care behaviors at 1st and 4th 

weeks after discharge. In comparison to the experimental group, the control group patients were found 

to have more problems in the 1st and 4th weeks after discharge, and fewer numbers of patients could 

solve the problems experienced. In comparison to the experimental group, exercise-activity 

modification average scores of the patients in the control group were found to be higher when they 

were admitted to the hospital (p <0,05). Compared to the control group, the experimental group, which 

was provided with training and consultancy, was found to have higher item total and all sub-scale 

mean scores in the cardiac surgery version of the Barnason Efficacy Expectation Scale (BEES) 

(p<0,05).  

Discharge education and counseling services were found to affect individuals’ care behaviors in a 

positive way, decrease the problems experienced after discharge, and increase the self-efficacy levels. 

For this reason, discharge training and telephone counseling are recommended to be included in 

nursing practices.  
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Lenfödemde Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kol ölçeğinin (Lymphedema Quality Of Life-Arm: LYMQOL-

Arm) Türkçe’ye uyarlamak, geçerlilik ve güvenilirliğini sınamaktır. 

Çalışma metadolojik türde olup bir üniversite hastanesinin lenfödem polikliniğinde yürütülmüştür. 

Çalışmaya, meme kanseri tedavisine bağlı lenfödem gelişen 18 yaş ve üzerindeki, Türkçe okuryazar 

olan, meme kanseri tedavisini en az 6 ay önce tamamlayan ve ulaşılabilen 109 kadın dahil edilmiştir. 

Ölçeğin dil geçerliliği sağlandıktan sonra yapı geçerliliğinin sınanmasında doğrulayıcı faktör analizi, 

bilinen gruplar karşılaştırılması kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğinin sınanmasında ise cronbach alpha 

güvenirlik katsayısı, Spearman Brown katsayısı ve madde-toplam puan analizi kullanılmıştır. 

Ölçeğin dil geçerliliği için; ingilizceyi iyi derecede bilen üç uzmana Türkçe’ye çeviri yaptırılmış, 

ardından bir uzmana geri çeviri yaptırılmıştır. İçerik geçerliliği için ölçek, lenfödem alanında beş 

uzmana gönderilmiş ve madde ve ölçek kapsam geçerlilik indeksi 1 olarak bulunmuştur. Doğrulayıcı 

faktör analizinde faktör yükleri 0.48 ile 0.87 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinde 

(DFA) uyum indeksleri; Serbestlik Derecesi (df)= 1.861, Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root 

Mean Square Error of Approximation-RMSA)= 0.089, Standartlaştırılmış Ortalama Karekök (S-

RMR)= 0.093, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI)= 0.818, İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit 

Index-GFI)= 0.742, Uyarlanmış İyilik Uyum İndeksi (Adjusted Goodness of Fit Index-AGFI)= 0.685 

olarak saptanmıştır. Bilinen gruplar karşılaştırmasında lenfödem evrelerine göre lenfödem yaşam 

kalitesi ölçeği belirti, işlevsellik ve beden imajı/görünüm alt boyutları puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık güvenilirlik 

katsayıları 0.78 ile 0.86 arasında değişmektedir. Madde toplam puan korelasyon katsayıları ise 0.36 ile 

0.73 arasında bulunmuştur.  

Lenfödem yaşam kalitesi ölçeğinin, Türk toplumunda geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu 

bulunmuştur. Meme kanserine bağlı lenfödem gelişen kadınların yaşam kalitesini değerlendirmek 

amacıyla yapılacak araştırmalarda ve klinik uygulamada kullanılabilir. Bu hasta grubunun yaşam 

kalitesi geliştirilmesine yönelik hemşirelik girişimlerinin etkisini değerlendirmede kullanılması 

önerilebilir.   
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To adapt and investigate the validity and reliability of the Lymphoedema Quality of Life-Arm 

(LYMQOL-Arm) in Turkish Women with Breast Cancer Related Lymphedema (BCRLE). 

This methodological study was conducted at a Lymphedema policlinic of a university hospital. The 

study sample was composed of 109 women with BCRLE who were 18 years and over, Turkish 

literate, completed breast cancer treatment at least 6 months ago. After ensuring language validity, 

confirmatory factor analysis and known-group validity were used for the construct validity of this 

scale. The reliability of the Lymphoedema Quality-of-Life Questionnaire was assessed by using 

Crohnbach's α, item-total score analysis and Spearman Brown coefficient. 
The scale was first translated into Turkish by three linguists whose native languages were Turkish and 

who had a good comment of both languages, then translated into English by linguists who had not 

seen the English version of the scale before. For the content validity, five BCRLE experts were asked 

their opinions and the content validity index of the item and scale was found 1 for the scale. Factor 

loadings of the items were ranged from 0.48 to 0.87 for confirmatory factor analysis (CFA). Degree of 

freedom was 1.861, Root Mean Square Error of Approximation was 0.089, standardized root mean 

square residual was 0.093, comparative fit index was 0.818, Goodness of Fit Index was 0.742, 

Adjusted Goodness of Fit Index was 0.685. Lymphedema stages were used to establish known-group 

validity. A statistically significant difference was found between the mean score of LYMQOL’s 

Symptom, Function and Apperance subscales according to the lympedema stages (p<0.05). The 

subscales Cronbach’s alpha coefficients were ranged from 0.78 to 0.86. Item-total score correlation 

coefficients were ranged from 0.36 to 0.73. 

Lymphoedema Quality of Life-Arm have been found valid and reliable form for Turkish society. It 

can be used to measure the quality of the life of women with BCRLE at both researches and clinical 

practices. It can be used to assess the effectiveness of nursing interventions to improve the quality of 

life for this patient group. 
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Araştırma lomber disk hernili bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini ve yaşam kalitelerini belirlemek 

amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırma Mart -Eylül 2017 tarihleri arasında yürütüldü. 

Araştırmaya Türkiye'nin batı bölgesindeki bir üniversite hastanesi beyin ve sinir cerrahisi kliniğine 

başvuran 132 hasta dahil edildi. Araştırma öncesinde etik kurul onayı ve hastalardan bilgilendirilmiş 

onam alındı. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme tekniği ile kişisel bilgi formu, visual analog skala 

(VAS), Uluslarası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ), Oswestry Fonksiyonel Yetersizlik Skalası (ODI) 

ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin analizi SPSS 15.0 paket programında 

tanımlayıcı istatistikler (ortalama±standart sapma, sayı-yüzde), Mann Whitney U testi, Kruskal Walles 

Varyans analizi ve Spearman korelasyon analizi kullanılarak yapıldı. 

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 45.141±14.09 yıl, %65.2'si kadın, %40.9'u fazla 

kiloludur. Araştırma grubunun %42.4'ü ilköğretim mezunu, %49.2'si memur veya işçi olduğu, 

%71.2'sinin çalıştığı, %37.9'unun işinde beden kuvveti kullandığı, %61.4'ünün düzenli egzersiz 

yapmadığı saptandı. Hastaların 9.87±6.49 yıl bu hastalıktan şikayetçi olduğu ve %24.2'sinin hastalığı 

ile ilgili tıbbi tedavi aldığı ve %87.1'inin aktivitelerde zorlandığı belirlendi. Ölçeklerden alınan puan 

ortalamaları VAS: 6.32±1.56, ODI: 29,76±11.09, SF-36 alt boyutları sırası ile fiziksel fonksiyon 

42.99±,26.11, rol güclügü (fiziksel):59.28±46.68, ağrı: 43.33±15,99, genel sağlık: 50,08±27.77, 

vitalite: 46.67±16,09, sosyal fonksiyon: 57.86±15.48, rol güçlüğü (emosyonel): 60.35±48.23, mental 

sağlık: 52.42 ±18.59'dur. Hastaların %34.1'inin ODI'ye tam fonksiyonel yetersizlik yaşadığı ve 

%62.9'unun IPAQ'e göre düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu saptandı. Ölçekler ile yaş, 

beden kitle indeksi, eğitim düzeyi, meslek, gelir düzeyi, çalışma durumu ve yapılan işte beden kuvveti 

kullanma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05). Hastaların SF-36 

puanları ile VAS ve ODI arasında negatif yönde orta ve yüksek düzey, IPAQ arasında pozitif yönde 

orta düzey korelasyon ilişkisi belirlendi (p<0.05). IPAQ puanları ile VAS puanları arasında negatif 

yönde güçlü, ODI puanları arasında negatif yönlü orta düze korelasyon ilişkisi saptandı (p<0.05). 

Hastaların fonksiyonel yetersizlikleri ve ağrı düzeyleri arttıkça yaşam kalitesinin azaldığı; fiziksel 

aktivite düzeyleri arttıkça yaşam kalitesinin arttığı ancak fonksiyonel yetersizlik ve ağrı düzeylerinin 

azaldığı görüldü.  

 

Hastaların ağrı düzeylerinin, fonksiyonel yetersizliklerinin, yaşam kalitelerinin orta düzey ve fiziksel 

aktivite düzeylerinin düşük olduğu belirlendi.  

Hastalara ağrı düzeylerini ve fonksiyonel yetersizliklerini azaltmak, yaşam kalitelerini arttırmaya 

yönelik girişimlerin planlanması ve uygulanması önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Lomber disk 

hernisi, ağrı, fiziksel aktivite düzeyi, fonksiyonel yetersizlik, yaşam kalitesi  
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The study was conducted to determine the physical activity levels and quality of life of lumbar disc 

herniated individuals. 

This descriptive and cross-sectional study was conducted between March and September 2017. The 

study included 132 patients who applied to a university hospital neurosurgery clinic in the western part 

of Turkey. Ethical committee approval and informed consent were obtained from the patients before 

the research. Survey data were collected using face-to-face interview technique, personal information 

form, visual analog scale (VAS), International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Oswestry 

Functional Disability Scale (ODI), and SF-36 quality of life scale. Analysis of the data obtained from 

the study was performed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) 15. To evaluation of 

data, as well as the descriptive statistical methods (mean, standart deviation, median, frequency, 

percentage, minimum, maximum) Mann Whitney U, Kruskal Wallis Analysis of variance and 

Spearman correlation analysis were used. 

The average age of the participants was 45.141 ± 14.09 years, 65.2% for women and 40.9% for 

overweight. It was determined that 42.4% of the research group was primary school graduate, 49.2% 

were officers or workers, 71.2% were working, 37.9% were using body strength in work, and 61.4% 

were not regularly exercising. It was determined that the patients were complaining of this disease for 

9.87 ± 6.49 years, 24.2% of them receiving medical treatment for their disease and 87.1% of them 

having difficulty in activities. The mean scores from the scales were: VAS: 6.32 ± 1.56, ODI: 29.76 ± 

11.09, SF-36 subscale, physical functioning 42.99 ± 26.11, role limitations due to physical health 

problems 59.28 ± 46.68, bodily pain: 43.33 ± 15.99, general health perceptions: 50.08 ± 27.77, 

energy/fatigue or vitality: 46.67 ± 16.09, social functioning: 57.86 ± 15.48, role limitations due to 

personal or emotional problems: 60.35 ± 48.23, general mental health: 52.42 ± 18.59. It was found that 

34.1% of the patients had severe functional impairment in ODI and 62.9% had low physical activity 

level according to IPAQ. There was a statistically significant difference between the scales and age, 

body mass index, education level, occupation, income level, working status, and the use of body 

strength at work (p <0.05). SF-36 scores of patients with moderate and high negative correlation 

between VAS and ODI, moderate positive correlation was determined the relationship between the 

IPAQ (p <0.05).There was a strong negative correlation between the IPAQ scores and the VAS scores, 

and a negative mean moderate correlation between the ODI scores (p <0.05). Functional deficits and 

pain levels of patients decrease the quality of life; it was seen that as the levels of physical activity 

increased, quality of life increased but functional disability and pain levels decreased. 

Patients' levels of pain, functional disabilities, quality of life, and physical activity levels were found 

to be low. It is suggested to plan and implement interventions to decrease the level of pain and 

functional disabilities and to increase quality of life. Key Words: Lomber disc hernia, pain, level of 

physical activity, functional disability, quality of life 
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Meme kanseri olan kadınlar ve eşleri için Roy Uyum Model’ne göre yapılandırılmış web tabanlı 

eğitimin yaşam kalitesi ve eş uyumuna etkisinin incelenmesidir. 

Yarı deneysel araştırma tasarımı kullanılmıştır. Araştırma örneklemini 41 girişim ve 42 kontrol olmak 

üzere 83 çift oluşturmuştur. Veriler ameliyat sonrası ilk bir hafta içinde ve üçüncü ayda, iki kez yüz 

yüze görüşme/telefon görüşmesi ile toplanmıştır. Bu süreçte girişim grubuna uygulanan RUM’a göre 

yapılandırılmış web tabanlı eğitimin hasta sonuçlarına etkisi incelenmiştir. 

Web tabanlı eğitim alan girişim grubunun yaşam kalitesi ve çift uyum puan ortalamaları kontrol 

grubundan daha yüksektir (p<0.05). Üçüncü ay ölçümlerinde girişim grubundaki kadınların yaşam 

kalitesinin fiziksel iyi olma, duygusal iyi olma, fonksiyonel iyi olma ve meme kanseri alt boyutları 

puanları kontrol grubuna göre daha yüksekken (p<0.05), sosyal/aile iyi olma alt boyutu puanları her 

iki grupta benzer olmuştur (p>0.05). Girişim grubuna alınan kadınların eşler arası bağlılık ve eşler 

arası fikir birliği üçüncü ay puan ortalamaları ve kontrol grubundan daha yüksekken (p<0.05), eşler 

arası tatmin ve duygusal ifade puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır (p>0.05). Benzer şekilde girişim grubundaki eşlerin üçüncü ay eşler arası fikir birliği 

ve duygusal ifade puan ortalamaları kontrol grubuna göre daha yüksekken (p<0.05), eşler arası tatmin 

ve eşler arası bağlılık puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 

(p>0.05).  

Roy Uyum Modeli’ne göre yapılandırılmış web tabanlı eğitimin kadınların yaşam kalitesi, kadınların 

ve eşlerin çift uyumlarını arttırdığı belirlenmiştir. Meme kanseri olan kadınların bakımında RUM’un 

hastanın değerlendirilmesinde ve bakımın sürdürülmesinde bütüncül bir bakış sağlayarak kolaylaştırıcı 

olduğu görülmüştür. Meme kanseri olan kadınların ve eşlerinin bakımında web tabanlı eğitim, 

hastaların/eşlerin bilgi boşluklarının giderilmesini, kadınların yaşadıkları semptomları yöneterek 

yaşam kalitelerini ve çift uyumlarını iyileştirmeleri sağlamıştır. 
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The aim of the study is to analyze the effect of the web-based education for both women with breast 

cancer and their spouses which is structured according to the Roy Adaptation Model on the quality of 

life and couple adjustment. 

A semi-experimental study design was used. The sample of the study was consisted of 83 couples in 

total, the control group contained 42 couples while the intervention group contained 41 couples. The 

data were collected by face-to-face interview/ telephone interview in the first week and at the third 

month after the surgery. In this process, the effects of web based education which was structured 

according to RAM and applied to the intervention group on the patients' results were analyzed. 

The mean scores of the quality of life and couple adjustment scores in the intervention group which 

took web based education were higher than those in the control group (p<0.05). According to the 

measurements at the third month, the mean scores of the physical, emotional and functional well being 

and breast cancer subscales of the women in the intervention group were statistically significantly 

higher than those in the control group (p<0.05) while the mean scores of the social/family well being 

subscale were similar in both groups (p>0.05). The mean scores of dyadic consensus and dyadic 

cohesion at the third month of the education of the women in the intervention group were statistically 

significantly higher than those in the control group (p<0.05) while there was no statistically significant 

difference in terms of the mean scores of dyadic satisfaction and emotional expression (p>0.05). 

Similarly, the mean scores of dyadic consensus and emotional expression at the third month of the 

education of the couples in the intervention group were statistically significantly higher than those in 

the control group (p<0.05) while there was no statistically significant difference in terms of the mean 

scores of dyadic satisfaction and dyadic cohesion (p>0.05). 

The web-based education structured according to the Roy Adaptation Model was determined to 

increase women's quality of life and couple adjustment. It was shown that the RAM is facilitative for 

the maintenance and evaluation of care in the care of the women with breast cancer by providing a 

holistic view. The web based education in the care of women with breast cancer and their spouses 

improved the women's quality of life and their couple adjustments by providing both the filling of the 

information gaps of the patients/spouses and the management of their symptoms by women. 
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Amaç: Çalışma meme kanseri nedeniyle cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi uygulanan 

kadınların cinsel işlev bozukluklarını ve yaşa doyumlarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini, Mart 2016-Temmuz 2017 tarihleri 

arasında bir üniversite hastanesinin genel cerrahi anabilim dalı ve onkoloji hastanesinde meme kanseri 

nedeniyle tedavi uygulanan evli olan kadın hastalar oluşturdu. Araştırma örneklemini ise bu tarihler 

arasında meme kanseri nedeniyle tedavi uygulanan, 18 yaş üzeri, araştırmaya katılmaya gönüllü ve 

evli 132 kadın hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür 

doğrultusunda geliştirilen sosyo-demografik verileri içeren hasta tanıtım formu, cinsel işlevleri 

belirlemeye yönelik "Kadın Cinsel İşlev Ölçeği" ve yaşam doyumunu belirlemek amacı ile de “Yaşam 

Doyum Ölçeği” kullanıldı. Veriler araştırmacılar tarafından hastalar ile yüz yüze görüşme yöntemi ile 

toplandı. Araştırmanın yürütülebilmesi için Bilimsel Etik Kurul’dan yazılı izin alındı. Araştırma 

kapsamına alınan hastalara ise araştırmanın amacı, uygulama yöntemi ve elde edilmesi planlanan 

sonuçlar hakkında gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra sözel ve yazılı onamları alındı. Veriler, SPSS 

for Windows 15.0 programında sayı, yüzde, ki kare, t testi, Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testi 

kullanılarak değerlendirildi. 

Bulgular: Hastaların yaş ortalamalarının 48.62 ±10.71(min=26, max=70), % 34.8’inin ortaokul-lise 

mezunu, % 58.3’ünün ev hanımı, % 75.8’inin gelir giderinin denk, % 62.1’inin menopozda olduğu, % 

65.2’sinin kilosunu normal algıladığı, % 52.3’ünün genel sağlık durumunu iyi olarak değerlendirdiği, 

% 31.1’inin modifiye radikal mastektomi olduğu, % 53.0’ının eşi ile cinsel ilişkisinin etkilenmediği 

saptandı. Hastaların Kadın Cinsel İşlev Ölçeği puan ortalamaları ile yaş grupları, gelir durumu, cinsel 

ilişkilerinin etkilenme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlendi. 

Hastaların Kadın Cinsel İşlev Ölçeği puan ortalamaları ile Yaşam Doyumu Ölçeği puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı. 

Sonuç: Meme kanseri nedeniyle cinsel işlev bozukluğu ve yaşam doyumu eksikliğine bağlı olarak 

hastalar birçok sorunlar yaşayabilir. Sağlık çalışanları cinsel işlev bozukluklarına neden olan 

durumları bulmalı, bunları önleyen yöntemleri önermeli, yardım isteyenlere de uygun girişimleri 

sunarak yaşam doyumları arttırılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



419 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 
 

S-53 INVESTIGATION OF SEXUAL DYSFUNCTIONS AND LIFE SATISFACTION 

IN WOMEN WITH BREAST CANCER 

 

 
Yelda CANDAN DÖNMEZ

1
, Gül ERTEM

1
, Ayşegül BİLGE

1 

 
1
Ege Unıversıty Faculty Of Nursıng  

 
The study was conducted to determine sexual dysfunctions and life satisfaction of women who 

underwent surgery, chemotherapy, radiotherapy, hormone therapy due to breast cancer. 

Method: The universe of cross-sectional and descriptive research consisted of female patients married 

between March 2016 and July 2017 who were treated for breast cancer in a university hospital in 

general surgery department and oncology hospital. The study sample consisted of 132 women who 

were over 18 years old, volunteered and married to participate in the research. In the collection of the 

data, the patient identification form containing the socio-demographic data developed by the 

researchers according to the literature, the "Female Sexual Function Index" for determining the sexual 

functions and the "Life Satisfaction Scale" for determining the life satisfaction were used. The data 

were collected by the researchers through face-to-face interviews with patients. Written permission 

was obtained from the Scientific Ethics Board for the investigation to be carried out. The patients 

included in the study were orally and written approvals after the necessary explanations were made 

about the purpose of the research, the method of implementation and the planned outcomes. The data 

were evaluated using SPSS for Windows 15.0 program using number, percentage, chi square, t test, 

Mann-Whitney U and Kruskal Wallis test. 

Results: It was determined that the mean age of the patients was 48.62 ± 10.71 (min = 26, max = 70), 

34.8% were middle school and high school graduates, 58.3% were housewives, 75.8% were equal in 

income, 62.1% were menopausal, 65.2% of them perceived normal weight, 52.3% rated overall health 

status as good, 31.1% had modified radical mastectomy and 53.0% had no sexual relationship with 

their partner. It was determined that there was a statistically significant difference between the average 

scores of the Female Sexual Function Index of the patients and the age groups, income status, and the 

influence of sexual intercourse. There was no statistically significant difference between the mean 

scores of the Female Sexual Function Index and Life Satisfaction Scale scores of the patients. 

Conclusion: Patients may experience many problems due to lack of sexual dysfunction and life 

satisfaction due to breast cancer. Health professionals should find situations that cause sexual 

dysfunctions, suggest ways to prevent them, and improve life satisfaction by offering appropriate 

interventions for help seekers. 
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The study was conducted with the aim of determining the life satisfaction and self-efficacy of patients 

after migraine operation 

This descriptive study was carried out at the Plastic Surgery Clinic of Malatya State Hospital between 

January 2016 and December 2016. The population of the study consisted of all adult patients who had 

migraine surgery at this clinic. The sample consisted of 138 patients compatible with research criteria 

who were selected with the method of non-probability random sampling. Data were collected by 

telephone interviews with the patients one month after the operation using Patient Presentation Form, 

Life Satisfaction Scale and General Self-Efficacy Scale. In statistical analyses of the data, in addition 

to tests of mean, standard deviation, number and percentage, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis 

Variance Analysis, Pearson Correlation, Cronbach’s Alpha, and Kolmogorov Smirnov-Normal 

Distribution test were used based on the characteristics of the data.  

The mean age of the patients participating in the study was 35.72 ± 9.97, and it was determined that 

migraine was diagnosed 15.10 ± 8.39 years ago. It was determined that 87.7% of the patients were 

female, 69.6% were married, 46.4% were college and over graduates, 62.3% were not working, 68.8% 

were equal to income and 79.7% were living in city center. The mean scores of postoperative life 

satisfaction scale were 30.05 ± 4.96 and the mean scores of general self-efficacy scale were 35.30 ± 

4.02. There was no statistically significant relationship between postoperative life satisfaction and 

general self-efficacy scores and age and diagnosis time of the patients participating in the study (p> 

0.05). It was determined that the descriptive characteristics of the patients were not effective on post-

operative life satisfaction and self-efficacy (p> 0.05). 

As a result of this research, migraine patients' post-operative life satisfaction and self-efficacy were 

found to be high. Nurses' care goals should be to increase the ability of the patients to cope with the 

disease before the surgery, to ensure that they cope positively with the physiological and 

psychological factors that the surgery will create and thus to accelerate the healing process after the 

surgery and to prevent the development of attacks. A new surgical method, migraine surgery, is the 

study guide in the planning and implementation of nursing interventions. 
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Kan basıncı ölçümünde en sık yapılan hatalardan biri, orta kol çevresine uygun olmayan kese 

boyutuna sahip tansiyon aletiyle ölçüm yapılmasıdır. Obez hastalarda, artan beden kitle indeksi (BKİ) 

ile birlikte orta kol çevresi de arttığından, standart kese boyutuna sahip tansiyon aleti ile yapılan kan 

basıncı ölçümü hatalı olmaktadır. Araştırmada, orta kol çevresine uygun tansiyon aleti ile yapılan 

ölçümün obez genel 

cerrahi hastalarının kan basıncı değerine etkisini belirlemek amaçlandı. 

Bu girişimsel klinik araştırma, 1 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da bir Tıp Fakültesi 

Hastanesi’nin Genel Cerrahi Klinikleri'ne kabul edilen ve BKİ > 30 olan 100 hasta ile gerçekleştirildi. 

Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile toplandı. Hastaların kan basıncı, 

boy-kilo, bel-kalça çevresi ve orta kol çevresi, kılavuz önerilerine göre ölçüldü. Hastaların kan basıncı 

önce standart tansiyon aleti (12x22 cm) ile daha sonra hastanın orta kol çevresine uygun tansiyon aleti 

ile ölçüldü. Orta kol çevresi 27-34 cm olanlarda 16x30 cm, 35-44 cm olanlarda 16x36 cm, 45-52 cm 

olanlarda ise 16x42 cm kese boyutuna sahip tansiyon aletleri kullanıldı. Araştırma için etik kurul izni 

ve kurum izni alındı.  

Hastaların yaş ortalaması 53,11 yıl olup, %51’i 41-59 yaş aralığındadır. %81’i kadın ve evlidir, yarısı 

ilkokul mezunudur. %61’inin BKİ 30-39,9 kg/m2 aralığında, %39’ununki ise > 40 kg/m2 olup, %39’u 

morbid obezdir. Bel-kalça oranına göre hastaların %91’inde santral obezite riski vardır. Çoğunluğunun 

(%58) orta kol çevresi 35-44 cm aralığındadır. Standart tansiyon aleti ile ölçülen sistolik kan 

basıncının orta kol çevresine uygun tansiyon aleti ile yapılan ölçümden 20,78 mmHg, diyastolik kan 

basıncının 10,15 mmHg, nabız basıncının ise 9,84 mmHg daha yüksek olduğu, aradaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. 

Araştırmadan elde edilen bulgular, obez genel cerrahi hastalarında orta kol çevresine uygun olmayan 

tansiyon aleti ile yapılan kan basıncı ölçümünün hatalı olduğunu ortaya koydu. 
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A common mistake during blood pressure measurement is using a blood pressure device with a cuff 

bladder size that is not suitable for the midarm circumference. The midarm circumference is greater in 

obese patients in addition to the increased Body Mass Index (BMI), which causes erroneous blood 

pressure measurement if a standard size cuff bladder is used. This study aimed to determine the effect 

of the blood pressure device cuff bladder size that is suitable for the midarm circumference on the 

blood pressure measurement of obese patients undergoing general surgery. 

This interventional clinical trial was conducted with 100 patients who had BMI values above or equal 

to 30 and admitted to the general surgery clinics in the medical faculty hospital in İstanbul between 

January 1 and December 31, 2015. The study data were collected using the data collection form 

created by the researchers. Blood pressure, height and weight values, waist and hip circumferences 

and midarm circumferences of the patients were measured according to the guidelines. The patients’ 

blood pressure values were first measured using a standard blood pressure device (12x22 cm), and 

then a blood pressure device that fit the midarm circumference of the patients. For patients with a 

midarm circumference of 27-34 cm, the cuff bladder size was 16x30 cm, for those with a midarm 

circumference of 35-44 cm, the cuff bladder size was 16x36 cm, and for those with a midarm 

circumference of 45-52 cm, the cuff bladder size was 16x42 cm. Permissions were obtained from the 

ethical board and the institution before the study.  

The mean age of the patients was 53.11 years, and 51% of the patients were aged between 41 and 59 

years. Among these, 81% were female patients who were married, and half of them were primary 

school graduates. Moreover, 61% of the patients had BMIs between 30-39.9 kg/m2, whereas 39% had 

BMIs above or equal to 40 kg/m2, and 39% were morbidly obese. Based on the ratio of the waist/hip, 

91% of the patients had the risk of central obesity. A majority of patients (58%) had midarm 

circumferences of 35 to 44 cm. The systolic blood pressure that was performed using a standard blood 

pressure device was 20.78 mmHg higher than the measurement that was performed using a blood 

pressure device suitable for the midarm circumference of the patients. Moreover, the diastolic blood 

pressure was 10.15 mmHg higher, and the pulse pressure was 9.84 mmHg higher. The difference 

between these values was statistically significant.  

The study revealed that the use of blood pressure device, unsuitable for the midarm circumference, 

resulted in inaccurate measurements in obese patients undergoing general surgery.  
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Özofagus perforasyonu nadir görülen, sıklıkla invaziv girişimler sonrası gelişen, mortalite oranı 

yüksek, son yıllarda insidansı artan bir durumdur. Erken dönemde tanı konulup tedavi edilmesi, tedavi 

sürecinde bireye özgü özelleşmiş bakım verilmesi, komplikasyonların önlenmesi hayati önem 

taşımaktadır. Hemşirelik mesleğine profesyonel bir kimlik kazandıran hemşirelik süreci bilimsel 

olarak düşünme ve araştırmayı gerektiren, birey/aileye özgü olarak planlanıp uygulanan ve 

değerlendirilen dinamik bir süreçtir. Hemşirelik sürecinin doğru bir şekilde planlanması, uygulanması 

ve değerlendirilmesi ise bireye özel hemşirelik tanılarının konulması ile olur. Hastayı gelişebilecek 

komplikasyonlara karşı korumak hasta güvenliğini sağlamak açısından hemşireler açısından oldukça 

önemlidir. Bu olgu sunumunda bir çok komplikasyonu bir arada gelişen, özofagus perforasyonu olan 

hastanın hemşirelik bakımı yer almaktadır.   

A.Y. 48 yaşında, evli ve 2 çocuk sahibi olan erkek hastadır. Hastaya Temmuz 2017 tarihinde, dış 

merkezde laparoskopik kolesistektomi ameliyatı için entübasyon yapılmaya çalışılmış, entübasyon 

yapılamaması nedeniyle ameliyat edilememiş ve hasta taburcu edilmiştir. İki gün sonra boyunda şişlik 

ve kızarıklık şikayetiyle hastanemize başvuran hastada yapılan tetkiklerde entübasyon komplikasyonu 

olarak özofagus perforasyonu ve mediastinit tanısı koyulmuş ve yatışı yapılmıştır. Hastaya 23/07/17 

tarihinde trakeostomi açılmış, boyun eksplorasyonu, sağ torakotomi, mediastinal abse drenajı ve 

gastrostomi ameliyatı yapılmıştır.  

Hasta ameliyat sonrası dönemde 8 gün yoğun bakım, 15 gün serviste izlenmiştir. Bu süreçte hastaya 

yönelik toplam 18 hemşirelik tanısı konulmuştur. Başlıca hemşirelik tanıları; sözel iletişimde bozulma, 

beslenmede değişim; gereksiniminden az, ağrı, aktivite intoleransı, korku, anksiyete, güçsüzlük, beden 

imajında değişiklik, özbakım eksikliği sendromu, rol performansında etkisizlik, enfeksiyon riski, 

kanama riski, doku perfüzyonunda bozulma riski olarak belirlenmiş, bu doğrultuda hemşirelik 

girişimleri uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Hasta ile iletişim yazılı olarak sağlanmıştır. Herhangi bir 

komplikasyon gelişmeden tedavisi ve bakımı planlanan hastaya taburculuk eğitimi verilerek ameliyat 

sonrası 23. gününde taburcu edilmiştir. 

Hastanın hastaneye yatışındaki korku ve endişeleri, sistematik bir yaklaşımla planlanarak uygulanan 

hemşirelik bakımı ile azaltılmış, iyileşme sürecindeki olumlu gelişmeler, tedaviye ve bakıma 

uyumlandırılması ve katılımının sağlanması, gereksinimlerinin karşılanması ile hastanın iyilik hali 

artırılmıştır.  
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S-56  EVALUATION OF NURSING CARE IN A CASE DIAGNOSED WITH 
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Oesophageal perforation is a rare condition with a high mortality and ever-increasing incidence in 

recent years that often develops after invasive interventions. It is of vital importance that it is 

diagnosed and treated in the early stage, and that complications are prevented, providing an 

individualized patient-focused care during the treatment. Nursing process, the key practice that gives a 

professional identity to the profession of nursing, is a dynamic process that necessitates scientific 

thinking and research put into practice within a plan tailored to the individual/family. A nursing 

diagnosis established with special focus on the individual condition of the patient treated is essential 

for an effective care plan, implementation and assessment in the nursing process. Protecting the patient 

against probable complications is of great importance for nurses in respect of ensuring the safety of the 

patient. In this case report, we present a case we provided nursing care with a diagnosis of oesophagus 

perforation with several complications developing alongside it.   

A.Y., the patient who is a 48-year old male, is married with two children. In July 2017, intubation was 

attempted on the patient for laparoscopic cholecystectomy surgery in another institution, whereby the 

attempt was not successful and the patient was then discharged. After two days, the patient was 

admitted to our hospital with complaints such as swelling and reddening at the neck, and the patient 

was diagnosed with oesophagus rupture and mediastinitis that had developed after the attempt of 

intubation and was hospitalized. On 23/07/17, a tracheostmy was performed, and the subsequent 

surgical management included neck exploration, thoracotomy at the right side, mediastinal abscess 

drainage and gastrostomy.  

In the post-operative period, the patient was monitored for 8 days in the emergency ward and 15 days 

in the normal unit. In this process, 18 nursing diagnosis were established on the patient of which the 

principal ones were deterioration in the verbal communication, change in nutrition, a pain and activity 

intolerance less than supposed to be, fear, anxiety, weakness, change in the body image, self-care 

deficit syndrome, inefficiency in role performance, infection risk, bleeding risk, risk of deterioration in 

the tissue perfusion, which were assessed in respect of nursing interventions and accordingly treated. 

The communication with the patient was performed in written form. The nursing plan of the patient 

was designed with special focus on a treatment and care allowing no further complications. The 

patient was then discharged on the 23rd day after providing him training for post-discharge period.  

The fears and anxiety of the patient at the initial period after the admission were reduced thanks to the 

nursing care that was planned and implemented in a systematic way, supported by other factors that 

contributed to the patient’s well-being such as the positive developments in the recovery process, 

adaptation to treatment and care and providing the patient’s participation and meeting all his needs.  
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S-57  PELVİK TABAN KAS EGZERSİZİ EĞİTİMİNİN RADİKAL 

PROSTATEKTOMİ SONRASI GELİŞEN İDRAR KAÇIRMA SORUNU ÜZERİNE 
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Bu araştırma, radikal prostatektomi geçirecek hastalara uygulanan pelvik kas egzersizi eğitiminin 

(PTKE / Kegel), girişim sonrası idrar kaçırma sorunu üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla, 

randomize kontrollü, deneysel olarak planlandı. 

Araştırmanın power analiz yapılarak belirlenen örneklemini; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’ne Lokalize Prostat Kanseri tanısı konularak, radikal 

prostatektomi ameliyatı geçirecek 30 deney, 30 kontrol grubu birey oluşturdu. Eğitim materyali olarak 

“Pelvik Taban Kas Egzersizi Broşürü” kullanıldı.Veriler; görüşme formu, inkontinans değerlendirme 

ölçeği (ICIQ-SF), Üriner günlük kullanılarak, Nisan 2014- Temmuz 2015 tarihleri arasında toplandı. 

Deney ve kontrol grubu hastaların, idrar kaçırma ve yaşam kalitelerini belirlemeye yönelik 

değerlendirmeleri I. (ameliyattan 20, 50, 110 ve 200 gün sonra) izlemlerde, yüz yüze ve telefonla 

görüşme yöntemleri ile yapıldı. 

Radikal prostatektomi geçirecek hastalara uygulanan PTKE eğitiminin; idrar kaçırma nedeniyle 

gündelik, ailevi, sosyal ve cinsel yaşamları sekteye uğramış bireylerde, bireyi rahatlatacak düzeyde ve 

istatistiksel bir anlamlılık ortaya koyarak, belirgin bir iyileşme sağladığı görüldü. İdrar kaçıran 

bireylerin değerlendirmesinde nesnel ölçüt sağlayan ICIQ-SF toplam puanının deney grubu bireylerde 

zamanla düştüğü; bu düşüşün 110. ve 200. günlerde istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu 

görüldü (p<0,01). Sonuç olarak; PTKE eğitimi verilen bireylerin; RP ameliyatı sonrası karşılaşılan 

idrar kaçırma sorunundan daha az etkilendiği görülerek; ameliyat sonrası pelvik taban kas egzersizi 

eğitiminin verilmesi önerildi. Anahtar Kelimeler: İdrar kaçırma, radikal prostatektomi, pelvik taban 

kas egzersizi eğitimi. Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 51730  
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S-57 THE EFFECT OF PELVIC FLOOR MUSCLE TRAINING ON INCONTINENCE 

PROBLEMS AFTER RADICAL PROSTATECTOMY 
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Objectives: To determine the effect of pelvic floor muscle exercises (PFME/Kegel) training 

administered to patients due to undergo robot-assisted radical prostatectomy on post-procedural 

incontinence problems. This study was a randomized controlled trial. 

The analysis of the sample as determined by usinging power research; Bakirkoy Dr. Sadi Konuk 

Training and Research Hospital Urology Clinic diagnosed with localized prostate cancer, radical 

prostatectomy surgery will experienced 30 experimental, the control group consisted of 30 individuals. 

"Pelvic Floor Exercises Brochure" was used for educational material. Datas gathered by interview 

form, incontinence assessment scale (ICIQ-SF), urinary daily between April 2014- July 2015. 

Experimental and control groups of patients, evaluation for the determination of urinary incontinence 

and quality of life to follow on I. (then 10, 50, 110 and 200 days after surgery), were face to face and 

telephone interview methods.  

The PFME patients undergoing radical prostatectomy applied to education; because urinary 

incontinence daily, family, social and sexual lives disrupted in individuals at a level to relieve the 

individual and putting out a statistical significance was found to provide a significant improvement. 

ICIQ-SF total score of the experimental group provide objective criteria in the evaluation of 

individuals has fallen over time in individuals with urinary incontinence; the decline in the 110 and 

200 days showed a statistically highly significant (p <0.01)  

As a result; PFME in patients given training; after the surgery, urinary incontinence problems 

encountered in RP seen that less affected; It recommended the granting of post-operative pelvic floor 

muscle exercise training. Key Words: incontinence, radical prostatectomy, pelvic floor muscle 

training. This study was supported by the Istanbul University Scientific Research Projects Unit. 

Number of Project: 51730  
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S-58  PES EKİNOVARUSLU HASTALARIN EBEVEYNLERİNİN TEDAVİ İLE 

İLİŞKİLİ KAYGILARININ BELİRLENMESİ 
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Fakültesi 

 

Pes equinovarus (PEV), doğumda en sık rastlanan kas-iskelet bozukluğudur ve 1000 doğumda 1.2 

doğum sıklığı bildirilmiştir. PEV için çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Tedavide kabul edilen altın 

standart Ponseti yöntemidir.  

Çalışma, Mayıs 2012- Nisan 2013 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji kliniğine ayaktan başvuran PEV’lu çocukların ailelerine 

uygulanmıştır. PEV tanısı konmuş ve tedaviye başlamasına karar verilmiş hastaların ailelerine tedavi 

öncesi ve sonrası kaygı durumları incelenmiştir. Veriler toplanırken yüzyüze görüşme yöntemi 

kullanılarak hastaların genel özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi vs.) kayıt edildikten sonra ölçek 

(The State-Trait Anxiety Inventory, STAI) hastaların ebeveynlerine uygulanmıştır.  

Hesaplamalarda istatistik anlamlılık düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver: 20) 

istatistik paket programı kullanılmıştır. Sürekli değişkenler bakımından grupları karşılaştırmada 

Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırmada ise Wilcoxon 

testi kullanılmıştır. Özellikler arası ilişkileri belirlemede Spearman korelasyon katsayısı 

hesaplanmıştır.  

Araştırma, PEV’lu çocuğu olan ponseti tedavisi alan ailelerin alçılama tedavisi öncesi ve sonrasında 

kaygılarını ölçüp tedavinin ailelerin kaygılarına olan etkilerini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı ve 

analitik olarak planlanmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen, akıl sağlığı yerinde olmayan ve 18 

yaşından küçük ebeveynler çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya 30 hasta ailesi dahil edilmiş tedavi 

sonrası 2 bebeğin (PEV harici nedenlerle) kaybedilmesiyle vaka sayısı 28’e düşmüştür.  

Hastaların %78,5 (22) erkek, %25’inin iki çocuğunun olduğu, ebeveynlerin %42,85’inin (12) akraba 

evliliği olduğu, ailelerin %67,8’inin tedaviye uyumlarının iyi olduğu tedaviye uyumları iyi olan 

ebeveynlerin seri alçılama sonrasında kaygılarının istatistiksel olarak çok anlamlı bir şekilde düştüğü 

belirlenmiştir.  

Pes ekinovarus tedavisinde seri alçılama öncesi STAI durumluluk ölçeği ortalaması 43.42±9.53, seri 

alçılama sonrası STAI durumluluk ölçeği 35.32±7.11, seri alçılama öncesi STAI süreklilik ölçeği 

ortalaması 45.10±7.73, seri alçılama sonrası STAI süreklilik ölçeği ortalaması 38.42±7.15 olarak 

saptanmıştır. Seri alçılama öncesi ile seri alçılama sonrasında STAI durumluluk ve süreklilik 

ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001).  

Doğumda ailelerin beklentisi sağlıklı bir bebeğe sahip olmaktır. Sağlıksız bir bebeğe sahip olmak 

aileleri duygusal olarak, strese sokar, kaygılandırır. Tedavinin kolay veya zor olması, uzun veya kısa 

sürmesi ailenin duygu durumunu etkiler. Çalışmamızda PEV li çocukların ailelerinin tedaviden önce 

orta düzeyde kaygılı oldukları belirlenmiştir. Ponseti  tedavisi ile tedavi edilen PEV li çocuklarda ayak 

deformitesi düzeldikçe ailelerin kaygılarında azalma gözlemlenmiştir. 
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Congenital pes equinovarus (PEV) or clubfoot is the most common musculoskeletal deformity at birth, 

with a reported incidence of 1.2 per 1000 live births (1). Various treatment options exist for PEV but 

the current accepted gold standard is the Ponseti method. The study was designed descriptively and 

analytically to assess the effects of treatment of parents who had congenital crooked feet with pancreas 

treatment before and after plaster therapy on the anxieties of parents' care. 

The study was applied to the families of children with pes ekinovarus who applied to the clinic of 

Orthopedics and Traumatology clinic of Van Yüzüncü Yıl University Medical Faculty between May 

2012 and April 2013. Patients with PEV diagnosed and decided to start treatment were examined for 

anxiety before treatment and after series treatment. The scale (The State-Trait Anxiety Inventory 

,STAI) was applied to the parents of the patients after the general characteristics of the patients (age, 

sex, education level etc.) were recorded using the face-to-face interview method. Parents who did not 

agree to participate in the study, were not mentally healthy and were under the age of 18 were 

excluded from the study. The number of cases decreased to 28 due to the exsitus of 2 babies (PEV 

with external causes) after the treatment with 30 patients included in the study. The study was 

designed descriptively and analytically to assess the effects of treatment of parents who had congenital 

crooked feet with pancreas treatment before and after plaster therapy on the anxieties of parents' care. 

Parents who did not agree to participate in the study, were not mentally healthy and were under the 

age of 18 were excluded from the study. The number of cases decreased to 28 due to the exsitus of 2 

babies (PEV with external causes) after the treatment with 30 patients included in the study.  

In the treatment of Pes ekinovarus, the STAI status scale average was 43.42 ± 9.53, serial STAI status 

score was 45.10 ± 7.73, serial STAI continuity scale average was 35.32 ± 7.11, and serial STAI 

continuity score was 38.42 ± 7.15. It was determined that the difference between STAI condition and 

continuity averages before and after series plumbing was statistically significant (p <0.001). 
The expectation of parents at birth is to have a healthy baby. Having an unhealthy baby causes 

families to feel emotional, stressful, and anxious. Treatment is easy or difficult, long or short duration 

affects the emotional state of the family. Patient parents' post-plumbing concerns were found to be 

lower than pre-series pre-casting concerns. This can be thought to be due to the long-term treatment of 

the condition. It may be advisable to provide emotional support throughout the treatment to the parents 

of these patients 
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Fakültesi 

 

Bu araştırmanın amacı, “ Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi’nin (Ostomy Complication 

Severity Indeks= OCSI)) stomalı bireylerde Türkçe geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir. 

Bu araştırma metodolojik tasarımda gerçekleştirilmiştir. Veriler Ocak 2017- Temmuz 2017 

tarihlerinde, D.E.Ü. Hastanesi Genel Cerrahi Klinik ve Poliklinikleri ile Yara ve Stomaterapi 

Ünitesinde yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacı tarafından toplanmıştır. Araştırmaya, en az iki 

en fazla altı aydır stoması olan 90 stomalı birey dahil edilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce 

02.06.2016 tarih ve 2708-GOA protokol numaralı 2016/15-32 karar numaralı D.E.Ü Etik kurul izni 

alınmıştır.Örnekleme alınan bireylere araştırmacı tarafından araştırmanın amacı açıklanarak, 

araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerden sözel ve yazılı onamları alınmıştır. Verilerin 

toplanmasında, Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu ve Pittman Ostomi Komplikasyon 

Şiddet İndeksi-OCSI kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayar ortamında 

SPSS 24.0 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistikler, dil geçerliği, kapsam geçerlik indeksi, yapı geçerliği için analizler kullanılmıştır. 

Güvenirlik için, gözlemciler arası güvenirlik testi ve iç tutarlılık güvenirlik kat sayıları hesaplanmıştır. 

Örneklem grubundaki bireylerin yaş ortalaması 59.48 ± 13.292 olarak belirlenmiştir. Örneklemdeki 

bireylerin %52.2’si kadın, %47.8’i erkektir. %87.8’si evli, %56.6’sı ilköğretim mezunu, %35.6’sı 

çalışmıyor, %37.8’i emeklidir. Bireylerin 66’sı (%73.3) en az bir ya da daha fazla ostomi 

komplikasyonu deneyimlemiştir. İndeksin dil geçerliğini sağlamak için çeviri-geri çeviri 

gerçekleştirilmiştir. Çeviriler sonucunda indeksin orjinal indeks ile paralellik gösterdiği belirlenmiştir. 

Kapsam geçerliği için toplam 26 uzman görüşü alınmış ve Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) 0.95 olarak 

bulunmuştur. İndeksin yapı geçerliği için komplikasyon ile ilişkili (yaş, cinsiyet, stoma tipi) risk 

faktörleri ile OCSI toplam puan arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. OCSI’nin güvenirliği, bağımsız 

gözlemciler arası uyum ile değerlendirilmiştir. Kabul edilebilir gözlemciler arası güvenirliği gösteren 

Kohen Kappa kat sayısı tüm maddeler için 0.70 ile 1.0 arasında değişmektedir. Pearson Korelasyon ve 

sınıf içi korelasyon kat sayısı, bağımsız iki gözlemcinin OCSI toplam puanları arasında uyumu 

incelemek için hesaplanmıştır. OCSI Toplam puan Pearson korelasyon kat sayısı 0.982 (p=0.000) ve 

sınıf içi korelasyon kat sayısı 0.986 (p=0.000) olarak bulunmuştur.  

Araştırma sonuçları, Pittman Ostomi Komplikasyon Şiddet İndeksi'nin, ostomili bireylerin 

komplikasyon şiddetini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir. 
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The aim of this research is to establish Turkish validity and reliability of Pittman Ostomy 

Complication Severity Index on individuals with stoma 

This research was carried out on methodological design. The data were collected by the researcher 

with face to face interview method in Dokuz Eylül University Hospital General Surgery Clinic, out 

patient clinic and wound and stoma therapy unit between January 2017- July 2017. Ninety individuals 

who had stoma at least for two months and at the most for six months were included to the research. It 

was gained D.E.Ü. ethical committee approval with the date of 02.06.2016, the protocol number of 

2708-GOA and the desicion number of 2016/15-32 before begining of the research. Oral and written 

approvals were obtained from the individuals who accepted the participating in research, explaining 

the its aim to the individuals who were taken to the sample by the researcher. Sociodemographic and 

Clinic Features Form and Pittman Ostomy Complication Severity İndex- OCSI were used in collecting 

the data. The analysis of the data that obtained from the research were performed using SPSS version 

24 statistical sotfware. Descriptive statistics, language validity, content validity index, the analysis for 

the construct validity were used for the evaluation of the data. Interrater reliability testing and internal 

consistency coefficients were calculated for the reliability. 

The mean age of participiants was 59.48 ± 13.292. The participiants were %52.2 of women, %47.8 of 

men, %87.8 of married, %56.6 of graduated from primary school, %35.6 of jobless, %37.8 of retired. 

Sixty six participiants (%73.3) experienced at least 1 or more ostomy complication. Translation-back 

translation was carried out for providing the language validity of index. It was determined that index 

showed parallelism with original index as a result of translations. 26 Experts’ opinion were received 

and Content Validity Index (CVI) was 0.95. Correlation between the risk factors regarding 

complications (age, gender, type of stoma) and the total scores of OCSI were calculated for the 

construct validity. The reliability of OCSI was evaluated by the harmony of the interraters. The Cohen 

coefficient kappa showing acceptable interrater reliability changed between 0.70-1.0 for all items. 

Pearson correlation coefficient and intraclass correlation coefficient were calculated for the analyzing 

the harmony between OCSI total scores of independent raters. The total scores of the OCSI had a 

Pearson coefficient of 0.982 (p=0.000) and intraclass correlation coefficient of 0.986 (p=0.000).  

Results of the research have showed that Pittman Ostomy Complication Severity Index is a validity 

and reliable tool for the evoluation of the complication severity of the individuals with ostomy. 
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Bu çalışma prostatektomi hastalarında üriner inkontinas şikayeti ve yaşam kalitelerinin belirlenmesi 

amacıyla yapıldı.  

Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki araştırma Nisan- Ağustos 2017 tarihleri arasında yürütüldü. 

Araştırmanın evrenini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi, Üroloji Anabilim 

Dalı’nda polikliniğe başvuran ve/veya Üroloji kliniğinde yatan prostat cerrahisi geçiren hastalar 

oluşturdu. Araştırmanın örneklemini; ameliyattan önce inkontinansı ve psikiyatrik hastalığı olmayan, 

araştırmaya katılmayı kabul eden 64 hasta oluşturdu. Araştırma öncesinde etik kurul onayı ve 

hastalardan bilgilendirilmiş onam alındı. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme tekniği ile Kişisel 

Bilgi Formu, ICIQ-SF (Türkçe Versiyon), SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak toplandı. 

Verilerin analizinde SPSS 15,0 paket programında, tanımlayıcı istatistikler, pearson korelasyon analizi 

ve bazı nonparametrik testler kullanıldı.   

Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 68,15±8,83 yıl olup, çalışmaya katılan hastaların %53,1’i 

ilköğretim mezunudur. Araştırma grubunun %68,8 i evli ve %95,3 ü emeklidir. Çalışmaya katılan 

hastaların %48,4 ü hiç idrar kaçırmadığını ifade etti. Ölçeklerden alınan puan ortalamaları sırası ile; 

ICIQ puan ortalaması 5,26 ± 6,09, SF-36 yaşam kalitesi ölçeği alt boyut puan ortalamaları rol güçlüğü 

51,95±49,05, fiziksel fonksiyon 57,89±34,71, ağrı 63,46±23,56, genel sağlık 42,75±19,35, vitalite 

(enerji) 47,18± 18.40, sosyal fonksiyon 58,20±25,51, emosyonel 51,04±49,67, mental sağlık 

53,31±15,20 olarak belirlendi. ICIQ puan ortalaması ile SF-36 ölçeğinin alt alan puan ortalamaları 

arasında yüksek düzey korelasyon ilişkisi belirlendi (p<0,05). Hastaların yaş, eğitim durumu, 

inkontinansı olma durumu ile SF-36 tüm alt alan puanları ve toplam ICIQ puan ortalaması arasında 

anlamlı ilişki saptandı (p<0,05). (p<0,05). hastaların tükettikleri sıvı miktarı ile SF-36 tüm alt alan 

puanları arasında fark saptanmış olup, toplam ICIQ puan ortalaması arasında istatistiksel fark 

bulunamadı (p>0,05). 

Araştırmamızın sonucunda, prostatektomi yapılan hastalarda yaş arttıkça inkontinans sıklığının arttığı; 

inkontinans arttıkça da yaşam kalitesinin azaldığı belirlendi. 
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This study was conducted to determine the complaints of urinary incontinence and quality of life in 

patients with prostatectomy. 

This descriptive and cross-sectional study was conducted between March and September 2017. The 

research population consisted of patients who had undergone prostate surgery in Manisa Celal Bayar 

University Hospital in Hafsa Sultan, Department of Urology polyclinics and / or urology clinic. The 

research sample consisted of the 64 patients who were admitted to the study without incontinence and 

psychiatric disease before surgery. Ethical committee approval and informed consent were obtained 

from the patients before the research. Survey data were collected using face-to-face interview 

technique, personal information form, ICIQ (International Consultation on Incontinence Questionnaire 

Short Form) and SF-36 quality of life scale. In the analysis of the data, descriptive statistics, Pearson 

correlation analysis and some nonparametric tests were used in the SPSS 15,0 package program. 

The average age of the patients participating in the study is 68,15 ± 8,83 years and 53,1% of the 

patients participating in the study are primary school graduates. 68,8% of the research group is 

married and 95,3% is retired. 48,4% of the patients participating in the study stated that they did not 

urinate. The mean scores from the scales were: ICIQ points average 5,26 ± 6,09, SF-36 subscale, 

physical functioning 57,89±34,71, role limitations 51,95±49,05, bodily pain 63,46±23,56 , general 

health perceptions: 42,75±19,35, energy/fatigue or vitality 47,18± 18,40 social functioning, emotional 

problems 51,04±49,67 , general mental health 53,31±15,20. ICIQ score and SF-36 scale subscale 

scores showed a high correlation (p <0,05). There was a significant relationship between the age, 

education status, incontinence status of the patients and SF-36 total subscale scores and total ICIQ 

score averages (p <0,05) (p <0,05). There was a statistically significant difference between the total 

amount of ICIQ score and the total amount of SF-36 that was consumed by the patients (p> 0,05). 

As a result of our study, the incidence of incontinence increased as age increased in patients 

undergoing prostatectomy; it was determined that quality of life decreased as incontinence increased. 
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İnternet destekli kavram haritası eğitiminin hemşirelik öğrencilerinin kavram haritası yapabilme ve 

eleştirel düşünme becerilerine etkisini incelemektir. 

Çift kör randomize kontrollü deneysel türdeki araştırmanın yapılabilmesi için hemşirelik 

fakültesinden, etik kuruldan ve öğrencilerden izin alınmıştır. Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi’nde 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde yapılmıştır. Cerrahi hastalıkları 

hemşireliği dersini alan 606 ikinci sınıf öğrencisi araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Yatay geçiş 

yapan, cerrahi hemşireliği dersini ikinci kez alan ve formları eksik dolduran öğrenciler çıkarıldığında 

deney grubunu 201, kontrol grubunu 209 öğrenci oluşturmuştur. Öğrenci numarasının sonu tek ile 

biten öğrenciler kontrol grubunu, çift numara ile biten öğrenciler deney grubunu oluşturmuştur. 

Öğrenciler ve kavram haritalarını inceleyen araştırmacılar körlenmiştir. Klinik uygulamaya öncelikle 

kontrol grubu, ardından deney grubu çıkacak şekilde planlama yapılmıştır. Kontrol grubu öğrencileri 

klinik uygulamayı tamamladıktan sonra deney grubundaki öğrenciler cerrahi kliniklere çıkmadan 

önceki hafta, her iki gruptaki öğrencilerle kavram haritasının önemini ve nasıl yapılacağına ilişkin 

basamakları içeren slayt sunusu, kavram haritası ile ilişkili videolar, kavram haritası örnekleri içeren 

çalışmalar ve kaynaklar internet yolu ile paylaşılmıştır. Öğrencilerin eğitimi aldıklarını teyit etmek 

amacıyla kendi mail adreslerinden eğitim içeriğindeki vakaya göre kavram haritası hazırlayıp internet 

yoluyla teslim etmeleri istenmiştir. Klinik uygulamanın sonundaki toplantıda; öğrenci bilgi formu, 

kavram haritaları ve Eleştirel Düşünme Motivasyonu Ölçeği (EDMÖ) ile veriler toplanmıştır. Eleştirel 

Düşünme Motivasyonu Ölçeği (EDMÖ) beklenti, başarı, yararlılık, içsel değer ve bedel alt 

boyutlarından oluşmaktadır. Girişim ve kontrol grubuna alınan öğrencilerin sosyodemografik ve 

tanımlayıcı özellikleri sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma ile; bağımlı bağımsız değişkenler 

arasındaki farklar student t testi ile değerlendirilmiştir. 

Deney ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından fark yoktur (p= .91, p= .36). Deney 

grubundaki öğrencilerin kavram haritası not ortalaması (16.45 ± 10.91), kontrol grubundaki 

öğrencilerin kavram haritası not ortalamasından (12.70 ± 9.31) daha yüksek olup, aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p= .00). EDMÖ puan ortalamaları açısından iki grup karşılaştırıldığında 

beklenti (p= .037), başarı (p= .015) ve yararlılık (p= .015) alt boyutları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark varken; içsel değer (p= .225) ve bedel (p= .070) alt boyutu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 

İnternet yoluyla verilen kavram haritası eğitiminin öğrencilerin kavram haritası hazırlama becerilerini 

ve eleştirel düşünme motivasyonunu artırdığı düşünülmektedir. İnternet destekli eğitim, hemşirelik 

öğrencilerinin kavram haritası yapma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde bir araç 

olarak kullanılabilir. 
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To examine the effect of internet supported concept map education on concept mapping and critical 

thinking skills of nursing students. 

The study was double blind randomized control study. The study’s permission was obtained from the 

nursing faculty, the ethics committee and the students. The research was carried out at Dokuz Eylül 

University Faculty of Nursing in the second semester of 2016-2017 academic year. The study 

population was composed of the 606 second-year students who took the course of surgical diseases 

nursing. The students who were horizontal transfer for undergraduate, took the surgical nursing course 

for the second time, did not complete the forms were excluded from the study. After that, 201 students 

were included experimental group and 209 students were included control group. The student number 

ends with an odd number was at control group and the student number ends with a even number was at 

experimental group. Researchers who scoring the concept maps and the students were blinded. The 

control group took the clinical practice before the experimental group. The internet supported 

education included the slide presentation, the videos related to the concept map, the training including 

the concept map examples and the articles related concept map. After the control group completed the 

clinical practice and just before the experimental group started the clinical practice the education 

metarials had shared via e-mail for each groups. In order to confirm that the students have received the 

education, they are required to prepare a concept map according to the educational contents of their e-

mail addresses and they were asked to deliver via the internet. Data were collected by student 

information form, concept maps and Critical Thinking Motivation Scale (CTMS) at the meeting the 

end of the clinical practice. CTMS consists of expectation, success, usefulness, intrinsic value and cost 

subscales. The sociodemographic and descriptive characteristics of the students taken in the 

intervention and control groups were evaluated by the number, percentage, mean and standard 

deviation; differences between dependent variables were assessed by student t test.  

There was no difference in age and gender between the experimental and control groups (p = .91, p = 

.36). The concept map’s mean score of the students in the experimental group (16.45 ± 10.91) was 

significantly higher than that of the students the control group (12.70 ± 9.31) and the difference was 

statistically significant (p = .00). There was a statistically significant difference between the two 

groups in terms of expectancy (p = .037), attainment (p = .015) and utility (p = .015); there was no 

statistically significant difference between intrinsic value (p = .225) and cost (p = .070) sub-dimension 

of CTMS.  

It is thought that the concept map training provided via internet improves the students' skill of 

preparing concept map and the motivation for critical thinking. Internet supported concept map 

education can be used as a tool in nursing students' development of concept mapping and critical 

thinking skills 
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Cerrahi alan enfeksiyonları günümüzde önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu çalışmada 

robotik cerrahi geçiren hastalar ve açık cerrahi girişim geçiren hastalarda yüzeyel cerrahi alan 

enfeksiyonları değerlendirildi. 

Çalışma 1 Şubat 2017-1 Mayıs 2017 arasında sakarya üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi 

merkez kampüsünde yapıldı. Kurum izni alındıktan sonra çalışmaya başlandı. Çalışmaya katılmayı 

kabul eden 30 açık cerrahi girişim geçiren hasta ve robotik cerrahi girişim geçiren 30 hasta 

ameliyattan sonra yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonu açısından 30 gün boyunca takip edildi. Hastaların 

yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonu tanıları center for diseases controle (CDC) 2014 klavuzuna göre 

koyuldu. Çalışmaya katılmayı kabul eden 60 hastanın 30’u robotik cerrahi hastası, 30’u açık cerrahi 

hastasıydı. Robotik cerrahi geçiren hastaların 10’u kadın 20’si erkek ve yaş ortalaması 57,9 ± 12,3 

(29-78) yıldı. Açık cerrahi geçiren hastaların 16’ıs kadın ve 14’ü erkek ve yaş ortalaması 56,7 ± 10,6 

(30-75) yıldı ve gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). Grupların 

beden kitle indeksleri (BKİ) incelendiğinde her iki grubun da BKİ 26 ortanca değerindeydi (p>0.05). 

Robotik cerrahi hastalarının %90’ı açık cerrahi hastalarının tamamının en az bir kronik hastalığı vardı 

(p=0.075). Hastaların tamamı onkolojik cerrahi hastasıydı. Cerrahi girişim geçiren hastaların hastane 

yatış günü robotik cerrahi geçiren hastalarda 7,0 [5,7-10,0]; açık cerrahi geçiren hastalarda 13,5 [10,0-

16,0] idi ve aralarında anlamlı fark vardı (p=0.001). Her iki grup da cerrahi öncesi ortalama 2,7 gün 

hastanede yatmıştı. Sadece açık cerrahi geçiren 2 hasta cerrahi öncesi duş almıştı. Her iki grupta da 

ameliyat bölgesinin tüy temizliği ameliyat sabahı hekim tarafından clipper ile yapılmıştı. Hastaların 

cerrahi insizyon uzunlukları değerlendirildiğinde; robotik cerrahi hastalarının cerrahi kesi ortalaması 5 

cm iken; açık cerrahi hastalarının kesi ortalaması 20 cm idi (p=0.001). Robotik cerrahi hastalarının 

ameliyat süresi ortalama 318,8 dk iken açık cerrahi geçiren hastalarının ameliyat süresi 249,26 dk idi 

(p=0.001). Operasyon esnasında tüm hastalara pnömotik kompresyon uygulandı. Hastalara 

antimikrobiyal profilaksi cerrahi insizyonundan 1 saat önce yapılmıştı ve profilaksiye uygundu. 

Hastaların ameliyat oda özellikleri değerlendirildiğinde; ameliyat odaları hepafiltreliydi (%100) ve 

ameliyat odalarının ısısı ortalama 21,5°C idi. Robotik cerrahi girişim geçiren hastaların ameliyat 

ekibinde 5,0 [5-6] kişi varken açık cerrahi girişim geçiren hastaların ameliyat ekibi 6 [5-6] kişiden 

oluşmaktaydı (p=0.011)ç Hastaların yüzeyel cerrahi alan enfeksiyon bulguları değerlendirildiğinde; 

robotik cerrahi geçiren hastalarda enfeksiyon belirti ve bulgularına rastlanmazken; açık cerrahi girişim 

geçiren hastaların %13,3’ünde ameliyat bölgesinde hassasiyet ağrı, %16,6’sında ameliyat bölgesinde 

ısı artışı, %3,3’ünde ateş, %6,6’sının laboratuvar tetkiklerinde enfeksiyon parametlerinin yükselmişti. 

Açık cerrahi girişim geçiren 2 (%6,6) hastada cerrahi alan enfeksiyonu tespit edilirken; robotik cerrahi 

girişim geçiren hastalarda enfeksiyon gelişmedi (p=0.150).  

Robotik cerrahi girişimi ile ameliyat olan hastalarda cerrahi alan enfeksiyonu tespit edilmemiş olup; 

ameliyat sonrası ortalama yatış günü azalmış ve cerrahi insizyon hattı kısalmıştır. Robotik cerrahi 

yöntemi ile postoperatif dönemde komplikasyonların azalacağı, cerrahi kesi boyutunun kısalmasına 

bağlı hastaların erken dönemde günlük yaşam aktivitelerine geri döneceği ve buna bağlı gelişebilecek 

komplikasyon ve enfeksiyonların azalacağı kanaatindeyiz.  
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Surgical site infection is one of the most important reason of morbidity and mortality among surgical 

patients. In this study, were evaluated superficial surgical site infections in patients who underwent 

robotic surgery and in patients experienced open surgery. 

The study was carried out between February 1, 2017 and May 1, 2017 at Sakarya University Training 

and Research Hospital. A total of 60 oncologic surgery patients were followed for 30 days in terms of 

superficial surgical site infection following their operations. Patients with superficial surgical site 

infection were diagnosed according to the Center for Diseases Control (CDC) Guideline 2014.  

Among these 60 patients, 30 were robotic surgery and 30 were open surgery patients. 10 of the 

patients who underwent robotic surgery were female and 20 were male; their average age was 

57.9±12.3(29-78). 16 of the open surgery patients were female and 14 were male; their average age 

was 56.7±10.6(30-75). Regarding the body mass indexes (BMI), the value of each group was 26 

(p>0.05). 90% of robotic surgery patients and all of the open surgery patients had at least one chronic 

disease (p=0.075). Robotic surgery patients had a hospitalization period of 7.0[5.7-10.0] days; while 

open surgery patients had 13.5 [10.0-16.0] days, and there was a significant difference between the 

groups (p=0.001). Only 2 of the open surgery patients had shower before the surgery. In both groups, 

average hospitalization period was 2.7 days before the surgery; and hair removal of the operation area 

was performed with a clipper by the physician on the morning of the surgery. The average surgical 

incision length was 5 cm for the robotic surgery and 20 cm for the open surgery (p=0.001). The 

average duration was 318.8 min for the robotic surgery and 249.26 min for the open surgery 

(p=0.001). Pneumatic compression was applied to all of the patients during the operations. 

Antimicrobial prophylaxis was applied to the patients 1 hour before the surgical incision. It was 

observed that all of the operating rooms were hepa-filtered and the operating rooms had an average 

temperature of 21.5°C. There were 5.0[5-6] personnel in the surgical team during the robotic surgery, 

and 6[5-6] during the open surgery (p=0.011). There was no symptoms and signs of surgical site 

infection in robotic surgery patients; while 13.3% of the open surgery patients had tenderness and pain 

in the operated area, 16.6% had increasing fever in the operation area, 3.3% had fever, and 6.6% had 

increased infection parameters in the results of the laboratory tests. Infection in the surgical site was 

detected in 2 (6.6%) open surgery patients; while no infection occurred in robotic surgery patients (p = 

0.150).  

Surgical site infection was not detected in robotic surgery patients, their average postoperative hospital 

stay was decreased, and the surgical incision lines were shortened. We consider that, together with the 

robotic surgery, the complications in the postoperative period will be decreased, the patients will 

return to their daily life activities earlier in accordance with the shorter surgical incision size, and 

accordingly, the complications and infections will be reduce 
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İstatistikler, hastanelerin çalışmak için en tehlikeli yerlerden biri olduğunu göstermektedir. İki bin on 

bir yılında Amerika Birleşik Devletleri Hastanelerinde 253.700 işle ilgili yaralanma ve hastalık 

oluşmuş ve her 100 tam gün için 6.8 oranında işle ilgili yaralanma ve hastalık oranı kaydedilmiştir. 

Sağlık çalışanlarında oluşan yaralanmalar hasta güvenliği ve memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. 

Tanımlayıcı ve kesitsel çalışmanın amacı hastanede çalışan sağlık personeline yönelik iş güvenliğinin 

sağlanıp sağlanmadığının ve iş güvenliği için yapılan faaliyetlerin değerlendirmesidir.  

Çalışmanın evrenini mail grubuna kayıtlı 254 enfeksiyon kontrol hemşiresi oluşturdu. Çalışma 01 

Haziran- 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapıldı. Veriler Öztürk ve Babacan’ın 2012 yılında 

geliştirdiği altılı (6= Tamamen katılıyorum, 1= Kesinlikle katılmıyorum) Likert tipi “İş Güvenliği 

Ölçeği” kullanılarak elde edildi. Ölçek 45 madde ve mesleki hastalıklar ve şikayetler (13 madde); 

sağlık taraması ve kayıt sistemleri (6 madde); kazalar ve zehirlenmeler (5 madde); yönetsel destek ve 

yaklaşımlar (7 madde); malzeme, araç ve gereç denetimi (5 madde); koruyucu önlemler ve kurallar (5 

madde) ve fiziksel ortam uygunluğu (4 madde) olmak üzere 7 alt faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin 

Cronbach alpha değeri 0.96 bulunmuştur. Ölçek toplam puanı 45-270 arasında değişmektedir. 

Ölçekten yüksek puan alınması hastanelerde iş güvenliğinin sağlandığını, düşük puan alınması iş 

güvenliğinin sağlanamadığını göstermektedir. Puanlar, madde sayısına bölünerek ölçek toplamında ve 

alt faktör düzeyinde 1 ile 6 puan arasında değer almakta ve bu şekli ile ölçek puanları karşılaştırılarak 

değerlendirilmektedir. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U ve Kruskall 

Wallis test kullanıldı. Sonuçlar % 95 güven aralığında değerlendirildi ve p değeri 0.05'den küçük ise 

istatistiksel olarak anlamlı olarak kabul edildi. 

Geri dönüşü olan 107 anketten eksik ve yanlış doldurulduğu için 92’si değerlendirmeye alındı. 

Katılımcıların yaş ortalaması 38.34±4.96, 51’i (%55.4) lisans, 28’i (%30.4) lisans üstü mezunuydu. 

Elli dördü (%58.7) devlet hastanesinde, 20’si (%21.7) eğitim ve araştırma hastanesinde çalışmakta, 

40’ının (%43.5) çalıştığı kurumda yatak sayısı 201-500 arasındaydı. Yetmişi (%76.1) sağlık kurum ve 

kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili tebliği okuduklarını ve 76’sı (%82.6) konu ile ilgili 

bir eğitime katıldıklarını bildirdiler. Ölçekten ortalama toplam puan 153.64±25.83 (min=107, 

max=239) olarak belirlendi. Katılımcıların %84.8’i (n=78) sağlık güvenliği önlemlerinden (aşı, 

koruyucu malzeme, araç-gereç vb.); %48.9’u (n=45) çalışan sağlık ve güvenlik politikalarımdan; 

%58.7’si (n=54) çalışan güvenliğine yönelik eğitimlerden ve İş kazası/ meslek hastalığı durumunda 

kurumun sorumluluk alması/desteğimden memnun olduklarını belirttiler. 

Hastanelerde iş güvenliğinin sağlanması konusunda daha fazla çabaların yapılması gerekmektedir. 
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Statistics show that a hospital is one of the most hazardous places to work. In 2011, U.S. hospitals 

recorded 253,700 work-related injuries and illnesses, which computes to a rate of 6.8 work-related 

injuries and illnesses for every 100 fulltime employees. Health worker injuries can adversely affect 

patient safety and satisfaction. The aim of the descriptive, cross sectional study is to assess whether 

the occupational safety of the health personnel working at the hospital is provided and the activities 

carried out for work safety.  

The study population consisted of 254 infection control nurses registered in the mail group. The study 

was conducted between 01 June and 31 July 2017. The data were obtained using the Likert-type 

"Occupational Safety Scale", which was developed by Öztürk and Babacan in 2012 (6 = totally agree, 

1 = absolutely not). Scale 45 items and occupational diseases and complaints (13 items); health 

screening and registration systems (6 items); accidents and poisonings (5 items); managerial support 

and approaches (7 items); material, tools and equipment inspection (5 items); protective measures and 

rules (5 items) and physical environment suitability (4 items). The Cronbach’ alpha value of the scale 

is 0.96. Total score of scale varies between 45-270. Taking a high score in the scale indicates that 

occupational safety is provided in the hospitals, and low scores indicate that occupational safety is not 

provided. The points are divided by the number of items, and they are between 1 and 6 points in the 

scale sum and the sub-factor level and they are evaluated by comparing the scale scores with this form. 

In the analysis of the data, number, percentage, mean, Mann Whitney U and Kruskall Wallis test were 

used. The results were evaluated with a 95% confidence interval and p value less than 0.05 was 

considered statistically significant. 

A hundred and seventeen surveys were returned, 92 were assessed for incomplete and incorrect filling. 

The mean age of the participants was 38.34 ± 4.96, 51 (55.4%) had undergraduate and 28 (30.4%) had 

graduates degree. Fifty-four (58.7%) were working in the state hospital, 20 (21.7%) were working in 

the education and training hospital, and 40 (43.5%) had beds in the institution between 201-500. 

Seventy-seven (76.1%) of the participants reported that they read a report on the health of patients and 

employees in health institutions and 76 (82.6%) reported that they participated in an education on the 

subject. The mean total score of the scale was determined as 153.64±25.83 (min=107, max= 239). 

84.8% (n = 78) of participants were from health safety measures (vaccine, protective material, tools, 

etc.); 48.9% (n = 45) working health and safety policies; 58.7% (n = 54) were informed that they were 

satisfied with the training for occupational safety and from the responsibility / support of the 

institution in case of work accident / occupational disease. 

In hospitals, more efforts are needed to ensure job security. 
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Toraksa uygulanan cerrahi girişimler sonrası ve travma gibi durumlarda çoğunlukla akut ve kronik 

sorunların tedavisi ya da düzeltilmesi için ‘‘kapalı sualtı dreni’’ (KSD) uygulanmaktadır (Arıoğlu, 

2012). KSD uygulaması, bilgi eksikliğiyle birlikte hastaların yoğun anksiyete yaşamasına ve artan 

anksiyete de oluşan ağrının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır (Işıklı, 2009). Anksiyete ile ağrı 

arasındaki etkileşim dikkate alındığında, uygulanacak hemşirelik girişimlerinin önemi ortaya 

çıkmaktadır. Literatürde, hem ağrının hem de anksiyetenin azaltılması amacıyla sakız çiğnemeye yer 

verildiği görülürken, sakız çiğnemenin ağrı kontrolündeki etkinliğine yönelik farklı sonuçlar elde 

edildiği dikkati çekmektedir (Kamiya et al., 2010; Lewkowski et al., 2003; Otomaru et al., 2011; 

Weijenberg&Lobbezoo, 2015). Kamiya et al. (2010); Otomaru et al. ve Weijenberg&Lobbezoo (2015) 

çalışmalarında, sakız çiğnemenin ağrı, stres ve anksiyete üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtirken, 

Lewkowski et al. (2003) çocuklar ile yürüttüğü çalışma sonuçlarında, sakız çiğneme ile ağrı arasında 

bir etkileşim olmadığını bildirmektedir. Gerek ülkemizde, gerekse yurtdışındaki litertürde, akut 

ağrının azaltılmasında sakız çiğnemenin etkinliğini inceleyen çalışmaların yetersizliği dikkati 

çekmektedir. Sakız çiğnemenin bireylerin ruh halini düzeltiğini, stresi ve anksiyeteyi azaltığını 

bildiren çalışma sonuçları (Johnson et al., 2011; Scholey et al., 2009; Smith, 2009; Zibell&Madansky, 

2009) ile anksiyetenin ağrıdaki rolü gözönüne alınarak planlanan bu araştırmanın amacı da; KSD 

uygulaması sonrasında ortaya çıkan akut ağrının azaltılmasında sakız çiğnemenin etkisini 

belirlemektir.Araştırmanın evrenini, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 

Göğüs Cerrahi Kliniği’nde yatan ve tüp torakostomi uygulanan hastalar; örneklemini ise araştırmaya 

katılmayı kabul eden ve örneklem seçim kriterlerini karşılayan hastalar oluşturdu. Verilerin toplanması 

için araştırmacılar tarafından literatür bilgisi doğrultusunda oluşturulan Veri Toplama Formu 

kullanıldı. Hastaların ağrı şiddetleri sayısal ağrı ölçeği, anksiyete düzeyleri ise Durumluk Kaygı 

Envanteri ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirmesinde, tanımlayıcı analizler ile wilcoxon t-testi 

kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. 

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 55.44±14.45, %77.8’sinin erkek olduğu, %72.2’ünün 

geçirilmiş bir cerrahi deneyime ve %66.7’sinin de KSD deneyimine sahip olduğu bulundu. Hastaların 

KSD takılmasının ardından deneyimledikleri ağrı düzeyini 5.0±2.37, işlemden 2 saat sonraki ağrı 

düzeyini 4.33±2.74 olarak bildirdikleri; hastaların KSD takılması öncesinde anksiyete düzeylerinin 

46.11±12.04 ve işlemden sonraki 2. Saatteki anksiyete düzeylerinin 43.16±10.59 olduğu saptandı. 

Deney grubundaki hastaların KSD takılma işlemi sonrasında deneyimledikleri ağrı düzeyi 6.42±1.13, 

işlemden 2 saat sonraki ağrı düzeyinin 4.57±2.37 olduğu; kontrol grubundaki hastalar da ise sırasıyla 

4.18±3.06 ve 4.09±2.54 olduğu; deney grubundaki hastaların KSD öncesi anksiyete düzeylerinin 

50.54±11.24 ve işlemden sonraki 2. saatteki anksiyete düzeylerinin 42.90±12.47 olduğu, kontrol 

grubunda ise 43.57±7.63 ve 39.14±10.36 olduğu saptandı. Deney grubundaki hastaların ağrı ve 

anksiyete düzeyindeki azalmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi. 

Araştırma bulgularına dayanılarak; akut olarak ortaya çıkan ağrının ve ilişkili olarak anksiyetenin 

azaltılmasında, sakız çiğnemenin etkili bir yöntem olabileceği söylenebilir. Bu doğrultuda, akut ağrı 

oluşturan ve anksiyeteyi de arttıran cerrahi işlemlerden sonra verilen hemşirelik bakımı kapsamında 

ucuz ve güvenli bir uygulama olarak sakız çiğnemenin kullanılması, farklı cerrahi işlemlerde sakız 

çiğnemenin ağrı ve anksiyete üzerindeki etkinliğini inceleyen ve daha büyük örnekleme sahip yeni 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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After thoracic surgical interventions and in trauma cases, usually in order to treat or fix the acute or 

chronic problems water seal drainage (WSD) is applied. With lack of knowledge, WSD application 

causes intense anxiety in patients and increasing anxiety affects the pain negatively. Considering the 

interaction between anxiety and the pain, the applied nursing interventions become prominent. While 

Kamiya et al. (2010); Otomaru et al. and Weijenberg&Lobbezoo (2015) state in their studies that gum 

chewing has positive effects on pain, stress and anxiety, Lewkowski et al. (2003) report in the results 

of the study conducted with children that there is no interaction between gum chewing and pain. It 

also draws attention that both in Turkish and in international literature there is a scarcity in studies 

investigating the effectiveness of gum chewing on reducing acute pain. The aim of this study, which 

was planned considering the study results stating that gum chewing improves the mood of the 

individuals and reduces stress and anxiety and the effect of anxiety on pain, is to detect the effect of 

gum chewing on reducing the acute pain raising after WSD application. 

The patients staying in T.U. Thoracic Surgery Clinic and receiving thoracostomy tube and who agreed 

to participate in the research and met the sample selection criteria constitute the sample of the study. 

Data were collected via Data Collection Form. Patients’ pain were evaluated with numerical pain scale 

and the anxiety were evaluated with State Anxiety Inventory. In data assessment, descriptive analyses 

and Wilcoxon t-test were used. Results were evaluated at the confidence interval of 95% and the 

significance was evaluated as p<0,05. 

It was found that mean age of the patients was 55.44±14.45, 77,8% of them were male, 72,2% of them 

had a surgical experience and 66,7% of them received WSD, pain level after WSD application as 

5.0±2.37 and pain level 2 hours after the procedure as 4.33±2.74; anxiety level before the WSD 

application was 46.11±12.04 and anxiety level in the 2. hour after the procedure was 43.16±10.59. It 

was also detected that the pain level in the experimental group after the WSD procedure was 

6.42±1.13, pain level in the 2. hour after the procedure was 4.57±2.37 and in the control group the 

findings were 4.18±3.06 and 4.09±2.54, respectively. Experimental group patients’ pre-WSD anxiety 

level was 50.54±11.24 and their anxiety level in the 2. hour after the procedure was 42.90±12.47, in 

the control group the findings were 43.57±7.63 and 39.14±10.36, respectively. The decrease in the 

pain and anxiety levels of the patients in the experimental group was found statistically significant. 

Based on the research findings, gum chewing could be an effective method for reducing acute pain 

and related anxiety. In the scope of the nursing care provided after the surgical interventions, which 

cause acute pain and increase anxiety, gum chewing is suggested as an inexpensive and a safe 

application. It is also suggested that new studies that investigate the effectiveness of gum chewing on 

the pain and anxiety in different surgical interventions with greater samples should be carried out. 
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Bu çalışma, sternotomi uygulanan hastalarda sternal yara enfeksiyonunun önlenmesinde ameliyat 

öncesi farklı cilt hazırlık yöntemlerinin etkisini değerlendirmek amacıyla yarı-deneysel olarak 

yapılmıştır.  

Çalışma, Şubat-Aralık 2016 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi kalp-damar cerrahi 

kliniğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini; sternotomi uygulanan erkek hastalar, 

örneklemini ise; kontrol grubunda 34 hasta, deney-1 grubunda 31 hasta ve deney-2 grubunda 31 hasta 

olmak üzere toplam 96 hasta oluşturmuştur. Kontrol grubundaki hastalara ameliyattan bir gece önce, 

kliniğin rutin cilt hazırlığı uygulaması olan jilet ile tıraş sonrası, normal sabun/şampuan ile; deney-1 

grubu hastalara elektrikli tıraş makinesi ile kıl temizliği sonrası, zeytinyağlı defne sabunu ile; deney-2 

grubu hastalara yine elektrikli tıraş makinesi ile kıl temizliği sonrası klorheksidin solüsyon ile bir kez 

banyo yaptırılmıştır. Sternal yara enfeksiyonu değerlendirmesi, sternum bölgesi enfeksiyon izlem 

formu ile ameliyat sonrası 4., 15., 30. ve 90. günlerde yapılmıştır. Tüm hastalardan, ameliyat sonrası 

4. günde sürüntü kültürü alınmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ki-kare ve tek yönlü 

varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Hastaların tanıtıcı, klinik ve cerrahi sürece ilişkin özellikleri 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Hastaların 

%10,4’ünde sternal yara enfeksiyonu gelişmiş ve bu hastaların %45,4 oranında koagülaz-negatif 

stafilokok üremiştir.  

Araştırmada, gruplar arasında anlamlı fark bulunmamasına rağmen, enfeksiyon riskini önlemek 

amacıyla, ameliyat öncesi cilt hazırlığında cilt yaralanmalarını önlemek için, elektrikli tıraş makinesi 

ile kıl temizliği sonrasında, daha ekonomik ve kolay ulaşılabilir, zeytinyağlı defne sabunu ile 

duş/banyo önerilebileceği sonucuna varılmıştır. 
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This research was conducted as a quasi-experimental study to evaluate impacts of different 

preoperative skin preparation methods on prevention of sternal wound infection in patients undergoing 

sternotomy.  

The study was performed in February-December 2016 at Akdeniz University Cardiovascular Surgery 

Clinic. Population of the study consists of male patients undergoing sternotomy, and its sample was 

composed of 34 patients in control group, 31 patients in experiment-1 group and 31 patients in 

experiment-2 group, thus 96 patients in total. One day before the surgery, patients in control group 

bathed with conventional soap/shampoo after being shaved with a razor, which is a routine method of 

skin preparation applied by the clinic; patients in experiment-1 group bathed with daphne soap 

containing olive oil after cleaning the hair with an electric razor; patients in experiment-2 group 

bathed with chlorhexidine solution again after being cleaned with an electric razor. Evaluation of 

sternal wound infection was done on 4th, 15th, 30th and 90th days following the surgery, using 

inspection form for sternum area. On the 4th day swab samples were taken from all patients. The data 

was evaluated as numbers, percentages, averages and standard deviation with q-square and one-way 

ANOVA.  

No significant difference was identified among groups in terms of certain conditions in diagnostic, 

clinical and surgical processes (p>0,05). Sternal wound infections occurred in 10,4% of all patients 

and these patients produced coagulase negative staphylococcus at the rate of 45,4%.  

Although no significant difference was identified among groups, it was concluded after the study that 

to avoid skin wounds during preoperative skin preparations and to prevent any risk of infection, 

application of hair cleaning with an electric lazor and a shower/bath with daphne soap containing olive 

oil, as an economical and accessible choice, could be recommended before the surgery. 
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Stomalı bireylerin cinsel doyum ve fonksiyonlarını değerlendirmektir 

Örnekleme İzmir’de bulunan bir üniversite hastanesinden en az üç ay stoması olan 100 birey alındı. 

Veriler Mart 2015- Mart 2016 tarihleri arasında Hasta Tanıtıcı Özellikler formu, Kadın Cinsel İşlev 

Ölçeği (KCİÖ), Ereksiyon İşlevi Uluslararası Değerlendirme Formu (EİUD), Golombok Rust Cinsel 

Doyum Ölçeği Kadın (GRCDÖK) ve Erkek (GRCDÖE) formu kullanılarak toplandı. Etik kurul izni 

(12.02.2016/1863-GOA) ve bireylerden yazılı ve sözlü onam alındı. Verilerin analizinde tanımlayıcı 

istatistik yöntemleri, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testi, Spearman korelasyon analizi 

kullanıldı. 

Kadınların (n:24) GRCDÖ puan ortalaması 6.20±2.02 ve KCİÖ puan ortalaması 6.17±8.97; erkeklerin 

(n:76) GRCDÖE puan ortalaması 7.43±1.44 ve EİUD puan ortalaması 23.5±18.0’dır. Erkeklerin 

%60.5’inin (n:46) ağır erektil disfonksiyon, %21.1’inin (n:16) orta erektil disfonksiyon ve %10.5’inin 

hafif/orta erektil disfonksiyon yaşadığı bulundu. Stomalı bireylerin %79’u ameliyat öncesi 

bilgilendirmede gelişebilecek cinsel sorunlar hakkında bilgi almadığını, %83’ü (n:83) stoma 

açılmasından sonra yaşadıkları/yaşayabilecekleri cinsel sorunların tedavisine yönelik bilgi almadığını 

ifade etti. Stoma açıldıktan sonra bireylerin %62’si (n:62) cinsel yaşamında sorun yaşadığını, cinsel 

sorun yaşayan bireylerin %45.2’si (n:28) bu sorunları eşi, %14.5’i (n:9) hekimi ile paylaştığı, %32.3’ü 

(n:20) ise hiç kimse ile paylaşmadığını ifade etti. Kronik hastalık ve ilaç kullanma durumu ile KCİÖ 

puan ortalaması arasında, eğitim durumu, medeni durum ve kronik hastalık, stomanın geçici veya 

kalıcı olması ile GRCDÖK puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olduğu bulundu 

(p<0.05). İlaç kullanan ve kronik hastalığı olan kadınların KCİÖ puan ortalamasının daha düşük 

olduğu belirlendi. İlköğretim mezunu, bekar, kronik hastalığı olan, kalıcı stomalı kadınların GRCDÖK 

puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlendi. Erkeklerin sosyodemografik, stoma özellikleri 

(stoma tipi, kalıcı/geçici) ve tedavi özelliklerine (ameliyat türü, ameliyat öncesi ve sonrası 

kemoradyoterapi alma) göre EİUD ve GRCDÖE puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı 

fark olmadığı bulundu (p>0.05). Stomalı kadınların tedavi özelliklerine göre GRCDÖK ve KCİÖ puan 

ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı fark olmadığı bulundu (p>0.05).  

Bu çalışmanın bulguları, stoma açılmasının ardından stoma tipi ve cinsiyet farkı olmadan bireylerin 

cinsel doyumlarının azaldığı, ciddi cinsel disfonksiyon yaşadıkları ve stomalı bireylerin çoğunun 

ameliyat sonrası ortaya çıkabilecek olası cinsel sorunlar ve tedavisi hakkında bilgisi olmadığını 

göstermektedir. Perioperatif dönemde cinsel işlev bozuklukları değerlendirmeli ve stomalı bireylere 

stomaterapi hemşireleri veya cinsel terapisti de içeren multidisiplinliner bir ekip tarafından cinsel 

danışmanlık verilmelidir. 
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Evaluation of Sexual Satisfaction and Functions of Patients with Stoma 

This descriptive study includes 100 patients with a stoma. Data were collected between March 2015-

March 2016 in a university hospital. International Index of Erectile Function (IIEF), Female Sexual 

Function Index (FSFI), Golombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) female and male 

form were used. The ethics committee approval (12.02.2016/1863-GOA) and the written and oral 

consent from patients have been taken. Descriptive statistical methods, Mann Whitney U test, 

Kruskal-Wallis test and Spearman correlation were used.  

GRISS mean scores in women (n=24) and in men (n=76) were 6.20±2.02, 7.43±1.44, respectively. 

FSFI mean score was 6.17±8.97 and IIEF mean score was 23.5±18.0. 60.5% of men (n=46) had severe 

erectile dysfunction, 21.1% of men (n=16) had mild/moderate erectile dysfunction. 79.0% of patients 

with stoma have not informed about possible sexual problems after surgery. It was found that patients 

with a stoma (n=62) have shared sexual problems with a partner (n=28), a medical doctor (n=9) and 

nobody (n=20). The statistical significance was determined between GRISS female mean scores and 

education level, marital status, chronic disease and stoma status (permanent/temporary)(P<0.05), and 

between FSFI mean scores and chronic disease, drug use status (P<0.05). Women with using drugs 

and chronic disease were found to have a lower FSFI mean score. It was determined that the GRISS 

mean score is higher in women with a degree of primary school graduate, single, having a chronic 

disease and permanent stoma. There was no statistically significant difference between IIEF and 

GRISS mean scores according to sociodemographic and stoma characteristics (stoma type, 

permanent/temporary) and treatment characteristics (operation type, preoperative and postoperative 

chemoradiotherapy) of males (P> 0.05) There was no statistically significant difference between the 

GRISS and FSFI mean scores according to stoma and treatment characteristics of women (P> 0.05). 

The findings of this study suggest that patients with stoma have severe sexual dissatisfaction and 

sexual dysfunction and most of the patients with stoma have not been informed about possible sexual 

problems that may occur after stoma surgery and about the treatment of sexual problems. In 

perioperative period, sexual dysfunctions were assessed, and patients with a stoma should receive 

sexual counseling by a multidisciplinary team including CWOCN nurses or sex therapist. 
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HEMŞİRELİĞİ KONGRELERİNDEKİ BİLDİRİLERİNİN KADERİ: 2012-2016 
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Bilimsel araştırma yapmak, kendi alanları ile ilgili sorunlara yeni çözümler üretmek bilim insanlarının 

önemli sorumluluklarından biridir. Bu sorumlulukla bilim insanları, bilimsel yöntemleri kullanarak 

bilinmezi bilinir kılmak, belli bir sorunun çözümüne yanıt aramak, sosyal ve kültürel unsurları 

tanımlayıp açıklamak, elde edilen verileri insanlık ve doğa yararına kullanmak amacıyla bilimsel 

araştırmalar yapmaktadırlar. Bilimde kendini ifade etmenin tek yolu yayındır. Gerard Piel’in de dediği 

gibi yayınsız bilim ölüdür. Araştırma yayına dönüşmeden bir anlam ifade etmez. Yayınlanmamış 

bilimsel bilgi, dile getirilmemiş düşünce gibi anlamsızdır. Bu, bilimsel olduğu kadar etik bir 

zorunluluktur. Bu makalenin amacı, Türkiye’de son beş yılda Cerrahi Hemşireliği kapsamında 

düzenlenmiş olan kongrelerde sunulan bildirilerin yayına dönüştürülme oranlarının belirlemek ve bu 

bildiri oranlarının ilgili değişkenlerle incelenmesi sağlamaktır. 

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini 2012-2016 yılları arasında düzenlenmiş olan Türk 

Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği, Kolorektal Cerrahi Hemşireliği, Hepato-

pankreato-bilier Cerrahi Hemşireliği, Nöroşürirji Hemşireliği, Acil Hemşireliği ve Kalp-Damar 

Cerrahi Hemşireliği Kongreleri’nde sunulan araştırma bildirileri oluşturmaktadır. Sunulan sözel ve 

poster bildiri özetleri retrospektif olarak incelenmiş ve literatür analizi yapılmıştır. 

19 bildiri kitabında yer alan toplam 1319 bildiri içerisinden 752 araştırma incelenmiştir. İncelenen 

bildirilerin 410’u (%54,5) poster bildiri olarak sunulmuştur. Araştırma tipleri bakımında 

değerlendirildiğinde çoğunluğu tanımlayıcı araştırmalar (%77) oluşturmaktadır. Bildirilerin yayın 

oranları %11,9 iken, sözel bildirilerde %13,5 poster bildirilerde %10,7 şeklindedir. Yayınlanan 

bildirilerin (n:90) %61,1’inin dili ingilizce iken; % 41,1’i SCI, SSCI, SCI-expanded, AHCI, ESCI 

indekste taranan dergilerde, %54,4’ü SCI, SSCI, SCI-expanded, AHCI, ESCI dışındaki alan 

indekslerinde taranan dergilerde ve %4,4’ü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmıştır. 

Çalışmamız hemşirelik kongresinde sunulan özetlerin yayınlanma oranlarını değerlendiren ilk 

araştırmadır. Türkiye’de düzenlenen cerrahi hemşireliği kongrelerinde son 5 yılda sunulan bildirilerin 

yayına dönüşme oranı %11,9’tur. Farklı bilim dallarında yapılan çalışmalarla (%21,9-65,7) 

kıyaslandığında, bu oranın düşük olduğu görülmektedir. Yeni bilgilerin sadece yayınlanarak gerçeklik 

kazandığı ve bilimsel bilgi adını aldığı göz önünde bulundurularak yapılan çalışmaların yayına 

dönüştürülmesi önerilmektedir. Yazarları daha kaliteli araştırmalar yapmaya teşvik etmenin yayın 

oranını artıracağı ve kongrelerin bilimsel kalitesini artıracağı düşünülmektedir. 
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Scientific research is one of the important responsibilities of scientists to produce new solutions to 

problems related to their field. With this responsibility, scientists are conducting scientific research to 

make known the unknow nusing scientific methods, to search for answers to a specific problem, to 

define and explain the social and cultural elements use the data obtained for humanity and nature. The 

only way to express yourself in science is publication. As the Gerard Piel says, science without 

publication is dead. Research does not make sense without publish. Unpublished scientific knowledge 

is meaningless as unspoken thought. This is is both a scientific and ethical obligation. The aim of this 

article is to determine the publication rates of the reports presented in congresses organized within the 

scope of Surgical Nursing in Turkey in the last five years. 

Universe of this research which is descriptive constitutes the research reports presented at congresses 

of Turkish Surgery and Operating Room Nursing, Surgery Nursing, Colorectal Surgery Nursing , 

Hepato-pancreato-bilier Surgical Nursing, Neurosurgery Nursing, Emergency Nursing and 

Cardiovascular Surgery Nursing which was organized between 2012-2016. The abstracts of the oral 

and poster presentations were examined and literature analysis was conducted. 

Of the 1319 oral and poster abstract in 19 abstract books, 752 research were examined. 54.5% of the 

publicated reports were presented as poster presentations. When evaluated in terms of research types, 

descriptive researches constitute the majority (77%). The publication rates of the abstracts are 11.9%, 

13.5% in oral reports, 10.7% in poster reports. While 61.1% of published notifications (n: 90) were in 

the English language, 41,1% of publicated reports in the journals scanned by SCI, SSCI, SCI-

expanded, AHCI, and ESCI indexed; %54,4 in the journals indexed outside SCI, SSCI, SCI-expanded, 

AHCI, and ESCI and %4,4 national and international peer-reviewed journals were reported. 

This is the first study evaluating the publication rates of abstracts presented in a nursing congress. In 

the congresses of surgical nursing organized in Turkey, publication rate of the abstracts in the last 5 

years is 11,9%. Compared with studies done in different disciplines (21.9-65.7%), this ratio is seen to 

be low. The new information will be called scientific information only when published. For this 

reason, it is suggested that the researches should be converted into publication It is believed that 

encouraging the authors to conduct higher-quality investigations would raise the publication rate as 

well as improve the scientific quality of congresses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



448 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

S-68   TOTAL KALÇA PROTEZİ AMELİYATI ÖNCESİ VE SONRASI VERİLEN 

TABURCULUK EĞİTİMİNİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ VE YAŞAM 

KALİTESİNE ETKİSİ 
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Bu çalışmada Total Kalça Protezi ameliyatı öncesinde ve sonrasında verilen taburculuk eğitiminin 

hastaların günlük yaşam aktivitelerine ve yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırma, 15 Temmuz 2013- 15 Temmuz 2014 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi ortopedi ve travmatoloji kliniğine total kalça protezi ameliyatı için 

yatan 25 deney, 25 kontrol grubu toplam 50 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama formu olarak, 

hasta tanıtım formu, Katz günlük yaşam aktiviteleri ölçeği (GYA) ve Yaşam kalitesi ölçeği (SF-36) 

kullanılmıştır. İlk olarak kontrol grubu verileri toplanmıştır. Kontrol grubuna ameliyattan önce Hasta 

Tanıtım Formu doldurularak, Katz günlük yaşam aktiviteleri ölçeği ve SF- 36 yaşam kalitesi ölçeği 

uygulanmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir eğitim verilmeyerek ortopedi kliniğinin genel prosedürü 

uygulanmıştır. Deney grubuna da aynı uygulama sırası uygulanmış olup, ameliyatın 3.gününde 

taburculuk eğitimi verilmiş ve hazırlanan eğitim kitapçığı, eğitim sonrası hastalara tekrar 

yararlanmaları için teslim edilmiştir. Taburcu olduktan sonraki her iki gruba 1. ve 3.aylarda ev ziyareti 

yapılarak, Katz günlük yaşam aktiviteleri ölçeği ve SF-36 yaşam kalitesi ölçeği tekrar uygulanmıştır.  

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması kontrol grubunda 55.96 ( ± 10.26 min: 26, max: 65), 

deney grubunda 53.88’dir (± 10.28 min: 29, max: 64). Hastaların kontrol ve deney grubunda kadın ve 

erkek oranları aynıdır (Kadın; n=16, %64, Erkek; n=9, %36). Deney grubu hastaların %80’inini 

kontrol grubu hastalarının ise %88’inin koksartroz tanısı olduğu belirlenmiştir. Ameliyat öncesi 

kontrol grubu hastalarının Katz ölçeği puan ortalamasının 14.44 (± 2.56), deney grubu hastalarının 

Katz ölçeği puan ortalamasının 14.16 (± 1.57) olduğu belirlenmiştir. İki grup arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Ameliyattan bir ay sonra uygulanan Katz ölçeğinde; kontrol grubu hastalarının Katz 

ölçeği puan ortalamasının 13.32 (± 1.21), deney grubu hastalarının Katz ölçeği puan ortalamasının 

15.28 (± 1.13) olduğu belirlenmiştir. İki grup arasında ileri derecede anlamlı bir fark saptanmıştır . 

Ameliyattan üç ay sonra uygulanan kontrol grubu hastalarının Katz ölçeği puan ortalamasının 15,56 (± 

1,55), deney grubu hastalarının Katz ölçeği puan ortalamasının 17.88 (± 0.43) olduğu belirlenmiştir. 

İki grup arasında ileri derecede anlamlı bir fark saptanmıştır. Ameliyat öncesi kontrol grubu 

hastalarının SF-36 ölçeği puan ortalamasının 51.80 (± 6.59), deney grubu hastalarının SF-36 ölçeği 

puan ortalamasının 51.20 (± 6.41) olduğu belirlenmiştir. İki grup arasında yapılan analizlerde anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Ameliyattan bir ay sonra uygulanan SF-36 ölçeğinde; kontrol grubu 

hastalarının SF-36 ölçeği puan ortalamasının 57.40 (± 9.25), deney grubu hastalarının SF-36 ölçeği 

puan ortalamasının 58.80 (± 9.33) olduğu belirlenmiştir. Ameliyattan üç ay sonra uygulanan kontrol 

grubu hastalarının SF-36 ölçeği puan ortalamasının 60.00 (± 6.77), deney grubu hastalarının SF-36 

ölçeği puan ortalamasının 63.20 (± 8.88) olduğu belirlenmiştir. İki grup arasında ileri derecede anlamlı 

bir fark saptanmıştır.  

Araştırma sonucumuzda yapılan taburculuk eğitiminin yaşam kalitesi ve günlük yaşam aktiviteleri 

üzerinde olumlu etkisi etkisi olduğu görülmüştür. 
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In this research, it is aimed to investigate the effect of discharge education before and after the Total 

Hip Replacement Surgery to the Daily life activities and life qualities.  

There search is done with 25 experimental, 25 control group; in Orthopedics and traumatology clinic 

in Adnan Menderes University Research and Application Hospital for total hip replacement surgery. 

Patient presentation form, Scale of Katz Daily life activities, and Life quality scale are used as data 

collection devices. Firstly, data of control group is collected. Control group is made to fill Patient 

presentation form before surgery, Katz Scale and SF- 36 life quality scale are implemented. Control 

group isn’t trained, general procedure of orthopedics clinic is implemented. The same implementation 

order is implemented to experimental group, and discharge education is given to experimental group 

on 3.day of surgery and education booklet is delivered to the patients to benefit again. After being 

discharged, either group is implemented Katz Scale and SF-36 life quality scale again in the 1. and 3. 

months visiting at home.  

The age average of the patients paticipated in the research is 55.96 ( ± 10.26 min: 26, max: 65) in 

control group, 53.88 (± 10.28 min: 29, max: 64) in experimental group. In both groups, patients 

proportions of men and women are the same (woman; n=16, %64, man; n=9, %36). It is detected that 

80 percent of patients in experimental group and 88 percent of patients in control group has 

coxarthrosis diagnostic. It is identified before the surgery Katz scale point average of patients in 

control group is 14.44 (± 2.56), that of patients in experimental group is 14.16 (± 1.57). In Katz scale 

applied a month later the surgery, it is identified that Katz scale point average of patients in control 

group is 13.32 (± 1.21) that of patients in experimental group is 15.28 (± 1.13). A significant 

difference in an advanced degree is detected. In Katz scale applied three months later the surgery, it is 

identified that Katz scale point average of patients in control group is 15,56 (± 1,55) that of patients in 

experimental group is17.88 (± 0.43). A significant difference in an advanced degree is detected. It is 

identified that before the surgery, SF-36 scale point average of patients in control group is 51.80 (± 

6.59), that of patients in experimental group is 51.20 (± 6.41). Any significant difference is detected in 

analysis between two groups. In the SF-36 scale implemented a month later surgery, it is designated 

the average point of SF-36 scale of control group is 57.40 (± 9.25) that of experimental group is 58.80 

(± 9.33). In the SF-36 scale implemented three months later surgery, it is designated the average point 

of SF-36 scale of control group is 60.00 (± 6.77) that of experimental group is 63.20 (± 8.88). A 

significant difference between two groups is detected.  

After there search it is seen that discharge education has a positive effect on the life quality and daily 

life activities. 
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Bu çalışma, total tiroidektomi sonrası hastaların ilaç, izlem ve diyete uyum durumlarını belirlemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. 

Araştırma, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kırklareli Devlet Hastanesi Endokrin ve İç 

Hastalıkları Klinikleri’nde toplam 108 hasta ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri Hasta Tanılama 

Formu, İlaca Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği, Diyete Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği ile 

yüzyüze görüşme yöntemiyle toplandı. 

Hastaların İlaca Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği ve Diyete Uyum Hakkındaki İnançlar Ölçeği alt 

boyutlarından aldıkları puan ortalamalarına ilişkin bulgular incelendiğinde, her iki ölçekte de en 

yüksek puan ortalaması Yarar Algısı alt boyutuna (sırasıyla, 21.14±2.87 ve 23.38±3.34) ait olduğu 

bulundu. Erkek, dul, yılda bir randevusu olan, hastalığın nüks etmesinden korkan ve hastalık hakkında 

bilgilendirme yapılan hasta gruplarında hem ilaca hem de diyete uyum daha yüksek bulundu; ancak 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05).  

Sonuç olarak, yarar algısı ile uyumun pozitif yönde ilişkisi olduğu; girişim sonrası yapılan 

bilgilendirilmenin uyumu arttırdığı düşünüldü. Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, diyet, ilaç, uyum. Bu 

çalışma Kırklareli Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Araştırma çerçevesinde gerçekleştirilen 116 

nolu projedir. 
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In this study, we aimed that the patients' compliance with drug, follow-up and diet after total 

thyroidectomy.The study was conducted in endocrine and internal medicine clinics in Bakirkoy 

Training and Research Hospital Kırklareli State Hospital Endocrinology and Internal Medicine with 

participation of 108 patients. The data were collected by Patient Assessment Form Research on 

Medication Compliance Beliefs Scale and Dietary Compliance and Beliefs Scale by face to face. 

Patients in the study sample (N = 108) a mean age of 47.03 ± 10.55 years, 50% of women, 88.9% 

were married, graduated primary occupation is 35.2% and 36.1% self employed; 41.7% were informed 

about thyroid disease; 34.3% of control that a physician every three months, they thought it was 

enough that the frequency of inspections and 41.7% they would accept to have surgery again if the 

need for any surgical 70.4%; and 41.7% had used levothyroxine 0.5-1 tb. When the Patient Medication 

Compliance about Beliefs Scale and about Dietary Compliance of Beliefs Scale findings with respect 

to the mean scores from the dimensions examined and both the scale of the highest scores Benefits 

Perception lower size (respectively, 21:14 ± 2.87 and 23:38 ± 3:34) it was found to belong to. Men, 

widows, the appointment of a year, fearing the recurrence of the disease and in informing the patients 

about the disease that was both higher compliance with diet drugs; However, the difference was not 

statistically significant (p> 0.05).  

As a result, it was found that the correlation with the benefit perception was positively related; It was 

thought that informing after the initiative improved compliance. Key Words: Thyroidectomy, 

diet,medication, compliance  
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Araştırma, Türk komedi film videosu izlemenin onkoloji cerrahi hastalarında ameliyat sonrası ağrı ve 

kaygı üzerine etkisini belirlemek amacıyla ön test-son test randomize kontrollü deneme modeli 

kullanarak yapıldı.  

Araştırma İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Genel Cerrahi Kliniğinde 22 Mayıs 

2017- 17 Ağustos 2017 tarihleri arasında 88 hasta (44 deney, 44 kontrol) üzerinde gerçekleştirildi. 

Verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından oluşturulan hasta tanıtım formu ve ağrı düzeyini 

değerlendirmek için Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) ve Durumlu Kaygı Ölçeği (DKÖ) kullanıldı. 

Türk eski komedi filmlerinin 5-10 dk lık hazırlanmış komik video sahneleri telefon veya tablet cihaz 

aracılığıyla araştırmacı tarafından izletilmiştir. Deney grubundaki hastalara ilk olarak hasta tanıtım 

formu, DKÖ ve GKÖ uygulanmış ve sonra en az 5 dk (ort: 5-10 dk) süreyle video izletildi. Video 

izletme işleminden 20 dk sonra DKÖ ve GKÖ tekrar uygulanılmıştır. Kontrol grubuna ise; hasta 

tanıtım formu ve GKÖ, DKÖ uygulanmış ve en az 20 dakika (ort: 20- 25) sonra DKÖ ve GKÖ tekrar 

uygulanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, ki-kare ve t testi kullanılmıştır.   

Araştırma kapsamında; deney grubunun durumluk kaygı ön test puan ortalaması 39.59±3.66 iken 

yapılan video izlenimi sonrası 37.54±3.52’e düşmüş ve istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p≤0.05). 

Kontrol grubunda ise kaygı açısından istatiksel olarak anlamlı bir değişim gözlenmedi. Video öncesi 

ve sonrası ağrı düzeyindeki değişim incelendiğinde ise deney grubunda bireylerin 0.65±1.05, kontrol 

grubunda ise 0.11±0.96 oranında düşüş gözlenmiştir. Gruplar arası son test ağrı düzeyi ortalamaları 

arasında istatiksel fark bulunmuştur (p≤0.05).  

Araştırmadan elde edilen bulgulardan Türk komedi film videosu izlemenin onkoloji cerrahi 

hastalarında ameliyat sonrası ağrı ve kaygı üzerine olumlu etkisi olduğu bulundu. 
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The study was conducted using a pre-test and post-test randomized controlled trial model to determine 

the effect of watching Turkish comedy film on post-operative pain and anxiety in oncology surgical 

patients.  

The study was performed on 88 patients (44 trials, 44 controls) between May 22, 2017 and August 17, 

2017 in the General Surgery Clinic of the Turgut Özal Medical Center (TÖTM) of İnönü University. 

Patient Identification Form, Visual Analog Scale (VAS) and State And Trait Anxiety Inventory 

(STAI) were used for materials of data collection. Funny video scenes of 5-10 minutes of Turkish old 

comedy films were watched by means of phone or tablet device. In the experimental group; firstly 

patient identification form, VAS and STAI were applied to patients, after that video watched at least 5 

minutes (mean: 5-10 min). Following this process STAI and VAS were applied again. While in the 

control group; patient identification form, VAS and STAI were applied to patients and after at least 20 

min (mean: 20-25 min) STAI and VAS were applied again. Descriptive statistics, chi-square and t-test 

were used in the analysis of the data. 

Under scope of research; the mean level of pretest anxiety in experimental group was 39.59±3.66 

decreased to 37.54±3.52 after video watched and found statistically significance. However, in the 

control group was not observed a change statistically significance in anxiety level. Change of pain 

rates were examined before and after video watched, observed a decrease of 0.65 ± 1.05 in the 

experimental group and 0.11 ± 0.96 in the control group. There was a statistically significance mean 

differences of post test pain level between groups  

In this study, the obtained findings showed that watching Turkish comedy film on post-operative 

reduced pain and anxiety in oncology surgical patients. 
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Bu çalışma Türkiye’de hemşirelik öğrencilerinin ameliyathane deneyimleri ile ilgili yapılan 

araştırmaların incelenmesi amacıyla yapıldı. 

Çalışmanın Tipi: Sistematik Literatür Tarama Çalışmanın Yeri ve Zamanı: Konu ile ilgili anahtar 

kelimeler kullanılarak Eylül-Ekim 2017 tarihleri arasında internet ortamında yapıldı. Çalışmanın 

Evren ve Örneklemi: ’ameliyathane’,’ öğrenci ’,‘ hemşirelik ’,’ nursing students operating room’ 

anahtar kelimeleri girilerek konu kapsamı ile ilgili ulaşılan kaynaklar çalışmaya alındı. Veri Toplama: 

Yukarıdaki anahtar kelimeler girilerek;6 veri tabanı (Google Akademik, Sage, LWW TOTAL 

ACCESS COLLECTION, Proquest Health Research Premium Collection, Science Direct, 6 

hemşirelik dergisi( Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Pamukkale Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2004-2016 tarihleri aralığında yayınlanan 

21 sayı, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği (HEMAR-G) 1999-2016 tarihleri aralığında 

yayınlanan 40 sayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2013-2017 tarihleri aralığında 

yayınlanan 18 sayı, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri 2009-2017 tarihleri aralığında yayınlanan 

21 sayı), 7 adet kongre kitabı (Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi) tarandı. Verilerin 

Değerlendirilmesi: Verilerin analizi, tezlerin konu içerikleri ve sonuçlarına göre sınıflandırılarak 

yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde kullanıldı.  

Yapılan taramalar sonucunda; hemşirelik ile ilgili taranan 100 dergide bu konu ile ilgili yayına 

rastlanılmadı. Çalışmalardan 2 tanesi yurt dışı dergilerinden,4 tanesi de kongre kitaplarından elde 

edildi. Bu araştırmalardan 5 tanesinin tanımlayıcı tip, bir tanesinin niteliksel araştırma(odak grup 

görüşme)tipinde olduğu görüldü. Yapılan çalışmalara göre, ameliyathanenin öğrencilerde korku ve 

anksiyeteye neden olduğu, öğrencilerin teorikte öğrendikleri ameliyat sırası kurallara uyulmadığını 

düşündükleri, ameliyathanedeki uygulamaya yönelik beklentilerinin karşılanmadığı, beklenti 

düzeylerinin karşılanma oranına bağlı olarak ameliyat hemşiresi olma konusundaki düşüncelerinin 

paralellik gösterdiği saptandı. 

Yapılan inceleme sonucunda; hemşirelik öğrencilerinin ameliyathane uygulamalarındaki deneyimleri 

ile ilgili yapılan çalışma sayısının çok az olduğu görüldü. Bu konu ile ilgili çalışma sayısının 

arttırılması, bu konuda yapılan çalışmaların görünür olmasına yardımcı olacaktır. 
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S-71  INVESTIGATION ON RELATED NURSING STUDENTS OPERATING ROOM 
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This study was carried out in order to examine the researches about nursing students' experiences in 

operating theater in Turkey. 

Type of Study : Systematic Literature Search Place and Time of Study : Key words related to the 

subject were made on the internet between September and October 2017. Sampling : 'Operating 

theater', 'student', 'nursing', 'nursing students operating room' key words were entered and the sources 

reached about the subject coverage were taken into operation. Data Collection : By entering the above 

keywords, 6 data bases (Google Academic, Sage, LWW TOTAL ACCESS COLLECTION, Proquest 

Health Research Premium Collection, Science Direct, 6 nursing magazines (Balikesir University 

Health High School, Pamukkale University Health Sciences Faculty, Ege University Nursing Faculty 

2004- 20 numbers published in the period of 2016, published by the Association of Research and 

Development in Nursing (HEMAR-G) published in the period of 1999-2016 and published in the 

period of Dokuz Eylül University Nursing Faculty between the dates of 2013-2017, published in the 

period of Turkish Clinics Nursing Sciences 2009-2017 number), 7 congress books (Turkish Surgery 

and Operating Theater Nursing Congress) were screened. Evaluation of Data : The analysis of the data 

was done by classifying the theses according to the subject contents and results. Numbers and 

percentages were used in the evaluation of the results. 

As a result of the surveys; There have been no publications on this issue in the 100 issues scanned for 

nursing. 2 of them were from foreign magazines and 4 of them were from congress books. It was seen 

that 5 of these researches were of descriptive type and one of them was qualitative research (focus 

group interview). According to the studies performed, it was determined that the students had fear and 

anxiety in the operating theater, the students thought that theoretically they did not obey the rules of 

operation, the expectations about the practice in the theater were not met and the opinions about being 

the nurse of surgery were parallel to the expectation level. 

As a result of the review; it was seen that the number of studies about the experience of nursing 

students in operating theater is very few. Increasing the number of studies related to this subject will 

help to make the work done in this subject visible. 
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Çalışma, ürostomi sonrası geç dönemde oluşan idrar yolu infeksiyonunu önlemede, taburculukta planlı 

verilen eğitimin ve günde 2 kez kullanılan cranberry kapsülünün etkisini saptamak amacıyla 

randomize kontrollü deneysel çalışma olarak yapıldı.  

Araştırmanın örneklemini, ileal konduit diversiyon uygulanan 60 ürostomili hasta oluşturdu. Hastalar, 

randomizasyonla kontrol grubu, eğitim grubu ve kızılcık grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. 

Araştırma verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama formu, kan ve idrar tetkikleri ile 

toplandı. Veri analizinde sayı, yüzde, ortalama, standard sapma, Pearson ki-kare, Kruskal Wallis, 

tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi (pillai’s trace) ve Kaplan Meier analizi kullanıldı.  

Ürostomili hastaların idrar yolu infeksiyonunun önlenmesi üzerine cranberry kapsülü kullanımı ve 

eğitimin etkisi karşılaştırıldığında, cranberry kapsülü kullanan grupla, kontrol grubu arasında 

cranberry kapsülü kullanan grubun lehine anlamlı farklılık olduğu (p<0,05), cranberry kapsülü 

kullananlarla eğitim grubu ve eğitim verilen grupla kontrol grubu karşılaştırıldığında, aralarında 

anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0,05).  

Ürostomi sonrası oluşan idrar yolu infeksiyonunu önlemede, cranberry kapsülü kullanımının etkin 

olduğu, planlanmamış/düzensiz bilgilendirme ve sadece planlı eğitimin ürostomi sonrası geç dönemde 

oluşan idrar yolu infeksiyonunu önlemede etkin olmadığı bulundu.  
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The study was conducted as a randomized controlled study in order to investigate the effects of 

planned training provided at discharge and cranberry capsule used twice a day in preventing late term 

urinary tract infections after urostomy. 

The sample of the study was 60 patients with urostomy to whom ileal conduit diversion were applied. 

The patients were divided into three groups with randomization as control group, training group and 

cranberry group. The study data was collected through the data gathering form developed by the 

researcher, blood and urine tests. Number, percent, average, standard deviation, Pearson Chi-Square 

and Kruskal Wallis to analyze the data, and one-way analysis of variance (Pillai’s Trace) and Kaplan 

Meier analysis were used in repeated measurements.  

When the effect of cranberry capsule use and training on the prevention of urinary tract infections in 

patients with urostomy were compared, we found that there was a significant difference between the 

group that used and didn’t use cranberry capsules, favoring the cranberry capsule (p<0.05). On the 

other hand, there was no significant difference between the group that used cranberry capsules and 

training group; or the training group and the control group (p>0.05).  

We found that the use of cranberry capsules is effective in the prevention of post-urostomy urinary 

tract infections. However, unplanned/disorderly information or solely planned training is not effective 

in preventing late term urinary tract infections after urostomy. 
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Araştırma, ventilatör ilişkili pnömoninin (VİP) önlenmesinde yoğun bakım hemşirelerine verilen 

eğitiminrolünüdeğerlendirmek amacıyla yapıldı.  

Araştırmada nicel araştırma yöntemi (tek grup, ön test son test deneysel desen) kullanıldı. Araştırma 

evrenini, Sakarya ilinde bir devlet hastanesine bağlı yoğun bakım ünitelerinde Ağustos 2014 - Ocak 

2015 tarihleri arasında çalışan 58 hemşire oluşturdu. Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip evrenin 

tamamınaulaşıldı(n=58). 

Çalışmada cinsiyet, medeni durum, yaş, çalışma süresi, eğitim durumu, gelir düzeyi, yoğun bakım 

çalışma yılı ve kaç yataklı yoğun bakımda çalıştığına göre VİP bilgi puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (sırasıyla, Z=0.960, p=0.337; Z=0.429, p=0.668; X2= 2.799, 

p=0.424; X2=3.186, p=0.364; X2= 3.889, p=0.143; X2= 6.573, p=0.087; Z=2.143, p=0.342). Bunun 

yanı sıra çalışmadan önce VİP eğitimi alıp almamasına göre hemşirelerin bilgi puanlarının istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği görüldü (Z=2.792; p=0.005). VİP eğitimi alan hemşirelerin anket 

puanı ortancasının, VİP eğitim almayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Araştırmacı 

tarafından hemşirelere VİP eğitimi verilmeden önceki VİP bilgi puanı ile eğitim sonrası VİP bilgi 

puanı karşılaştırıldığında, hemşirelerin eğitim sonrası VİP bilgi puanlarının ortancasının, eğitim öncesi 

ortancasına göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu tespit edildi (Z=6.631; p<0.001). Yine 

gözlemsel kontrol listesine göre, hemşirelerin VİP önlemeye yönelik bakımlara uyum puanlarının VİP 

eğitimi verilmeden öncesine göre eğitim sonrası puanların ortancasının istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (Z=6.624; p<0.001).  

Ventilatör ilişkili pnömoninin önlenmesinde yoğun bakım ekibinin önemli bir parçası olan hemşirelere 

VİP önlemeye yönelik uygulamalara ilişkin verilen eğitimin etkili olduğu ve uygulamalarının anlamlı 

düzeyde geliştiği belirlendi. Anahtar Sözcükler: Ventilatör ilişkili pnömoni, yoğun bakım, hemşire, 

eğitim, rol. 
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Research was done, for the purpose of the role of education was given to intensive care nurses in the 

prevention of ventilator-associated pneumonia (VAP). 

Quantitative research method (single group, pretest, final test, experimental design) was used in the 

research. The research consisted of 58 nurses who is working in the intensive care units of a state 

hospital in Sakarya between at August 2014 and at January 2015. 

In the study, it is not found any statistically significant difference among the VAP information scores 

which is according to sex, marital status, age, duration of study, education level, income level, years of 

intensive care study and how many intensive care units are employed in the study. ( in order of ; 

Z=0.960, p=0.337; Z=0.429, p=0.668; 2= 2.799, p=0.424; 2=3.186, p=0.364; 2= 3.889, p=0.143; 

2= 6.573, p=0.087; Z=2.143, p=0.342). In addition to this, It was seen that the knowledge scores of 

the nurses showed a statistically significant difference according to whether they had taken VAP 

education before they had working. (Z=2.792; p=0.005). It was determined that the questionnaire 

score of the nurses who get the education of VAP was higher than who not get the education of VAP. 

When the VAP information score before the VAP training was given to the nurses by the researcher 

and the VAP knowledge score after the training was compared, nurses' knowledge of the post-

education VAP information scores, was found to be statistically higher than pre-training median 

(Z=6.631; p<0.001). Again, according to the observational checklist, it was determined that the 

compliance scores of the nurses for VAP treatment were statistically significantly higher than the pre-

training scores before the VAP training. (Z=6.624; p<0.001). 

It was determined that nurses who are an important part of the intensive care unit in the prevention of 

ventilator-associated pneumonia had effective training on VAP prevention practices and that their 

practices improved significantly. Key Words: Ventilator associated pneumonia, intensive care, nurse, 

education, role.  
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Bu araştırma yoğun bakımda venöz trombo emboli riskinin fazla olması nedeniyle Ankara’daki bir 

eğitim araştırma hastanesindeki yoğun bakım hastalarında venöz trombo emboli riskine yönelik 

hemşirelerin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  

Araştırma 2-27 Ocak 2017 tarihleri arasında yoğun bakımda çalışan 107 hemşireyi kapsamaktadır. 

Hemşirelere araştırmacı tarafından geliştirilen veri formu uygulanmıştır. Geliştirilen veri formu; sosyo 

demografik veriler ve venöz trombo emboli riskine yönelik hemşirelerin bilgi ve uygulamalarındaki 

bilgi durumlarını belirlemeye yönelik soruları içermektedir.  

Hemşirelerin % 70’inin venöz trombo emboli risk faktörleri bilgi puanı, % 31,77’sinin mekanik ve 

farmakolojikprofilaksi bilgi puanı,%10.3’ünün venöz trombo emboli riskini değerlendirebilme, % 

39.25’inin ise venöz trombo emboli toplam bilgi puanı bölümünden 70 ve üzeri puan alarak başarılı 

oldukları saptanmıştır. Ayrıca hemşirelerin hastaların yaklaşık olarak yarısını venöz trombo embolinin 

en sık belirtileri yönünden izlemediği, venöz trombo embolinin riskine ilişkin uygun bakımı yeterince 

uygulamadığı da bulunmuştur. Sonuç olarak, hemşirelerin risk faktörlerini bilmelerine, klinik ortamda 

venöz trombo embolinin mekanik ve farmakolojik profilaksi yöntemlerini uygulamalarına karşılık; 

hastadaki venöz trombo emboli risk faktörlerini tanıyıp, risk derecesine uygun bakımı planlamada 

yetersiz oldukları saptanmıştır. Venöz trombo emboli ile ilgili her kurumun kendi risk tanılama aracı, 

kayıt sistemi, profilaksi politikası geliştirmesi ve kullanması; venöz trombo emboli risk 

değerlendirme, venöz trombo emboli önelyici mekanik ve farmakolojik tedavi yöntemleri ve bakım 

konusunda eğitim programı geliştirmesi önerilmektedir. 
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S-74   DETERMINATION OF THE KNOWLEDGE AND PRACTICE OF NURSES 

FOR VENOUS THROMBOEMBOLIAN RISK IN INTENSIVE CARE DISEASES 
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2
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This study was conducted as a descriptive study to determine the knowledge and nursing interventions 

for risk of venous thromboembolism in intensive care patients in an educational research hospital in 

Ankara. The study includes in 107 nurses who working in intensive care unit. The study was 

conducted between 2-27 January 2017. The data form developed by the researcher was applied to the 

nurses. Data form; includes socio-demographic data, and information about the knowledge and 

practices of nurses' knowledge of risk for venous thromboembolism. 70% of the nurses were 

successfull by taking the risk factors from the information point section, 10.3% from the venous 

thromboembolian risk assessment section; 39.25% from venous thromboembolian total score. In 

addition, nurses did not follow half of the patients symptoms of venous thromboembolism And nurses 

maintaince care according to the risk of thromboembolism inadequately. In conclusion, although 

nurses are aware of venous thromboembolic risk factors, it is possible to recognize the venous 

thromboembolism risk by evaluating the signs and symtoms of the patient and to be inadequate in 

planning and implementing appropriate care according to the risk level. It is recommended that to 

development and use risk identification tools, registration method, prophylaxis policy, it is also 

recommended to evaluate venous thromboembolic risk assessment, to develop training program about 

mechanical and pharmacological maintenance to avoid venous thromboemboli by each institution 
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S-75    GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE’DEKİ 

UYGULAMALAR VE CERRAHİ EKİBİN DÜŞÜNCELERİ 
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Amaç: Türkiye’de Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kullanımına (GCKL)’ne ilişkin var olan 

uygulamaları ve cerrahi ekibin görüşlerini belirlemektir. 

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırma olup, örneklemini cerrahi ekip (cerrahlar, anestezi 

uzmanları, hemşireler, anestezi teknisyenleri) oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından 

oluşturulan “Tanıtıcı Özellikler Formu” ve “Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımı ve Uygulama 

Anketi” ile toplanmıştır. Tanıtıcı özellikler formu, altı sorudan (yaşadığı şehir, meslek, eğitim durumu, 

çalıştığı kurum, ameliyathanede çalışma süresi, GCKL’nin kullanımına ilişkin eğitim alma durumu); 

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Kullanımı ve Uygulama Anketi otuz sorudan oluşmaktadır. Anket 

formunda GCKL’ nin kullanımına yönelik ve kullanımı  engelleyen faktörler ile ilgili sorular 

bulunmaktadır. Google form ile hazırlanan anket sosyal medya aracılığı ile Eylül-Ekim 2017 tarihleri 

arasında ulaşılan 147 kişi tarafından doldurulmuştur. Verilerin analizinde SPSS 22.0 programı 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Örneklemi oluşturan  175 cerrahi ekip üyesinin büyük çoğunluğu (%94.28) hemşire olup 

yarısı lisans mezunudur. Katılımcıların (n=175) %78.0’i GCKL’ye yönelik eğitim aldığı ve 

%87.8’inin GCKL’nin kurumlarında ameliyat olacak her hasta için kullanıldığı saptanmıştır. Cerrahi 

ekip üyelerinin %56’sı GCKL için koordinatör görevlendirilmesi yapıldığını ve (n=72)  %91.9’u 

koordinatörün hemşire olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar GCKL’nin birinci basamağının klinik 

hemşiresi (%85.8), ikinci (%45.4), üçüncü (%73.8),  ve dördüncü (%83.7) basamağının ameliyathane 

hemşiresi, tarafından uygulandığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların  %80’nı GCKL’nin hasta 

güvenliğine katkısı olduğuna inanmakta iken yalnızca yarısı GCKL’nin çalıştıkları ameliyathanede 

doğru uygulandığını düşünmektedir. Cerrahi ekibin %64.5’i GCKL’nin uygulanmasına yönelik 

kurumlarında bir standart bulunduğu ve %55.3’ünün bu standarda uyduğu saptanmıştır. GCKL’nin 

kullanılması için çaba harcadığını söyleyen cerrahi ekip üyesi %85.8’oranındadır. GCKL’nin kullanım 

durumunun ameliyatın büyüklüğüne (%69.5) ya da ekibin GCKL’nin uygulanmasına ilişkin 

tutumlarına (%57.4) göre değişmediği ancak ameliyatın acil ya da planlı oluşuna (%38) göre farklılık 

gösterdiği saptanmıştır. GCKL yer alan soruların yanıtlanma aşamasına katılmadan ilgili bölümü 

imzaladığını belirten katılımcı oranı %66.6’dır. Katılımcılar mevzuat yetersizliği (%55.3), yönetim 

yetersizliği (%55.3), zaman yetersizliği (%66.6) , listeye ilişkin bilgi ve duyarlılık eksikliği (%70.9), 

cerrahın tutumu (%67.3) ve cerrahi ekibin tutumu (%66.6) nedeniyle GCKL’nin kullanılmasının 

engellenme durumuna “kesinlikle katılıyorum” ya da “katılıyorum” şeklinde yanıt vermişlerdir. 

Cerrahi malzeme/ekipman (%52.4) ve ameliyathane ortamının yetersizliğinin (%58.1) listenin 

kullanımını etkilemediği saptanmıştır. Listenin uygulanmasının ortalama 2,6 dakika aldığı (n=132) 

belirtilirken bireylerin %66.0’sı listenin kullanımına yeterli vaktin ayrılmadığını ifade etmişlerdir. 

Sonuç: Çalışma sonuçları hastanelerde GCKL’nin genellikle uygulandığını ve sorumluluğunun 

hemşirede olduğunu göstermektedir. Güvenli cerrahi açısından bu konuda uygulama ve düşüncelerin 
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olumlu yönde olması sevindiricidir. Ancak uygulama oranlarının artırılması için cerrahi ekip ile 

işbirliği içerinde planlamaların yapılması, hizmet içi eğitimlerin planlanması ve kurumların GKCL 

kullanımına yönelik yaptırımlar oluşturması gerekmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Cerrahi ekip, güvenli cerrahi kontrol listesi, hasta güvenliği 
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S-75  APPLICATIONS IN TURKEY ON THE SAFE SURGERY CHECKLIST AND 

SURGICAL TEAM'S THOUGHTS 
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To determine the existing practices and the opinions of the surgical team regarding the use of the Safe 

Surgical Checklist (SGC) in Turkey. 

This is a descriptive and cross-sectional study, and the sample is composed of surgical team (surgeons, 

anesthesia specialists, nurses, anesthesia technicians). The data were collected by the "Characteristics 

Form" and "Safe Surgical Control List Usage and Implementation Questionnaire" created by the 

researchers. In the questionnaire there are questions about the use of SGC and the factors that prevent 

it. The questionnaire prepared by Google form was filled by 147 people reached between September 

and October 2017 through social media. SPSS 22.0 program was used in analysis of data 

The majority of 175 surgical team members (94.28%) were nurses and half of them were 

undergraduates. It was determined that 78.0% of the participants were trained for SGC and 87.8% 

were used for each patient who will be operated on in the institutions of SGC. 56% of the surgical 

team members were assigned coordinators for SGC and 91.9% (n = 62) stated that the coordinator was 

a nurse. Participants stated that the first step of SGC was performed by the clinic nurse (81.5%), the 

second (45.4%), the third (73.8%), and the fourth (83.7%) step by the operating room nurse. While 

84.3% of participants (n = 141) believed that SGC contributed to patient safety, only half believed that 

SGC was being administered in the operating room. 64.5% of the surgical team had a standard in their 

institutions for the implementation of SGC, and 55.3% of them were found to meet this standard. The 

surgical team member who says that he is trying to use SGC is at 85.8%. It was determined that the 

use of SGC did not differ according to the size of the operation (69.5%) or the attitude of the team 

with SGC (57.4%) but the operation was different according to emergency or planned occurrence 

(37.5%). The percentage of respondents who indicated that SGC had signed the relevant section 

without participating in the response phase was 66.6%. Participants participated in SGC because of 

lack of legislation (55.3%), management inadequacy (55.3%), time inadequacy (66.6%), lack of 

knowledge and sensitivity of list (70.9%), attitude of the surgeon (67.3%) and attitude of the surgical 

team responded "strongly agree" or "agree" to the state of being prevented from using Surgical 

material / equipment (52.4%) and inadequate operating room environment (58.1%) did not affect the 

use of SGC.  

The results of the study show that SGC is generally performed in hospitals and that the responsibility 

is nurse. In terms of safe surgery, it is pleasing that practice and considerations in this respect are 

positive. However, in order to increase the application rates, it is necessary to make plans in 

cooperation with the surgical team, to plan in-service trainings and to create sanctions for the use of 

SGC by the institutions. 
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P-1 “KENDİMİ SHERLOCK HOLMES GİBİ HİSSETTİM” KAVRAM HARİTASINA 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİ AÇISINDAN BAKIŞ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA 
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Hemşirelik öğrencilerinin cerrahi kliniklerdeki hastanın bakımında kavram haritası oluşturma 

deneyimlerini belirlemektir. 

Araştırma kalitatif araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma türündedir. Örneklemi cerrahi 

hastalıkları hemşireliği dersi alan ve klinik uygulama yapan ikinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. 

Kurumdan, etik kuruldan ve öğrencilerden izin alınan araştırma Nisan-Ağustos 2017 tarihlerinde 

yapılmıştır. Veriler yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak öğrencilerden yazılı olarak teslim 

alınmıştır. Maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine uygun olarak çalışmaya katılan 406 öğrenci 

kliniklerine (Genel Cerrahi, Ortopedi, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Kalp Damar Cerrahi, Nöroşirurji ve 

Üroloji) ve uygulamaya çıkma sıralarına göre (1. ve 2. Blok) 12 tabakaya ayrılmıştır. Her tabakadaki 

öğrencilerin verdiği yanıtlar sıraya dizilerek rastgele sayılar tablosundan basit rastgele yöntemiyle 44 

öğrenci örnekleme dahil edilmiştir. Öğrencilerin yazılı yanıtlarının analizi iki ayrı araştırmacı 

tarafından yapılmıştır.  

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.58±0.90 olup, %65’i (n=29) kadındır. Analiz sonucunda dört ana tema 

ve dört alt tema oluşturulmuştur. Ana temalar; kavram haritasının hemşirelik sürecine etkisi, anlamaya 

etkisi, öğrenmeye etkisi ve kavram haritası ile ilişkili güçlüklerdir. Öğrencilerin yanıtlarına göre 

kavram haritası hastayı bir bütün olarak görmelerine yardımcı olmakta, durumları birbiriyle 

ilişkilendirerek hemşirelik tanısı koymalarını ve tanılar arasında bağlantı kurmalarını 

kolaylaştırmaktadır. Ayrıca öğrenciler kavram haritasının karar verme sürecini kısalttığını ve 

öğrenmeye teşvik ederek anlamayı kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. Hasta bilgilerini somutlaştırarak 

bütün halinde görmenin hemşirelik girişimlerini planlamada ve uygulamada kolaylaştırıcı olduğu 

belirtilmiştir. Kavram haritası ile ilişkili güçlüklerde ise yapımının zor olduğu ve her hasta için 

yapılmasının zaman zaman stres yarattığı belirtilmiştir.   

Cerrahi hemşireliği öğrencileri için kavram haritasının ameliyat sürecine ilişkin bakımı anlamada, 

planlama ve uygulamada kolaylaştırıcı olduğu düşünülebilir. 
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To determine the experience of nursing students about creating concept maps in the care of the 

patients in surgical clinics. 

The research is the phenomenological design which is kind of qualitative research methods. The 

sample consisted of second-year nursing students who took courses in surgical nursing. The study was 

conducted from April to August 2017 and permissions taken from the institution, the ethics committee 

and the students. The data were collected in writing using the structured interview form. According to 

the maximum diversity sampling method, 406 students who participated in the study were divided into 

12 groups according to their clinics (General Surgery, Orthopedics, Otorhinolaryngology, Thoracic 

Cardiovascular Surgery, Neurosurgery and Urology) and according to date of clinical practices (1st 

and 2nd Blocks) with using stratified sampling. The writing of the students on each stratum were 

ranked and 44 students were included in according to the simple random sampling by the random 

number table. Analysis of students' written responses was carried out by two different researchers. 

The average age of the students was 20.58 ± 0.90 and 65% (n = 29) were females. As a result of the 

analysis, four main themes and four sub-themes were created. Main themes; concept map’s effect on 

the nursing process, effect on the comprehension, effect on learning and challanges related concept 

map. According to students' responses, the concept map helps the student with holistic view and care, 

linking patient statuses with eachother and nursing diagnosis and facilitating the connection between 

nursing diagnosis. They also stated that the concept map shortens the decision-making process and 

facilitates learning by encouraging learning. It has been stated that it is easier to plan and implement 

nursing interventions by integrating patient information on concept map. As concept map’s 

difficulties, students indicated that the concept map are difficult to construct and that it is stressful to 

make it for each patient occasionally. 

The concept mapping for surgical nursing students can be considered to facilitate the planning, 

implementation and maintenance of the surgical patients care. 
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Kırılganlık yaşla birlikte organ-sistemlerde fizyolojik rezervin azalması sonucunda gelişen artmış 

hassasiyet olarak tanımlanabilir. Kırılganlık; yaşa bağlı sistemlerin, fonksiyonlarının yavaş yavaş 

bozulması, organ rezerv kapasitesinin azalması, vücut kas kütlesinin azalması (sarkopeni) kemik 

mineral yapısının azalması (osteopeni), inflamasyona meyilin artması, immün sistemde bozulma, 

nöroendokrin fonksiyonlarındaki değişime bağlı olarak meydana gelir. Elektif cerrahi geçiren yaşlı 

hastalar üzerinde yapılan çalışmalara göre kırılganlık prevalansının %40-50 olduğu belirtilmiştir. 

Kırılganlık ameliyat sonrası majör morbidite, mortalite ve hastanede kalış süresini artıran risk 

faktörüdür. Yaşlı hastalarda ağrının; aktivite kısıtlılığı, sosyal izalasyon eksikliği, anksiyete, 

depresyon, uyku bozukluğu, dikkat eksikliği, yürüme bozuklukları, düşme, kötü beslenme, yaşam 

kalitesinde azalma ve sağlık bakım giderlerinde artışa neden olduğu belirtilmektedir. Bu durum 

kırılganlık için de risk faktörüdür. Literatürde kırılganlık ve ağrı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

belirten çalışmalar bulunmaktadır. Kalp cerrahisine gereksinim duyan yaşlı hastalarının oranın arttığı 

günümüzde kırılganlık kavramının sağlık bakım çalışanları tarafından anlaşılmasına gereksinim 

duyulmaktadır. Hemşirelerin özellikle ağrı yakınması olan yaşlı hastaları kırılganlık açısından 

değerlendirmeleri, kırılgan yaşlı özelliklerini, görülebilecek semptomları ve risk faktörlerini bilmeleri 

önemlidir. Bu araştırma 70 yaş üzeri kalp cerrahisi planlanan hastalarda ağrı ve kırılganlığı 

incelenmek amacıyla yapıldı.  

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın verileri Eylül 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında toplandı. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniğinde yatan 70 yaş ve 

üzeri hastalar evreni oluşturdu. Araştırmaya katılmayı kabul eden 109 hasta ise araştırmanın 

örneklemini oluşturdu. Veriler “Hasta Tanıtım Formu”, “Edmonton Kırılganlık Ölçeği” ve “Geriatrik 

Ağrı Ölçeği” ile toplandı. Araştırma verileri ameliyat öncesi dönemde hastalarla yüzyüze görüşülerek 

toplandı.  

Araştırma kapsamına alınan hastaların yaş ortalaması 74.31±3.38 yıldır. Çalışmaya katılan hastaların 

%64.2’sinin erkek, %30.3’ünün ise kendini çok yaşlı algıladığı, %57.8’inin yaşlılığı normal 

değerlendirdiği saptanmıştır. Hastaların “Edmonton Kırılganlık Ölçeği” puan ortalaması 6.97±2.70 

(görünürde savunmasız, hafif kırılgan) (min: 2, maks:12), “Geriatrik Ağrı Ölçeği” puan ortalaması 

36.27±4.49 (orta ağrı) (min:29, maks:48)’dır. Edmonton kırılganlık ölçeği ve geriatrik ağrı ölçeği 

puanları arasında Spearman Korelasyon analizi yapıldığında pozitif yönde kuvvetli doğrusal bir ilişki 

bulundu (p=0.0001, r=0.762). 

Bu çalışmada 70 yaş ve üzeri kalp cerrahisi hastalarının görünürde savunmasız hafif kırılgan ve orta 

derecede ağrılı olduğu saptanmıştır. Kalp cerrahisi geçirecek yaşlı hastalara bakım veren klinisyen 

hemşirelerin bakımında bu durumu göz önünde bulundurmaları önerilmektedir. 
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P-2    INVESTIGATION OF PAIN AND FRAILTY IN CARDIAC SURGERY 
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Frailty can be defined as increased sensitivity (vulnerability) as a result of reduced physiologic reserve 

in organ-systems with age. Frailty occurs due to age-related gradual deterioration of the functions of 

the systems, decrease in organ reserve capacity, decline in skeletal muscle tissue (sarcopenia), decline 

in bone mineral density (osteopenia), increased tendency to inflammation, impairment in the immune 

system, and changes in neuroendocrine functions. According to studies on elderly patients having 

undergone elective surgery, the prevalence of frailty has been reported to range between 40% and 

50%. Frailty is a major risk factor that increases the postoperative morbidity, mortality and length of 

hospital stays. Pain in elderly patients has been stated to cause activity restriction, social isolation 

deficiency, anxiety, depression, sleep disturbance, attention deficit, gait disorders, falls, poor nutrition, 

decrease in quality of life, and increase in health care expenditures, which is also a risk factor for 

frailty. There are studies in the literature indicating a significant relationship between frailty and pain. 

Since the proportion of elderly patients who need heart surgery is on the increase today, the concept of 

frailty should be clearly understood by health care workers. It is important for nurses to evaluate 

elderly patients, especially those with pain in terms of frailty, and to be aware of the characteristics of 

the vulnerable elderly, and symptoms and risk factors they may have. This study was conducted to 

investigate the pain and frailty in patients aged 70 and over who were to undergo cardiac surgery.  

The data of this descriptive study were collected from September 2016 to September 2017. Patients 

aged 70 and over who were hospitalized in Ege University Medical Faculty Hospital Cardiovascular 

Surgery Department comprised the population of this study. Of them, 109 who agreed to participate in 

the study constituted the study sample. The data were collected during the pre-operative period using 

the face-to-face interview method with “Patient Information Form”, "Edmonton Frail Scale" and 

"Geriatric. 
The mean age of the patients included in the study was 74.31±3.38 years. Of the patients participating 

in the study, 64.2% were male, 30.3% perceived themselves as very old and 57.8% of them regarded 

their aging as normal. The mean score of patients obtained from the "Edmonton Frail Scale" was 

6.97±2.70 (apparently vulnerable, slightly frail) (min:2, max:12),. The mean score of patients obtained 

from the "Geriatric Pain Scale" was 36.27±4.49 (moderate pain) (min:29, max:48). When Spearmen 

correlation analysis was performed between the Edmonton fraigility scale and the geriatric pain scale 

scores, there was a strong linear correlation in the positive direction (p=0.0001, r=0.762). 

In this study, the cardiac surgery patients aged 70 and over were determined to be apparently 

vulnerable, slightly frail and moderately painful. It is recommended that clinical nurses who provide 

care for elderly patients to undergo cardiac surgery should take into account this condition of cardiac 

patients. 
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Fakültesi  

Acil klinikte çalışan hemşirelerin problem çözme beceri düzeylerini belirlemek, etkileyen faktörleri ve 

problem çözme becerisinin hemşirelik bakımına etkisini belirlemek için yapılmıştır. 

Araştırma, tanımlayıcı nitelikte olup, Ağustos-Ekim 2016 tarihlerinde Adana ilindeki Çukurova 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yozgat 

ilindeki Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yozgat Şehir Hastanesi acil 

kliniklerinde çalışan 127 hemşire ile yürütülmesi planlanmıştır. Araştırma da örneklem seçimine 

gidilmeksizin, tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırmayı kabul eden 120 hemşire ile çalışma 

tamamlanmıştır. Verilerin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu ile Şahin, Şahin ve Heppner (1993) 

tarafından geliştirilen 6 alt boyutlu “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov - Smirnov dağılım testi, t testi, tek yönlü 

varyans analizi ve değişkenler arası fark olup olmadığını belirlemek için post-hoc analizi 

kullanılmıştır. 

Acil klinikte çalışan hemşirelerin %42,50’si 26-35 yaş grubunda, %66,67’si kadın, %53,33’ü evli, 

%49,20’si lisans mezunu, %72,50’sinin çalışma yılı 10 yıl ve altında olduğu ve %55,84’ü problemin 

kaynağında iş çevresinin olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin Problem Çözme Envanterinden aldıkları 

toplam puan ortalamaları 81,33±19.91’dir. Acil klinik hemşirelerinin eğitim durumu değişkenine ile 

problem çözme becerisi arasında istatistiksel açıdan anlamlılık bulunmuştur.Acil klinik hemşirelerinin 

problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Sağlık Meslek Lisesi mezunu 

hemşirelerin aceleci ve kaçıngan yaklaşım puan ortalamaları ön lisans ve lisansüstü mezunu 

hemşirelerden yüksek bulunmuştur. Eğitim durumunun problem çözme becerilerini pozitif yönde 

etkilediği saptanmıştır. 
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The aim of this study was to determine the level of problem solving skills of the nurses working in the 

emergency clinic, to determine the factors affecting and the effect of problem solving skills on nursing 

care.The research is descriptive and it is planned to be carried out 127 nurses working in emergency 

clinics of Cukurova University Medical Faculty Balcalı Hospital, Adana Numune Training and 

Research Hospital in Adana province with Bozok University Health Application and Research Center 

and Yozgat City Hospital in Yozgat province in August-October 2016. The research targeted to reach 

the entire population without going to sample selection. This study was conducted with 120 nurses 

who accepted the survey. In the collection of data was used the personal information form with the six 

sub-dimension Problem Solving Inventory developed by Şahin, Şahin and Heppner (1993). In the 

evaluation of the data, descriptive statistics, Kolmogorov–Smirnov scatter test, t test, one way analysis 

of variance and to determine whether there was a difference between the variables post-hoc analysis 

were used. 
It was determined that 39.2% of the nurses working in emergency clinics were in the age group of 18-

25, 66.7% of them were female, 49.2% of them were undergraduate and 55.84% were working 

environment in the source of the problem. The total score averaged by the nurses from the Problem 

Solving Inventory was 81,33 ± 19.91. The problem solving ability with the educational status of the 

emergency nurses between statistical significance was found.The problem-solving skills of emergency 

nurses were found to be moderate. Averages of urgent and inevitable approach scores of nurses 

graduated from Health Vocational High School were found higher than nurses with associate degree 

and graduate degree. It has been determined that the educational situation affects problem-solving 

skills positively. 
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Bu araştırmanın amacı acil ve elektif cerrahi girişim geçiren hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 

anksiyete düzeyini ve hemşirelik bakım memnuniyet düzeyini belirlemek ve arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmektirTanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırmanın örneklemini 281 hasta oluşturdu. 

Araştırmanın verileri; hasta tanıtım formu, State-Trait Anxiety Inventory (STAI I-II) ve New casttle 

Hemşirelik Bakım Memnuniyet Ölçeği (NHBMÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotları, bağımsız değişkenlerde ise Mann Whitney U 

testi ve Kruskal Wallis H testleri kullanıldı.Araştırmaya katılan olguların % 54,40’ının kadın, yaş 

ortalamasının 35,10 ve yapılan cerrahi girişimlerin çoğunlukla ortopedi alanında olduğu saptandı. Acil 

(47,496±2,901) ve elektif (43,558±2,993) olguların ameliyat öncesi anksiyete puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görüldü (p<0,05). Hem acil hem de elektif olguların 

ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası anksiyete puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın 

olduğu saptandı (p<0,05). Anksiyete ile hemşirelik bakım memnuniyet ortalaması arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ise; hemşirelik memnuniyet düzeyi ile ameliyat sonrası STAI I puanı arasında r=-0,132 

ve STAI II puanı arasında r=-0,122 negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görüldü.-%13,2 ve STAI 

II puanı arasında -%12,2 oranında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu görüldü (p<0,05).  

Çalışmada acil ameliyata alınan hastaların elektif hastalara göre daha fazla anksiyete yaşadığı ve her 

iki grubun ameliyat öncesindeki anksiyete düzeylerinin ameliyat sonrasında anlamlı düzeyde azaldığı 

belirlendi. Ayrıca hemşirelik bakımından memnuniyet düzeyi arttıkça anksiyetenin azaldığı saptandı. 
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The purpose of this study is to determine the anxiety levels of the patients preoperatively and post-

operatively after emergency or elective surgery, and patients' nursing care satisfaction, and to evaluate 

the correlation between them. The sample of this descriptive and correlation investigating study 

consists of 281 patients. The data of the study was collected by the patient introduction form, State-

Trait Anxiety Inventory (STAI I-II), and Newcastle Satisfaction with Nursing Scales (NSNS). To 

evaluate the data descriptive statistical methods were used, and for the independent variables Mann 

Whitney U test and Kruskal Wallis H tests were made use of. 

It has been detected that 54.40% of the research subjects were women, that the age average was 35.10, 

and that the surgical interventions made were in the field of orthopedia.It has been seen a statistically 

significant difference between the preoperative anxiety scores of the urgent (47.496±2.901) and 

elective (43.558±2.993) subjects (p<0.05). It has been determined a statistically significant difference 

between the preoperative and postoperative anxiety scores of both the urgent and the elective subjects 

(p<0.05). Looking at the relation between anxiety and nursing care satisfaction average, it has been 

seen a negatively significant relation ofr=-0.132 between the nursing satisfaction level and STAI I 

score, andr=-0.122 between the STAI II score. 

In this study it was determined that the patients, who underwent emergency surgery experienced much 

anxiety compared to the elective patients, and that the anxiety levels decreased at the post-operative 

period significantly. Furthermore, it was observed that as the nursing care satisfaction increased, the 

anxiety decreased. 
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Literatür derlemesi türünde yapılan bu çalışmanın amacı, adölesan cerrahisi ve hemşirelik bakımının 

incelenmesidir. 

Adölesan çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemin özelliği çocukluktan yetişkinliğe 

geçişte hızlı fiziksel büyüme, cinsel gelişme ve psikososyal olgunlaşmanın eşlik ettiği büyüme ve 

gelişmenin çok hızlanmasıdır. Adölesanlar toplumda en sağlıklı bireyler olarak görülmelerine rağmen, 

ameliyat geçiren adölesan sayısı her geçen gün artmaktadır. Adölesan dönemde daha çok skolyoz, 

obezite, kulak burun boğaz, konjenital kalp hastalığı cerrahisi, plastik ve bariatik cerrahi ameliyatları 

yapılmaktadır. Adölesanlarda cerrahi işlem önemli derecede endişe ve zorlukları beraberinde 

getirmektedir. Bu endişe ve zorluklar adölesanların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel değişimleri 

adölesan dönemi boyunca yaşamalarından kaynaklanmaktadır. Perioperative hemşirelik bakım 

ihtiyaçları, adölesan hastaların neyi stresli hissettiklerinin belirlenerek, güvenli bir çevre sağlanmasını, 

olumlu ve başarılı cerrahi sonuçlara erişilmesini amaçlamaktadır. Adölesanların perioperatif bakım 

gereksinimlerinin saptanabilmesi için gelişim çağının özellikleri, adölesan değişimleri ve zorlukları, 

geç adölesan döneminin yaşantısı hemşireler tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir. Literatürde 

adölesanlarda ameliyat sonrası potansiyel anksiyete nedenleri; ağrı, oral alıma başlama süresi, 

bilinmezlik korkusu, beden imajının olumsuz etkilenmesi, bedeni üzerindeki kontrolünü kaybetme, 

anestezi alma süreci ve sonrası, ameliyat öncesi hazırlık, taburculuk süreci ve güven duyma 

gereksinimi konuları olduğu belirtilmektedir. Adölesanlarda ameliyatla ilgili bilgi vermeye 7-10 gün 

öncesinden başlanmalıdır. Adölesanın bireyselliğine saygı gösterilmeli, ebeveyn bakıma katılmalı 

ancak adölesanın soru sorması ve bilgi alması için hemşire ile yalnız kalması sağlanmalıdır. 

Adölesana gereksinimi olduğu ve tolere edebileceği kadar bilgi verilmelidir. Gerçekçi ve dürüst 

açıklamalar yapılmalı, ameliyata girecek diğer akranlarıyla tanıştırılmalı, güven duygusu 

oluşturulmalıdır. Ameliyat öncesi hazırlık sürecinin önemli bir parçasını oluşturan bilgilendirilmiş 

onam alma süreci de adölesan bakımında önemli bir yer tutmaktadır. Adölesanın tedaviyi kabul etme 

durumu “sağlık ekibi-adölesan-ana-baba/vasi” nin birlikte alacağı ortak karar ile mümkün 

olabilmektedir. Dünya Tıp Birliği’nin aldığı kararlar çerçevesinde, çocukların, ebeveyn ve/veya yasal 

temsilcileri ile birlikte tıbbi karara aktif biçimde katılmaya hakları olduğu kaydedilmiştir. Özellikle 

yetişkin çocuk (mature minors;) olarak adlandırılan 15-18 yaş grubunun, sağlık durumları ile ilgili 

tıbbi risk olmayan durumlarda, yararlı kararları alabilecekleri belirtilmektedir. Ameliyat sonrası 

süreçte hemşireler primer ve sekonder girişimleri uygularken, hasta savunucu rolleri devam 

etmektedir. Hemşirenin primer girişimleri genel olarak; ağrı kontrolü, hasta güvenliği ve gizliliğinin 

sağlanması, hasta eğitiminin devam etmesi ve güçlendirilmesi, taburculuk eğitimi iken; sekonder 

girişimleri, sakin ve güven verici bir ortamın sağlanması, gürültünün azaltılması, adölesanın soru 

sormasına izin vererek kontrol hissinin artırılması ve taburculuk sonrası bilgi verilmesini 

içermektedir.  

Hemşireler, adölesanların fizyolojik ve psikolojik özelliklerini bilerek ameliyat öncesi hazırlık ve 

bilgilendirilmiş onam sürecinde yol gösterici olmalı, eğitici ve danışmanlık rolünü kullanmalıdırlar. 

Böylece adölesanlarda ameliyat sonrası olumlu hasta sonuçları elde edilebilir. 
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The aim of this literature review examine adolescent surgery and nursing care. 

Adolescence is a term used for the transition period between childhood and adulthood.The importance 

of this period is the growth and development becoming fast along with the rapid physical growth, 

sexual development, and psychological maturation. Although they are seen as the healthiest members 

of the society, the number of adolescents who undergo an operation is increasing day by day. 

Scoliosis, obesity, ear-nose-throat, congenital heart disease surgeon, plastic and bariatric surgeries are 

mostly done surgeries in this period. Surgical operations for adolescents bring many difficulties along 

with it and it causes much worries. These difficulties and worries are arose from the physical, 

emotional, social, and cognitive alternations which are experienced throughout this period. 

Perioperative nursing care needs aim to provide positive and successful surgical results by detecting 

what makes an adolescent stressful, and ensuring a safe space. To stabilize the perioperative care 

needs of adolescents, characteristics of their developmental period, their adolescence changes and 

difficulties, and late adolescence period must be very well known to nurses. In the present researches, 

it is determined that the potential anxiety sources for adolescents after a surgery are pain, time to oral 

intake, fear of unknown, impairment of body image, loss of control over body, duration of anaesthesia, 

preparation for the surgery, discharge process, and need to feel safe. It is best to inform an adolescent 

about surgical operation 7-10 days before the surgery. Their individual beings must be respected; 

parents may attend to the care process, but they should be alone with the nurses when they want to get 

informed. Adolescents must get the information which they need and tolerate. Realistic and honest 

explanations must be used. They should get to meet other peers who will undergo an operation; their 

confidence must be built up. One of the eminent part of the preparation for a surgery is a consent taken 

from an informed person; and it plays a very prominent role in adolescent care. It is only possible for 

adolescents to give consent to the operation only if it is decided by “paramedic team – adolescent – 

his/her parents” together. World Medical Association states that it is adolescents’ right to actively join 

the decision process beside their parents and/or their legal representatives. It is explained that 

specifically mature minors (age group 15-18) might make useful decisions in the case of risk-free 

medical situations. In the post-surgical period, nurses continue to their patient-advocating roles as they 

process the primary and secondary initiatives. Primary initiatives are generally; pain control, 

guaranteeing patient’s safety and privacy, carrying patient’s practice on and empowering it, discharge 

process training; secondary initiatives are providing a calm and reassuring environment, decreasing 

the noise, allowing adolescent to ask questions to increase his/her need of controlling, and informing 

after the discharge process. 

Nurses should be aware of the physiological and psychological characteristics of adolescents and lead 

them in the surgical preparation process and informed consent, they should play the educator and 

consultant role to acquire positive patient outcomes. 
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Ağrı, bireyin yaşamını olumsuz etkileyen bir deneyimdir. Ağrının toplumda ortak bir dil kullanılarak 

ölçülmesi; uygulanan ağrı giderici işlemlerin etkinliğini değerlendirmek bakımından önemlidir. Ağrı 

yönetiminin etkin olup olmadığına karar verebilmek için ağrının geçerli bir ölçekle değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu yüzden etkin ağrı yönetiminin ilk basamağı ağrının uygun bir ölçek ile 

değerlendirilmesidir. Günümüzde ağrı değerlendirilmesinde tek ve çok boyutlu ölçekler 

kullanılmaktadır. Tek boyutlu ölçekler hastaların sayılar, kelimeler, yüz ifadeleri ya da renklerle 

bildirdiği ağrı şiddetini olabildiğince objektif hale dönüştürmeyi sağlamakta ve değerlendirmeyi hasta 

kendisi yapmaktadır. Tek boyutlu ölçekler arasında Sayısal Ağrı Ölçekleri (SAÖ), Sözel Kategori 

Ölçekleri (SKÖ), Görsel Kıyaslama Ölçekleri (GKÖ) ve Yüz Ağrı Ölçekleri (YAÖ) sayılabilir. Bu 

derlemede, ağrı şiddeti değerlendirilmesinde kullanılan bu tek boyutlu ağrı ölçekleri ile ilgili bilgi 

verilecektir.  
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Pain is an experience that negatively affecting individuals’ life. The measurement of pain using a 

common language in society is important in terms of assesment the impact of applied pain relief 

procedures. In order to be able to decide whether or not the pain management is effective, the pain 

must be assessed with a valid scale. Therefore the first step of effective pain management is evaluate 

of the pain with an appropriate scale. Nowadays, one-dimensional and multi-dimensional scales are 

used in assessing pain. One-dimensional scales enable the patient to convert the severity of pain 

reported by numbers, words, facial expressions or colors into as objective as possible, and the patient 

makes the assessment himself. One-dimensional scales include Numerical Rating Scales (NRS), 

Verbal Rating Scales (VRS), Visual Analoge Scales (VAS), and Facial Pain Scales (FPS). In this 

review, information about the one-dimensional pain scales used in assessing severity of pain will be 

given 
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Amaç: Ameliyat sonrası ağrı hastaların neredeyse tamamı için kaçınılmaz bir deneyimdir. Hastanın 

ağrısını değerlendirmek ve hastaya özgü bakım planlamak hastada ağrı nedeni ile ortaya çıkabilecek 

sorunları önlemek açısından önemlidir. Bu araştırma, ameliyat sonrası hemşirelerin akut ağrıya 

yönelik bakım uygulamalarını ve ağrı şiddetine etkisini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Araştırma 1 Nisan - 30 Haziran 2017 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin cerrahi 

kliniklerinde yürütüldü. Araştırmanın evrenini ameliyat sonrası dönemde olan yetişkin hastalar 

oluşturdu. Araştırmanın örneklemini, kesitsel olarak belirlenen 3 aylık sürede cerrahi kliniklerinde 

tedavi olan, akut ağrı tanısı konan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 194 hasta oluşturdu. Hastalar 

ameliyat sonrası kliniklere kabul edildikleri gün araştırmaya dahil edildi ve iki aşamalı veri toplama 

süreci 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci değerlendirme ile sonlandırıldı. Araştırma verileri, ilk 

aşamada, hastaların tanıcı özellikleri ve VAS ağrı ölçeğini içeren formla, ikinci aşamada tedavi ve 

bakım uygulamaları ve VAS ağrı ölçeğini içeren formla yüzyüze görüşme yöntemi ile toplandı. 

Hemşirelerin ağrı tanısına yönelik gerçekleştirdiği uygulamalara ilişkin bilgiler hemşirelik bakım 

planlarına ilişkin kayıtlardan elde edildi. Tanımlayıcı veriler sayı, yüzdelikler, ortalama ile, 

karşılaştırmalı analizlerde varyansların homojenliği Levene’s test ile, tekrarlı ölçümler arasındaki 

ilişki ANOVA ile test edilmiştir. Araştırmada Helsinki Bildirgesi etik kurallarına uyulmuş, ilgili 

kurum ve kişilerden izin alınmıştır.  

Bulgular: Araştırmamızda katılımcıların yaş ortalaması X :63,53±18,03 olup 18-92 yaş aralığındaydı. 

Hastaların % 59.3’ü kadın, % 83.0’ı evli, % 69.1’inin kronik hastalık bulunmakta, % 74.7’si genel 

anestezi altında ameliyat olmuştu. Ameliyat sonrası hastaların % 85.1’inde narkotik olmayan analjezik 

tedavisi, %9.8’inde narkotik analjezikler ve % 91.2’inde farmakolojik olmayan ağrı giderme 

yöntemlerine başvurulduğu saptandı. Başlangıçta ağrı şiddeti puan ortalamaları X :4.05±2.32 iken 24 

saat sonra X :4.96±2.65’idi. Hastaların öntestte ve sontestte ağrı şiddetlerinin yaş, cinsiyet, medeni 

durum, kronik hastalığın varlığı, uygulanan anestezinin türü, ameliyatın büyüklüğü, tedavi gördüğü 

klinik, hastanın ağrı ile başetme yöntemi, tedavi ve bakım uygulamaları ve farmakolojik olmayan ağrı 

giderme yöntemleri ile ilişkisinin olmadığı saptandı (p>0.05). bakımda yer alan farmakolojik olmayan 

ağrı giderme yöntemlerinin etkinliği tek tek incelendiğinde ise hastalarda sadece “nefes egzersizi 

yaptırılmış olmasının” ağrı şiddetinde fark oluşturduğu ortaya çıktı (p<0.05).  

Sonuç: Araştırmada hastaların ağrı şiddetlerinin ilk ölçümüne oranla son ölçümde artmış olması ağrı 

tedavi ve bakımında yetersizliği düşündürmüştür. Tedavi ve bakım uygulamalarının etkinliğinin 

artırılmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi önemlidir. 
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Aim: Postoperative pain is an inevitable experience for almost all patients. Evaluating the patient's 

pain and planning for patient-specific care is important in terms of preventing problems that may arise 

with patient pain. This study was conducted to determine the postoperative nurses' care for acute pain 

and its effect on pain severity. 

Method: The study was conducted between 1 April and 30 June 2017 in the surgical clinics of a state 

hospital. The study's universe consisted of adult patients in the postoperative. The sample of the study 

consisted of 194 patients who were treated at surgical clinics in a cross-sectional period of 3 months, 

were diagnosed with acute pain and volunteered to participate in the study. Patients were included the 

study in the postoperative within the day that they are admitted to the clinics and the two-stage data 

collection process was complated with a second evaluation performed 24 hours later. The study's data 

were collected a face-to-face interview method by using the form that containing of the patients' 

characteristics and VAS pain scale in the first stage and then, by the form that treatment and care 

practices and the VAS pain scale in the second stage. Information on practices performed by nurses 

for pain diagnosis was obtained from nursing care plans records. The data was tested by numbers, 

percentages, means; by the Levene's test for homogeneity of variances and by the ANOVA for 

relationship between repeated measures in comparative analysis. The Helsinki Declaration's code of 

ethics has been observed in the investigation and permission has been obtained from related 

institutions and persons. 

Results: The mean age of participants in our study was X : 63,53 ± 18,03 and was between 18-92 years 

of age. 59.3% of patients were female, 83.0% were married, 69.1% have a chronic illness, 74.7% were 

operated under general anesthesia. It were used 85.1% of patients nonopioid analgesics, 9.8% narcotic 

analgesics and 91.2% non-pharmacological pain relief methods in postoperative. At the beginning, the 

mean scores of pain severity were X : 4.05 ± 2.32 and after 24 hours X : 4.96 ± 2.65. It was determined 

that the pretest and posttest pain severity of the patients were not related to age, gender, marital status, 

presence of chronic illness, type of anesthesia, size of operation, treatment clinic, patient's way of 

coping with pain, treatment and care practices and non pharmacological pain relief methods (p > 

0.05). when the efficacy of non-pharmacological pain relief methods in the care is examined 

individually; only "breathing exercises" made the difference in pain severity (p <0.05).  

Conclusion: The increase in the patients' pain severity at the last measurement compared to the first 

measurement in the study suggests inadequacy of pain treatment and care. It is important to undertake 

studies aimed at increasing the effectiveness of treatment and care practices. 
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 P-9  AMELİYAT GEÇİREN HASTALARDA KONFOR DÜZEYİ VE ETKİLEYEN 
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Bu araştırma ameliyat geçiren hastalarda konfor düzeyi ve etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla 

yapılan tanımlayıcı tipte bir çalışmadır.Araştırma evrenini 1 Şubat 2016 – 30 Eylül 2016 tarihleri 

arasında ameliyat geçiren bireyler, örneklemi ise araştırma kriterini karşılayan ve araştırmanın amacı 

açıklanarak bilgilendikten sonra izin alınan 218 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında ‘’Hasta 

Tanıtım Formu’’ ve Perianestezi Konfor Ölçeği (PKÖ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS 23.0 paket programı ile tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ( Yüzde, Ortalama, Standart Sapma, 

Sıra Ortalama ) yanı sıra Kolmogorov-Smirnov, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri 

kullanıldı. İstatistiksel olarak p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

Ameliyat geçiren bireylerin konfor ölçeği puanı ortalaması 4,82±0,61 bulundu. Ameliyat geçiren 

bireylerin tanıtıcı özelliklerine göre konfor puanları karşılaştırıldığında erkek hastaların konfor 

düzeyinin kadınlardan yüksek olduğu ve daha önce ameliyat geçirmenin konfor düzeyini arttırdığı 

belirlendi (p<0,05). Ameliyat geçiren bireylerin hastalık ve ameliyata ilişkin özelliklerine göre konfor 

puanları değerlendirildiğinde, ameliyat tipine göre konfor puanları arasında anlamlı fark bulundu 

(p<0,05). Genel cerrahi ameliyatları içinde yer alan kolesistektomi ameliyatı geçiren hastaların konfor 

düzeyinin diğer ameliyatları geçiren hastalardan yüksek olduğu, hastaların ağrı düzeylerine göre 

karşılaştırma yapıldığında şiddetli ağrı çeken hastaların konfor düzeyinin düşük olduğu belirlendi 

(p<0,05).Çalışmada erkek hastaların konfor düzeyinin kadınlarınkinden daha yüksek olduğu önceden 

ameliyat geçirmiş olmanın konfor düzeyini arttırdığı, kolesistektomi ameliyatı geçiren hastaların diğer 

ameliyatlara göre daha konforlu olduğu belirlendi. Şiddetli ağrısı olan bireylerin konfor düzeyinin 

hafif ve orta düzeyde ağrısı olanlara göre daha düşük olduğu saptandı. 
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The purpose of this descriptive study was to determine the perianesthesia comfort levels of the patients 

undergone an operation and affecting the factors.  

Research population included persons undergone operation between 1st February - 30th September 

2016, while research sample included 218 patients meeting research criteria and informed on research 

aim and consented therefor. Data were collected with "Patient Identification Form" and Paranesthesia 

Comfort Questionnaire (PCQ). To evaluate the data, SPSS 23.0 packaged software and descriptive 

statistical methods (percentage, average, standard deviation) as well as Kolmogorov-Smirnov, Mann 

Whitney U and Kruskal Wallis tests are used. Statistical value of p<0.05 was accepted as significant. 

Comfort scale point average of the patients undergone operation was seen as 4,82±0,61. Among the 

groups in which the descriptive features of the patients undergone operation were compared, it was 

stated that comfort level of male patients were high and undergoing an operation previously increased 

comfort level (p<0,05). Among the groups compared according to disease and operation of the 

patients undergone operation, comfort score with respect to the operation type - while analyzing - were 

found significantly (p<0,05). It was also stated that comfort level of patients undergone 

cholecystectomy operation which one of the general surgery operations are high and the patients 

having severe pain levels have low comfort level while the patients were compared as to their pain 

levels (p<0,05). 

In the study, it was determined that the comfort level of male patients was higher than that of women 

and that the patients who had undergone cholecystectomy surgery were more comfortable than those 

of other operations. The level of comfort of individuals with severe pain was found to be lower than 

those with mild and moderate pain.  
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P-10  AMELİYAT KORKUSU HASTALARI UYUTMUYOR MU? 
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Bu araştırma elektif cerrahi hastalarının yaşadıkları cerrahi korku düzeyi ile gece uyku durumları 

arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütüldü.  

Araştırmanın evrenini; Türkiye’de bulunan bir üniversite hastanesindeki cerrahi kliniklerde Ekim 

2016- Ocak 2017 tarihleri arasında elektif cerrahi geçiren 146 hasta oluşturdu. Verilerinin 

toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Richard-Campbell Uyku Ölçeği (RCUÖ)” ve “Cerrahi Korku 

Ölçeği (CKÖ)” kullanıldı. Hastaların CKÖ toplam puan ortalaması 42.57±25.40, RCSQ toplam puan 

ortalaması 46.90±32.50 olarak bulundu. CKÖ-K, CKÖ-U alt boyut puan ortalamaları ve toplam puan 

ortalaması ile Richard-Campbell Uyku Ölçeği’nin toplam puan ortalaması arasında negatif yönde 

güçlü bir korelasyon olduğu belirlendi. (p<0.01).  

Bu sonuçlar doğrultusunda ameliyat olacak bireylerin korku düzeyleri belirlenerek, ameliyat öncesi 

hazırlık ve eğitim programlarına korku ile etkili başetme yöntemlerinin eklenmesi önerilebilir.  
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P-10  DOES THE FEAR OF SURGERY PREVENT PATIENTS FROM SLEEPING? 
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This study intended to determine the correlation between elective surgery patients’ degree of surgical 

fear and their states of night sleep.  

The population of the study included 146 patients who underwent elective surgeries in the surgery 

clinics of a university hospital in Turkey between October 2016 and January 2017. The study data 

were collected using a personal information form, the Richard-Campbell Sleep Questionnaire (RCSQ), 

and the Surgical Fear Questionnaire.  

The patients' mean score on the Surgical Fear Questionnaire was 42.57±25.40, and on the RCSQ was 

46.90±32.50. There was a strong negative correlation between the subdimension mean scores and the 

total mean score on the Surgical Fear Questionnaire (Long Term and Short Term) and the total mean 

score on RCSQ (p<0.01).  

The researcher suggests that these results should be used to determine an individual’s level of fear 

related to upcoming surgery; effective methods for coping with fear should be included in pre-surgery 

preparation and training programs. 
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Bu çalışma, hemşirelerin ameliyat öncesi dönemde hasta eğitimi ve bilgilendirme işlevini yapma 

durumunu incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı ve uygulandı. 

Araştırmanın evrenini, 6 Ocak - 31 Mart 2015 tarihleri arasında, İstanbul ili Avrupa yakasında 

bulunan 10 hastanenin genel cerrahi servislerinde çalışan 194 hemşire oluşturdu. Araştırmaya 

başlamadan önce araştırmanın yapılabilmesi için gerekli etik ve yasal izinler alındı. Veri toplama 

araçları uygulanmadan önce hemşirelere, araştırmanın amacı ve içeriği hakkında bilgi verildi ve 

hemşirelerden sözel ve yazılı izin alındı. Araştırma planlanırken örneklem seçimine gidilmeyip, 

evrenin tamamına ulaşmak hedeflendi. Verilerin toplandığı süreçte aktif çalışan, izinli/raporlu 

olmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 163 hemşire araştırmanın örneklemini oluşturdu. 

Veriler, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan “Veri Toplama Formu” kullanılarak 

toplandı. Araştırma sonucunda elde edilen veriler; Pearson Ki kare test ve Fisher Freeman Halton test 

kullanılarak değerlendirildi. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin %65’inin lisans mezunu; yaş ortalamalarının 30,29±7,20 olduğu; bir 

günde ortalama 18,93±6,25 hastaya bakım verdikleri belirlendi. Hemşirelerin tamamı ameliyat öncesi 

hasta eğitimi ve bilgilendirme yaptıklarını; %77,3’ü güncel gelişmeleri izlediklerini ifade etti. Sağlık 

meslek lisesi mezunu, bakım verdiği hasta sayısı 10 ve altında olan ve çalıştıkları birimde hasta 

eğitimi yapabilmek için uygun özelliklerde ortama sahip olan hemşirelerin “eğitim ve bilgilendirme 

işlevini olması gerektiği şekilde yerine getirdiğini düşünme” oranının anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptandı (p<0,05). Eğitim ve bilgilendirme işlevini olması gereken şekilde yerine getirmediğini 

düşünen (%49,7) hemşirelerin, %47,1’i hasta sayısının çok fazla olduğunu; %31,3’ü eğitim ve 

bilgilendirme yapmak için zaman olmadığını gerekçe olarak belirtti. 

Sonuç olarak, genel cerrahi servislerinde çalışan hemşirelerin çoğunlukla ameliyat öncesi ve sonrası 

döneme ilişkin hasta eğitimi ve bilgilendirme yaptığı, ancak yarıya yakın bir oranda eğitimi doğru 

zamanda yapmadığı; çoğunluğun süreci kullanmalarına karşın, öğretme-öğrenme sürecini 

etkileyebilecek faktörleri yeterince dikkate almadığı; yarısının da ameliyat sırası döneme ilişkin eğitim 

ve bilgilendirme yapmadığı saptandı.  
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This study was planned and conducted as descriptive to investigate the status of function of nurses to 

provide patient education and information within the pre-operative period. 

Target population of the study consisted of 194 nurses who were employed at the general surgery units 

of 10 hospitals located in the European Side of the City of Istanbul from 6 January to 31 March 2015. 

The ethics and legal permissions required to conduct the study were received before the study began. 

Before the data collection tools were applied, the nurses were informed about the purpose and content 

of the research and verbal and written permission was obtained from the nurses. Within the planning 

period the study, selection of samples was not preferred, and reaching all of the target population was 

aimed. The research sample was consisted of 163 nurses who were actively employed within the 

period of gathering data, who were not on leave/on sick leave and accepted to participate in the 

survey. The data were collected using the "Data Collection Form" created by the researcher. The data 

obtained at the result of the study was evaluated using the Pearson's Chi-Square test and Fisher-

Freeman-Halton test. 

It was determined that 65% of the participant nurses had a license-degree and their average age was 

30.29±7,.0, and they provided care to average 18.93±6.25 patients. All of the nurses specified that they 

provide pre-operative patient education and information and 77.3% of them specified that they follow 

up the current developments. It was found that the ratio of "thinking of that they are fulfilling the 

education and information functions as they are supposed to be" of the nurses who graduated from 

health vocational high schools and whose number of patients they provide care was below 10 and who 

have an environment with features appropriate for providing patient education in the units they work 

in, was significantly high (p<0.05). 47.1% of the nurses who do not think that they are not fulfilling 

the education and information functions as they are supposed to be (49.7%) specified that the number 

of patients are too much and 31.3% of them specified that there was no time for providing education 

and information.  

As a result, it was found that nurses who were employed in general surgery services mostly provided 

patient education and information related to preoperative and postoperative period, but at a rate close 

to half of them did not provide education at the right time; in spite of that they used patient education 

process, they didn’t sufficiently take into account factors that may affect the teaching-learning process; 

also half of them didn’t provided patient education and information regarding the perioperative 

period.  
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Bu araştırma ameliyat öncesinde yaşanan anksiyetenin sağlık algısı üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmaktadır. 

Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırma Haziran 2017-Eylül 2017 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi 

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapıldı. Araştırmanın evrenini cerrahi kliniklerde yatan tüm yetişkin 

hastalar oluşturdu. Örneklemi ise veri toplama tarihleri arasında klinikte bulunan, araştırmaya 

katılmayı kabul eden, anketin uygulandığı gün içinde ameliyat olacak olan, iletişim sorunu olmayan ve 

olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilen 129 hasta oluşturdu. Veri toplama aracı olarak 

araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ve “Algılanan Sağlık Ölçeği” kullanıldı. Verilerin 

analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Ki Kare, bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U 

testi, Kruskal Wallis Varyans Analizi ve ANOVA kullanıldı. 

Bu araştırmada yaş ortalaması 40.33±18.15 olan hastaların, %64.0’inın kadın, %70.1’inin evli, 

%33,0’ının ilkokul mezunu, %77.0’ının çalışmadığı, %62.0’ının maddi durumunun orta düzeyde 

olduğu ve %76.0’nın kronik hastalığı bulunduğu belirlendi. Araştırmaya katılan hastaların ameliyat 

olmaya ilişkin yaşadıkları anksiyete düzeyi ortalaması 5.25±2.75 olarak saptandı. Araştırmaya katılan 

hastaların %34.9’nun sağlık durumlarını orta düzey olarak algıladıkları belirlenmiştir. Hastaların 

ameliyat öncesinde yaşadıkları anksiyete düzeylerinin sağlık algısı üzerinde etkisi olduğu belirlendi 

(p=0.00). Kadın, herhangi bir işte çalışmayan, kronik hastalığı bulunan ve maddi durumu kötü olan 

bireylerin ameliyat öncesi anksiyete düzeyleri istatistiksel olarak önemli derecede daha yüksek 

bulundu (p<0.05). Evli, okuryazar olmayan ve kronik hastalığı bulunmayan bireylerin sağlıklarını 

diğer gruplara göre önemli derecede daha iyi algıladıkları saptandı (p<0.05). Hastaların diğer tanıtıcı 

özellikleri ile ameliyat öncesi anksiyete ve sağlık algıları arasında istatistiksel açıdan önemli bir 

farklılık bulunmadı (p>0.05). 

Bu araştırma sonucunda ameliyat öncesinde yaşanan anksiyete düzeyinin sağlık algısı üzerinde etkisi 

olduğu belirlendi (p=0.00). Anksiyete düzeyi yüksek olan bireylerin sağlıklarını kötü olarak 

algıladıkları belirlenmiştir. Yapılan kimi çalışmalar, bireyin subjektif sağlık değerlendirmesinin, 

mortalitenin önemli bir belirleyeni olduğunu ve öz bakım ve korunma davranışlarını göstermeyerek 

bedensel sağlığı da etkilediğini göstermiştir. Ameliyat sonrasında iyileşmenin daha kolay olabilmesi 

için kişinin sağlığını daha iyi algılaması gerekmektedir. Ameliyat öncesi anksiyetenin azaltılmasının 

sağlık algısını olumlu yönde geliştireceği görülmektedir. Bu nedenle hemşireler ameliyat öncesinde 

hastaların anksiyete yaşama durumlarını sorgulamalı, anksiyeteyi ortadan kaldıracak teknikleri bilmeli 

ve bu konuda hastalara danışmanlık vermelidir. 
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This study was conducted to determine the effect of anxiety on the perception of health before 

surgery.  

This descriptive and correlational study was carried out between June 2017 and September 2017 at the 

Inonu University Turgut Ozal Medical Center. The study's universe consisted of all adult patients 

lying in surgical clinics. The sample consisted of 129 patients who were clinically included in the data 

collection dates, who agreed to participate in the study, who would be operated during the day of the 

survey, who had no communication problems and were randomly selected by random sampling. The 

questionnaires developed by the researchers and the "Perceived Health Scale" were used as data 

collection tools. Mean, standard deviation, Chi square, t test in independent groups, Mann Whitney U 

test, Kruskal Wallis Variance Analysis and ANOVA were used in the analysis of the data. 

It was determine that 64.0% of the patients were female, 70.0% were married, 33.0% were primary 

school students, 77.0% were not working, 62.0% had moderate financial status and 76.0% had chronic 

disease whose mean age was 40.33±18.15. The mean anxiety level of the patients who participated in 

the study regarding to the operation was found to be 5.25 ± 2.75. It was determined that 34.9% of the 

patients participating in the study perceive their health status as moderate. It was determined that the 

anxiety levels experienced by the patients before the surgery had an effect on the health perception (p 

= 0.00). Pre-operative anxiety levels of the women, those who did not work at all, who had chronic 

illnesses and who had poor financial status, were statistically significantly higher (p <0.05). It was 

found that individuals who were married, illiterate and who had no chronic illnesses perceived their 

health better at a significant level than the other groups (p <0.05). There were no statistically 

significant differences between pre-operative anxiety and health perceptions of the patients (p> 0.05). 

The results of this study indicated that pre-operative anxiety level had an effect on health perception (p 

= 0.00). It has been determined that individuals with high anxiety levels perceive their health as bad. 

Some studies have shown that subjective health assessment of an individual is an important 

determinant of mortality and also affects bodily health by not showing self-care and prevention 

behaviors. In order to be able to heal more easily after surgery, it is necessary to better perceive the 

health of the person. Decreasing preoperative anxiety appears to improve health perception in the 

positive direction. For this reason, the nurses should question the patient's' anxiety situations before 

the surgery, know the techniques to remove the anxiety from the patients, and counsel the patients in 

this regard. 
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Ameliyat sonrası bulantı kusma (ASBK); mide bulantısı ile ifade edilen, cerrahi süreci olumsuz 

etkileyen fizyolojik bir tepkidir ve ameliyat sonrası ilk 24 saat içerisinde meydana gelir. Günübirlik 

cerrahi ise hastanın giriş, cerrahi işlem ve taburculuk sürecinin aynı gün içerisinde olmasıdır. Ameliyat 

sonrası 24 saat içerisinde günübirlik cerrahi geçiren hastalarda sık karşılaşılan ve taburculuğu 

etkileyen ASBK, değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Konu ile ilgili “postoperative nausea and vomiting in ambulatory surgery”, “postoperative nausea and 

vomiting in day surgery” ve “postoperative nausea and vomiting and nursing” anahtar kelimeleri 

kullanılarak EBSCO, PubMed, Web of Science, Cochrane, Scopus ve Science Direct veri tabanlarında 

tarama yapılmış, 2007-2017 yılları arasında yapılan ve araştırma kriterlerini sağlayan çalışmalar 

araştırmaya dahil edilmiştir.   

4995 araştırmaya ulaşılmış ve kriterleri sağlayan 10 araştırma değerlendirilmiştir. Aromaterapinin 

ASBK’yı önlemede etkili bir yolduğu sonucuna varılmıştır. Günübirlik cerrahi hastalarında yaklaşık 

%42 oranında ASBK görülmüştür. Hemşirelik bakım süresi ASBK yaşayan hastalarda yaklaşık 82 

dakika saptanmışken, ASBK yaşamayan hastalarda 68 dakika olarak saptanmıştır. ASBK görülen 

hastalarda ASBK görülmeyen hastalara göre hasta başına 75 $ daha fazla maliyet harcandığı 

saptanmıştır. Günübirlik cerrahi hastalarında sigara içmeme, taşıt tutma öyküsü ve ameliyat öncesi 

anksiyete ile ASBK arasında ilişki olduğu saptanmıştır.  

Ameliyat öncesi akupressure kullanımının ASBK açısından yüksek risk taşıyan hastalarda 

kullanılabileceği belirtilmektedir. Günübirlik cerrahi hastalarında cinsiyet ve yaşın ASBK’nın 

belirlenmesinde en önemli belirleyiciler olduğu belirtilmektedir. ASBK görülme sıklığını arttıran risk 

faktörlerinin ameliyat öncesi dönemde belirlenmesi önerilmektedir.  
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Postoperative nausea and vomiting (PONV); It is a physiological response expressed by nausea, which 

negatively affects the surgical process, and occurs in the first 24 hours after surgery. On the other 

hand, day surgery is the same day of the patient's entrance, surgical procedure and discharge. PONV, 

which is frequently encountered in patients who underwent day surgery within 24 hours after surgery, 

affects discharge and is an important issue that needs to be assessed. 

We used the key words "postoperative nausea and vomiting in ambulatory surgery", "postoperative 

nausea and vomiting in day surgery" and "postoperative nausea and vomiting and nursing" in EBSCO, 

PubMed, Web of Science, Cochrane, Scopus and Science Direct databases were searched and studies 

conducted between 2007-2017 that fulfilled the research criteria were included in the research.  

4995 surveys were reached and 10 surveys were evaluated to determine the criteria. Aromatherapy 

was the effective way to prevent PONV. Approximately 42% of PONV cases were seen in ambulatory 

surgery patients. The duration of nursing care was found to be approximately 82 minutes in patients 

with PONV and 68 minutes in patients without PONV. Patients with PONV were found to cost $ 75 

more per patient than patients without PONV. It was determined that there was an association between 

PONV and non-smoking, mot,on sickness story and preoperative anxiety in ambulatory surgery 

patients.  

It is stated that preoperative acupressure may be used for patients with high risk of PONV. It is stated 

that gender and age are the most important determinants of PONV in ambulatory surgery patients. It is 

suggested that risk factors that increase the frequency of PONV should be determined in the 

preoperative period 
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Müzik terapi uygulanması, kullanılması ucuz doğal bir girişimdir, yan etkileri yoktur ve fiziksel, 

psikolojik, sosyal, emosyonel ve manevi iyileşmede etkin bir role sahiptir. Müzik terapi, özellikle 

yoğun bakım, koroner bakım, kanser bakımı, doğum salonları, geriatri klinikleri, palyatif bakım ve 

ayaktan bakım üniteleri gibi pek çok sağlık bakım alanında kullanılmaktadır. Müzikterapinin insan 

üzerindeki etkisinin çok yönlü olması tedavide de kullanılmasına neden olmuştur. Bu nedenle bu olgu 

sunumunda ameliyat sonrası derlenme ünitesinde uygulanan müzikterapinin ağrı ve anksiyete 

deneyimi ve puan ortalamalarına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Olguda şiddetli karın ağrısı, bulantı- kusma şikayetleriyle İzmir ilinde bir kamu hastanesinin acil 

servisine başvuran 62 yaşındaki erkek hasta değerlendirilmiştir. Hastanın 8 yıldır hipertansiyon 

hastalığı mevcuttur. Ameliyat öncesi tansiyonu 197/110 mmHg bulunmuştur. Öyküsünde 10 yıl önce 

geçirilmiş inguinal herni ve 4 yıl önce geçirilmiş apandektomi ameliyatları bulunmaktadır. Yapılan 

tetkikler sonrası safra kesesinin perfore olduğu düşünülen hasta gece acil olarak ameliyata alınmıştır. 

Ameliyat sonrasında gece yaklaşık 6 saat derlenme odasında izlenen hastaya bir saat aralıklarla, 

literatürde gece yarısı ve seher zamanları etkili olduğu bildirilen sefa, neşe, iç huzuru ve rahatlık veren 

ve gevşemeyi sağlayıcı etkisi olan Rast Makamı müziği 20 dakika boyunca toplam 5 kez kulaklıkla 

dinletilmiştir. Olgunun ağrısı sayısal ağrı skalasıyla, ameliyat öncesinde, müzikoterapi sonrası 

derlenme ünitesinde ve 6 saat sonra serviste değerlendirilmiştir. Derlenme odasında olgunun 

anksiyetesi dezoryante olması nedeniyle değerlendirilememiştir. Anksiye Spielberger Durumluk 

Kaygı Ölçeği (STAI form TX-1) ile değerlendirilmiştir.  

Ameliyat öncesi olgunun ağrısı sayısal ağrı skalasıyla ortalama 7 yüksek puan, derlenme odasında 

ortalama 1-2 düşük puan, müzikterapi sonrası serviste ortalama 2 düşük puan olarak 

değerlendirilmiştir. Anksiyete puanı ameliyat öncesi 56.00 olarak yüksek, müzikterapi sonrası serviste 

32.00 puan olarak düşük düzeyde bulunmuştur. Ameliyat öncesi hipertansif seyreden hasta ameliyat 

sonrası servisteki dönemde normotansif izlenmiştir. Serviste olguya müzikterapi deneyimini 

değerlendirmek amacıyla derlenme odasıyla ilgili hatırladıkları sorulduğunda; “Çok güzel ses ve 

müzikler duydum”, “ Dinlediklerim beni sakinleştirdi”, “Müzik, hayal etme gücümü arttırdı”, 

“Dinlediğim zaman başka şeyler düşünmeye başladım”, “ Müzik dinlerken hiç ağrı hissetmedim”, 

“Müzik hiç bitsin istemedim”, “Müzikler beni gençlik yıllarıma götürdü”, şeklinde cevaplar verdiği 

görülmüştür.  

Literatürde müzikterapinin yoğun bakım hastaların ağrı şiddetinin ve anksiyete düzeyinin azalmasında 

etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Olgumuzda da müzikterapinin ağrı ve anksiyeteyi 

ameliyat öncesi döneme göre ameliyat sonrası dönemde azalttığı deneyimlenmiştir. Bu olgu 

sunumunun ucuz, kolay ve etkili bir yöntem olan müzikterapinin derlenme ünitesinde çalışan 

hemşireler tarafından kullanılması yönünden örnek oluşturacağı ve yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
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Music therapy is an inexpensive natural attempt to use, has no side effects, and has an active role in 

physical, psychological, social, emotional and spiritual healing. Music therapy is used in many health 

care areas, especially intensive care, coronary care, cancer care, delivery rooms, geriatric clinics, 

palliative care and remote care units.The multifaceted effect of music therapy on humans has also led 

to its use in therapy. Therefore, in this case report, it was aimed to evaluate the pain and anxiety 

experience and the effect of the score on the average of the musical therapies applied in the 

postoperative care unit. 

A 62-year-old male patient was referred to the Emergency Department of a public hospital in the 

province of Izmir with complaints of severe abdominal pain, nausea and vomiting. The patient has had 

hypertension for 8 years. Preoperative preoperative tension was found 197/110 mmHg. There were 

inguinal hernia 10 years ago and appendectomy operations 4 years ago.Patients considered at the end 

of tests performed that night were perforated gallbladder surgery as an emergency.After the surgery, 

the patient is monitored in the recovery room for about 6 hours at night at one hour intervals in the 

literature reported to be effective in times of midnight and dawn, enjoyment, joy, inner peace and 

comfort and relax which influence the provider to give Rast makam music were listening with 

headphones 5 times for a total of 20 minutes.The pain of the patient was assessed by numerical pain 

scale, preoperatively, in postoperative care unit after musıc therapy, in service after 6 hours. Anxiety 

in the postoperative care unıt was not assessed due to lack of orientation.Anxiety was assessed using 

the Spielberger State Anxiety Inventory (STAI form TX-1). 
Preoperative pain was evaluated as 7 high scores on the numerical pain scale, 1-2 low scores on the 

postoperative care unit, and 2 low scores on the post-musical performance in service.The score of 

anxiety was found to be high as 56.00 before the surgery and as low as 32.00 points in service after the 

music therapy. Preoperative hypertensive patient was observed normotensive during postoperative 

period. In order to assess the experience of the music therapy in postoperative care unıt to patients in 

the service when asked about what he remembers; “I heard music and beautiful voice”,“ it calmed me 

that I have heard,“Music, I upped the power to imagine”,“I started to think of other things when I'm 

listening to”,“ I didn't feel any pain while listening to music”,“don't want to end the Music”,“Music of 

my youth it took me years”, it is apparent that in the form of answers. 
In the literature, music therapy reveals that it is an effective method for decreasing the pain level and 

anxiety level of intensive care patients.We have also experienced music therapy reduces pain and 

anxiety in the postoperative period according to the preoperative period.This case report is thought to 

be an example and benefit for the use of cheap, easy and effective method of music therapy by nurses 

working in the postoperative care unit. 
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Ameliyat sonrası erken dönemde sık görülen komplikasyonlardan biri bulantı ve kusmadır. Bulantı ve 

kusmanın gelişmesine hastaya, anesteziye ve cerrahi girişime bağlı risk faktörleri neden 

olabilmektedir. Ameliyat sonrası dönemde bulantı ve kusma oranı risk taşımayan cerrahi hastalarında 

% 20-30, yüksek riskli cerrahi (ortopedi, kalp-damar, beyin cerrahi gibi) hastalarında ise % 70-80’dir. 

Ameliyat sonrası dönemde bulantı ve kusmanın yönetiminde ilaç tedavisi ile birlikte ilaç dışı tedavi 

yöntemleri de kullanılmaktadır. İlaç dışı tedavi yöntemleri arasında yer alan egzersiz, masaj, hipnoz, 

akupunktur, transkutanöz elektriksel sinir uyarımı, akupresür ve aromaterapi sık kullanılmaktadır. 

Aromaterapi; bitkilerde bulunan uçucu (esansiyel) yağların masaj, inhalasyon ya da oral yolla 

uygulandığı tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinden biridir. Aromaterapide genellikle lavanta, 

nane, zencefil, çay ağacı, okaliptüs, biberiye, sedir, kekik gibi bitkiler uygulanmaktadır. Son yıllarda 

aromaterapi ameliyat sonrası dönemde bulantı ve kusmanın giderilmesinde rahatlatıcı etkisi, kolay 

uygulanabilmesi, noninvazif ve ucuz olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak literatürde konuyla 

ilgili olarak çalışmaların değerlendirildiği sınırlı sayıda sistematik derlemeye bulunmaktadır. Bu 

çalışma ameliyat sonrası dönemde bulantı ve kusmanın giderilmesinde aromaterapi kapsamında 

kullanılan bitkiler ve bunların etkinliğini değerlendiren çalışmaları sistematik olarak incelemek 

amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmanın evrenini Haziran 2017–Temmuz 2017 tarihinde “CINAHL Plus”, “Medline”, “Clinical 

Keys”, “Sciences Direct” veri tabanları ile “Google Scholar” kaynaklarından taranarak ulaşılan 584 

makale oluşturmuştur. İncelemede “postoperative term”, “nausea and vomiting”, “aromatherapy”, 

“aromatherapy use”, aromatherapy oils” anahtar kelimeleriyle, son on yılda yayınlanmış (Ocak 2007- 

Temmuz 2017), yayın dili İngilizce olan, erişkin hastalarla yapılan, tam metnine ulaşılabilen ve 

ameliyat sonrası bulantı-kusma tedavisinde kullanılan makaleler seçilmiştir. Araştırma kriterlerini 

karşılayan toplam 14 çalışma incelemenin örneklemini oluşturmuştur. 

İncelenen makaleler tek körleme veya çift körleme randomize kontrollü ya da deneysel araştırma 

deseninden oluşmaktadır. İncelenen çalışmaların 11’inde aromaterapi inhalasyon ve 3’ünde oral yolla 

uygulanmıştır. Çalışmaların 5’inde aromaterapi olarak sadece zencefil, 5’inde sadece nane ve 4’ünde 

ise nane, zencefil, lavanta, kakule bitki karışımlarının uçucu yağ formları kullanılmıştır. Çalışmaların 

tamamında aromaterapinin etkinliği “Görsel Analog Bulantı-Kusma Skalası” kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Sistematik incelemelerde aromaterapi uygulaması ile hastaların ameliyat sonrası 

dönemde bulantı ve kusmanın oranının ve antiemetik ilaç gereksiniminin azaldığı saptanmıştır.  

Özellikle zencefil, nane ve lavantanın tek başına ya da karışım şeklinde uygulandığı aromaterapinin 

ameliyat sonrası dönemde bulantı ve kusma görülme oranını azaldığı saptanmıştır. Bu konuyla ilgili 

randomize kontrollü çalışmaların sayıca artırılması ve daha büyük örneklem gruplarında uygulanması 

önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Aromaterapi, Ameliyat Sonrası Dönem, Bulantı, Kusma,  
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One of the common complications in the early postoperative period is nausea and vomiting. The 

development of nausea and vomiting can be caused by risk factors related to the patient, anesthesia 

and surgical intervention. The rate of postoperative nausea and vomiting for surgical patients without 

any risk is 20-30% where as it is 70-80% for high risk surgical patients (orthopedics, cardiovascular, 

neurosurgery etc.). Non-pharmacologic therapy methods are also used for postoperative nausea and 

vomiting as well as medication. Exercise, massage, hypnosis, acupuncture, transcutaneous electrical 

nerve stimulation, acupressure and aromatherapy that are included in non-pharmacologic therapy 

methods, are frequently used. Aromatherapy is a method of after treatment or alternative treatment 

where essential oils of herbs are applied either through massage or inhalation or orally. Generally 

herbs of lavender, peppermint, ginger, tea-tree, eucalyptus, rosemary, cedar and thyme are used in 

aromatherapy. Lately aromatherapy is preferred during postoperative term to clear up nausea and 

vomiting due to its relaxing effect, ease of application, none-invasive features and since they are 

economic. However, in literature there are limited numbers of systematic reviews where the studies on 

this issue are assessed. This study is conducted in order to systematically review any studies that 

assess the herbs used in aromatherapy and their efficiency within the scope of clearing up nausea and 

vomiting during postoperative term. 

The sample of the study comprised of 584 articles that are accessed through browsing databases of 

“CINAHL Plus”, “Medline”, “Clinical Keys”, “Sciences Direct” and sources of “Google Scholar” 

between June and July 2017. The keywords of “postoperative term”, “nausea and vomiting”, 

“aromatherapy”, “aromatherapy use”, “aromatherapy oils” were used to scan articles that were 

published in English in the last decade (January 2007-July 2017) and related to the studies conducted 

on adult patients, full text of which could be accessed and related to treatment of nausea and vomiting 

in the postoperative term. 14 studies that were compliant with the criteria of the research constituted 

the samples of the review. 

Reviewed articles had patterns of unilateral or bilateral blind randomized controlled trials or 

experimental research. In 11 of the reviewed studies aromatherapy was applied through inhalation and 

in 3 of them it was applied orally. For aromatherapy in 5 of these studies only ginger was used, in 5 of 

them only peppermint was used and in 4 of them essential oil form of peppermint, lavender, 

cardamommixtures were used. In all studies the effectiveness of the aromatherapy were assessed by 

using “Visual Analog Nausea-Vomiting Scale”. During systematic review it was determined that the 

rate of nausea and vomiting and antiemetic medication requirements of the patients decreased in 

postoperative after application of aromatherapy.  

It was determined that aromatherapy decreased nausea and vomiting prevalence during postoperative 

term when particularly ginger, peppermint and lavender are used separately or together as a mixture. It 

is recommended that the number of randomized controlled studies on this issue to increase and to be 

conducted with larger size of sample groups. Keywords: Aromatherapy, Postoperative Term, Nausea, 

Vomiting.  
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P-16 AMELİYAT SONRASI HIZLANDIRILMIŞ İYİLEŞME UYGULAMALARINDA 
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ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) cerrahi hastanın bakımına yönelik multimodal, çok 

disiplinli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, Avrupa’da ERAS, Amerika’da ise hızlandırılmış süreç (fast 

track) olarak adlandırılmaktadır. Kehlet’in 1990'larda yaptığı çalışmalar bu protokolün oluşmasında 

temel taşları oluşturmuş ve ilk olarak kolorektal cerrahi için uygulanmaya başlanmıştır¹. ERAS 

protokolü zamanla birçok cerrahi birim tarafından uygulanmaya başlanmıştır, bir hastanın ameliyat 

öncesinde poliklinikte başlayan ve taburcu olmasıyla birlikte evinde sonuçlanan yolculuğun tamamı 

ile ilgili değişiklikler önerir. ERAS protokolünün temel amacı; cerrahi travmaya bağlı metabolik stresi 

azaltırken, fonksiyonların kısa zamanda normalleşmesine destek olarak, mümkün olan en kısa 

zamanda normal aktiviteye dönmeyi sağlamaktır² ERAS protokolü hastanın cerrahi sonrası iyileşme 

döneminin hızlandırılması için birlikte çalışan ve ameliyat sürecinin farklı basamaklarında görev alan, 

multidisipliner (cerrahlar, anestezistler, hemşireler, fizyoterapistler ve diyetisyenler) bir ekip yaklaşımı 

gerektirmektedir4,5,6. Bu ekipte, sıklıkla koordinatör rolünde Avrupa’da hemşire, Amerika’da ise 

doktor asistanı görev almaktadır3. Bu derlemenin amacı, ERAS ekibinde ERAS koordinatörü olarak 

görev alabilen hemşirenin ERAS programının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, uygulanması ve 

sürdürülebilmesindeki rölünü, görevini ve sorumluluklarını açıklamaktır. ERAS koordinatörü 

hemşirenin rolleri7,8,9: 1.Literatürü ve kanıta dayalı uygulama kılavuzlarını gözden geçirme: Hemşire 

koordinatörün ilk görevi cerrahi prosedürün literatür taramasıdır. Kanıta dayalı uygulama, herhangi bir 

bakım uygulamasının temeli olmalıdır. Hemşire koordinatörün kanıta dayalı uygulamayla desteklenen 

tavsiyeleri, ekipte fikir birliğine ulaşmada ve uygulamalarda değişikliği sağlamada etkilidir. 2. 

Uygulamaların kabulünde etkin olma: Hemşire koordinatörün önemli bir görevi, bakım yollarının ve 

prosedürlerin onaylanıncaya kadar aşamalardan geçmesini sağlamaktır. ERAS ekibinin oluşturduğu 

prosedürlerin uygulama öncesi yetkili birimler tarafından onaylanması gerekmektedir. 3. Hasta eğitim 

materyali oluşturma: Hastanın ameliyat öncesi eğitimi ve hazırlığı ERAS programının bir bileşeni ve 

ayrılmaz bir parçasıdır. Hastaların bakımlarına katılabilmeleri için nasıl katılabileceklerini anlamaları 

gerekir. Eğitim materyalleri, hastanın anlayabileceği yalınlıkta ve tıbbi terminolojiden arındırılmış 

ifadeleri içermelidir. 4. Sürecin akış hızının korunması: Hemşire koordinatörün önemli bir 

sorumluluğu da sürecin ilerlemesini sağlamaktır. Hızlandırılmış iyileşme bakım uygulamalarının 

oluşturulması, uygulanması ve sürdürülebilirliği için her adım önemlidir. Hızlandırılmış iyileşme 

bakım yollarının her bir aşamasının işleyişi önemlidir. 5. Eğitim oturumlarını, toplantıları ve 

uygulamayı başlatmayı koordine eder: Hemşire koordinatör, bakım yolunun ideal başlangıç tarihini 

belirlemek için ameliyat öncesi kliniği, intraoperatif alanı, postanestezi bakım birimini ve cerrahi 

üniteleri koordine etmekle yükümlüdür. Bakım yollarını tanımlamak, ekip üyelerini tanıtmak ve 

rollerini açıklamak, gelişmiş iyileştirme unsurlarını ve bu değişikliğe yol açan motive edici faktörleri 

açıklamak, bu rolün bir parçasıdır. İlk stratejik toplantı, projenin vizyonunu ifade etmek, personelle 

programın uygulanmasına ilişkin algılanan tüm engelleri tartışmak ve bu değişim girişiminde yer alan 

çalışanları tanıtmak ve görevlerini tanımlamayı içermelidir. 6. Geri bildirim toplantıları düzenleyip 

veri toplar: Sürecin son adımı, tüm paydaşlarla toplantı yapılmasını gerektirir. Bu toplantı, tüm ekip 

üyelerinden geribildirim almak için yapılır. Hastanın cerrahi yolunda hangi aşamanın iyi gittiğini, hala 

problem yaşanan aşamayı ve iyileştirilmesi gerekenleri belirlemek açısından bu toplantı çok 
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önemlidir. Hemşire koordinatör, bu toplantıyı organize eder, gündemi hazırlar, öncesi ve sonrasındaki 

verileri tablolaştırır. Yoldan sapmaların izlenmesi, sürekli bir iyileştirme yapılmasına olanak tanır. 

Unutulmaması gereken önemli nokta ERAS’ın bir cerrahın geleneksel dışı uygulamaları değil bir 

ekibin performansı olduğudur. Bu ekibin işbirliği ve uyum içinde başarılı bir şekilde çalışması, cerrahi 

hemşiresinin ERAS koordinatörü olarak görevini iyi yapmasına bağlıdır.  
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P-16   THE ROLE OF THE NURSE COORDINATOR IN THE ENHANCED 

RECOVERY AFTER SURGERY PROGRAM 
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ERAS is a multimodal, multidisciplinary approach surgery for the patient's care. This approach is 

called ERAS in Europe and the fast track in the USA. It suggests changes to the entire journey starting 

at the outpatient clinic before the surgery and with the discharge being the result of the home. The 

main objective of the ERAS protocol is; to restore normal activity as soon as possible by supporting 

the normalization of the functions in a short time while reducing the metabolic stress due to the 

surgical trauma.The ERAS protocol requires a multidisciplinary team of surgeons, anesthesiologists, 

nurses, physiotherapists and dietitians, who work together to accelerate the post-surgical recovery 

period of the patient and work at different stages of the surgical procedure. The aim of this review is to 

explain the role, and responsibilities of the nurse who can serve as the ERAS coordinator of the ERAS 

team in the development, improvement, implementation and maintenance of the ERAS program. 

ERAS coordinator nurses' roles: 1.Reviewing the literature and evidence-based practice guidelines: 

The nurse coordinator's first task is a literature review of the surgical procedure. Evidence-based 

practice should be the foundation of any care pathway. The recommendations supported by the nurse 

coordinator's evidence-based practice are effective in reaching consensus on the team and in making 

changes in practice. 2. Shepherding the pathways to approval: An important task of the nurse 

coordinator is to ensure the care pathways move up the approval chain process and remain a priority 

on each committees agenda under their final endorsement. 3. Creating patient education material: 

Patient preoperative education and preparation is an element of an ERAS program. The preoperative 

education and preparation of the patient is an and integral part of the ERAS program. Patients need to 

understand how they can participate in their care. The training materials should contain the simplicity 

that the patient understands and the medical terminology. 4. Maintaining momentum: An important 

responsibility of the nurse coordinator is to ensure the progress of the process. Every step is important 

for the creation, implementation and sustainability of accelerated healing care practices. 5. 

Coordinating education sessions, meetings, and launch: The nurse coordinator is responsible for 

coordinating with the preoperative clinic, intraoperative area, postanesthesia care unit, and surgical 

units to determine the ideal start date date for the care pathway. 6. Conducting postlaunch feedback 

meetings and data collection: The last step of the process requires meeting with all stakeholders. This 

meeting is held to receive feedback from all team members. This meeting is very important in terms of 

which phase is going well on the way of the patient's surgery, and still the stage in which the problem 

is happening and what needs to be improved. The nurse coordinator organizes this meeting, prepares 

the agenda, and tabulates the data before and after. The important thing to remember is that ERAS is 

the performance of a team, not the traditional practices of a surgeon. The successful and co-operation 

of this team depends on the well being of the surgical nurse as the ERAS coordinator. 
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Araştırma ameliyat sürecindeki hemşirelik bakımının hasta konforuna etkisini belirlemek amacıyla 

planlandı ve uygulandı. 

Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu araştırma Mart- Eylül 2017 tarihleri arasında yürütüldü. 

Araştırmanın evrenini Türkiye'nin batı bölgesindeki bir üniversite hastanesi ortopedi kliniklerine 

başvuran ve ameliyat yapılan hastalar oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise sınırlamalara uygun 

olarak seçilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 108 hasta dahil edildi. Araştırma öncesinde etik 

kurul onayı ve hastalardan bilgilendirilmiş onam alındı. Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme 

tekniği ile kişisel bilgi formu, Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım Skalası (hasta) (KPHBS) ve 

Perianestezi Konfor Ölçeği (PKÖ) kullanılarak toplandı. Verilerin analizi SPSS 15.0 paket 

programında tanımlayıcı istatistikler, Student t testi, Varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon 

analizi kullanılarak yapıldı.  

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 49.51±17.56 yıl, %53.7'si erkek, % 36.1'i normal 

kiloludur. Araştırma grubunun %86.1'inin okuryazar ya da ilkokul mezunu, %47.2'sinin 

işçi/memur/esnaf olduğu saptandı. Hastaların %54.6sının genel anestezi aldığı, %42.6'sının 

ameliyathanede ve %50.9'unun ayılma odası/yoğun bakımda geçirdiği süreyi açık ve net olarak 

hatırladığı ve %60.2'sinin aldığı bakımı iyi olarak değerlendirdiği belirlendi. Hastaların KPHBS 

toplam puan ortalaması 111,19±21,38 ve PKÖ toplam puan ortalaması 102,44±14.07 olarak bulundu. 

Toplam KPHBÖ ve PKÖ puanları ile ameliyathanede ve yoğun bakımda geçen süreyi hatırlama 

durumu arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05). Ameliyathanede ve yoğun bakımda geçirdikleri 

süreyi hatırlayan hastaların puanları daha yüksektir. Ameliyathanedeki duygularını ve aldıkları bakımı 

iyi olarak değerlendiren hastaların toplam KPHBÖ ve PKÖ puanları yüksek olarak belirlendi. Toplam 

KPHBÖ ve PKÖ puanları arasında pozitif yönde orta düzey korelasyon ilişkisi belirlendi (p<0.05).  

Araştırma sonucunda hastaların aldıkları hemşirelik bakım kalitesini iyi olarak değerlendirdikleri ve 

perioperatif dönemde konfor düzeylerinin orta derecede olduğu saptandı. Hastaların konfor düzeyini 

arttırmak için cerrahi hemşirelerinin hastaların bireysel özelliklerine göre hemşirelik girişimleri 

planlamaları önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik bakımı, konfor, ameliyat süreci, bakım 

kalitesi  
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The study was planned and performed for the purpose of determine the effect on patient comfort of 

nursing care during the operation. 

This descriptive and cross-sectional study was conducted between March and September 2017. The 

study's universe consisted patients who applied to a university hospital orthopedic clinic in the western 

part of Turkey and underwent surgery. The sample of the study included 108 patients who were 

selected in accordance with the restrictions and who agreed to participate in the study. Ethical 

committee approval and informed consent were obtained before the research. Data were collected with 

face-to-face interview technique, using personal information form, Good Perioperative of Nursing 

Care Scale (patient) (GPNCS), and Perianesthesia Comfort Questionnaire (PCQ). Data were analyzed 

using descriptive statistics, Student t test, Analysis of Variance (ANOVA) and Pearson correlation 

analysis in the SPSS 15.0 package program.  

The average age of the patients participating in the study was 49.51±17.56 years, 53.7% were male, 

and 36.1% were normal weight. It was determined that 86.1% of the research group were literate or 

primary school graduates, 47.2% were workers / civil servants / tradesmen. It was stated that 54.6% of 

the patients received general anesthesia, 42.6% of patient in the operating room and 50.9% of patient 

in the postanesthesia care unit/ intensive care unit were clearly remembering the time spent, and 

60.2% of the patients evaluated the care they' received as good. The mean total score of the GPNCS 

was 111,19 ± 21,38 and the mean total score of the PCQ was 102.44 ± 14.07. Significant difference 

was detected between the total GPNCS and PCQ scores with the remember status in the operating 

room and intensive care unit (p<0.05). Scores of patient who remember the spent time in the operating 

room and intensive care unit are higher. Total GPNCS and PCQ scores of patients who evaluated the 

feelings in the operating room and the care they received as good were determined as high. Between 

the total GPNCS and PCQ scores was found positive moderate level correlation relation (p<0.05).  

As a result of the research, it was found that the patients evaluated the quality of nursing care they 

received as good and the comfort levels were moderate level in the perioperative period. It is 

suggested that surgical nurses should plan nursing interventions according to the individual 

characteristics of the patients in order to increase the comfort level of the patients. Key words: Nursing 

care, comfort, during operation, quality of care  
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P-18   AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ RADYASYONA MARUZ KALMA 
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Sağlık hizmetlerinin birçok alanında özellikle de hastanelerde, iş sağlığı ve güvenliği bakımından 

riskli bölümlerden biri de ameliyathanelerdir. Özellikle floroskopi kullanılması personeli radyasyonla 

karşı karşıya bırakmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

(KDEAH) ameliyathane biriminde çalışan personelin radyasyon güvenliği konusundaki farkındalığını 

değerlendirmektir.  

Yöntem: KDEAH ameliyathanesinde çalışan 100 kişiye, 14 soruluk radyasyon güveliği konulu bir 

anket uygulanmıştır. Sonuçlar yüzdelik dilimle gösterilmiştir. 

Çalışanların %97’si son 1 yıl içinde skopiye maruz kalmıştır. Radyasyon maruziyet sıklığı; %33 

günde birden fazla, %39 haftada birden fazla, %15 haftada bir kez, % 13 de ayda birdir. Çalışanlardan 

% 95’i radyasyon güvenliği eğitimi almamıştır. Radyasyon tehlike uyarı işaretinin farkındalığı 

%99’dur. Skopi sırasında kullanılmak üzere koruyucu ekipman var mı sorusuna % 94’ü evet cevabı 

vermiştir. Radyasyon güvenliği alınmış ameliyat odası var mı sorusuna %99’u hayır demiştir. 

Ameliyathanede; %17 gözlük, %77 tiroid koruyucu ve % 89 kurşun önlük kullanılırken eldiven 

olmadığından kullanılmamaktadır. Koruyucu ekipmanların mesleklere göre kullanımı; kurşun önlük 

anestezi teknisyenlerinde % 100 iken diğer meslek gruplarında da % 80’in üzerindedir. Radyasyon 

koruyucu gözlük kullanım oranı hemşirelerde % 33, hekimlerde %16, anestezi teknisyenlerinde % 5 

iken yardımcı personel ve temizlik personelinin hiç kullanmadığı gözlenmiştir.  

Koruyucu ekipmanlarının bilinmesi ve kullanılmasının sağlanması, temel güvenlik standartlarının 

uygulanması radyasyondan korunmak için temel unsurlardır. Bu unsurların çalışanlar tarafından 

farkındalığı anket sonuçlarında yüksek çıkmıştır. Radyasyona maruz kalan kişilerin radyasyondan 

korunmasında zaman limiti, uzaklık ve zırhlama faktörleri anket sonuçlarında düşük çıkmıştır. 

Katılımcıların % 95’i bu konuda eğitim almadığı gözlenmiştir. Bunun sonucunda, radyasyon eğitimi 

tekrarlanarak kişiler üzerindeki fiziksel ve biyolojik etkilerinin bilinmesi sağlanacak ve bu konudaki 

farkındalık daha da artacaktır. Kaynaklar: 1. Parlar S. Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir 

Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı. TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 2. Eti Aslan F, Kan Öntürk 

Z. Güvenli Ameliyathane Ortamı; Biyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Psikososyal Riskler, Etkileri ve 

Önlemler. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2011; 4(1):133-140. 3. Çeçen G, 

Öçmen S, Bulut G, Çolak M, Yıldız M. Eğitim Hastanesi Ortopedi Ameliyathanesinde flouroskopi 

kullanımı ve radyasyondan korunma. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 14(3): 

156-158. 4. Şaşkın G. Radyolojide Hasta ve Çalışan Güvenliği. Sağlık Hizmetlerinde Kalite, 

Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Dergisi. 2010; 1(5):72–75. 5. Güden E.A., Öksüz Kaya, Balcı E., 

Tuna R., Borlu A., Çetinkara K. Radyoloji Çalışanlarının Radyasyon Güvenliğine İlişkin Bilgi, Tutum 

ve Davranışı. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi . 2012; 3: 29-47.  
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P-18  THE FREQUENCY OF EXPOSURE TO RADIATION OF OPERATING ROOM 

STAFFS AND THEIR AWARENESS OF RADIATION SAFETY 

 

 
Kevser ARTUN

1
, Elif CAN ÖZGER

1
, Yasemin DERE

1 

 
1
Health Scıences Unıversıty Kocaeli Derınce Educatıon And Research Hospıtal  

 
In many areas of health care, especially in hospitals, one of the risky parts for occupational health and 

safety is the operating room. Especially the use of fluoroscopy confronts personnel with radiation. The 

aim of this study is to evaluate the awareness of the personnel working in the operating room of 

training and research hospital in Kocaeli, Derince (KDEAH ) about radiation safety.  

Method: A questionnaire consisting of 14 questions about radiation safety guards was applied to 100 

staffs working in the KDEAH operating room. The results are shown in percentiles.  

97% of staffs have been exposed to scoping in the last 1 year. Radiation exposure frequency is 33% 

more than once a day, 39% more than once a week, 15% once a week, and 13% a month. 95% of the 

staffs did not receive radiation safety training. The awareness of the radiation hazard warning sign is 

99%. In the question of whether there is protective equipment to be used during the scopi, 94% 

answered yes. In the question of whether there is an operating room with radiation safety, 99% said 

no. In the operating room; there were no gloves while using 17% glasses, 77% thyroid protective and 

89% lead gowns. It was observed that the usage rate of radiation protection glasses was 33% in nurses, 

16% in physicians and 5% in anesthesia technicians, whereas helper and cleaning staff never used it. 

The usage of protective equipments according to professions; lead aprons are 100% in anesthesia 

technicians and over 80% in other occupational groups.  

The recognition and usage of protective equipments and the application of basic safety standards are 

essential elements for protection from radiation. The awareness of these elements by the staffs is high 

in the survey results. There are time limit, distance and shielding factors for the protection of radiation 

exposed people. 95% of the staffs were not trained in radiation safety was observed according to the 

survey results. As a result of this, radiation training will be repeated and the physical and biological 

effects on the people will be known and the awareness on this subject will increase further. 

References: 1. Parlar S. Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı. 

TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 2. Eti Aslan F, Kan Öntürk Z. Güvenli Ameliyathane Ortamı; 

Biyolojik, Kimyasal, Fiziksel ve Psikososyal Riskler, Etkileri ve Önlemler. Maltepe Üniversitesi 

Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2011; 4(1):133-140. 
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Bu araştırmada ameliyathane hemşirelerini etkileyen psikolojik risk faktörlerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden etik 

kurul izni ve araştırmanın yürütüleceği kurumlardan yazılı izin alınmıştır. Araştırmanın evrenini Ege 

Bölgesinde bir ilin eğitim ve araştırma hastanesi ile devlet hastanelerinde çalışan ameliyathane 

hemşireleri oluşturmuştur. Örneklem seçimi için herhangi bir yöntem kullanılmamış, araştırmaya 

katılmaya gönüllü hemşireler örneklem grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, 

araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulmuş iki bölümden (sosyodemografik 

bilgiler ve psikolojik risk faktörleri) oluşan anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 

paket program kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Psikolojik risk faktörleri dokuz alt boyutta değerlendirilmiştir. Ekip arasındaki ilişkiler boyutunda 

hekim ile olan olumsuz ilişkiler; yönetsel destek ve yaklaşımlarda yetersizlik boyutunda başarıların 

ödüllendirilmemesi; ameliyathanenin fiziksel koşulları alt boyutunda uygun beslenme ve dinlenme 

ortamının olmaması ve ameliyathanenin diğer birimlerden izole olması; çalışma koşullarının 

uygunluğu alt boyutunda hemşire sayısının yetersizliği, nöbet sayısının fazlalığı, maaş ve ek gelirlerin 

yetersiz olması; sözlü saldırı/tehdit, cinsel taciz ve fiziksel şiddet alt boyutunda, ekip üyelerinden ve 

yöneticilerden gelen saldırıların; iş kazası ve meslek hastalıkları alt boyutunda kesici-delici alet 

yaralanması, lateks alerjisi ve kas-eklem sorunlarının hemşirelerde psikolojik risk faktörü oluşturduğu 

belirlenmiştir. 

Araştırmanın bulguları doğrultusunda; çalışan güvenliği kapsamında psikolojik risk faktörlerine daha 

fazla önem verilmesinin güvenli çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlayacağı kanısına varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane hemşiresi, psikolojik risk faktörleri, güvenli çalışma ortamı 
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P-19   DETERMINATION OF PSYCHOLOGICAL RISK FACTORS AFFECTING 

OPERATING ROOM NURSES 
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In this study, it was aimed to determine the psychological risk factors affecting the operating room 

nurses. 

The research performed as descriptive. Written permission obtained from Muğla Sıtkı Koçman 

University Ethics Committee and the institutions where the research carried out this research. The 

universe of the research created operating room nurses, who works in education and research hospital 

and state hospital in a city of Aegean Region. No method used to select the sample, volunteer nurses 

to participate in the research form the sample group. In the collection of the data, a questionnaire 

consisting of two parts (sociodemographic information and psychological risk factors), which the 

result of literature search by researchers, applied. Analysis of the data done on the computer using the 

appropriate package program. 

Psychological risk factors were evaluated in nine subscales. It was determined that negative relations 

with the physician in relation dimension of team; non-awarding of achievements in terms of 

inadequacy in managerial support and approaches; absence of proper nutrition and resting 

environment in the physical condition subdivision of the operating theater and isolation of the 

operating room from other units; inadequate number of nurses, excessive number of seizures, 

inadequate salary and additional income; attacks from team members and managers in the sub-

dimension of verbal assault/threat, sexual abuse and physical violence; in the sub-dimension of 

occupational accidents and occupational diseases, cutter-drilling injuries, latex allergy and muscle-

joint problems are psychological risk factors in nurses. 

In the direction of the findings of the research; it is believed that giving more importance to 

psychological risk factors within the scope of employee security will contribute to the formation of 

safe working environment. Keywords: Operating room nurses, psychological risk factors, safe 

working environment 
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P-20  AMELİYATHANE HEMŞİRELERİNİN TEKNİK OLMAYAN YETENEKLERE 

YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ 
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Bu çalışma; ameliyathanede görev yapmakta olan hemşirelerin, ameliyathanedeki teknik olmayan 

yetenekler ile ilgili algılarını belirlemek, tutumlarını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. 

Ameliyathanede çalışmakta olan hemşirelerin teknik olmayan yetenekler ile ameliyathane yönetimine 

yönelik tutumları ile ilgili farkındalık oluşturulması ile kurumsal verimliliğin arttırılmasına katkı 

sağlanarak, topluma sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir.  

Araştırmanın evrenini, İstanbul’da faaliyette bulunan bir eğitim araştırma hastanesinin 

ameliyathanesinde görev yapmakta olan 50 hemşire oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminin 

seçilmesinde herhangi bir hesaplama yöntemine başvurulmayarak, evrenin tümüne ulaşılması 

hedeflenmiştir. Ancak araştırmanın yürütüldüğü 21 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasında aktif 

çalışan ve araştırmaya katılmada gönüllü olan 40 hemşireye ulaşılmıştır. Araştırma tanımlayıcı 

nitelikte bir çalışmadır. Veriler, 21 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasında anket yöntemi kullanılarak 

elde edilmiştir. Anket iki bölümden oluşmakta olup, araştırmacılar tarafından geliştirilen demografik 

özellikler formu ile Helmreich ve Schaefer tarafından geliştirilen (1997) ve Steven Yule tarafından 

2004 yılında İngiltere’de kullanılmak üzere uyarlanan ‘’Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği’ 

(Operating Room Management Attitudes Questionnaire/Ormaq) kullanılmıştır. Ölçeğin ameliyathane 

yönetimi tutumlarına yönelik, ilk bölümünü içeren 60 maddesi, Yalçınkaya (2010) tarafından türkçeye 

çevrilerek, geçerlik ve güvenilirliği sınanmıştır. Ölçekte 8 alt boyut bulunmakta olup, bunlar; liderlik-

bir bütün olarak düşünme, güven-değerlendirme, bilgi paylaşma, stres ve tükenmişlik, takım çalışması, 

iş değeri, hata-prosedürler ve kurumsal ortam’dır. Likert tipi 60 maddeden oluşan bu ölçekteki 

maddeler, 5’li likert tipi puanlama ile derecelendirilmiştir. Derecelendirme 0. Kesinlikle katılmıyorum, 

1. Katılmıyorum, 2. Kararsızım, 3. Katılıyorum, 4. Kesinlikle katılıyorum şeklinde yapılmıştır.  

Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri incelendiğinde, %45’i, 25-32 yaş aralığındadır. %40’ı 10 yıl ve 

daha uzun süredir hemşirelik mesleğini yapmakta olup, % 45’i 1-5 yıl süredir ameliyathanede 

çalışmaktadır. Katılımcıların ölçekten ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde; 

‘Bilgi Paylaşımı’ alt boyutu puan ortalamasının 3,34±0,51 ile en yüksek, ‘Liderlik’ alt boyutu puan 

ortalamasının 2,44±0,69 ile en düşük puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ölçek 

toplam puan ortalamasının 2,82±0,31 olduğu saptanmıştır. Liderlik alt boyutunda ‘ameliyathanedeki 

ekibin önerilerini dikkate alan doktorlar zayıf liderlerdir’ (katılım %80) ve ‘hastanın yönetiminde genç 

bir ekip üyesinin üstlenebileceği durumlar yoktur’ (katılım %74) ifadesine ameliyathane 

hemşirelerinin yüksek oranda katılım göstermesi, ameliyathanede dikey hiyerarşinin olması gerektiği 

yönündeki düşüncelerini göstermektedir. Bilgi Paylaşımı alt boyutundaki maddeler incelendiğinde, 

‘hata raporlama sistemleri konusunda cesaretlendirildikleri’ ifadesine diğer maddelere oranla daha 

düşük katılım sağlanmıştır.. Ayrıca katılımcılar, ameliyathane ortamının gergin olduğu durumlarda 

hata yapma oranlarının yüksek olduğu ve deneyimsiz personeller ile çalışmaktan rahatsız oldukları 

ifadelerine yüksek oranda katılım göstermişlerdir. Her bir alt boyut kendi içerisinde, maddeler 

doğrultusunda değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan 

hemşirelerin dikey hiyerarşik yapıyı benimsedikleri, cerrahların ekip lideri olarak, hiyerarşik 

basamakta üst sırada yer aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum cerrah kaynaklı oluşabilecek bir 

hata durumunu diğer ekip üyelerinin raporlaması konusunda çekinmelere neden olabilir. Hasta 
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güvenliği konusunda perioperatif dönemde hastanın bilgilendirilmesinin önemi konusunda katılımcılar 

yüksek oranda katılması fakat olası veya var olan hataların raporlanması konusunda yeterince 

cesaretlendirilmiyor olmaları gözardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu nedenle, ameliyathanede 

yatay bir yönetim ile yatay ilişkilerin sağlanması ve kayıtlarım düzenli olarak yapılması konusunda 

ekip üyeleri ve yöneticiler cesaretlendirilmelidir.  
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The aim of this study is, to determine the perceptions of the nurses working in the operating room and 

to evaluate their attitudes related to non-technical skills in the operating room. In addition, It was 

aimed to increase the quality of the health services offered by collecting by providing awareness about 

non-technical skills and attitudes towards operating room management by nurses working in the 

operating room and contributing to increasing institutional productivity.  

The research universe consists 50 operating room nurses who works in a training research hospital 

operating room in Istanbul. Sample is not chosen, it is aimed to reach the entire universe. However, 

between July 21st and August 23rd, during which the research was completed, 40 nurses who were 

actively worked and accepted to participate in research were reached. The research is descriptive 

study. Data were obtained by using the questionnaire method between 21 July and 23 August. The 

questionnaire consists of two parts, the demographic features developed by the researchers and the 

'Operating Room Management Attitudes Questionnaire (Ormaq)' developed by Helmreich and 

Schaefer (1997) and Steven Yule adapted for use in the UK in 2004. The 60 items containing the first 

part of the scale regarding the attitudes of the scale's operating room management were translated into 

Turkish by Yalçınkaya (2010) and the validity and reliability were tested. 60 Likert scale attitude 

statements There are 8 subdimensions in the scale; Leadership-Structure; Confidence- Assertion; 

Information Sharing; Stress and Fatigue; Team Work; Work Values; Error; Organizational Climate. 

The items in this scale consisting of Likert type 60 items are rated with likert type on a five point scale 

ranging from Disagree strongly (0), Disagree slightly (1), Neutral (2), Agree slightly (3) and Agree 

strongly (4).  

When the descriptive characteristics of the participants are examined, 45% is in the 25-32 age range. 

40% are engaged in the nursing profession which is 10 years and longer, 45% are working in the 

operating room for 1-5 years. When the average scores of the participants from the scale and sub-

dimensions are examined; 'Information Sharing' subscale had the highest score with 3,34 ± 0,51 and 

the average score of 'Leadership' subscale had the lowest score with 2,44 ± 0,69. Moreover, it was 

determined that the average score of the scale was 2.82 ± 0,31.Each subdimension is evaluated on its 

own, in the direction of the items. 
When the findings of the study were assessed, the interviewed nurses who attained vertical hierarchy 

reached the top of the hierarchical rank as surgeons' team leader. This can lead to an error situation 

that may be caused by the surgeon, which may cause other team members to hesitate to report it. It 

should not be underestimated that participants are highly encouraged to participate in informing the 

patient in the perioperative period on safety, but are not encouraged enough to report possible or 

existing errors. For this reason, team members and administrators should be encouraged to maintain 

horizontal relations with the horizontal management in the operating room and regular registrations. 
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Her geçen gün ilerleyen teknoloji ile birlikte nitelikli bir bakım sunmak için yeni yöntemlerin 

eklendiği bir sağlık birimi olan ameliyathanelerde gelişim ve değişime uyum sağlayan, inovasyon 

sürecini bakım hizmetlerine dahil etme becerisine sahip ekip üyelerinin bulunması büyük önem 

taşımaktadır. Bu araştırma ameliyathane hemşirelerinin yenilikçi düşünme becerilerinin incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini 1 Ağustos ve 25 Eylül 2017 tarihleri arasında, İzmir Tepecik 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan ameliyathane hemşireleri (N=90) oluşturmuştur. Araştırma 

süresince raporlu ya da izinli olmayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan ameliyathane hemşireleri 

(N=60) çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veriler anket yöntemiyle yüz yüze görüşülerek 

toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan katılımcıların demografik 

özelliklerini içeren ‘Kişisel Bilgi Formu’ ve Sarıoğlu tarafından hemşirelikte geçerlik ve güvenirliği 

kanıtlanmış (2014) ‘Bireysel Yenilikçilik Ölçeği’ kullanılmıştır. Daha sonra veriler bilgisayar 

ortamına aktarılarak SPSS 17 istatistik paket programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin 

değerlendirilmesinde frekans, ortalama, yüzdelik, standart sapma, bağımsız örneklem t testi ve tek 

yönlü varyans analizi(Anova) uygulanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ameliyathane hemşirelerinin Bireysel Yenilikçilik Ölçeğinden 

aldıkları toplam puan ortalaması 69,63±10,10 olarak hesaplanmıştır. Bireysel Yenilikçilik Ölçeği 

puanlarına göre ameliyathane hemşirelerinin %8,3'ü ‘gelenekçi’, %20'si ‘kuşkucu’, %33,3'ü 

sorgulayıcı, %31,7'si ‘öncü’ ve %6,7'si ‘yenilikçi’ özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir. Yaş, 

cinsiyet, eğitim durumu, meslekte çalışma yılı ve ameliyathanede çalışma yılı ile yenilikçilik puanları 

arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür (p>0,05). Ayrıca cinsiyet ile yalnızca risk alma 

davranışı arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiş olup(p=0,030), kadın ameliyathane 

hemşirelerinin erkeklere oranla daha fazla risk alma davranışı gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Ameliyathaneler hastalara kaliteli hizmet verilmesi bakımından her geçen gün yeni teknolojilerin, yeni 

yöntem ve tekniklerin kullanıldığı özellikli birimler arasında olup, bu tür yeniliklerle ameliyathanede 

ilk karşı karşıya gelen kişiler genellikle ameliyathane hemşireleri olmaktadır.Bu çalışmada ‘yenilikçi’ 

özelliğe sahip ameliyathane hemşirelerinin %6,7 ile en az oranda olması ameliyathane hemşirelerinin 

yenilikçilik konusunda daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. Ameliyathane 

hemşirelerinin %20'sinin ‘kuşkucu’ ve %33,3'ünün ‘sorgulayıcı’ özellikte olması ise yenilikçilik ve 

yeni fikirler konusunda daha fazla cesaretlendirilmeleri gerektiğini göstermektedir.Kadın 

ameliyathane hemşirelerinin erkeklere oranla daha fazla risk alma davranışı göstermesi kadın 

ameliyathane hemşirelerinin yenilikleri deneme ve uygulama konusunda erkeklere oranla daha istekli 

olduklarını işaret etmektedir. Yeniliklerin en üst düzeyde kabul edilmesi ve uygulanması için 

ameliyathane hemşirelerine yenilikler ile ilgili düzenli eğitim verilmeli ve hasta bakım kalitesini 

arttırma konusundaki etkili fikirlerin desteklenmesi sağlanmalıdır.  
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It is very important to have team members who are able to incorporate the innovation process into 

their care services, which is adaptable to change and development in the operating rooms, a health unit 

where new methods are introduced to provide qualified care with advancing technology. This research 

was conducted to examine innovative thinking skills of operating room nurses. 

The universe of the descriptive study was composed of operating room nurses (N = 90) working in 

İzmir Tepecik Training and Research Hospital between 1 August and 25 September 2017. During the 

course of the study, operating room nurses (N = 60), who were volunteer to participate in the research, 

formed the sample of the study. The data were collected face to face with the questionnaire method. 

'Personal Information Form' which includes the demographics of the participants prepared by the 

researcher was used as data collection tool and 'Individual Innovation Scale' (2014) proved validity 

and reliability in nursing by Sarıoğlu was also used. Then the data were transferred to the computer 

environment and evaluated with SPSS 17 statistical package program. Frequency, mean, percent, 

standard deviation, independent sample t test and one way analysis of variance (ANOVA) were used 

in the evaluation of the data. 

According to the findings obtained from the research, the average score of the total score obtained 

from the Individual Innovation Questionnaire by operating room nurses was calculated as 69,63 ± 

10,10. According to the Individual Innovation Scale scores, 8.3% of the operating room nurses had 

'traditional', 20% had 'skeptic', 33.3% had questioner, 31.7% had 'pioneer' and 6.7% had 'innovative' 

thinking skills. There was no significant difference according to age and gender, educational status, 

years of work, and experience duration in the operating room and innovation scores (p> 0.05). In 

addition, it was found that there is a significant difference between gender and risk taking behaviors (p 

= 0,03), which is the result of female operating theater nurses showing more risk taking behaviors than 

men. 

Operating rooms are among the special units where new technologies, new methods and techniques 

are used in terms of providing quality services to patients. Usually, the first faced persons with these 

new developed technology in operating theater are operating theater nurses. In this study, only 6.7% of 

the operating room nurses were found to be innovator. This finding shows that operating room nurses 

need to learn more about innovativeness. The fact that 20% of the operating room nurses are 'skeptics' 

and 33.3% of them are 'inquisitive', shows that they need to be encouraged more about innovations 

and new ideas. According to our results, the operating room nurses show more risk taking behaviors 

than the men. We think that, this finding is the result of female nurses’ interest in new things. 

Operating room nurses should be given regular training on innovations and support for effective ideas 

on improving patient care quality for gaining the highest level of acceptance and implementation of 

innovations. 
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Bu araştırmada, ameliyathanelerde güvenli cerrahi kontrol listesinin (GCKL) kullanılmasına yönelik 

uygulamaların ve kontrol listesinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, 

ameliyathane hemşirelerinin güvenli cerrahiye yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma, 15.05.2017-15.07.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini, Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Kamu 

Hastaneleri Birliğine Bağlı Devlet Hastanelerinin ameliyathanelerinde çalışan 102 ameliyathane 

hemşiresi oluşturmuştur. Araştırmaya katılma oranı %97.2’dir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde, 

literatür incelemesi ve uzman görüşü doğrultusunda hazırlanan 38 maddelik anket formu 

kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulundan (2017/207) ve araştırmanın yürütüldüğü kurumlardan yazılı izin alınmıştır. Verilerin 

analizinde SPSS 18.0 paket prog¬ramının kullanıldığı araştırmada, tanım¬layıcı istatistikler ortalama 

± standart sapma, frekans ve yüzde olarak verilmiştir. Verilerin parametrik analizinde t testi ve 

varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin tamamının GCKL’ni bildiği ve 

ameliyathanelerinde kullandıkları saptanmıştır. Araştırmanın yapıldığı ameliyathanelerde GCKL’nin, 

girilen cerrahi vakaya dahil olan bir sağlık personeli tarafından, genel ve lokal tüm vakalarda 

uygulandığı ifade edilmekle birlikte, hemşirelerin %51’i, kontrol listesini uygulamanın listenin her bir 

bölümü için ortalama 1-3 dk zaman aldığını ve %67’si GCKL’nin uygulanması sırasında sorun 

yaşadığını belirtmiştir. GCKL’nin uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar incelendiğinde, 

hemşirelerin %25.5’i cerrahların listenin kontrol aşamalarını beklemek istemediğini, %21.6’sı 

ameliyathanede kontrol listesini etkin uygulamak için yeterli zamanın olmadığını, %22.5’i 

ameliyathane ekibi içerisinde farkındalık ve iletişim eksikliği olduğunu, %9.8’i kontrol listesinin nasıl 

uygulanması gerektiğinin tam olarak bilinmediğini, %8.8’i listenin bireysel olarak cerrahi ekibe 

okunmadan doldurulduğunu belirtmiştir. Ameliyathane hemşirelerinin %82.4’ü kendi 

ameliyathanelerinde GCKL’nin kısmen etkin uygulandığını belirtirken, bunun nedeni olarak ise 

%80.4’ü ameliyathane ekibinin yoğun çalışma koşullarını, %69.6’sı kontrol listesinin önemine ilişkin 

farkındalık eksikliğini, %48’i ekip içerisinde listenin kullanımına ilişkin görüş ayrılıkları ifade 

etmiştir. Hemşirelerin büyük çoğunluğu GCKL’nin cerrahiye bağlı gelişebilecek komplikasyonları 

önlemede, ameliyathane ekibi içerisinde işbirliği ve iletişimi geliştirmede etkili olduğunu 

düşünmektedir.  

Yapılan araştırma sonucunda, ameliyathanelerde cerrahi süreçte komplikasyonlara neden olabilecek 

hatalı uygulamalarla karşılaşıldığı, ameliyathane hemşirelerinde tıbbi hataların raporlanma oranının 

oldukça düşük olduğu, bununla birlikte GCKL’nin uygulanmasının ameliyathanelerde standart bir 

uygulama olmasının yanında, listenin amacına uygun ve etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik 

sorunların yaşandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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P-22  EXAMINATION OF OPERATING ROOM NURSES' APPLICATIONS ON THE 
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It was aimed to evaluate the applications for the use of the Safe Surgery Checklist (SSC) in the 

operating room and the problems in the application of the checklist and to determine the opinions of 

the operating room nurses regarding the safe surgeon. 

This descriptive study was conducted between 15.05.2017 and 15.07.2017. The sample of the study 

consisted of 102 operating room nurses working in the operating rooms of the goverment and 

university hospitals in Afyonkarahisar province. The rate of participation in the study was 97.2%. A 

survey form which was prepared in the light of literature review and expert opinion was used in 

obtaining the data of the study. In order to conduct the study, written permissions were obtained from 

the Clinical Research Ethics Committee of Afyon Kocatepe University and the institutions in which 

the study was conducted. 

It was determined that all of the nurses who participated in the study knew the SSC and used it in the 

operating rooms. Although it was stated that the list of SSC in the operating rooms where the study 

was conducted was applied by healthcare personnels in the general and local surgical cases, 51% of 

the nurses stated that they needed 1-3 minutes on average for the application of each part of the 

checklist. 67% of the nurses stated that they experienced difficulties during the application of the safe 

surgical checklist. 25.5% of the nurses stated that the surgeons did not want to wait for the stages of 

the checklist, 21.6% of them stated that they had not enough time to effectively apply the checklist in 

the operating room, 22.5% of them stated that they observed the lack of awareness and communication 

within the operating room team, 9.8% of them stated that the control list was not fully known how to 

apply it, and 8.8% of them stated that the list was filled individually without reading to the surgical 

teams. The most of the nurses thought that safe surgical checklist is effective in avoiding 

complications due to surgery and improving cooperation and communication within the operating 

room team. While 82.4% of the operating room nurses stated that SSC was applied partially 

effectively and relevantly in their own operating room, 80.4% of them indicated intensive working 

conditions of the operating room teams, 69.6% of them indicated the lack of awareness about the 

importance of the checklist, 48% indicated the disagreements about the use of the checklist as the 

reason. 

As a result of the research, it was found that improper applications are encountered in the operating 

room which may lead to complications in the surgical procedure and the rate of reporting of medical 

errors by operating room nurses was found to be very low. It was also found that the difficulties are 

experienced when using it appropriately and effectively for its intended purpose, although the 

application of the SSC is a standard practice in operating rooms. 
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P-23 AMELİYATHANE HEMŞİRESİNİN DİZ ARTROPLASTİ AMELİYATINDAKİ 
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Ocak 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında elektif ve acil şartlarda yapılan ortopedik diz artroplasti 

ameliyatlarında protez enfeksiyonlarının ameliyathane hemşireleri açısından alınan önlemlerle 

enfeksiyon oranlarının azaltılması amaçlandı. 

Ocak 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında Yalova Devlet Hastaneşi ortopedi travmatoloji kliniği 

ameliyat hemşireliği tarafından alınan ekstra önlemler retrospektif olarak incelendi öncelikle 

ameliyathane odasının fiziki şartlarında düzenlemeler yapıldı.[ taşınır malzemeler minumum düzeyde 

bırakıldı].havalandırmada revizyon yapıldı. Vaka öncesi ameliyat odasına ultraviyole uygulandı. 

Firma malzemelerinin ,setlerinin sterilizasyonlarının hastanemiz otoklavında steril edilmesi 

sağlandı.Vakaya gereken sayıda ekip eleman sayısı minimuma indirildi.Ekip elemanlarının koruyucu 

materyalleri [maske,bone,gözlük] kullanması sağlandı.Şahsi eşyaların ameliyat odasına alınması 

engellendi.Protezin paketinin uygulama alanına konulmadan hemen önce açılması ve ekip 

elemanlarının eldivenlerinin değişmesi sağlandı.uygulama alanının[ diz]antibiyotikli sıvı ile 

temizlendi.Drep kullanıldı Alınan bu önlemlerle hastaların geriye yönelik resmi kayıtları incelendi.... 

Ocak 2016 -Aralık 2016 tarihleri arsında toplam 156 diz artroplasti ameliyatı yapılmıştır.  Hastaların 

137 si kadın 19 u erkek En küçük yaş 37 en büyük yaş 91 Hastaların klinikte postop yatma süresi 

ortalama 7 gün Ameliyat sonrası aynı antibiyotik [sefazolin sodyum 1.kuşak sefalosporin] kullanıldı 

Toplam görülen enfeksiyon sayısı [enfeksiyon birimine yansıyan] 2 olarak saptandı. Enfeksiyon 

saptanan hastaların yaş ortalaması 79  Enfeksiyon görülme oranı cinsiyete göre eşit sayıda Kadın hasta 

diyabetli erkek hasta da geç enfeksiyon görülmüştür. DOLAYISIYLA AMELİYATHANEDEN 

KAYNAKLANMIYOR. 
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P-24  AMELİYATHANE VE CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN 

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ 

DÜZEYLERİ 
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Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) tüm hastane enfeksiyonları içinde önemli bir yer tutmaktadır. CAE 

hastanede yatış sürelerinin uzamasına, antibiyotik kullanımının artırmasına ve mali kayıplara sebep 

olmaktadır. Bu araştırma ameliyathane ve cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerinin CAE’larını 

önlemeye ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Çalışma 1 Haziran-26 Ağustos 2017 arası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez 

kampüsü, korucuk ve doğum evi kampüslerinde ameliyathane ve cerrahi kliniklerde çalışan 

hemşirelerin CAE’larını önlemeye yönelik bilgi düzeylerini değerlendirilmek amacı ile yapıldı. 

Araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan görüşme formu, sosyodemografik verileri içeren 

6 soru ve CAE’larını önlemeye yönelik literatür taranarak oluşturulan 10 soru olmak üzere toplam 16 

sorudan oluşmaktaydı. CAE ile ilgili her soru 10 puan olup, testten alınabilecek en yüksek puan 100 

idi. Hastane yöneticiliğinin onayı alındıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden ameliyathane ve 

cerrahi klinik hemşirelerinden görüşme formunu doldurmaları istendi. Veriler bilgisayar ortamında 

SPSS 21 programında analiz edildi, p<0.05 anlamlı kabul edildi. 

Çalışmaya ameliyathane ve cerrahi kliniklerde görev yapan 100 hemşirelere katıldı. Hemşirelerin yaş 

ortalaması 32,0 [37,0-38,0] idi ve 80’i bayan, 20’si erkek idi. Eğitim düzeyleri incelendiğinde, 27’si 

lise-ön lisans, 73’ü lisans/lisansüstü mezunu idi. Çalışma süreleri ortalama 8,0 [2,0-13,7] yıl idi. 

Enfeksiyon eğitimi alıp almadığı sorusuna 90’ı “aldım” cevabını verdi. Hemşirelerin bilgi düzeyi puan 

ortalaması 70,0 [60,0-70,0] idi ve cinsiyet, eğitim düzeyi, enfeksiyon kontrol eğitimi alıp almaması ve 

çalıştığı yer arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). 

Ameliyathane ve cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin cerrahi alan ilişkili enfeksiyonlar ile ilgili 

bilgi düzeyleri yüksek olduğu, hastane enfeksiyonları tanı kriterleri, el hijyeni endikasyonlarına göre 

el yıkama ve ameliyat bölgesindeki tüy temizleme metodu ile ilgili bilgi düzeyinin düşük olduğu tespit 

edilmiştir. -Sürekli ve kesintisiz eğitim ile bilgi düzeyinin artacağı kanaatindeyiz. 
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P-24  KNOWLEDGE LEVELS OF NURSES WORKING IN OPERATING ROOM 

AND SURGICAL CLINICS ON THE PREVENTION OF SURGICAL SITE 
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Surgical site infections (SSI) have an important place among all of the hospital infections. SSI causes 

prolonged hospitalization, increased use of antibiotics, and financial loss. This study was carried out as 

a descriptive study, in order to determine the level of knowledge of nurses working in operating rooms 

and surgical clinics about prevention of SSI.  

The study was carried out to determine knowledge levels of the nurses working in operating rooms 

and surgical clinics of the Central, Korucuk, and Doğumevi Campuses of Sakarya University Training 

and Research Hospital, on the prevention of surgical site infections, between 1 June - 26 August 2017 

. The interview form created by the researcher through a literature search was consisted of a total of 16 

questions; including 6 questions regarding the socio-demographic data, and 10 questions created by 

searching the literature regarding the prevention of SSI. Each question with regard to SSI was 10 

points and the highest score for the test was 100. After approval of the hospital management, operating 

room and surgical clinics nurses who agreed to participate in the study were asked to fulfill the 

interview form. The data were analyzed on a SPSS 21 program pack on computer; and p<0.05 was 

considered as significant. 

100 nurses working in the operating rooms and surgical clinics, attended in the study. The average age 

of the nurses was 32.0 [37.0-38.0]; 80 of them were female and 20 were male. When the education 

levels were examined, 27 were secondary education/pre-license graduates and 73 were 

license/master’s degree graduates. The mean working time was 8.0 [2.0-13.7] years. 90% of the nurses 

answered “yes” to the question of "Did you have infection control and prevention training?" The 

average of the knowledge levels of nurses was 70.0 [60.0-70.0]; and there was no significant 

difference between gender, education level, the status of receiving infection control training, and their 

working places (p>0.05). 

In this study, it has been detected that nurses working in operating theaters and surgical clinics have a 

high level of knowledge about surgical site related infections, and they have low levels of knowledge 

regarding diagnostics criteria for hospital infections, hand washing according to the hygiene 

indications and the method of removing the hair in the operation area. We believe that continuous and 

uninterrupted education will increase the level of the knowledge. 
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Dünyada ve ülkemizde birçok sağlık çalışanı, kesici delici alet yaralanması ve kan ve vücut sıvıları ile 

temas sonucunda hepatit B, hepatit C, Human Immunodeficiency Virus, kırım Kongo kanamalı ateşi 

gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklara maruz kalmakta ve kimi zaman ölümle sonuçlanan vakalar 

yaşanmaktadır. Bu çalışmada Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SÜEAH) 

ameliyathane ve cerrahi kliniklerde meydana gelen riskli temas sıklığı ve nedenlerinin araştırılması 

amaçlandı. 

Çalışma 1 Aralık 2015- 1 Şubat 2016 tarihleri arasında SÜEAH’de yapıldı. Ameliyathane ve cerrahi 

kliniklerde meydana gelen delici-kesici alet yaralanmaları ve vücut sıvıları ile maruziyet sıklığını 

araştırmak amacıyla bir anket çalışması planlandı. Ankette personelin görevi, yaşı, kaç yıldır bu 

görevde çalıştığı gibi demografik bilgiler yanında; delici-kesici alet yaralanması ve vücut sıvılarının 

mukozal temasına maruz kalıp kalmadığı, maruziyet anında koruyucu ekipman kullanıp kullanmadığı, 

maruziyeti Enfeksiyon kontrol komitesine bildirip bildirmediği, maruziyet sonrası olası bulaşı 

engellemek için hangi tedbirleri aldığı gibi sorular yer almaktaydı. Kurum izni alındıktan sonra, 

çalışmaya katılmayı kabul eden personele yüz yüze görüşme yöntemi ile anket formu dolduruldu. Elde 

edilen veriler bilgisayarda SPSS programında değerlendirildi, p<0.005 anlamlı kabul edildi.  

Çalışmaya 202 sağlık personeli katıldı. Çalışmaya katılan personelin 50 (%24,7)’si erkek, 152 

(%75,2)’si bayan olup yaş ortalaması 31,5 – 8,1 (19-50) idi. 170 (%84,1)’i delici-kesici alet 

yaralanmaları konusunda eğitim almıştı. İş tecrübeleri ortalama 8 yıl (min:1 yıl, mak:28 yıl) idi. 

Çalışmaya dahil olan sağlık personelinin 100 (%49,5)’sı riskli temasa maruz kaldığını bildirdi. Kaç 

kez kesici-delici alet yaralanması yaşadınız? Sorusuna ortalama 3 (min:1 max: 10) kez cevabı verildi. 

Riskli temasın 94 (%46,5)’u delici-kesici alet yaralanması iken, 6 (%2,9)’si vücut sıvılarının mukozal 

temasıydı. Riskli yaralanmaların 43’ü enjektör, 26’sı sütur iğnesi, 17’si ampül-cam tüp, 11’i bistüri ve 

3’ü lanset ile gerçekleşmişti. Riskli temas maruziyeti yaşayan personelin 84’ü temas anında koruyucu 

ekipman kullandığı ve personelin sadece 52’si riskli temas anında eldiven kullanırken, 6’sında 

koruyucu ekipmanların tamamı vardı. Yaralanmaya maruz kalan sağlık personelinin 66’sı riskli 

maruziyeti enfeksiyon kontrol komitesine bildirmediğini söyledi. Maruziyeti rapor etmeme gerekçesi 

olarak 12 kişi prosedürü bilmediğini, 39 kişi önemsemediğini ve 15 kişi risk görmediğini ifade etti. 

Maruziyet sonrası personelin 49 ’u temas bölgesini su ve sabun ile 30’u antiseptik solüsyonla 

yıkamıştı.  

Ameliyathane ve cerahi kliniklerde çalışan personelinin yaklaşık %50’si mesleki hayatlarında en az bir 

defa delici-kesici aletlerle veya vücut sıvılarıyla riskli temas yaşamaktadır. Riskli yaralanma en fazla 

hemşirelerde meydana gelmiştir (%60). Sağlık çalışanlarının yaklaşık %30’u riskli teması enfeksiyon 

kontrol komitesine bildirmemekte ve yaklaşık 1/2’si riskli maruziyeti önemsememekte ve risk olarak 

görmemektedir. Delici-kesici alet yaralanması sonrası ve vücut sıvılarına maruziyet sonrası yapılması 

gereken işlemler ilgili eğitimler tüm personele verilmelidir. 
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Numerous health professionals in the world and in our country are exposed to blood-borne diseases as 

a result of stab wounds, and contact with blood and body fluids; sometimes resulting in death cases. In 

this study, it was aimed to investigate the frequency and causes of risky contact in Sakarya University 

Training and Research Hospital (SUTRH) operating rooms and surgical clinics. 

In this study, it was aimed to investigate the frequency and causes of risky contact in SUTRH 

operating rooms and surgical clinics, and a questionnaire study was carried out between December 1, 

2015 and February 1, 2016. In the questionnaire, in addition to demographic information such as the 

duty, age, working years of the personnel; there were questions on being exposed to mucosal contact 

of body fluids and stab wounds, using protective equipment, reporting the exposure to the Infection 

Control Committee; and on the precautions to prevent possible post-exposure transmission. The 

questionnaire was filled via face-to-face interviews, together with the personnel. The obtained data 

were evaluated on the computer in SPSS and p <0.005 was considered as significant.  

Among 202 health personnel participated in the study, 50 (24.7%) were male and 152 (75.2%) were 

female; and the mean age was 31.5 - 8.1 (19-50). 170 (84.1%) were trained about the stab wounds. 

The average work experience was 8 years (min: 1 year, max: 28 years). 100 (49.5%) of the personnel 

were exposed to risky contacts. Average of the exposure to stab wounds was 3 (min: 1 max: 10) times. 

94 (46.5%) of the risky contacts were stab wounds, while 6 (2.9%) were the mucosal contact of body 

fluids. Among the causes for the risky injuries, 43 were injectors, 26 were suture pins, 17 were ampul-

glass tubes, 11 were bistouries and 3 were lancets. 84 of the personnel were wearing protective 

equipment and only 52 were wearing gloves, while 6 of them had all of the protective equipment at the 

moment of risky contact. 66 of the personnel reported that they did not report the risky exposure to the 

Infection Control Committee. For not reporting the exposure, 12 of them stated that they did not know 

the procedure, 39 of them did not give importance to that procedure and 15 of them did not consider 

the injury as risky. After exposure, 49 of the personnel washed the contact area with water and soap, 

and 30 of them with antiseptic solution.  

Approximately 50% of the staff working in operating rooms and surgery clinics experience risky 

contact with body fluids or stab wounds at least once in their professional lives. Risky injuries are 

most frequently seen in nurses (60%). Approximately 30% of health professionals do not report the 

risky contact to the Infection Control Committee; and about 1/2 of them do not attach importance to 

the risky exposure and do not consider it as a risk. Training should be given to all personnel regarding 

the procedures to be followed after stab wounds and exposure to body fluids. 
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Ameliyathane ve hemşirelik ile ilişkili araştırmalar yıllar içerisinde artmaktadır. İlgili literatür 

incelendiğinde, bu konuda yapılan çalışmaları bilimetrik analizlerle sunan herhangi bir yayına 

ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, ameliyathane ve hemşirelik alanında yapılan çalışmaların 

bilimetrik yöntemler ile incelenmesi ve böylece bu alandaki eğilimlerin analitik bir yaklaşımla ortaya 

konmasıdır. 

Bu çalışma kapsamında, Web of Science veri tabanında indekslenmiş, ameliyathane ve hemşirelik 

konularındaki 351 araştırma makalesi bilimetrik yöntemler ile analiz edilmiştir. Veriler 1-15.08.2017 

tarihleri arasında toplanmıştır. 

Web of Science veri tabanında indeksli makalelerden, konu içeriğinde ameliyathane anahtar kelimesi 

geçen, Web of Science kategorisi “hemşirelik” olan ve 1975-2017 yılları arasında yayınlanmış 351 

araştırma makalesi analiz kapsamına alınmıştır. Yıllara göre makalelerin sayısı incelendiğinde artan 

bir eğilimin varlığından söz edilebilir. Bu araştırma kapsamındaki çalışmaların h-index değerinin 24 

olduğu görülmektedir. İlgili yayınlar ülkeler bazında incelendiğinde, en fazla katkı veren ilk üç ülke 

(sırasıyla Amerika, Avustralya, Brezilya) bu alandaki çalışmaların yarıdan fazlasını gerçekleştirmiştir 

(%59.83). Türkiye yedinci sırada yer almaktadır. Çalışmalara destek veren kuruluşlar; Economic and 

Social Research Council, Fundacao De Amparo A Pesquisa Do Estado De Sao Paulo (FAPESP), 

Avustralya Research Council’dir. İlgili yayınların araştırma alanındaki anahtar kelime dağılımının, 

“General Internal Medicine”, “Obstetrics and Gynecology”, “Education and Educational Research” 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmaların en çok yayınlandığı ve en çok atıf alan ilk üç dergi; Journal of 

Advanced Nursing, AORN Journal ve Journal of Clinical Nursing’dir. En çok yayın yapan yazarlar; 

Gillespie (n=10), Chaboyer (n=9) ve Wallis’tir (n=5). En çok atıf alan ilk iki yayın: “Communication 

failures in the operating room: an observational classification of recurrent types and effects” ve “A 

surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population”dır. Anahtar kelime 

analizinde “ameliyathane”, “bakım”, “iletişim ve takım çalışması”, “hemşirelik”, “hasta güvenliği”, 

perioperatif hemşirelik, takım çalışması ve güvenlik ilk sekiz kelimeyi oluşturmuştur. 

Ameliyathane ve hemşirelik alanında çalışma sayısı yıllara göre artmasına rağmen, ilgili konuda 

bilimetrik analizlerin yeterli olmadığı görülmektedir. Anahtar kelimelerde son yıllarda “iletişim ve 

takım çalışması” kelimelerinin olması, Dünya Sağlık Örgütü 2008 Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin 

kullanımını ve etkinliğini değerlendiren çalışmalardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Gelecekte 

yapılabilecek “Ameliyathanede çalışan ve hasta güvenliği” konusundaki benzer çalışmalar, bu alana 

önemli katkılar sağlayabilir. Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, Hemşirelik, Bilimetri 
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P-26  ANALYSIS OF RESEARCH ARTICLES ON OPERATING ROOM AND 

NURSING: A SCIENTOMETRIC APPROACH 
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Researches related to operating rooms and nursing are increasing over the years. Among these studies, 

there is no such a study that puts forward the current status of the related literature by using 

scientometric approach. In this regard, the purpose of this study is to examine the studies conducted in 

the field of operating rooms and nursing with the scientometric methods. 

In the scope of this study, 351 research articles associating “operating rooms” and “nursing” and 

indexed in the Web of Science database were analyzed through the scientometric methods. The data 

were collected between 1-15 August 2017. 

The dataset handled in this study covers 351 research articles published between 1975 and 2017 where 

the Web of Science category is "nursing" and subject keys are “operating room” or "operating 

theater". When the number of articles by years is examined, it is seen that they have increased over the 

years. The H-index of these studies is obtained as 24. The most contributing three countries (USA, 

Australia, Brazil, respectively) conducted more than half of the studies in this area (59.83%). Turkey 

is in the seventh place. Organizations that have supported these research studies are Economic and 

Social Research Council, Fundacao De Amparoa Pesquisa Do Estado De Sao Paulo (FAPESP), and 

Australia Research Council. Keyword distribution in the research domain of publications in the study 

can be listed as “General Internal Medicine”, “Obstetrics and Gynecology”, “Education and 

Educational Research”. The first three journals published and cited are Journal of Advanced Nursing, 

AORN Journal, and Journal of Clinical Nursing. Most authors are Gillespie (n = 10), Chaboyer (n = 9) 

and Wallis (n = 5). The two most cited references are "Communication failures in the operating room: 

an observational classification of recurrent types and effects" and "A surgical safety checklist to 

reduce morbidity and mortality in a global population". In the keyword analysis, “operating room”, 

“care”, “communication”, “nursing”, “patient safety”, “perioperative nursing”, “teamwork” and 

“safety” were observed as the first eight words. 
Despite the increase in the number of studies in the operating room and nursing field over the years, it 

seems that the scientometric analysis on the subject is not sufficient. The key words "communication 

and teamwork" in recent years may have high frequency due to the studies evaluating the use and 

effectiveness of the World Health Organization 2008 Safe Surgical Checklist. As a future work, 

advanced scientific analyzes can be performed about "working in the operating room and patient 

safety". Keywords: Operating room, Nursing, Scientometrics 
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P-27 AMELİYATHANE VE MSÜ’DE İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMININ 

HEMŞİRELİĞE SAĞLADIĞI FAYDALAR 
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Tıbbın ilerlemesi yaşam süresi üzerinde olumlu etkilerinin olması sebebi ile hızlı gelişen teknolojinin 

bu alanda daha fazla önem kazanmasına yol açmıştır. Ameliyathane hemşirelerinin alanlarında yeterli 

bilgi ve yetkinliğe sahip olmalarının yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip 

etmeleri ve uyum sağlama yolunda ilerleme kaydetmeleri gerekir. Ameliyathaneler ve Merkezi 

Sterilizasyon Üniteleri (MSÜ) hastanelerin kesintisiz hizmet veren dinamik üniteleri arasında yer 

almakta ve güvenlik açısından en yüksek risklere sahip alanlardır. Son yüzyılda tıbbi teknolojilerdeki 

gelişmelerin katkısı yine en fazla bu iki alanda olmuştur. Modüler ameliyathane: Ameliyathanelerde 

enfeksiyon oluşumunu minimuma indiren, yüksek standartlara sahip bir disiplin kurulabilmesini 

sağlayan, steril alandan non-steril alana doğru bölümlere ayrılmış, ameliyat salonlarında özel duvar, 

boya, zemin, kapı ve havalandırma sistemleri barındıran ameliyathanelerdir. 3’lü hibrit 

ameliyathaneler (Robotik kollu anjiyo, 3 Tesla MR, CT): Minimal invaziv cerrahi tekniklerinde 

komplikasyon olasılığını azaltan, girişimsel radyoloji ve cerrahi işlemlerin tek ameliyat odasında 

gerçekleştirilmesine imkan sunan ameliyathanelerdir. Sistem ameliyat masaları: Masa tablası ile masa 

kolonunun ayrılabilir yapıda olması sayesinde, hasta yatağı ya da sedyenin ameliyathaneye girişi 

olmamaktadır, transfer ameliyathane girişinde direkt ameliyat masası tablasına yapılıp hastanın 

ameliyat salonuna götürülmesine olanak sağlanır. Kullanıcıyı algılayan ameliyat lambaları: 

Kullanıcıları algılayan sensörler sayesinde üstün gölgesiz ışık ve sıcaklık yönetimi sağlanır. 

Elektromanyetik sistemli pendantlar: Anestezi cihazlarının yerle hiçbir bağlantısı olmadığından dolayı 

temizlik ve dezenfeksiyonda ameliyathaneler için üstünlük sağlayan ekipmanlardır. Ameliyathane 

entegrasyon sistemleri: Dokunmatik ekran üzerinden tüm ameliyathaneyi yönetebilme imkanı, 

ameliyat kayıtlarının kontrolü, konferans görüşmeler için görüntü ve ses aktarımları, ameliyat masası 

ve ameliyat lambası kontrolü gibi ameliyat odasındaki tüm fonksiyonları non-steril alandan kontrol 

edebilme imkanı sağlar. Merkezi sterilizasyon ünitesinde ise; elektronik kayıt tutma sistemleri ile 

kullanılan sterilizasyon ve dezenfeksiyon cihazları, paketleme makinesi, set içerisinde bulunan cerrahi 

her türlü alet, malzeme ve ekipmanların özel tanımlamalar yapıldıktan sonra bilgisayarlı 

dokümantasyon ve yazılım sistemleri ile takibi yapılabilmektedir. Ameliyathane tedarik alanı merkezi 

ve case-card vaka hazırlık sistem ve ekipmanları, hekim ve hastaya özel yapılarak, ameliyat saatinden 

önce ilgili salonda olmasını sağlayan özel ekipman ve işleyiş sistemleridir.İleri teknoloji kullanımının 

hemşireliğe sağladığı faydalar; • Cerrahi aletlerin kullanımı sonrasında eksiksiz olarak MSÜ’ye 

teslimi, burada tam ve güvenli bir şekilde yeniden kullanım döngüsüne hazırlığı, enfeksiyon kontrolü 

konularında sistemin monitorizasyonu ve izlenebilirliği vasıtasıyla hemşirelik hizmetleri süreçlerine 

katkı sağlamakta. • Özel ameliyat hazırlık sistem ve ekipmanları ile hastaya ve ameliyata özel ameliyat 

saatinden önce hazırlık yapabilmek, zaman ve insan kaynağı yönetimine katkı sağlamakta. • 

Ameliyathane tedarik alanı merkezi ve case-card vaka hazırlık sistem ve ekipmanları hemşirelik 

hizmetleri süreçlerinde malzeme yönetimi kolaylığı; cerrahi süreç için gerekli olan tüm malzemenin 

istenilen zamanda, istenilen yerde yeterli miktarda olması nedeniyle hemşireler için zaman ve kaynak 

yönetimi kolaylığı, stok yönetimi takibinde avantaj sağlamaktadır. • Sistem ameliyat masaları 

kullanımıyla güvenli cerrahi pozisyonun rahatlıkla verilebilmesi, pozisyon ve transfer işlemleri için 

daha az sayıda çalışana ihtiyaç duyulmaktadır. • Elektromanyetik sistemli pendantların kullanımı ile 

ameliyathane hemşireleri her bir ameliyata özel ameliyat salonu ergonomisi ve cihazların lokasyonunu 

kolaylıkla planlayabilmektedir. • Ameliyathane entegrasyon sistemlerinin kullanımı tüm 
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ameliyathaneyi yönetebilme imkanı, ameliyat kayıtlarının kontrolü, hasta kayıtlarına laboratuvar 

kayıtları ve radyolojik görüntülere erişim kolaylığı sağlamaktadır. Sağlık çalışanları, gelişen teknoloji 

sayesinde bilgilere daha kolay ulaşabilir, hastalara daha kaliteli bakım verebilir, zaman kaybını 

önleyebilir ve ekipler arası iletişimi güçlendirebilirler 
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P-27  ADVANTAGE OF USING HIGH TECHNOLOGY IN OPERATING THEATRE 

AND CSU FOR NURSES 
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High Technology has positive effects on duration of human life. Because of that reason it becomes 

very important for medicine. Operating nurses should have enough knowledge and perfection about 

their branch and in addition to this; they should nearly follow and try to dapt the developing of science 

and technology. Operating theatres and CSU are the places that give uninterrupted service and 

dynamic units of hospital and that places are under the high risk about security. In last century, 

developing of technology in medicine, mostly effect on that two places. 

Modular Operating Theatres: These Operating Theatres are the places that minimize the forming of 

infection, have separating sections from sterile to non-sterile places and also this operating theatre has 

special walls, floor coverings, doors and ventilation systems in operating rooms. Trio Hybrid 

Operating Theatres(Anjou with Robotic Arm, 3Tesla MR, CT):This operating theatres are the 

operating theatres that decrease the probability of complication and gives chance to making 

enterprisable radiology and surgical operation in one operating theatre. System Operating Tables: This 

kind of tables have a special function that gives opportunity to separate table’s flat surface and handle 

from each other. Operating Lambs That Perceive Users: With the help of sensors that perceive users, 

this lamp obtains light without shadow and these lamps gives chance to manage the heat. Pendants 

with Electromagnetic System: This equipment provides superiority for operating theatres about 

cleaning and disinfection. Operating Theatre Integration Systems: This systems gives chance to 

manage all operating theatre with a touchable screen, to controlling operating records, to provide 

sound and image connection for conferences, to controlling of operating table and operating lamps. 

With electronic record systems in central sterilization units, sterilization and disinfection equipments, 

package machines, all kind of surgical equipment can be following by documentation and software 

systems. Operation theatre provision place centre and case-card event preparation system and 

equipments are the special equipments and systems that made for especially patient and doctor and 

they give chance to preparing interested room before operation. 

The benefits of using high technology for nurses; • It helps to nurse service with; after using of 

surgical tools delivering them to CSU completely, preparing to next use here safety and completely, 

monitoring and watching possibility about infection control. • Operation theatre provision place centre 

and case-card event preparation system and equipments are helping to nurses service about; easy tools 

management, finding all needed equipments on the right time and right places and also as enough 

amount for surgical process. • With using of system operating tables, giving safety positions to patient 

easily, positioning and transferring process easier. • Operating nurses can easily planning location and 

ergonomic situation of operating theatre for each operation specially with using of pendants that have 

electromagnetic system. • Using operating theatre integration systems gives possibility to control all 

operating theatres, controlling the operation records and easy access to patient records, laboratory 

records and radiological images. By developmental high technology; health official workers can easily 

reach to information, they can give more quality care to patients, they can prevent time loosing and 

they can develop communication between teams. 
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P-28  AMELİYATHANEDE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERİN İLETİŞİM 

SORUNLARI VE ÖFKE İFADE TARZLARININ BELİRLENMESİ 
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İletişim, işbirliği ve etkin bakım, özellikle ameliyathane gibi karmaşık hizmet alanlarında hayati önem 

taşımaktadır. Araştırma, ameliyathanede çalışan hekim ve hemşirelerin iletişimde yaşadıkları sorunlar 

ve öfke ifade tarzlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.  

Araştırma; Haziran-Temmuz 2017 tarihleri arasında Karabük ilinde bir eğitim- araştırma ve bir ilçe 

devlet hastanesinin ameliyathanelerinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 30 hekim ve 26 

hemşire ile gerçekleştirildi. Veriler Katılımcı Bilgi formu ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği 

(SÖTÖ) ile toplandı, tanımlayıcı istatistikler ve t-test kullanılarak değerlendirildi.  

Katılımcıların %53,6’sı erkek, %87,5’i 30 yaş üzerinde ve %89,3’ü evlidir. Katılımcıların meslekte 

çalışma süre ortalaması 15,36±1,09 olup, %60,7’si ekiple iletişimlerini olumlu değerlendirmektedir. 

Ameliyat sırasında kendilerini en fazla öfkelendiren durumu hemşirelerin %69,2’si steril saha 

dışındaki ameliyathane personelinin yetersizliği, hekimlerin %50’si ise cerrahi el aletlerinin 

kalitesizliği olarak belirtti. Ameliyat sırasında hekimlerin öfkeli davranışlarına maruz kalma ve 

olumsuz etkilenme oranı hemşirelerde %38,5 olurken, hemşirelerin öfkeli davranışlarına hekimlerin 

maruz kalmadıkları belirlendi. Her iki grup da ekiple iletişim sorununu ameliyathanede en az 

karşılaşılan sorunlar arasında belirtti. Görev ve sınırlılıkların bilinmemesi, tanınmama, motivasyon 

düşüklüğü, hekimlerin amir gibi davranması, yeterli sayıda tıbbi malzemenin ve personelin 

bulunmamasının iletişimde her zaman güçlük yarattığı çalışmaya katılan hemşireler tarafından 

belirtildi. Benzer ifadelerin yanısıra; hekimlerin tıbbi direktif verme yetkilerine dayanarak amir gibi 

davranmalarının iletişimde nadiren sorun yarattığı hekimler tarafından ifade edildi. Ameliyat sırasında 

yetersizlik yaşayan bir ekip üyesi olduğunda katılımcılardan her iki grupta da yüksek oranda (hemşire 

%73,1; hekim %90) “normal ses tonu ile uyarırım” cevabı alındı ve iletişim güçlüğü yaşandığında da 

sorunu ortadan kaldırmak için katılımcıların çoğunluğunun çözüm yolu arama ve karşılıklı konuşma 

davranışını seçtiği belirlendi. Sürekli öfke puanları değerlendirildiğinde hemşirelerin puan 

ortalamasının (18,50 ± 5,05) hekimlerin puan ortalamasından (16,13±3,42) anlamlı olarak yüksek 

olduğu saptandı (t=-2,076 ve p=0,045). Tüm grubun öfke ifade tarzları puan ortalamaları “öfke içe” 

için19,16±3,21, “öfke dışa” için 13,67±2,99 ve “öfke kontrol” için 23,94±4,10 olarak belirlendi, 

hekim ve hemşireler arasında öfke tarzları açısından anlamlı bir fark saptanmadı.   

Katılımcıların ekip içi iletişimin önemini bildikleri, her iki grubun iletişim davranışlarında farklılık 

olduğu belirlendi. Sonuç olarak; hekim ve hemşirelerin iletişim sorunlarına neden olan faktörleri farklı 

değerlendirdikleri, iletişim sorunlarına çözüm odaklı yaklaştıkları ve öfkelerini kontrol edebildikleri 

söylenebilir. 
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Communication, collaboration and effective care are vital in complex service areas, especially in the 

operating room. The research was conducted in order to determine of the communication problems 

and anger expression styles of physicians and nurses working in the operating room. 

The research conducted between June and July 2017 with an education-research in Karabük province 

and 30 physicians and 26 nurses who agreed to participate in the operation of a district state hospital 

and work. Data were collected using the Participant Information Form and the Continuous Anger and 

Anger Expression Style Scale (CAAES), using descriptive statistics and t-test. 

53.6% of the participants were male, 87.5% were over 30 years old and 89.3% were married. The 

average duration of working time of the participants was 15,36 ± 1,09, and 60,7% of them evaluated 

their communication positively. According to the statements, what mostly angers the 69 % of the 

nurses during the surgery was insufficiency of the operating room staff out of the sterile field and 50% 

of the physicians stated the poor quality of the surgical hand tools. The rate of exposure and negativity 

of the physicians during surgery was 38.5% in the nurses and it was determined that the physicians 

were not exposed to the angry behaviours of the nurses. Both groups stated that the problem of 

communication was the least common problem in the operating room. The nurses who participated in 

the study, whose duty and limitations were unknown, unrecognized, low motivation, physicians acting 

as supervisors, and the lack of adequate medical supplies and personnel, always made communication 

difficult. In addition to similar expressions; it was stated that the doctors who acted like supervisors 

based on the authority of physicians to give medical directives rarely create problems in 

communication. It is identified that if there happens to be a team member who experiences 

insufficiency, in both groups the same answer with a high average (73 % nurses, 90 % doctors) 

received which states that they would “warn their mates with a normal voice tone” and in case they 

have a difficulty in communication, to resolve the problem, the attendants have chosen a behaviour 

which includes searching for a mutual solution and conversation. The mean score of the nurses (18.50 

± 5.05) was found to be significantly higher than the mean score of the physicians (16,13 ± 3,42) (t = -

2,076 and p = 0,045) when the continuous anger scores were evaluated. The mean score of anger 

expression styles for the whole group was determined as 19,16 ± 3,21 for "anger", 13,67 ± 2,99 for 

"anger out" and 23,94 ± 4,10 for "anger control", while among physicians and nurses there was no 

significant difference detected in terms of anger styles.  

It was determined that the participants knew the importance of intra-team communication, and that the 

two groups differed in communication behaviours. As a result; physicians and nurses can differentiate 

the factors that cause communication problems, can focus on solutions to communication problems 

and control their anger. 
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Bu araştırma, ameliyathanede çalışan hemşirelerin mesleki risklerinin ve sağlık sorunlarının 

belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır 

Araştırmanın evrenini, Ankara ili Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Kamu, Özel ve 

Üniversite Hastanelerinin ameliyathanelerinde çalışan hemşireler; örneklemini ise toplam hemşire 

sayısı 100 ve üzerinde olan, çalışmanın yapılmasına izin veren hastanelerin ameliyathanelerinde 6 ay 

ve daha uzun süredir çalışan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 133 hemşire oluşturmuştur. Veriler, 

hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerini, görev yapılan kurum bilgilerini, mesleki özelliklere yönelik 

verileri, hemşirelerin ameliyathanede karşılaştıkları mesleki risk ve sağlık sorunlarını içeren soru 

formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, bağımsız iki grup T-testi ve One-way Anova 

varyans testi, Ki-kare ve tanımlayıcı istatistikler kullanılarak test edilmiştir.  

Araştırmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde, hemşirelerin %94’ü ameliyathanede risklere karşı 

almış olduğu bireysel önlem olarak daima maske taktığını, %51,9’u ise bazen çift eldiven giydiğini 

ifade etmiştir. Hemşirelerin %63,2’si fiziksel risk faktörü olarak gün ışığının olmamasını, %60,2’si 

biyolojik risk faktörü olarak kesici, delici ve batıcı aletlerle yaralanmayı, %69,9’u kimyasal risk 

faktörü olarak anestezi gazları ve dezenfektanların toksik etkilerini, %72,2’si ergonomik risk faktörü 

olarak, uzun süre ayakta ya da aynı pozisyonda kalma ve hareketin kısıtlanmasını, %68,4’ü 

psikososyal risk faktörü olarak ameliyathanenin çok stresli ve izole bir ortam olmasını belirtmiştir. 

Hemşirelerin %85,7’si halsizlik ve yorgunluk şikâyetleri yaşadığını belirtmiştir. Mesleki riskleri 

önlemeye yönelik görüş ve öneri olarak hemşirelerin %9’u çalışma koşullarının düzenlenmesini ifade 

etmiştir.  

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda ameliyathanenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, güvenli 

malzeme kullanımının yaygınlaştırılması, koruyucu ekipmanların yeterli miktarda temin edilmesi, 

hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile Çalışan Güvenliği Komitesi’nin kurulması, hizmet içi 

eğitim programlarının düzenlenmesi ve çalışma koşullarının düzenlenmesi önerilmektedir.  
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This study is conducted as a descriptive study to determine the occupational risks and health problems 

of nurses working in the operating room.  

The universe of the study was comprised of nurses working in the operating rooms of public, private 

and university hospitals located within the borders of the city of Ankara Metropolitan Municipality; 

the sample was composed of 133 nurses with 6 months or longer working experience in the operating 

rooms of the hospitals with a total number of 100 nurses or more and allowing the study to be 

conducted, and who volunteer to participate in the study. The data were collected by using the 

questionnaire which includes the descriptive characteristics of the nurses, the institutional information 

where they work, the data for the occupational characteristics, and the occupational risks and health 

problems that the nurses meet in the operating room. The obtained data were tested using independent 

two-group T-test and One-way ANOVA test, Chi-square and descriptive statistics. 

When the data obtained from the research were evaluated, 94% of the nurses stated that they always 

wear masks as an individual measure against risks in the operating room and 51.9% put forward that 

they occasionally wear double gloves. 63.2% of the nurses indicated having no sunlight as a physical 

risk factor while 60.2% of them considered injuries with cutting, piercing, and sharp tools as 

biological risk factors. On the other hand, 69.9% of the nurses stated toxic effects of anesthetic gases 

and disinfectants as chemical risk factors. Furthermore, 72.2% the nurses pointed out long term 

standing or restraint in the same position and movement as an ergonomic risk factor while 68.4% of 

them considered the operation being a very stressful and isolated environment as psychosocial risk 

factor. 85.7% of the nurses stated that they had complaints of weakness and fatigue 

As a suggestion to prevent occupational risks, 9% of nurses stated that working conditions should be 

regulated. In line with the results of the study, it is recommended to improve the physical conditions of 

the operating room, to spread the use of safe materials, to provide adequate amount of protective 

equipment, to establish the Occupational Health and Safety Committee and the Working Safety 

Committee in hospitals, to organize in-service training programs and to regulate working conditions. 
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İnsanın içinde bulunduğu ortamdaki her türlü elektromanyetik radyasyon kaynaklı elektromanyetik 

alanların üst üste gelmesi elektromanyetik kirlilik olarak bilinmektedir. Teknolojideki son 

gelişmelerle, her biri kendi veri monitörüne sahip olan çeşitli cihazlar ameliyathaneye girmiştir. Bu 

yenilikçi uygulamalar ameliyathanede cerrahinin geleneksel sınırlarını genişletmiş ve tedavi 

olanaklarını arttırmıştır. Ancak beraberinde ameliyathanedeki elektromanyetik radyasyonda artmıştır. 

Özellikle elektro-cerrahide ki gelişmeler hem hasta hem de cerrehi ekibi elektromagnetik kirliliğe 

maruz bırakmaktadır Ameliyathanede hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması hayati önem taşıyan 

bir konudur. Çalışan güvenliğinde kesici- delici alet yaralanmaları, bulaşıcı hastalıklar ve 

radyasyondan korunma gibi konular sıklıkla ele alınmaktadır. Ancak elektromanyetik alanlara maruz 

kalma ile sağlık arasındaki ilişki hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu nedenle daha çok yararlarına 

odaklandığımız teknolojik gelişmelerin çalışma alanlarımıza getirdiği tehlikeleri ve korunma yollarını 

da ele almamız gerekmektedir. Bu makalede, ameliyathanede elektromanyetik kirlilik, 

elektromanyetik kirliliğin insan vücudu üzerinde etkileri ve elektromanyetik kirliliğin tehlikelerinden 

korunma yolları açıklanmıştır. Anahtar kelimeler: Ameliyathane, elektromanyetik, kirlilik, güvenlik, 

ameliyathane hemşireliği.  
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The superimposition of electromagnetic fields caused by all kinds of electromagnetic radiation that in 

the environment of human being is known as electromagnetic smog. Recent advances in technology 

have led to the introduction of a variety of innovative devices, each with their own platform for data 

display, into the operating room. These innovative applications are expanding the traditional 

boundaries of the surgery in and enhancing treatment capabilities in the operating room, but they also 

have increased electromagnetic radiation. In particular, developments in electrosurgery expose both 

the patient and the surgery team to an electromagnetic smog. Providing patient and working safety in 

the operating room is a vital issue. Topics such as sharp instrument injuries, infectious diseases, and 

radiation protection for employee safety are frequently addressed. However little is known about the 

relationship between exposure to electromagnetic fields and health. For this reason, we need to address 

the risks of technological developments and protection methods in our work area in which we focus 

more on the benefits. In this paper, electromagnetic smog in the operating room, the effects of 

electromagnetic smog on the human body and protection methods from the electromagnetic smog was 

explained. Keywords: Electromagnetic, smog, electromagnetic radiation, safety, operating room 

nursing 
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Ameliyathane, insan trafiğinden uzak, gürültü gibi olumsuz etkenlerden korunaklı, ameliyat türüne 

göre ısının en iyi şekilde karşılandığı, hasta ve malzemelerin (steril ve kirli) taşınmasına uygun gerekli 

teknolojinin kurulmasına olanak sağlayan bir konumda olmalıdır. Bu koşullar oluşmadığında; gürültü, 

yetersiz havalandırma ve sıcaklık, uzun süre ayakta kalma, hastaların kaldırılması ve taşınması, 

setlerin çekilmesi ve taşınması gibi fiziksel risk faktörleri hem hastaları hem de çalışanları olumsuz 

yönde etkiler. Bu derlemede, ameliyathanedeki fiziksel risk faktörleri ve etkileri ile ilgili çalışmaların 

sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. 

Konuyla ilgili 2012 ile 2016 yılları arasında erişilebilir ulusal ve uluslararası elektronik veri 

tabanlarında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ulusal veri tabanı ULAKBİM; uluslararası veritabanları 

Cochrane Library, Pub Med ve Science Direct'dir. Başlıca arama terimleri; "fiziksel risk faktörleri", 

"ameliyathanede risk faktörleri" ve " physical risk factors in the operating room" idi. Dahil edilme 

kriterleri; ameliyathanede fiziksel risk faktörlerinin etkisini belirleme amaçlı planlanmış olması, yayın 

dilinin Türkçe ya da İngilizce olması, 2012 ile 2016 yılları arasında yayınlanmış olması ve tam metne 

ulaşılabilmesi olarak belirlendi. Her bir literatür bağımsız 3 gözlemci tarafından tarandı ve bir 

toplantıda gözden geçirilerek özetlendi. 

Ameliyathanedeki fiziksel risk faktörlerinin etkisi kapsamında planlanıp, Türkçe ya da İngilizce 

yayınlanma kriterlerine uyan toplam 8 makale bu derlemenin kapsamına alınmıştır. Bu makalelerde, 

hastaları etkileyen fiziksel risk faktörleri arasında yüksek sıcaklığa bağlı göz ameliyatlarının 

güvenilirliğinin düşük olduğu; ameliyat odasında kapıların açılmasıyla ve ya ameliyatın 90 dakikadan 

uzun sürmesiyle havalandırmanın yetersiz kalmasına bağlı olarak kontamine olan bölgelerde 

stafilokok aureusun görülmesidir. Hemşireleri etkileyen risk faktörleri arasında masa kurulumu, 

setlerin geri çekilmesi ve transferi, ağır kaldırma, hasta taşıma, uzun süre ayakta kalma ve rahatsız 

edici duruşa (eğilme) bağlı olarak görülen postur bozukluğu, bel, diz ve boyun ağrısı gibi sorunlar; 

elektrik kaçağına bağlı yangın riski söz konusuyken; cerrahları etkileyen risk faktörleri arasında ise 

müzikli ve gürültülü ameliyat ortamına bağlı performans düşüklüğünün görülmesidir. 

Uygun ergonomik koşulların oluşturulması ve çalışanların bu konuda yeterli bilgiye sahip olması ile 

hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanmasının mümkün olacağı düşünülmektedir. 
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The operating room should be in a position that is far from human traffic, protected from adverse 

factors such as noise, and provides the necessary technology for the transportation of patients and 

materials (sterile and dirty), where heat is best suited to the operation type. When these conditions do 

not occur; physical risks such as noise, insufficient ventilation and temperature, prolonged standing, 

lifting and moving patients, withdrawing and moving of sets affect both patients and employees in a 

negative way. In this review, it is aimed to systematically investigate studies on physical risk factors 

and their effects in the operating room. 

A comprehensive research on the subject was made in the accessible national and international 

electronic databases between 2012 and 2016. National data base is ULAKBİM; international databases 

are Cochrane Library, Pub Med and Science Direct. Key search terms are "physical risk factors", "risk 

factors in the operating room" and "physical risk factors in the operating room". Inclusion criterias are 

determined as planned to determine the effect of physical risk factors in the operating room, Turkish 

or English publication language, published between 2012 and 2016 and available full text. Each 

literature was screened by 3 independent observers and summarized by reviewing at a session. 

A total of 8 articles that were planned within the scope of physical risk factors in the operating room 

and which meet the criteria of publication in Turkish or English were included in this review. At these 

articles, among physical risk factors affecting patients the reliability of eye surgery due to high 

temperaturewas found low; staphylococcus aureus seen in the areas of contaminants due to the 

opening of the doors in the operating room or due to insufficient ventilation for 90 minutes or longer 

of the operation. While risk factors affecting nurses include table setup, withdrawal and transfer of 

sets, heavy lifting, patient transport, prolonged standing and postural disturbance due to uncomfortable 

posture (bending), waist, knee and neck pain and risk of fire due to electricity escapade; among the 

risk factors affecting surgeons is the poor performance due to musical and noisy surgery. 

It is thought that it is possible to provide appropriate patient and employee safety by establishing 

proper ergonomic conditions and having sufficient knowledge at this point. 
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Cerrahi duman, yüksek enerjili tıbbi cihazların (elektrokoter, lazer, ultrasonik cihazlar) kesme, 

koagülasyon ve diseksiyon için kullanımı sonucu ortaya çıkan, bir gaz olarak tanımlanmaktadır. 

Cerrahi dumanın %95’i su buharı ve %5’i yanma ürünleridir. Sitotoksik, genotoksik ve mutajenik olan 

cerrahi duman ayrıca karsinojenleri de içermektedir. Cerrahi dumanın içinde bulunan maddeler, 

methemoglobin veya karboksihemoglobine dönüşerek sağlığı olumsuz olarak etkileyebilir. Açığa 

çıkan bu gazlar, duman yoluyla havaya karışarak cerrahi ekibi ve hastayı tehdit edebilir. Hem hastalar 

hem de cerrahi ekip üyeleri, cerrahi dumana maruz kalmaktadır. Bu nedenle cerrahi dumanın hastalar 

ve cerrahi ekip üyelerinin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Cerrahi duman baş ağrısı, 

deri-göz-burun-boğaz irritasyonları, öksürme, mide bulantısı, alerji, astım, bronşit, anemi, karsinoma, 

hipoksi, hepatit ve anksiyete gibi komplikasyonların yaşanmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte 

enfeksiyon riski, mutajenezis ve malign hücreleri yayılımı cerrahi dumanın artan riskleri arasında yer 

almakta ve mortalitenin artması ile ilişkilendirilmektedir. Gelişebilecek bu risklerin en aza 

indirgenmesi için, hem hastalar hem de cerrahi ekibe yönelik gerekli koruyucu önlemlerin 

aksatılmadan yerine getirilmesi gerekir. Öncelikli olarak, ameliyathanelerde hava sirkülasyonu saatte 

en az 15-20 kez yenilenmelidir. Bu şekilde, ameliyathanede anestetik gazların ve diğer ürünlerin 

birikmesi engellenir. Hava yenileme sistemlerinin yanında, bireysel koruyucu ekipman, aspiratörler ve 

cerrahi duman filtreleme sistemlerinin kullanılması gibi önlemler alınmalıdır. Bireysel koruyucu 

ekipman olan cerrahi maskeler, ağız burun ve solunum yollarını etkileyen bulaşlara ve damlacıklara 

engel olarak birçok hastalığın gelişimini önlemeye yardımcı olmaktadır. Yüksek filtreli maskeler 0.1 

ϻm kadar küçük olan partikülleri filtrelemek için tasarlanmış olmakla birlikte, Avrupa standartlarında 

üç çeşit yüz maskesi listelenmektedir; FFP1, FFP2 (yaklaşık olarak N95’e eşdeğer) ve FFP3 tür. Bu 

nedenle, ameliyathanede hasta ile direkt olarak çalışan cerrahi ekip üyelerinin maksimum verimlilikte 

olan FFP3 solunum maskesini kullanması gerekmektedir. Ayrıca gözleri korumak için koruyucu 

gözlükler kullanılmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık 

Enstitüsü (NIOSH), cerrahi dumanı en aza indirgemek için yüksek bir emme hızına sahip (en az 31-46 

m/sn) cerrahi duman tahliye cihazlarını kullanılmasını önermektedir. Sonuç olarak, cerrahi duman 

hastalar ve cerrahi ekip için yaşamsal risklerin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle, cerrahi 

ekip üyelerinin koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmesi önemlidir. Cerrahi maskeler, laminar 

hava akım sistemleri ve cerrahi duman tahliye cihazları cerrahi dumanın negatif etkilerinden 

korunmak için önemlidir. Anahtar kelimeler: cerrahi duman, ameliyathane, cerrahi ekip, hasta, 

koruyucu önlemler. 
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Surgical smoke is defined as a gas using of high energy medical devices (electrocautery, laser, 

ultrasonic devices) for cutting, coagulation and dissection. Of the surgical smoke, 95% is water vapor 

and 5% is combustion products. Surgical smoke which is cytotoxic, genotoxic and mutagenic consists 

of carcinogens. It can affect health by turning into methemoglobin or carboxyhemoglobin. Both 

patients and surgical team members are exposed to surgical smoke. For this reason, surgical smoke 

effects negatively patients and surgical team members’ health. Surgical smoke can cause symptoms 

such as headache, skin-eye-nose-throat irritations, coughing, nausea, allergies, asthma, bronchitis, 

anemia, carcinoma, hypoxia, hepatitis and anxiety. Additionaly, the risk of infection, the spread of 

mutagenesis and malignant cells are among the other results of surgical smoke and are associated with 

increase in mortality. In order to minimize these risks, the necessary preventive measures for both the 

patient and the surgical team members must be performed without interruption. First of all, the air 

circulation in the operating rooms must be renewed at least 15-20 times per hour. In this way, 

accumulation of anesthetic gases and other products in the operating room can be prevented. In 

addition to air regeneration systems, measures must be taken such as the use of personal protective 

equipment, aspirators and surgical smoke filtering systems. Surgical masks which are individual 

protective equipments help prevent the development of many diseases by preventing contamination 

and droplets affecting the mouth, nose and respiratory tract. High filter masks are designed to filter 

particles as small as 0.1 μm that there are three kinds of face masks listed in European standards; 

FFP1, FFP2 (approximately equivalent to N95) and FFP3. And so, in the operating room, the surgical 

team members working directly with the patients must use the maximum efficiency FFP3 breathing 

mask. In addition, protective eyewear should be used to protect the eyes. In the United States, the 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) recommends using of surgical smoke 

evacuator devices which has a high suction rate (at least 31-46 m/sn) to minimize smoke. As a result, 

surgical smoke can cause vital risks for patients and the surgical team. So that it is very important to 

inform the surgical team members about the necessary measures. Surgical masks, laminar air flow 

systems and surgical smoke evacuator devices are important to preventing from negative effects of 

surgical smoke. Key words: surgical smoke, operating room, surgical team, patient, preventive 

measures 
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Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her 25 kişiden biri yaşamının herhangi bir döneminde en az bir 

kez ameliyat olmaktadır. Son yıllarda ameliyathanede hasta güvenliği artmasına rağmen önemli riskler 

devam etmektedir. Sağlık çalışanlarının en büyük sorumluluğu hasta güvenliğini tehdit eden hataların 

ortaya çıkmasını engellemek, olası hataların ortaya çıkmadan önce belirlenmesi ve gerekli önlemlerin 

alınmasının sağlamaktır. Bu derlemenin amacı hasta güvenliğinin arttırılması için sağlık çalışanlarının 

ameliyathanede alması gereken önlemleri incelemektir. 

Ameliyathanede olası tehlikeler ve hasta güvenliğini arttırılmasına ilişkin yayımlanan çalışmaları 

belirlemek için Pub Med, Clinical Key, OVID, Science Direct, ULAKBİM elektronik veri tabanları 

MeSH terimleri kullanılarak 2007- 2017 Ağustos ayına kadar taramalar yapıldı. Taramalarda ‘patients 

safety during operating room’, ‘ameliyathanede hasta güvenliği’, ‘operating room hazards’, 

‘ameliyathanede tehlikeler’ terimleri Türkçe ve İngilizce olarak taranarak araştırma sonuçları 

değerlendirildi. 

Ameliyathanede hasta güvenliğini arttırmak için ameliyathanede standart prosedürlerin uygulanması, 

kontrollerin en az iki kişi tarafından yapılması, karara dayalı hataların önlenmesine yönelik olarak 

bilgisayarlı karar destek sistemleri, simülasyon, kanıta dayalı uygulama kılavuzlarının kullanılması, 

iletişim becerilerinin arttırılması için ekip içi eğitimlerin verilmesi, enfeksiyonu önlemek için uygun 

antibiyotik kullanımının sağlanması, sağlık çalışanlarının perioperatif dönemde gerekli enfeksiyon 

kontrol önlemlerini uygulaması, ameliyat öncesinde gerekli malzemelerin temini ve çalışma 

durumlarının tespitinin yapılması, cerrahi sırasında ekipte dikkat dağınıklığının önlenmesi amacıyla 

çeşitli önlemlerin alınması (ameliyathane kapısının açılıp kapanmasının en aza indirilmesi, 

olabildiğince az sesle konuşulması, ekipman alarmlarının seslerinin azaltılması), ekipmanların 

kullanımında kullanma kılavuzlarına bakılması, güvenli cerrahi kontrol listesinin işaretlenmesi ve 

kontrolünün sağlanmasının gerektiği belirtilmiştir. 

Ameliyathanede hasta güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak sağlık çalışanlarının 

sorumluluklarının olduğu görülmektedir. Güncel kılavuzların takip edilmesi, ameliyathaneye ilişkin 

standart prosedürlerin oluşturulması, ekip içi iletişimin önemli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 
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One out of every 25 people undergo surgery at least once in a lifetime according to World Health 

Organization’s data. Despite increased patient safety in the operating room, significant risks remain in 

recent years. The greatest responsibility of healthcare professional is to prevent the emergence of 

errors that threaten patient safety, to identify and take necessary precautions before the occurrence of 

possible errors. The aim of this review is to examine the precautions that healthcare professionals 

should take in the operating room in order to increase the patient safety. 

The published studies from August 2007 to August 2017 about possible risks and increasing the 

patient safety in the operating room using PubMed, Clinical Key, OVID, Science Direct, and 

ULAKBIM electronic databases by using the MeSH terms. The results of the research were evaluated 

by scanning the terms 'patients safety during operating room', 'operating room hazards', 'operating 

room hazards' and 'hazards in operating room’ in Turkish and English. 
To increase patient safety in the operating room, application of standard procedures in the operating 

room, making the controls by at least to observer, computer control decision support systems for 

prevention of black-based mistakes, simulations, using the evidence based application guide, training 

of in-team training to increase communication skills, using appropriate antibiotics to prevent of 

infection, application of the necessary infection control measures by healthcare providers in the 

perioperative period, the establishment and checking of the necessary materials before the operation, 

taking various precautions to prevent distraction during surgery (minimizing the opening and closing 

of the door of operating room, speaking as little as possible, reducing the voices of equipment alarms), 

looking at the operating instructions of the equipment, checking the safe surgery checklist are 

required. 

There are responsibilities of healthcare professionals to increase the patient safety in the operating 

room. Follow-up of current guidelines, establishment of standard procedures for operating room, 

communication within the team are important. 
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Hastanelerdeki özellikli birimlerden biri olan ameliyathaneler, hasta güvenliği açısından sağlık ekibi 

üyelerinin dikkat etmesi gereken yerlerdendir. Ameliyathanede hasta güvenliği kapsamına giren yanlış 

taraf cerrahisi, ameliyatlarda yabancı cisim unutulması, transfüzyon hataları, ameliyat 

komplikasyonları, hava embolisi, ölümcül düşmeler, bebeğin yanlış aileye verilmesi, hastane 

enfeksiyonları, infüzyon pompa sorunları, cerrahi yanıklar, ilaç hataları, kesici-delici alet 

yaralanmaları, ventilatörle ilişkili problemler vb çok sayıda konu vardır. Ameliyathanede hasta 

güvenliği, hastanın ameliyathaneye kabulünden ameliyathaneden servise transferine kadar pek çok 

sorumluluğu beraberinde getirmektedir. Ameliyathane ortamındaki hasta güvenliği uygulamaları 

hatayı en aza indirmeyi ve hastanın iyilik halini arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda sağlık 

teknolojisi ve bilişimindeki gelişmelere paralel olarak, hasta güvenliğinin sağlanması ve 

sürdürülmesine yönelik ameliyathane ortamının yapısı, kullanılan ameliyat yöntemleri ve tıbbi 

cihazlar değişmiş, komplikasyonların önlenmesine yönelik yeni araç/gereçler geliştirilmiş ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu derlemede amaç ameliyathanede hasta güvenliğinin sağlanmasında 

kullanılan son teknolojilerin incelenmesidir. Hibrit ameliyathaneler, LED teknolojisi, robotik ve 

laparoskopik cerrahiler, cerrahi lazer uygulamaları, ısıtma ve antibakteriyel özelliği olan ameliyat 

masaları, cerrahi ortam görünürlüğünü artıran ve solunum işlevinin devamlılığını sağlayan cerrahi 

aspiratörler bu teknolojilere örnek olarak verilebilir. Bununla birlikte, hasta güvenliğinin arttırılmasına 

yönelik geliştirilen yeni teknolojik ürünlerin sayısı giderek artmaktadır. Hastanede çalışan sağlık 

profesyonellerinin bu teknolojiler ve bunların kullanımı konusunda bilgi sahibi olması ameliyathanede 

hasta güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi açısından önemlidir. Ameliyathanede hasta 

güvenliğinin arttırılması ve geliştirilmesi için, bu konudaki yeni teknolojik ürünlerin tüm ülke 

genelindeki ameliyathanede kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. 
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The operating rooms, one of the special units in the hospitals, are the places where healthcare 

members should pay attention in terms of patient safety. There are many topics within the scope of 

patient safety in the operating room, such as wrong site surgery, retained foreign bodies, transfusion 

mistakes, intra-operative complications, air embolism, patient injury due to positioning or burns, 

giving the baby to the wrong family, hospital infections, infusion pump problems, medication errors, 

sharp injuries, ventilator related problems. Patient safety in the operating room brings many 

responsibilities for healthcare professionals, from admission of patients to the operating room to 

transfer of the patients to the service. Patient safety practices in the operating room aim to reduce 

mistakes and improve the patient's well being. In this context, in parallel with the developments in 

health technology and informatics, the structure of the operating theater environment, the surgical 

methods used and the medical devices have been changed and new devices / tools have been 

developed and started to be used for the prevention and maintenance of patient safety. The purpose of 

this review is to examine the latest technologies used to provide patient safety in the operating room. 

Examples of these technologies include hybrid operating rooms, LED technology, robotic and 

laparoscopic surgeries, surgical laser applications, surgical tables with heating and antibacterial 

features, surgical aspirators that increase the appearance of the surgical environment and ensure 

respiratory function continuity. The number of new technological products developed for increasing 

patient safety is increasing. To ensure and maintain patient safety, it is important for healthcare 

professionals who work in the operating rooms, to have knowledge of new technologies and their 

usege. In order to increase and improve patient safety in the operating room, it is proposed to 

disseminate the use of new technological products in the operating rooms throughout the country. 
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Cerrahi duman, ameliyat sırasında dokuyu kesen ya da koagüle eden elektrocerrahi aletlerin kullanımı 

ile ortaya çıkmaktadır. Bu aletlerin kullanımı ile hücreler kaynama noktasına kadar ısınmakta, hücre 

membranları rüptüre olarak %95’i sıvı, %5’i organik partiküllerden oluşan duman içeriği ameliyathane 

ortamına salınmaktadır. Bu partiküller kimyasal madde, kan, doku parçacıkları ve bakterilerden 

oluşur. Elektrocerrahi aletler tarafından salınan enerji, polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) da 

dahil olmak üzere sağlığa zararlı olabilecek birçok karmaşık bileşik üretir. Yapılan çalışmalar 

elektrocerrahi aletlerin ortalama aerodinamik boyutunun 0,07 μm, lazer ile üretilen parçacıkların 

ortalama 0,31 μm, ultrasonik cerrahi aletlerin (skalpel) ise 0,35 ila 0,65 μm arasında olduğunu 

göstermektedir. Çapı 10 μm'den az partiküller hava yoluyla solunum yoluna girer ve burada 

birikebilirken, çapları 2.5 μm'den küçük parçacıklar akciğer alveol bölgelerinde çöker ve bu durum 

daha olumsuz etkilere neden olabilir. Çapı 0.1 μm'den az olan ultra ince parçacıklar solunum 

sisteminin en derinine nüfuz edebilir. Ve dolayısıyla alt solunum yollarında birikerek diğer 

partüküllere oranla daha büyük sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Elektrocerrahi aletler tarafından 

ortaya çıkan cerrahi duman, aletler kullanımdayken ve kullanım sonrasında ameliyathanede yüksek 

konsantrasyon oranlarında kalmakta, oluştuğu yerden daha uzak mesafelere (100 cm’ye kadar) kadar 

ulaşıp, çalışanlar ve hastalar için tehlike oluşturmaktadır. Amaç; Bu çalışma ameliyathane hava 

kalitesi ve duman içeriği ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi amacıyla yapıldı.  

PubMed, Scopus, Cochrane Library, Science Direct gibi veri tabanlarında “surgical smoke”, “plume”, 

“composition of the smoke”, “electrosurgery” gibi anahtar kelimeler ile taranmış, tam metnine 

ulaşılabilen, yayın dili İngilizce ya da Türkçe olan çalışmalar incelendi.  

Dahil edilme kriterlerine uygun 12 çalışma ele alındı. Çalışmalardaki hava örnekleri insizyon 

alanından, çalışanların kişisel alanından, ameliyathanenin farklı yerlerinden, laporoskopik 

ameliyatlarda ameliyat bitimi epigastrik bölgeden partikül tutucu yardımı ile tüplere alınmıştır. 

İçerikler gaz kromatografisi, kütle spektrometrisi ya da lazer ışık tarayıcı ile analiz edilmiştir. 

Çalışmalarda uçucu organik bileşiklerin yüksek oranda olduğu, Toluen (5/12) konsantrasyonun en 

yüksek organik bileşik olduğu belirtilmiştir.  
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Surgical smoke is caused by the use of electrosurgical instruments that cut or coagulate tissue during 

surgery. With the use of these devices, the cells warm up to the boiling point and the cell membranes 

are released into the operating room environment with smoke contents consisting of 95% liquid and 

5% organic particles. These particles consist of chemicals, blood, tissue particles and bacteria. The 

energy released by electrosurgical instruments produces a number of complex compounds which can 

be detrimental to health, including polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). The studies show that 

the average aerodynamic dimension of the electrosurgical instruments is 0.07 μm, the average of the 

laser generated particles is 0.31 μm, and the ultrasonic surgical instruments (skalpel) are between 0.35 

and 0.65 μm. Particles smaller than 10 μm in diameter enter the respiratory tract through the air and 

accumulate therein, particles smaller than 2.5 μm in diameter collapse in the lung alveolar regions, 

which can cause more negative effects. Ultra-fine particles less than 0.1 μm in diameter can penetrate 

deep into the respiratory system. And it accumulates in lower respiratory tracts and causes health 

problems that are bigger than other particles. Surgical smoke generated by electrosurgical instruments 

remain at high concentrations in the operating room and when they are in use and after use, reaching 

farther distances (up to 100 cm) from where they occur and posing a danger to surgical staff and 

patients. Aim: The operating room was designed to determine the studies on air quality and smoke 

content.  

In the databases such as PubMed, Scopus, Cochrane Library and Science Direct, studies were 

conducted in English or Turkish which were scanned with keywords such as "surgical smoke", 

"plume", "composition of the smoke" and "electrosurgery". 

Twelve studies in accordance with inclusion criteria were considered. The air samples from the study 

were taken from the incision field, from the personal area of the surgical staff, from different parts of 

the operating room, from laparoscopic surgery to end-of-operation epigastric area with the help of 

particle retainer. It was analyzed by gas chromatography, mass spectrometry or laser light scanner. 

Studies have shown that volatile organic compounds are at the highest level and toluene (5/12) is the 

highest organic compound 
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Ameliyathaneler, ileri tıbbi teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı, yeni tıbbi bilgilerin, cerrahi 

teknik ve yöntemlerin, ekip çalışmasının ve doğru kararların hızla alınarak uygulandığı yüksek riskli 

yerlerdir. Bu bağlamda araştırmada ameliyathane çalışanlarının radyasyon güvenliğine ilişkin 

bilgilerini ve ameliyathanede radyasyon güvenliğine ilişkin mevcut uygulamaların belirlenmesi 

amaçlandı. 

Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanıp, 1 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında 

gerçekleştirildi. Çalışmanın evrenini bir üniversite hastanesinin ameliyathanesinde çalışan 198 sağlık 

personeli oluştururken, örneklemini ise çalışmaya katılmaya gönüllü 100 sağlık çalışanı oluşturdu. 

Verilerin toplanmasında basit, okunması kolay ve zaman almayacak sosyo- demografik verilerinde yer 

aldığı 31 sorudan oluşan anket formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 istatistik 

programı kullanılarak, sayı, frekans ve ortalamaları hesaplandı. 

Katılımcıların %60.0’nın kadın, %50.0’sinin 35 yaş altında, %70.0’nin evli ve % 51.0’nin en az 3 

yıllık ameliyathane çalışanı ve %55.0’nin hemşire olduğu %51.0’nin radyasyon güvenliğine ilişkin bir 

eğitim almadığı belirlenmiştir. Mevcut ameliyathanede %44.0 skopi çekildiği, %42.0’sinde bu 

çekimleri ameliyatı gerçekleştiren uzman doktor tarafından yapıldığı ve bu bağlamda çalışanların 

%24.3’nün günde en az 2-3, %28,4’nün ayda en az 1 kez skopiye maruz kaldığı tespit edildi. 

Kayıtlardan radyasyon güvenliğine ilişkin koruma önlemlerinin alındığı, yardımcı araç gerecin 

kontrollerinin yapıldığı belirlenmesine rağmen, çalışanların %85.9’nun koruyucu ekipmanların 

kontrolünde nelere bakıldığını, %67.7’sinin ne kadar sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini bilmediği 

belirlenirken, %95’nin dozimetre kullanmadığı, %64.0’nün radyasyona ilişkin yasal prosedür 

hakkında bilgiye sahip olmadığı saptanmıştır.  

Çalışma sonucu elde edilen bulgulara göre, ameliyathane çalışanlarının radyasyon güvenliği 

konusunda bilgilerinin yeterli olmadığı ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermedikleri 

görülmektedir. Skopi sırasında koruyucu ekipmanların varlığından haberdar oldukları, koruyucu 

ekipmanların kontrolünün hangi sıklıkta yapıldığını ve nelere bakıldığını bilmedikleri görülmüştür. 

Çalışmanın yapıldığı üniversite hastanesinde radyasyon güvenliği alınmış salonların olduğu, bu 

salonlar dışında da çekim yapılabildiği, koruyucu ekipmanlardan, tiroid koruyucu ve kurşunlu 

önlüklerin kullanım alanında olduğu, koruyucu ekipman kullanılmadan başlanmış vakada skopi 

çekimi gerektiğinde izlenen yolun çekim sahasından uzaklaşmak olduğu gözlenmiştir. Çalışanların 

dozimetrelerinin olmadığı ve çalışma sonunda radyasyon güvenliğine ilişkin TAEK’ e başvurularak 

hemşire, anestezi teknisyenlerine ve skopi kullanan uzman doktorlara dozimetre temin edilmiş ve 

koruyucu ekipman kullanımında farkındalık yaratarak skopi çekiminde kullanılması sağlanmıştır. 

Çalışanlarda mevcut durum tespiti yapılarak eksiklik saptanan konularda eğitim yapılmıştır. 
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Operating rooms are high-risk places where advanced medical technological tools and equipment are 

used, new medical information, surgical techniques and methods, teamwork and right decisions are 

taken quickly. In this context, it was aimed to determine the knowledge about radiation safety of the 

operating room staff and to determine the current practices related to radiation safety in the operating 

room. 

The research was planned as descriptive and cross-sectional, and it was conducted between 1st. 

January – 31st. December 2015. The research population has created of 198 health workers working in 

the operating room of a university hospital, while the sample of the research included 100 volunteer 

health workers to participate in the study. In the collection of the data, a questionnaire consisting of 31 

questions was used, which included simple, easy to read and socio-demographic data. The numbers, 

frequencies and averages were analysed using the SPSS 22.0 statistical program in the evaluation of 

the data. 

In the study, it was determined that 60.0% of participants were female, 50.0% were under 35 years 

old, 70.0% were married, 51.0% were at least 3 years health workers in the operating room, and 55.0% 

were nurses and 51.0% were not educated about radiation safety. In the current operating room, 44.0% 

of flouroscopy used, 42.0% of them were performed by surgeon who performed the surgery and in this 

context 24.3% of the health workers were exposed to flouroscopy at least 2-3 per day and 28.4% at 

least once per month. Despite the fact that protection measures for radiation safety are taken from the 

records and ancillary equipment controls have been made, it was determined that 85.9% of the 

employees did not know what to check in protective equipment control, 67.7% did not know how 

often to check, 95% did not have a dosimeter and 64.0% did not have any information about the 

radiation-related legal procedures. 

According to the results obtained from the study, it was seen that the staff of the operating room did 

not have sufficient knowledge about radiation safety and did not show the necessary sensitivity in this 

respect. They were aware of the presence of protective equipment during the flouroscopy, they did not 

know how often the control of the protective equipment was done and how it was done. It has been 

observed that in the university hospital where the study was taken, there was a room where radiation 

safety was taken, but they could be shot outside these rooms, from protective equipment, thyroid 

protective and lead aprons were in use, and when they needed flouroscopy without protective 

equipment. At the end of the study, TAEK was applied to nurses, anesthesia technicians and surgeon 

using scopes and dosimeters were provided and awareness of the use of protective equipment was 

provided for useing during flouroscopy. Health workers were trained on the issues identified by 

determining the current situation. 
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Ameliyathanelerde tanı ve tedavi amaçlı en yaygın kullanılan görüntüleme cihazlarından biri skopidir. 

Skopinin kullanımı sırasında radyasyon önemli sorunlardan birisidir. Bu derlemede ameliyathane 

ortamlarında skopi kullanımında güvenliğine ilişkin bilgi sunmak amaçlanmıştır. 

Sağlık kurumları yüksek riskli çalışma ortamları olarak tanımlanmaktadır. Sağlık bakım sistemi 

bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeyi amaçlarken; bakıma ilişkin süreçler, kullanılan teknoloji, 

karmaşık insan faktörlerinin bileşimi hataların oluşma riskini artırmaktadır. Sağlık çalışanları, diğer 

meslek üyelerine göre çalışma ortamında yaralanma ve hastalanma riski en yüksek olan gruplardır. 

Özellikle ameliyathaneler ileri teknolojinin kullanıldığı, ekip çalışmasının en iyi sergilendiği dinamik 

alanlardır. Ameliyathane çalışanları hastane içerisinde biyolojik ve fiziksel birçok risk faktörü ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Bu risklerden birisi de radyasyondur. Yapılan çalışmalarda tetkik edilmek istenen 

vücut bölümünün X ışınları yardımıyla görüntülenmesini sağlayan ve radyasyon yayan bir cihaz olan 

C-kollu skopi ile ameliyathane çalışanlarının yüksek düzeyde radyasyona maruz kaldıkları 

bildirilmektedir. Radyasyon kansere kadar birçok sağlık sorununa neden olmaktadır. Genel olarak 

skopi kullanımındaki en büyük sorun, skopinin düzgün kullanılmaması ve yetersiz güvenlik 

önlemlerin alınmasıdır. Bu sorunların temel nedeni radyasyon ve cihazı kullanım bilgisinin 

yetersizliğidir. Mesleki olarak radyasyon teknisyenleri, skopi kullanımı ve radyasyonun etkileri ile 

korunma yöntemleri konusunda gereken eğitimi almaktadır. Ancak ameliyathane, anjio ünitesi veya 

gastroenteroloji gibi radyasyon yayan cihazlarla çalışılan bölümlerdeki diğer sağlık çalışanları, 

radyasyondan korunma önlemlerini yeterince bilmemekte ve/veya uygulamamaktadırlar. Skopi 

kullanımı sırasında ameliyathane çalışanlarının radyasyon maruziyetini engellemek amacıyla 

koruyucu ekipman kullanmaları ve radyasyon güvenliğine uymaları gerekmektedir. Radyasyon 

korunmasında kullanılan koruyucu ekipmanın saklanmasında gerekli özen gösterilmeli ve 

sağlamlıkları kontrol edilmelidir. Ameliyathane çalışanlarının skopi kullanımı sırasında mutlaka 

kurşun önlük, troit ve gonad koruyucu ve kurşunlu akrilik çerçeveli ve camlı gözlük kullanması 

gerektiği ancak iş yoğunluğu nedeniyle çalışanların koruyucu ekipman kullanmaya önem göstermediği 

bilinmektedir. Bu durum çalışan güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. Gün içerisinde radyasyona maruz 

kalmaları bakımından cerrahi ekip üyeleri (hekim, hemşire, anestezist, anestezi teknisyeni, 

ameliyathane personeli), özellikle skopi kullanılırken alınması gereken önlemleri bilmek ve 

uygulamak durumundadır. 

Ameliyathane ortamında ameliyathane çalışanlarının skopi cihazı kullanımı, yaydığı radyasyon ve 

radyasyondan korunma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Çalışanların 

radyasyondan korunma düzeylerinin artmasının aynı zamanda hasta güvenliğini de olumlu yönde 

etkilemektedir. Çünkü cihaz kullanılırken doğru çekim yöntemleri kullanılırsa hastaların alacağı 

radyasyon dozu da azalacaktır. Skopi cihazı kullanılan ameliyathanelerde radyasyon güvenliğini 

sağlayabilmek için; konu ile ilgili bir komitenin kurulmasının, komitenin hasta ve çalışan güveliğine 

yönelik olarak düzenli eğitim programları yürütmesinin ve belirli aralıklarla gereken denetimlerin 

yapılması gerekmektedir. 
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One of the most widely used visualization devices for diagnosis and treatment in the operating rooms 

is scopy. Radiation is important problems when using scopy. In this review, it is aimed to provide 

information about safety in the use of scopy in operating room. 

Health institutions are defined as high-risk work environments. While the health care system aims to 

protect and improve the health of the individual; the processes involved, the technology used, and the 

complexity of human factors increase the risk of errors. Health professionals are the groups with the 

highest risk of injury and illness in the working environment compared to other professions. 

Especially the operating rooms are dynamic areas where advanced technology is used and teamwork is 

best exhibited. Operating room personnel are faced with many biological and physical risk factors 

within the hospital. One of these risks is radiation. It has been reported that many staff in the operation 

rooms are being exposed to high level of radiation because of the C-arm scopy, which is a radiation 

emitting device that enables the visualization of the body part to be examined with the help of X-rays. 

Radiation causes many health problems, including cancer. In general, the biggest problem with using 

scopy is that the scopy is not used properly and sufficient security measures aren’t taken. The main 

cause of these problems is the inadequacy of radiation and device usage information. Radiation 

technicians are trained in the use of scopy and the effects of radiation and protection methods 

occupationally. However, other healthcare professionals in departments working with radiation 

emitting devices such as the operating room, angio unit, or gastroenterology do not adequately know 

and / or implement radiation protection measures. During the use of scopy, operating room workers 

must use protective equipment to prevent radiation exposure and comply with radiation safety. Care 

must be executed and the integrity of protective equipment used for radiation protection has to be 

checked. It is known that the staff of operation rooms must use lead aprons, troits and gonads, 

protective glasses with leaded acrylic frames and glasses during the use of the scopy, but due to the 

workload, workers do not care about using protective equipment. This puts employee safety at risk. In 

terms of exposure to radiation during the day, surgical team members (physician, nurse, anesthetist, 

anesthesia technician, operating theater staff) had better know and apply the precautions to be taken 

especially while using scoping. 

In the operating room, operating room staff must have knowledge about the use of scoping device, the 

radiation it emits and the radiation protection methods. Increasing radiation protection levels of 

employees also affects patient safety positively. Because, if the correct method of visualizing is used 

while the device is in use, the radiation dose to the patients will receive will be lesser. In order to 

provide radiation safety in operating rooms using a scopy device; establishment of a committee on the 

subject, regular training programs for the committee's patient and employee safety, and periodic 

inspections are required. 
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Bu olgu sunumunun amacı anevrizmal subaraknoid kanamalı hastanın ameliyat sonrası hemşirelik 

bakımını gözden geçirmektir.  

Beyin zarının orta tabakası olan “Araknoid” ile en iç tabakasıolan “Piameter” arasında bulunan 

subaraknoid boşluğa kanama olmasını içeren subaraknoid kanamalar (SAK), orta yaş grubunda önemli 

bir morbidite ve mortalite nedenidir. SAK kadınlarda erkeklere oranla 1,6 kat daha fazla 

görülmektedir. Hipertansif hastalarda, sigara içenlerde, alkol ve uyuşturucu madde kullananlarda SAK 

görülme oranlarının daha yüksek olduğu bilinmektedir. SAK geçiren hastaların %75’inde sebep 

intrakraniyal bir anevrizmanın kanamasıdır. En sık görülen semptom ani ve şiddetli baş ağrısıdır. 

Kanama ile birlikte bulantı, kusma ve epileptik nöbet meydana gelebilir. SAK'ı olan hastanın tedavi ve 

bakımında amaç; kanamanın tekrarını önlemek, serebral perfüzyon basıncını sürdürmek, kafa içi 

basıncı kontrol altında tutmak, vazospazmın yan etkilerini en aza indirmek, hidrosefali ve kardiyak 

disritmiyi yönetmektir.  

Bu olgu 2017 Mayıs ayında: ani başlangıçlı, uykudan uyandıran baş ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti 

ile acil servise başvuran 47 yaşındaki kadın hastanın nörolojik muayenesinde bilinç açık, koopere ve 

oryante, pupiller nonizokorik , IR +/+, fasiyal asimetrisi, nistagmusu ve bakış kısıtlılığı yok, ense 

sertliği (+) ve belirgin lateralizan motor defisit izlenmemiştir. Hastaya çekilen Beyin BT’de spontan 

SAK sağ MCA anevrizması ile uyumlu görünüm izlenmesi üzerine ileri tetkik ve tedavi amcıyla beyin 

ve sinir cerrahi yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmıştır. Dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) 

yapılan hastada bilateral MCA dev sakküler anevrizma saptanmış ve acil ameliyata alınmıştır. 

Ameliyat sonrası 7 yoğun bakımda takibi yapılmıştır. Genel durumu iyi olan hasta 10 gün serviste 

takip edilerek şifa ile taburcu edilmiştir. 

Hasta ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesinde monitörize ve maske ile oksijen desteği sağlanarak 

takip edilmiştir. Vazospazm ve yeniden kanama belirti ve bulguları açısından hasta yakından izlenmiş 

ve sık aralıklarla nörolojik izlem yapılmıştır. KİBAS gelişiminin önlenmesi için baş 30˚-45˚ 

elevasyonda ve nötral pozisyonda tutulmuştur, laksatif uygulanmıştır ve öksürük şurubu verilmiştir. 

Sessiz ve karartılmış bir ortam sağlanmaya çalışılmıştır. Hastanın ağsı nonfarmakolojik ya da 

farmakolojik yöntemler uygulanarak kontrol altında alınmıştır. Hekim istemi ile antiepileptik 

uygulanmış ve nöbet esnasından hastayıcı korucu önlemler (yatak en düşük seviyede ve yatak 

kenarlıkları kalkık, oral hava yolu ve aspirasyon hazır konumda) alınmıştır. Hastanın sıvı-elektrolit 

dengesi ve aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılmıştır. Hasta mobilize olana kadar antiemboli çorabı 

giydirilmiştir. Bu çalışmada anevrizmal SAK nedeniyle ameliyat yapılan hastada yoğun bakımda 

ameliyat sonrası hemşirelik girişimleri ele alınmıştır. Anahtar kelimeler: Subaraknoid kanama, hasta, 

hemşirelik bakımı  
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The purpose of this case report is to review postoperative nursing care for aneurysmal subarachnoid 

hemorrhage patients. 

Subarachnoid hemorrhage (SAH) indicates bleeding in the subarachnoid space between the arachnoid, 

the middle layer of the meninx and the pia mater, the innermost layer of the membranes that surround 

the brain. It is a significant morbidity and mortality cause for the people of middle age. SAH is seen in 

women 1.6 times more frequently than it is seen in men. SAH is seen more in people who are 

hypertensive, smoke or consume alcohol and drugs. The cause of SAH is an intracranial aneurysm 

hemorrhage for 75% of the patients. The most common symptom is a sudden, severe headache. In 

addition to hemorrhage, nausea, vomiting and epileptic attacks may occur. The purposes of treating 

and providing care to SAH patients include preventing recurrence, maintaining cerebral perfusion 

pressure, maintaining intracranial pressure, minimizing the side effects of vasospasm, and managing 

hydrocephalus and cardiac dysrhythmia. 

This case was reported in May 2017. A 47-year-old woman came to the emergency service due to a 

sudden headache that interrupted her sleep, nausea and vomiting. During the neurological 

examination, she was conscious, cooperative and not disoriented. Other findings included the 

following: nonisochoric pupils, IR +/+, no facial asymmetry, nystagmus and limitation of ocular 

motility, neck stiffness (+) and no distinctive lateralized motor deficit. The patient was referred to the 

neurosurgical intensive care unit for further tests and treatment after spontaneous SAH and right 

middle cerebral artery (MCA) aneurysm were indicated by the head CT. A massive saccular aneurysm 

was detected in the bilateral MCA in the digital subtraction angiography, and the patient was taken to 

the operating room immediately. Following the operation, the patient was monitored in the intensive 

care unit and provided oxygen support using a mask. Her general status was good, and she was 

discharged after being monitored for ten days in the service.  

Her neurological signs were frequently checked for signs of vasospasm and hemorrhage recurrence. 

Her head was held at a 30˚-45˚ angle in a neutral position to maintain intracranial pressure. Laxative 

and cough syrup was administered. She was kept in a quiet, darkened environment, and her pain was 

controlled using non-pharmacological and pharmacological agents. Antiepileptic drugs were 

administered upon the doctor’s order, and protective measures for epileptic attacks were made (the bed 

set to the lowest position, bed rail guards available, oral airway open and aspiration ready). The 

patient’s fluid-electrolyte balance and fluid intake and discharge were monitored. The patient wore 

anti-embolism socks until she was mobilized. This study examines the nursing procedures provided to 

this patient who underwent surgery for aneurysmal SAH in the intensive care unit. Key words: 

Subarachnoid hemorrhage, patient, nursing care  
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Bu derleme makale ile arteriyovenöz fistül sonrası oluşabilecek komplikasyonlar ve arteriyovenöz 

fistül olan hastada hemşirelik yönetimin önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. 

Arteriyovenöz fistül (AVF) operasyonları, kronik böbrek yetmezliği olan hastanın hemodiyaliz 

uygulanmasını kolaylaştırıp, hastaların yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla en sık uygulanan 

yöntemlerdir (Akbaş ve ark, 2000). Arteriyovenöz fistüller, yüzeyel venleri arteriyelize ederek, 

hemodiyaliz için gerekli olan kolay kanüle edilebilen, yüksek akımlı damar yolu sağlamaktadır. Lokal 

anestezi ile yapılabilmesi, uzun süre kullanılabilmesi, işlemin morbiditesinin az olması ve zamanla 

akım performansının artması gibi nedenler AVF’ leri ilk seçenek olarak düşündürmektedir (Keuter ve 

ark, 2005). Hastalar da AVF için ilk tercih edilecek bölge her iki üst ekstremite distali ve özellikle 

snuff box bölgesi olmalıdır. Böylece fistül sonrası oluşabilecek komplikasyonlarda, proksimal 

bölgeler mümkün olduğu kadar korunmuş olur (Akbaş ve ark, 2000). AVF’ lerle ilgili en sık görülen 

komplikasyonlar, yetersiz olgunlaşma, stenoz, tromboz, enfeksiyon, anevrizma, iskemi nedeniyle 

çalma sendromu görülür (Santora ve ark., 2014). Erken ve geç dönem en sık karşılaşılan 

komplikasyon fistül trombozudur (Gökşin ve ark., 2004). Geç dönemde en sık anevrizmal dilatasyon 

gözlenmektedir. Anevrizmalar tedavi edilmezse lokal basıya bağlı semptomlar, emboli, venöz 

hipertansiyon, distal iskemi gibi uzun dönem komplikasyonlar görülebilir (Odabaşı ve ark.,2011). Bu 

komplikasyonlar hastaların yaşam kalitesini ve süresini olumsuz etkiler ve hastanede kalış sürenin 

uzamasına yol açar (Atik ve ark, 2016). Çolak ve ark (2011) yaptığı çalışmada, AVF operasyonu 

olmuş 72 hastada, ilk 48 saat içinde 11 hastada tromboz, 4 hastada kanama, 3 hastada hematom, 48 

saat sonra 8 hastada anevrizma, 11 hastada stenoz ve tromboz, 5 hastada yüksek volümlü AVF ve 2 

hastada periferal iskemi geliştiğini bildirmişlerdir. Odabaşı ve ark (2011) yaptığı bir çalışmada 100 

hastaya açılan 178 fistül 24 ay boyunca takip edilmiş ve %8 anevrizma geliştiğini bildirmişlerdir. 

Janicki ve ark., 10 yıllık klinik çalışmalarında 53 hasta takip etmişler ve beş hastada %9.4) anevrizma 

geliştiğini bildirmişlerdir.  

Kateterin açıklığının sürdürülmesi, hastanın eğitimi, enfeksiyon geliştiğinde erken müdahale ve 

enfeksiyon önlenmesi hemşirenin sorumluğundadır. Hemodiyaliz öncesi fistül alanı enfeksiyon belirti 

ve bulguları yönünden değerlendirilmelidir. İşlem öncesi klorheksidin ya da povidoine iodine 

temizlenmelidir. Yeni açılan fistülün olgunlaşması için hastaya el egzersizleri, thrilli hissetmeyi ve 

üfürüm dinleme öğretilmeli, fistülü travmalara karşı koruması gerektiği konusunda bilgilendirilmelir. 

Arteriyovenöz fistüller, kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda, hemodiyaliz girişimi için hasta ve 

sağlık personeli ve komplikasyonları azaltacak yöntemler geliştirilerek hastaların yaşam kalitesi ve 

süresi arttırılmalıdır. 
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This review was conducted to emphasize the complications that may arise after arteriovenous fistula 

and the importance of nursing management in the patients with arteriovenous fistula.  

Arteriovenous fistula (AVF) operations are the most commonly used methods to improve the quality 

of life of patients by facilitating the hemodialysis of patients with chronic renal failure (Akbaş et al., 

2000). Arteriovenous fistulas arterialize the superficial veins, provide a highly flowable vein pathway 

that is easily cannulated. The applicability with local anesthesia, long-term usability and low 

morbidity of AVFs, and increased flow performance in the course of time make AVFs the first choice 

(Keuter et al., 2005). In the patients, the first choice for AVF should be both upper extremity distals 

and especially the anatomical snuff box. Thus, proximal regions are protected as much as possible in 

the complications that may occur after fistulae (Akbaş et al., 2000). The most common complications 

related to AVF are insufficient maturation, stenosis, thrombosis, infection, aneurysm and ischemic 

steal syndrome (Santora et al., 2014). The most common complication in early and late period is 

fistula thrombosis (Gökşin et al., 2004). Aneurysmal dilatation is most commonly seen in the late 

period. Long-term complications such as local pressure-related symptoms, embolism, venous 

hypertension and distal ischemia may appear if aneurysms are not treated (Odabaşı et al., 2011). These 

complications negatively affect the quality of life and life span of the patients, lead to the prolongation 

of the hospital stay (Atik et al., 2016). Çolak et al (2011) reported 11 thrombosis cases, 4 hemorrhage 

cases, 3 hematoma cases, 8 aneurysm cases during the first post operative 48 hours ,11 stenosis and 

thrombosis cases, 5 high volume AVF cases, 2 peripheral ischemia cases at postoperative 48th hours 

in the 72 patients who had AVF operation. Odabaşı et al (2011) followed 178 fistulas that opened to 

100 patients for 24 months, they reported that they developed 8% aneurysm. Janicki et al. followed 53 

patients in their 10 years clinical trial, they reported aneurysm in 5 patients (9.4%).  

The continuation of catheter port, patient education, early intervention to infection and prevention of 

infection are the responsibility of the nurse. The area of the fistule should be evaluated in terms of 

signs and symptoms of infection before each dialysis. It should be cleaned with chlorhexidine or 

povidone iodine before the process. Arteriovenous fistulas are very comfortable vascular access for 

patients and health personnel in chronic renal insufficiency cases. The life quality and life span of the 

patients should be improved by developing new methods to provide long-term use of AVF and to 

reduce the complications.  
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Bariatrik cerrahi son on yılda hızla artan cerrahi yöntemlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, bariatrik 

cerrahi ve hemşirelik alanında yapılan çalışmaların bilimetrik bakış açısıyla incelenmesi ve ilgili 

literatürdeki eğilimlerin analitik olarak ortaya konmasıdır. 

Çalışmanın yöntemi bilimetrik yaklaşımla kurgulanmıştır. Bariatrik cerrahi konusunda, Web of 

Science veri tabanında bulunan 241 araştırma makalesi bağlantılı teknikler ile analiz edilmiştir. Veriler 

1-15.08.2017 tarihleri arasında toplanmıştır. 

1975-2017 yılları arasında araştırma makalesi olarak yayınlanan, konu içeriğinde “bariatrik cerrahi” 

kelimeleri geçen ve Web of Science kategorisi “hemşirelik” olan ve gerçekleştirilen 241 çalışma ele 

alınmıştır. Yıllara göre yayın dağılımı incelendiğinde, 2015 ve 2016 yıllarının tüm zamanların en 

üretken periyotları olduğu görülmüştür. Yıllar içerisinde genel olarak makale sayılarında yükselen bir 

eğilim söz konusu olsa da, belirli periyotlarda (2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 gibi) makale 

sayılarında önemli azalışlar söz konusudur. Dünya sıralamasında bu alanda en fazla katkı sunan ilk üç 

üniversite, Maryland Üniversitesi, Pittsburgh Üniversitesi ve East Carolina Üniversitesi’dir. Bu alanda 

yayın yapan araştırmacıların en çok tercih ettiği beş dergi; Bariatric Surgical Practice and Patient Care, 

Bariatric Nursing and Surgical Patient Care, AORN Journal, Journal of Clinical Nursing, Journal of 

The American Association of Nurse Practitioners’dir. En çok yayın sayısına sahip ilk üç yazar; Raines 

Da, Gonzalez-heredia R, Masrur M’dir. Yayınların anahtar kelimeleri; bariatrik cerrahi, obezite, kilo 

kaybı, morbid-obezite, gastrik bypass, metaanaliz, şişmanlık, sonuç, sağlık, cerrahi, yaşam kalitesi, 

kadın, mortalite olarak belirlenmiştir. En fazla atıf yapılan dergilerin sıralaması ise; Journal of 

Advanced Nursing, AORN Journal, Journal of Clinical Nursing, Journal of Perianesthesia Nursing, 

International Journal of Nursing Studies şeklindedir. Atıf yapılan yayınların ülkeleri incelendiğinde, 

ilk üç sırada, ABD, Avustralya ve Brezilya olup, Türkiye 7. sırada yer almaktadır. 

Bariatrik cerrahi son yıllarda giderek artan bir cerrahi yöntem olup, bu yönde çalışma sayılarının da 

aynı eğilimi gösterdiği görülmüştür. İlgili konuda hemşirelik literatüründe, yalnızca 241 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Anahtar kelime dağılımında ilk sırada, cerrahi operasyon çeşitleri ve kilo vermeye yönelik 

kelimeler yer almaktadır. Literatürde bariatrik cerrahinin hastalar üzerindeki uzun dönem etkilerine 

yönelik çalışmaların daha az olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Hemşirelik, 

Bilimetri 
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Bariatric surgery is one of the rapidly increasing surgical methods in the last decade. The aim of this 

study is to investigate the studies performed in the field of bariatric surgery and nursing by adopting 

scientometric approach, and to present the trends in the related literature analytically. 

The method of study is designed with a scientometric approach., 241 research articles in the scope of 

bariatric surgery indexed in the Web of Science database were analyzed by means of scientometric 

methods. The related data were collected between 1-15 August 2017. 

241 research articles, which were published between 1975-2017 and for which the category of Web of 

Science were defined as "nursing" and "bariatric surgery" were considered in the scope of this study. 

The distribution of publications by years indicates that 2015 and 2016 are the most productive periods 

among others. Although there is an increasing trend in the number of articles over the years, there is a 

significant decrease in the number of articles in particular periods (2007-2008, 2009-2010, 2011-

2012). The top three universities worldwide that have made the most contribution to this research area 

are Maryland University, Pittsburgh University and East Carolina University. The top five journals 

preferred by researchers in this field are Bariatric Surgical Practice and Patient Care, Bariatric Nursing 

and Surgical Patient Care, AORN Journal, Journal of Clinical Nursing, Journal of The American 

Association of Nurse Practitioners. The first three writers with the highest number of publications; 

Raines Da, Gonzalez-Heredia R, Masrur M. Keywords of publications; bariatric surgery, obesity, 

weight loss, morbid-obesity, gastric bypass, metaanalysis, obesity, outcome, health, surgery, quality of 

life, female, mortality. The most frequently cited journals are; Journal of Advanced Nursing, AORN 

Journal, Journal of Clinical Nursing, Journal of Perianesthesia Nursing, International Journal of 

Nursing Studies. When the most cited articles were examined by countries, the first three are USA, 

Australia and Brazil. Turkey is in the 7th place. 

Bariatric surgery has been an increasing surgical procedure in recent years and the number of 

publications in this area has followed the same trend as well. In the related issue, only 241 studies 

were reached in the nursing literature. In the keyword distributions, the most frequent keywords are 

the types of surgical operations and weight loss. In the literature, it can be concluded that there exist 

relatively fewer studies in bariatric surgery about its long-term effects on patients. Keywords: Bariatric 

Surgery, Nursing, Scientometric 
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Destek yüzeyler basınç yarasının önlenmesi ve tedavisinde basıncı azaltmaya yarayan araçların 

tümüne verilen genel isimdir. NPUAP destek yüzey terimini doku yüklerinin yönetimi ve/veya diğer 

tedavi edici fonksiyonlar için tasarlanmış, basıncı yeniden dağıtmak gibi özel bir amaç için 

geliştirilmiş cihaz olarak tanımlamıştır (NPUAP 2007). Destek yüzeyler hasta ve destek yüzey 

arasındaki basıncın geniş bir alan üzerine dağıtımını sağlayarak doku kılcal dolaşımının 

sürdürülmesini ve deri bütünlüğünün bozulma riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Destek yüzeyler 

teması arttırmak için vücudun seklini alır ve sonra da hastanın ağırlığını mümkün olduğunca eşit 

şekilde yeniden dağıtır. Basınç daha fazla vücut yüzeyi alanına dağıtıldığından basıncın şiddeti de tüm 

vücut alanları üzerinde azalır (McInnes vd. 2015; NPUAP 2007; Yavuz 2007). Destek yüzeylerinin 

(silteler ve özel yataklar vb.) basınç yaralarının önlenmesinde ve var olan yaraları iyileştirmede önemli 

bir etken olduğu kanıtlanmıştır. Basınç yarasının önlenmesi için kanıta dayalı kılavuzlar veya 

tavsiyeler oluşturulmuştur. Bu çalışmanın amacı basınç yaralarını önlemede destek yüzey kullanımı ile 

ilgili uluslar arası rehber önerilerinin incelenmesidir.  

Basınç yarasını önlemede destek yüzey kullanımına yönelik 2007-2017 yılları arasında yayınlanmış ya 

da güncellenmiş rehberler incelenmiştir. Rehberlere “National Guideline Clearinghouse”, “National 

Clinical Guideline Centre” kaynaklarından “pressure ulcer”, “support surface” anahtar kelimeleri 

kullanılarak ulaşılmıştır.  

Çalışmada, 2007-2017 yılları arasında yayınlanan ya da güncellenen 11 adet rehbere ulaşılmıştır. Bu 

rehberler şu organizasyonlar tarafından geliştirilmiştir: Wound, Ostomy and Continence Nurses 

Society, National Health Service (NHS), American College of Physicians, National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE), National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure 

Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance, National Clinical Guideline Centre 

(NCGC), American Medical Directors Association, Australian Wound Management Association New 

Zealand Wound Care Society, Hong Kong Enterostomal Therapists Association, Wound Healing 

Society of Singapore, Hartford Institute for Geriatric Nursing, Registered Nurses’ Association of 

Ontario (RNAO). Rehberlerin basınç yarasını önlemeye yönelik destek yüzey kullanımı ile ilgili ortak 

önerileri: basıncı yeniden dağıtmak için destek yüzeylerinden yararlanılması, basınç yarası riski 

taşıyan bireyler için basıncı dağıtan bir destek yüzeyi kullanılması, basınç yarası gelişme riski yüksek 

kişiler için ameliyat masasında yüksek özellikli reaktif veya alternatif basınçlı destek yüzeyi 

kullanılması, dokunun etrafındaki basınç yoğunluğunu artırdığı için basıncı yeniden dağıtma amacıyla 

sünger halka, simit tarzında cihazların kullanımından kaçınılmasıdır. Bu önerilerin kanıt düzeyleri 

incelendiğinde her bir rehberin kendi derecelendirme sistemi olmakla birlikte genel olarak B, C ve 

konsensus düzeyinde önerilerdir.  

Basınç yarasını önlemede destek yüzeyi kullanımı uluslar arası rehberlerde yer alan temel önleyici 

uygulamalardan biridir.  
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Support surfaces are the generic name given to all of the means for reducing pressure in the prevention 

and treatment of pressure ulcer. NPUAP defined the support surface term as a device developed for a 

special purpose such as pressure redistribution designed for the management of tissue loads and / or 

other therapeutic functions (NPUAP 2007). The support surfaces provide distribution of the pressure 

between the patient and the support surface over a large area, helping to maintain tissue capillary 

circulation and reduce the risk of deterioration of skin integrity. The support surfaces take the shape of 

the body to increase the contact and then redistribute the weight of the patient as evenly as possible. 

As the pressure is distributed more to the surface of the body surface, the severity of the pressure 

decreases over all body areas (McInnes et al., 2015; NPUAP 2007; Yavuz 2007). It has been proven 

that support surfaces are important factor in the prevention of pressure ulcers and the improvement of 

existing pressure ulcer. Guidelines and recommendations for the prevention of pressure ulcer have 

been established. The aim of this study is to examine international guidelines for the use of support 

surfaces to prevent pressure ulcers. 

Guidelines published or updated between 2007-2017 for the use of support surfaces in the prevention 

of pressure ulcer have been reviewed. Guidelines were obtained from the "National Guideline 

Clearinghouse" and the "National Clinical Guideline Center" sources using the keywords "pressure 

ulcer", "support surface". 

In the study, 11 guidelines which were published or updated between 2007-2017 were reached. These 

guidelines have been developed by the following organizations: Wound, Ostomy and Continence 

Nurses Society, National Health Service (NHS), American College of Physicians, National Institute 

for Health and Care Excellence (NICE), National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure 

Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance, National Clinical Guideline Centre 

(NCGC), American Medical Directors Association, Australian Wound Management Association New 

Zealand Wound Care Society, Hong Kong Enterostomal Therapists Association, Wound Healing 

Society of Singapore, Hartford Institute for Geriatric Nursing, Registered Nurses’ Association of 

Ontario (RNAO). Common recommendations for the use of support surfaces to prevent pressure ulcer 

of guides are the use of support surfaces to redistribute pressures, the use of a support surface that 

distributes pressure for at risk individuals, use a high specification reactive foam mattress rather than a 

non high specification reactive foam. When the evidence levels of these proposals are examined, each 

guide is generally B, C and consensus recommendation, as well as its own rating system. 

The use of a support surface to prevent pressure ulcer is one of the primary preventive measures in 

international guidelines. 
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Basınç yaralarının gelişiminin önlenmesinde ve tedavisinde pozisyon değiştirmenin önemi, sıklığı ve 

süresinin güncel rehberlerin önerileri açısından incelenmesi. 

CINAHL, MEDLINE, Scopus, and Cochrane veri tabanlarında ‘pressure ulcer’, ‘pressure sore’, 

‘prevention’, ‘treatment’, ‘reposition’ ve ‘guideline’ anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan taramada 

2013-2016 yılları arasında yayınlanan rehberlerin önerileri incelendi. 

Wound, Ostomy and Continence Nurses Society’nin yayınladığı rehbere göre basınç yaralarının 

önlenmesi için pozisyon değiştirme zamanının hastanın durumunu, basınç dağılımı ve destek yüzey 

göz önünde bulundurarak planlanması gerektiği, basınç yarası gelişen hastalarda pozisyon 

değiştirmenin düzenli ve sık aralıklarla yapılması gerektiği Kanıt C düzeyinde belirtilmiş (2016). 

American College of Physicians’ın yayınladığı rehbere göre her 3 saatte bir 30° eğim ile yapılan 

pozisyon değiştirmenin basınç yarası gelişimi riskini azalttığı düşük kanıt düzeyi olarak belirtilirken 2, 

3 veya 4 saatte bir pozisyon değiştirmenin evre 2 ile 4 basınç yaraları için risk açısından fark olmadığı 

güçlü kanıt düzeyi olarak belirtilmiş (2015). Wound Healing Society’nin yayınladığı rehberde hastaya 

uygulanacak pozisyon değişimi için bir çizelge oluşturulması ve hastaları basınç ülserleri ve kemik 

çıkıntıları üzerinde konumlandırmaktan kaçınılması gerektiği vurgulanmış. Poziyon değiştirme için 

uygun süre aralığının hastaya göre değişiklik göstermesi gerektiği ancak pozisyon değiştirmenin 

basınç yarası gelişiminin önlenmesinde tek başına etkili olmadığı Kanıt C düzeyinde belirtilmiş 

(2015). National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel ve Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance’ın yayınladıkları rehbere göre tüm hastalarda bir kontrendikasyon 

olmadığı sürece pozisyon değiştirme Kanıt A düzeyinde tavsiye edilmiş. Ayrıca destek yüzeyin 

kullanım durumunu göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtmişlerdir (2014). National Instute for 

Health and Care Exellence’ın (NICE) yayınladığı rehbere göre hastalara uygulanacak pozisyon 

değiştirme için en uygun zamanın hastaların tıbbi durumu, hareketliliği, bireysel özellikleri ve 

tercihlerine göre planlanmasının gerektiği Kanıt A düzeyinde belirtilmiş. Bunun yanında hastalara 

uygulanacak pozisyon değiştirme sıklığın en az 6 saat aralıklı, basınç yarası gelişimi açısından yüksek 

riskli hastalarda ise 4 saat aralıklı olarak yapılmasının gereği Kanıt C düzeyinde belirtilmiş (2014). 

Ontario Neurotrauma Fondation’ın yayınladıkları spinal kord yaralanmalı hastalar için basınç 

yaralarını tedavi ve önleme rehberine göre hastanın tıbbi durumu uygun ise başlangıçta en az iki saatte 

bir pozizyon değişikliği yapılması daha sonraları sık sık cilt kontrolleri yapılarak hastanın cilt 

duyarlılığına göre uygun pozizyon değiştirme aralığı için bir çizelge oluşturulması Kanıt IV düzeyinde 

önerilmiştir (2013).  

İncelenen güncel rehberlerde basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisi için pozisyon değiştirmenin 

kontrendikasyon olmadığı sürece mutlaka gerekli olduğu ve pozisyon değiştirme süresinin ve 

sıklığının hastaya özgü olarak planlanması ve bir çizelge ile takip edilmesi önerilmektedir.  
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Investigation of the importance, frequency and duration of repositioning in the prevention and 

development of pressure ulcers in terms of the recommendation of current guidelines. 

The proposal of guides published between 2013-2016 in the search using key words ‘pressure ulcer’, 

‘pressure sore’, ‘prevention’, ‘treatment’, ‘reposition’ and ‘guideline’ in the CINAHL, MEDLINE, 

Scopus, and Cochrane databases has been reviewed. 

According to the Wound, Ostomy and Continence Nurses Society publication, the reposition time 

should be planned considering the pressure distribution and the support surface in order to prevent 

pressure ulcers, and the repositioning should be done at regular and frequent intervals (2016). 

According to the American College of Physicians' publication, repositioning of the patient made with 

a 30° slope every three-hours is considered as a low level of evidence of reduced pressure ulcers 

development, while repositioning in stages of two and four pressure ulcers at two, three or four-hours 

is not statistically significant as a strong level of evidence (2015). Wound Healing Society's guide 

emphasizes that a chart should be drawn up for the repositioning to be applied to the patient and that 

patients should be avoided from positioning on pressure ulcers and bony protrusions. The appropriate 

time interval for reposition should vary from patient to patient, but reposition is not effective alone in 

preventing pressure ulcers development in the level of evidence is specified as C (2015). According to 

the National Pressure Ulcer Advisory Panel, the European Pressure Ulcer Advisory Panel and the Pan 

Pacific Pressure Injury Alliance, if there is no contraindication in all patients, reposition might be used 

for all patients in evidence level of A. They also stated that the use of the support surface should be 

considered (2014). According to the National Institute of Health and Care Exellence (NICE), the most 

appropriate time for repositioning to be treated is indicated at the level of evidence that patients should 

be planned according to their medical condition, mobility, individual characteristics and preferences. 

In addition, Evidence C level (2014) requires that the frequency of repositioning to be applied to the 

illness is at least six-hour interval and that it should be four-hour interval in high-risk patients in terms 

of pressure ulcer development. Ontario Neurotrauma Fondation has published a chart for the 

appropriate range of exposure changes according to the patient's skin sensitivity, often with frequent 

skin checks, if the patient's medical condition is appropriate according to the guidelines for the 

treatment and prevention of pressure ulcers for spinal cord injured patients, has been proposed at Level 

IV evidence (2013).  

It is suggested that current guidelines should be used as long as there is no contraindication for the 

prevention of pressure ulcers and for the treatment of the wound, and that the timing and frequency of 

the reposition should be planned and charted in a patient-specific manner. 
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Basınç yaralarının önlenmesinde pozisyon değiştirme süresi ve sıklığı ile ilgili yapılan randomize 

kontrollü çalışmaların incelenmesi. 

Literatür inceleme, CINAHL, MEDLINE, Embase, Scopus, and Cochrane veri tabanlarında ‘pressure 

ulcer’, ‘pressure sore’, ‘prevention’ ve ‘reposition’ anahtar kelimeleri kullanılarak yapıldı.  

Araştırma kapsamına alınan yedi randomize kontrollü çalışma (2016-2006) incelendi. Ventilatör 

desteğinde olan hastalarla yapılan çalışmada basınç yaralarının önlenmesi için iki ve dört saat aralıklar 

ile pozisyon değiştirme uygulanmıştır. Karşılaştırılan iki grup arasında basınç yaralarının önlenmesi 

açısından fark olmadığı fakat iki saat ara ile yapılan pozisyon değiştirme sırasında hemşire iş yükünün 

daha fazla olduğu belirlenmiş. Amerika ve Kanada’da yapılan bir çalışmada iki saat aralıklı pozisyon 

değiştirmenin üç ve dört saat aralıklı pozisyon değiştirmeye basınç yarası gelişimi açısından 

üstünlüğünün olmadığı ve maliyeti arttırdığı belirlenmiş. Benzer şekilde uygulamaların yapıldığı bir 

başka çalışmada daha az sıklıkta yapılan pozisyon değiştirmede hastaların yaşam kalitelerinin arttığı, 

daha uzun süre uyuyabildikleri, beslenme ve tuvalet gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için zamandan 

tasarruf sağladıkları belirtilmiş. Kanada’da yapılan benzer bir çalışmada, hastaların üç hafta süre ile 

yapılan izlemlerinde köpük yataklar kullanılmış, yine zaman aralıkları arasında basınç yarası gelişimi 

açısından fark olmadığı belirtilmiş. Pozisyon değiştirme uygulamaları için harcanan süre ve maliyet 

analizinin yapıldığı bir başka çalışmada üç saat aralıklı pozisyon değiştirmenin uygulandığı deney 

grubu hastalarda baş yüksekliği 30°’de tutulmuş ve altı saat aralıklı olarak pozisyon değişikliği 

yapıldığı kontrol grubu hastalarda lateral rotasyon 90° ile yapılmış. Deney grubunda pozisyon 

değiştirme için bir hemşirenin günde ortalama 18,5 dakika ve kontrol grubunda ortalama 24,5 dakika 

harcadığı belirlenmiş. İrlanda’da yapılan bir çalışmada baş yüksekliğinin 30°’de tutularak üç saat 

aralıklı pozisyon değiştirmenin basınç yarası insidansını azalttığı belirtilmiş. Belçika’da yapılan bir 

çalışmada iki ve dört saat aralıklı olarak yapılan pozisyon değiştirme uygulamaları arasında basınç 

yarası gelişimi açısından fark olmadığı belirlenmiş.  

İncelenen çalışmalara göre basınç yaralarının önlenmesi ve tedavisi için gerekli olan pozisyon 

değiştirme uygulamaları iki, üç ve dört saatlik aralıklar ile yapılabilir ancak altı saat aralıklar ile 

yapılan pozisyon değiştirme basınç yarası insidansını arttırmaktadır.  
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To investigate randomized controlled studies on the duration and frequency of reposition in the 

prevention of pressure ulcers. 

The literature review was conducted using the keywords 'pressure ulcer', 'pressure sore', 'prevention' 

and 'reposition' in CINAHL, MEDLINE, Embase, Scopus, and Cochrane databases. 

Seven randomized controlled trials (2006-2016) were included in this study. In a study with patients 

on ventilator support, positional changes were made at intervals of two and four hours to prevent 

pressure ulcers. There was no difference between the two groups in terms of prevention of pressure 

ulcers, but it was determined that the nurse workload was higher during the two-hour interval. In a 

study conducted in the USA and Canada, it was determined that a two-hour interval, reposition did not 

have a superiority in terms of pressure ulcers development in three and four-hour interval reposition 

and increased cost. In another study where similar applications were made, it was stated that patients 

who have reposition less frequently are saving time to improve their quality of life, to sleep longer, to 

meet their needs such as feeding and toilet. In a similar study in Canada, foam beds were used during 

the three-week follow-up of the patients and there was no difference in time between development of 

pressure ulcers. In another study where the time spent for reposition applications and the cost analysis 

were carried out, the experimental group in which the three-hour interval reposition was applied was 

carried out with a head height of 30° in the patients and a lateral rotation of 90° in the patient's control 

group. In the experimental group, it was determined that a nurse spent 18.5 minutes per day and 24.5 

minutes in the control group for position change. In an Irish study, it was reported that head height 

was maintained at 30°, reducing the incidence of pressure ulcers by three-hour interval. In a study 

conducted in Belgium, it was determined that there was no difference in terms of pressure ulcers 

development between the two and four-hour interval reposition applications.  

According to the studies that were investigated, the reposition applications required for pressure ulcers 

prevention and treatment can be performed at intervals of two, three and four-hours, but repositioning 

with six hours intervals increases the pressure ulcers incidence. 
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Bu araştırma, bir devlet hastanesinin cerrahi servislerinde görev yapan hemşirelerin hasta hakları 

konusundaki duyarlılıklarını incelemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlandı. 

Araştırmanın evrenini; bir devlet hastanesinin cerrahi servislerinde çalışan 61 hemşire oluştururken, 

araştırmanın örneklemini 26 Temmuz-1 Ekim 2010 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya gönüllü 

54 hemşire oluşturdu. Araştırma verileri; bireysel bilgi formu ve hasta hakları ile ilgili literatür 

çalışması yapılarak hazırlanan Hasta Haklarına İnanç formu (HHİF) kullanılarak elde edildi. 

Araştırmanın istatistiksel analizinde; frekans, yüzdelik, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U ve 

Kruskal Wallis-H Testleri kullanıldı.  

Hemşirelerin; %40,7’sinin 30-34 yaş grubunda, %51,8’inin ön lisans mezunu, %77,8’inin hasta 

hakları ile ilgili eğitim aldığı, %51,8’inin hasta hakları kavramı ile ilk kez hastanede karşılaştığı, 

%68,5’inin hasta hakları ile ilgili bir sorunla karşılaşmadığı; hemşirelerin HHİF toplam puanı 

32,85±6,66 olup, hasta haklarına inançlarının beklenen düzeyde olmadığı; 29 yaş ve altında olanların 

HHİF toplam puanının (p<0,05), lisans mezunu olanların ve hasta hakları ile ilgili sorun 

yaşamayanların HHİF alt boyutu olan onay puanının anlamlı derecede düşük olduğu (p<0,05) 

saptandı.  

Hemşirelerin hasta haklarına ilişkin duyarlılıklarının istenen düzeyde olmadığı belirlendi. 

Hastanelerde hasta hakları ile ilgili çalışmaları yürüten birimlerin sağlık çalışanlarının eğitilmesini 

hedefleyen çalışmaları aktif olarak yürütmesi önerilebilir. Anahtar kelimeler: Cerrahi hemşiresi, 

Duyarlılık, Hasta hakları 
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P-45   EXAMINATION OF PATIENTS’ RIGHTS AWARENESS OF THE NURSES 

WORKING AT A STATE HOSPITAL'S SURGICAL SERVICES 
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2
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This study was designed as a descriptive study to examine the patients’ rights awareness of the nurses 

working in the surgical services of a state hospital.The study population consisted of 61 nurses 

working in the surgical services of a state hospital, and the research sample was composed of 54 

nurses volunteered to participate in the research from July 26 to October 1, 2010. The research data 

were obtained through an individual information form and the Belief on Patients’ Rights Form (BPRF) 

prepared by conducting a literature study on patient rights. In the statistical analysis of the study; 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Mann Whitney U and Kruskal Wallis-H Tests were 

used. Among the nurses; 40.7% were in 30 to 34 age group, 51.8% had an associate degree, 77.8% 

were trained on the patients' rights, 51.8% were introduced to the concept of patients' rights for the 

first time in the hospital, 68.5% have not experienced any problem with the patients' rights; the total 

score of BPRF of nurses was 32.85±6.66 and the beliefs about patient rights were not at the expected 

level; (p<0,05) of those who were 29 years old or younger (p<0,05) and those who had problems 

related to patient rights and patient rights were found to be significantly lower in the BPRF subscale 

(p<0,05).  

It was determined that the sensitivity of nurses to patient rights was not at the desired level. It can be 

suggested that the departments carrying out studies related to patients' rights in hospitals should 

conduct studies aiming to educate health service providers. Keywords: Surgical nurse, awareness, 

patients' right 
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P-46   BÖBREK TRANSPLANTASYONU SONRASI YAŞAM KALİTESİNİN 

BELİRLENMESİ 
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Çalışmanın amacı, böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda yaşam kalitesini etkileyebilecek 

faktörlerin incelenmesidir 

Araştırma Ocak -Nisan 2015 tarihleri arasında Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi, Nefroloji Transplantasyon Polikliniğinde böbrek transplantasyonu sonrası takip 

edilen 80 hastadan araştırmaya katılmayı kabul eden 46 hasta ile yapıldı. Veriler araştırmacı tarafından 

yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Soru formunu, Hasta Bilgi Formu ve SF36 Yaşam Kalitesi 

Ölçeği oluşturdu. İstatistiksel değerlendirmede Mann Whitney U, Kruskall Wallis H ve Bağımlı 

Gruplarda t testleri kullanıldı.  

Hastaların Beden Kitle İndeksi (BKİ), cinsiyet, çocuk sahibi olma, eğitim durumu, doku reddi, 

diyalize girme durumu ile yaşam kalitesi alanları arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0,005).  

Hastaların bazı yaşam kalitesi alt boyutlarında kısıtlılık yaşandığı gözlemlendi. Hastaların kısıtlılık 

yaşadığı yaşam kalitesi alt boyutlarında gerekli sosyal destek ve rehabilitasyonun sağlanması ve daha 

fazla kişiyle çok merkezli çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.  
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P-46  DETERMINATION OF QUALITY OF LIFE AFTER RENAL 

TRANSPLANTATION 
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The objective of this study was to investigate the factors that may affect the quality of life in patients 

undergoing renal transplantation.  

The target population of the study consisted of 80 renal transplant patients that were followed up at the 

Nephrology Transplantation Policlinic of the Health Practice and Research Hospital of Sütçüimam 

University between January 2015 and April 2015. The data were gathered via face-to-face interview 

method by the researcher from 46 patients who accepted to participate in the study. The Question 

Forms used were the Patient Information Form and SF-36 Quality of Life Scale. The Mann-Whitney 

U and Kruskal-Wallis H and Paired Samples T test were used for statistical analysis.  

A significant relationship was detected between the quality of life and parameters such as Body Mass 

Index (BMI), gender, having children, educational status, tissue rejection and undergoing dialysis 

(p<0.005). 

We observed that the patients had limitations in some quality of life sub-dimensions. It would be 

beneficial to provide the necessary social support and rehabilitation in the quality of life sub-

dimensions that the patients had limitation with and to perform multi-center studies with more 

subjects.  
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P-47  CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI AZALTMADA ANTİMİKROBİYAL 

MEDİKAL TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN ETKİSİ 
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Hastane infeksiyonları içinde cerrahi alan infeksiyonları (CAE) cerrahinin en önemli problemlerinden 

biridir. Yapılan çalışmalarda hastane ve ameliyathanelerde kullanılan tekstil gibi cansız ajanların 

hastane enfeksiyonlarının yayılmasına katkıda bulunabileceği bildirilmiştir. Tekstil, potansiyel olarak 

enfekte vücut maddeleri ile yoğun şekilde kirlendiğinde bakteri yükleri içerebilir. Tekstiller, geniş 

yüzeyleri, nem tutma özelliklerinden dolayı mikrobiyal büyüme için uygun ortam oluştururlar. 

Tekstillerin bu özellikleri, mikroorganizmaların biyofilm oluşturmasına ve hızla gelişmesine neden 

olur. Mikroorganizmaların, geniş tekstil yüzeylerine tutunması sonucunda, tekstil ürünleri taşıyıcı 

olabilmektedir. Hastanın vücut sıvılarıyla temasın en fazla olduğu ameliyathane ortamında HIV, 

Hepatit B, Hepatit C, S. aureus, S. epidermidis, E.coli, Klebsiella gibi mikroorganizmalarla gelişen 

enfeksiyon neticesinde hasta ve ameliyathane personeli çok pahalı olabilecek risklerle karşı karşıya 

kalabilmektedir. Tekstil ürünlerinin patojenleri hastalara ve hastane çalışanlarına taşımada için bir araç 

olmaması ve bu riskleri en aza indirmek için, ameliyat esnasında kullanılan cerrahi giysi ve örtülerde 

kullanılan tekstillerde, antimikrobiyal fonksiyonların olması istenmektedir. Antimikrobiyal tekstiller 

klasik tekstil yapılarının antimikrobiyal etken maddelerle biraraya getirilerek tekstil yapılarına 

antimikrobiyal özellik kazandırılmasıyla elde edilmektedir. Bu ürünler, enfeksiyonların kontrol altında 

tutulması, mikroorganizmaların neden olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması, 

mikroorganizmalardan kaynaklanan kalite kaybının engellenmesi amacıyla kullanılmaktadır.  

Bu derlemede, aşağıdaki soruları cevaplamak için yayınlanmış literatür araştırılmıştır: Sağlık 

çalışanlarının ve hastanede kullanılan diğer tekstil ürünlerindeki mikroorganizmaların varlığını 

gösteren bir bulgu var mı? Tekstil üzerindeki mikroorganizmaların hastalar ve sağlık çalışanları için 

olası bir kaynak enfeksiyonu olduğuna dair bir bulgu var mı? Antimikrobiyal özellik kazandırılan 

tekstil ürünlerinin enfeksiyonların yayılımını önlemek üzerine etkisi var mı?  

Literatürde yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının üniformalarında, yatak çarşaflarında, perdelerde, 

hastanedeki cansız yüzeylerde, hastalar ve sağlık çalışanları tarafından giyilen önlüklerde, yeniden 

kullanım için hazırlanan temizlenmiş katlanmış çamaşırlarda Acinetobacter baumannii, MRSA, VRE, 

koagülaz negatif Staphylococci, Corynebacterium spp., Micrococcus spp., Bacillus spp., Fermentatif 

olmayan Gram negatif basiller, Enterococcus spp., Saprofitik Gram negatif basil ve rotaviral RNA gibi 

virüsler tespit edilmiştir. Bu virüslerin üniformalar üzerinde görev süresinden önce ve sonra 

saptandığı, yine bu virüslerin giysiler üzerinde saatlerce hayatta kalabileceği ve bu nedenle giysilerin 

bulaştırma olasılığında bir kaynak olabileceği bildirilmiştir. Antimikrobiyal özellik kazandırılan tekstil 

ürünlerinin enfeksiyonların yayılımını önlemesi üzerine yapılan çalışmalar literatürde mevcuttur. 

Yapılan çalışmalarda cerrahi operasyon sırasında kullanılan pamuk, polyester, polyester-karbon ve 

dokusuz yüzey malzemeden üretilen cerrahi tekstil ürünlerine; triklosan, chitosan, kuaterner amonyum 

tuzları ve metaller gibi antimikrobiyal uygulamalarda kullanılan etken maddelerle antimikrobiyal 

özellik kazandırılarak enfeksiyon üreme ve yayılmasındaki etkileri incelenmiştir. Literatürde 

antimikrobiyal emdirilmiş tekstillerin, patojenlerin hastane personelinin kıyafetiyle alımını ve 

aktarılmasını azaltabileceği, antimikrobiyal emdirilmiş tekstillerin S. aureus, Candida albicans, 

Acinetobacter spp., Vegetatif Clostridium difficile ve Klebsiella pneumoniae gibi patojenlere karşı 

etkinlik gösterdiği belirtilmektedir.  
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Sağlık kuruluşları, sağlıkla ilişkili enfeksiyonların yayılmasını önlemek veya sınırlamak için gerekli 

önlemleri almakla yükümlüdür. İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların çoğalmasının 

engellenmesi insanların temel ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Tekstil üzerindeki 

mikroorganizmaların tekstilden hastalara klinik durumda transferiyle ilgili daha fazla çalışma 

yapılması gerekmektedir. Uzun dönemde antimikrobiyal tekstil ürünlerinin üretimi ve kullanımıyla 

ilgili çeşitli düzenlemeler yapılması gerekebilecektir. Fayda zarar analizinin yapılması, üretici ve 

tüketicilerin bilinçlendirilmesi önemlidir. Antimikrobiyal tekstil ürünleri etkinlik alanları anlaşıldıktan 

sonra belli kullanım alanları için hizmet vermelidir. 
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P-47  EFFECTS OF ANTIMICROBIAL MEDICAL TEXTILE PRODUCTS IN 

REDUCING SURGICAL AREA INFECTIONS 
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Surgical site infections most important problems of the surgery. Textiles may contain bacterial loads 

when intensely contaminated with potentially infected body materials. Textiles, large surfaces, due to 

their moisture retention properties create a suitable environment for microbial growth. As a result of 

the attachment of microorganisms to large textile surfaces, textile products can be carriers. In the 

operating room patient and operating room personnel may infected with microorganisms such as HIV, 

Hepatitis B, Hepatitis C, S.aureus, S.epidermidis, E.coli and Klebsiella. It is desirable that 

antimicrobial functions be provided in the surgical garments and covers used during surgery in order 

to minimize the risk of pathogens of textile products. Antimicrobial textiles are used to keep infections 

under control, to eliminate the negativities caused by microorganisms, to prevent the loss of quality 

caused by microorganisms.  In this review, published literature has been searched to answer the 

following questions: Is there any indication of the presence of microorganisms in healthcare workers 

and other textile products used in the hospital? Is there any evidence that microorganisms on textiles 

are a possible source of infection for patients and healthcare workers? Is there any effect on 

antimicrobial properties of textile products to prevent the spread of infections?  

In literature, viruses such as; Acinetobacter baumannii, MRSA, VRE, coagulase-negative 

Staphylococci, Corynebacterium spp, Micrococcus spp. Bacillus spp, Non-fermentative Gram 

negative bacilli, Enterococcus spp, Saprophytic Gram negative bacilli and rotaviral RNA have been 

identified in bed sheets, cleaned laundry prepared for reuse on uniforms, health care workers' uniforms 

and curtains. It has been reported that these viruses were detected on the uniforms before and after 

their duty, and that these viruses could survive for hours on the clothes and thus become a source for 

the possibility of infecting the clothes. Studies on prevention of infection spread of antimicrobial-

imparted textile products are available in the literature. Surgical textile products produced from cotton, 

polyester, polyester-carbon and non-woven surface materials used during the surgical operations in the 

studies made; triclosan, chitosan, quaternary ammonium salts, and metals have been investigated for 

their effects on the growth and spread of the infection by providing antimicrobial properties to the 

active ingredients used in antimicrobial applications. It is stated in the literature that antimicrobial 

impregnated textiles are effective against pathogens such as S. aureus, Candida albicans, 

Acinetobacter spp., Vegetative Clostridium difficile and Klebsiella pneumoniae, where antimicrobial 

impregnated textiles can reduce the intake and transmission of pathogens by the hospital staff in 

clothes.Health institutions are obliged to take measures to prevent or limit the spread of health-related 

infections. More studies on the transfer of microorganisms on textiles from the disease to the clinical 

situation are needed. In the long term, various regulations on the production and use of antimicrobial 

textile products may need to be made. It is important to make benefit analysis and to raise awareness 

of producers and consumers. Antimicrobial textile products should serve for certain areas of use once 

the activity areas are known. 
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Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ortalama %30 oranla en sık 

görülen sağlık bakım ilişkili enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Alınan önlemlere rağmen tüm 

dünyada önemli morbidite, mortalite nedeni olmakta, hastane yatış süresini uzatmakta ve sağlık bakım 

maliyetini attırmaktadır. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde hastaneye yatan her üç hastadan 

birini etkilediği, tekrar yatışları beş kat arttırdığı, cerrahiye bağlı ölüm oranını iki kat arttırdığı ve 

özellikle metisilin dirençli stafilokokus aerusa (MRSA) bağlı enfeksiyonlarda ise cerrahiye bağlı ölüm 

oranını oniki kat arttığı bildirilmektedir. Buna karşın CAE ve tüm sağlık bakım ilişkili enfeksiyonların 

%70 oranında önlenebilir olduğu kabul edilmektedir. Önlemek için operasyon öncesi, sırası ve 

sonrasının sistematik olarak ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kanıt temelli uygulamalar demeti 

olarak tanımlanan bundleların cerrahi alan enfeksiyonlarını önlemede etkinliği çalışmalarla 

kanıtlanmıştır. Bu nedenle cerrahi bakımda bundle kullanımının hemşirelik uygulamalarının da 

niteliğini arttıracağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda farklı merkezlerde CAE’yi önlemeye 

yönelik bundle takipleri çeşitlilik göstermekle birlikte en sık yedi başlık öne çıkmaktadır. Bu 

makalede CAE önlemek için hazırlanan 7S bakım paketi hakkında bilgi verilerek, farkındalık 

yaratmak amaçlanmaktadır. 

EBSCO, pubmed/medline, science direct ve google arama motoru veri tabanları kullanılarak CAE’yi 

önlemede 7S bakım paketi yaklaşımı ile ilişkili makaleler taranmıştır. Tarama sırasında ‘surgical site 

infections (SSI)’, ‘7S bundle’, ‘7S Bundle SSI’, ‘7S Bundle Approach For the Prevention of SSI’ 

anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 

7S yaklaşımı, sağlık bakım profesyonellerinin her seviyede CAE sorunuyla baş etmesine ve bunları 

ele almasına yardımcı olan çok adımlı bir süreçtir. 7S sürecinde kullanılan yaklaşım, CAE azaltmayı 

sağlayan kanıta dayalı uygulamalara dayanmaktadır. Güvenli ameliyathane, MRSA ve risk faktörleri 

taraması, klorheksidinli banyo, alkol bazlı antiseptikle cilt hazırlığı, antimikrobiyal süturlar, 

klorheksidinli solüsyonla irrigasyon, insizyonu korumak için cilt yapışkanlı veya antimikrobiyal sargı 

bezleri olmak üzere 7 alt başlık bakım paketi içeriğini oluşturmaktadır. 

Bu yaklaşım, birçok ülkede CAE oranları yüksek olan hastanelerde başarıyla uygulanmaktadır. CAE 

hızında istatistiksel olarak önemli bir azalma sağladığı gösterilmektedir. CAE’de azalma, hasta 

kalitesinin ve güvenliğinin geliştirilmesine, düşük maliyetlere, daha az yeniden yatışa, daha iyi hasta 

memnuniyetine ve cerrahi sırasında izolasyon önlemlerinin azalmasına neden olmaktadır. 7S bakım 

paketinin uygulanabilmesi için gerekli olan ekibin önemli bir parçası olan hemşirelerin bakım 

paketinin uygulanması konusunda yardımcı ve destekçi olmaları önerilmektedir. 
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Surgical site infections (SSI) are defined as the most common health care-associated infections with 

an average of 30% according to World Health Organization data. Despite precautionary measures, in 

world, it is the cause of important morbidity, mortality, extending the length of hospital stay and 

increasing the cost of health care. Especially, In low- and middle-income countries, it reported affects 

one out of every three hospitalized patients and increases the hospital admissions by five times, 

doubled surgery-related mortality rate and particularly in cases of methicillin-resistant staphylococcus 

aerosma (MRSA) –infected the rate of death due to surgery increased 12-fold. In contrast, it is 

accepted that 30% of SSI and all health care-related infections can be prevented. To prevent SSI, it 

needs to be tackled systemically pre-operatively, intra-operatively and post operatively. Bundles 

identified as evidence-based practices cluster have proven efficacy in the prevention of surgical site 

infections by studies. With diversity in the bundle to prevent CAE in different centers, in the studies, 

seven topics come to the forefront. In this article, it is aimed to raise awareness by giving information 

about 7S bundle prepared to prevent CAE. 

In the SSI prevention, articles related to the 7S bundle approach were scanned using EBSCO, 

pubmed/medline, science direct and google search databases. During the scan, the keywords 'surgical 

site infections (SSI)', '7S bundle', '7S Bundle SSI' and '7S Bundle Approach for the Prevention of SSI' 

were used. 

The 7S approach is a multi-step process which helps all health care workers to tackle and address the 

issue of SSI at all levels. The approach used in 7S process is based on evidence based practices that 

have demonstrated a reduction in SSIs. 7 sub-headings, such as safe operating room, screen for risk 

factors and mrsa, showers with chlorhexidine, skin prep with alcohol based antiseptic, sutures with an 

antimicrobial,solution to irrigate with chlorhexidine, skin adhesive or antimicrobial dressings to 

protect incision create the content. 

The approach is successfully implemented in many countries in hospitals with high SSI rates. It has 

yielded statistically significant reduction in the rate of SSI. A reduction in SSIs leads to improved 

patient quality and safety, lower costs, less readmissions, improved patient satisfaction and reduced 

isolation precautions during the surgical experience. It is recommended that nurses, who are an 

important part of the team needed to implement the 7S bundle, should be helpful and supportive about 

using of bundle. 
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Cerrahi birimlerde kanıta dayalı uygulamaların/ araştırma sonuçlarının kullanım engellerini ve bu 

konudaki beklentileri yönetici hemşireler açısından belirlemek ve önerilerde bulunmaktır. 

Bu çalışma, Kasım 2016-Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tanımlayıcı türdeki 

araştırma, İstanbul Avrupa yakasında bulunan 150 yatak ve üstü Devlet hastaneleri, Eğitim araştırma 

hastaneleri ve Üniversite hastanelerinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini İstanbul Avrupa 

yakasında bulunan devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde çalışan 

cerrahi birim yönetici hemşireleri oluşturmuştur. Çalışmanın örnekleminin belirlenmesi için birinci 

aşamada, evrenden tabakalı örnekleme yöntemi ile hastaneler özeliklerine göre ayrılmıştır ve toplam 

sayı belirlenmiştir. İkinci aşamada ise, hastane türüne göre belirlenen tabakalardan kaç kişiye 

ulaşılması gerektiği hesaplanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 113 cerrahi birim yönetici 

hemşiresi çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmaya başlamadan önce, çalışmanın yapıldığı 

kurumlardan kurum izni ve Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan etik kurul izni alınmıştır. Veriler, Sosyodemografik ve Çalışma Özelikleri Bilgi Formu 

ve Hemşirelik Araştırmalarından Yararlanmada Engeller Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi kullanılmıştır. Ölçeğin 

değerlendirilmesi, hemşirelerin maddelere verdikleri yanıtların yüzdeleri ve puan ortalamaları 

üzerinden yapılmıştır. 

Araştırma kapsamındaki hemşirelerin %92,92'sinin kadın, % 38,05'inin 31-38 yaş aralığında, % 

52,21’inin lisans mezunu, %62,83'ünün yönetici olarak çalışma süresinin 0-7 yıl aralığında olduğu 

bulunmuştur. Hemşirelerin, %35,39’unun araştırmanın herhangi bir aşamasında rol almadığı, 

%60,17'sinin mesleki derneklerin yayınladığı kanıta dayalı klinik rehberlerden haberdar olduğu, 

%69,03’ünün hemşirelikle ilgili bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum vb.) katıldığı, % 70,79'unun 

klinikte kullanılan ya da kullanılması planlanan kanıta dayalı uygulamadan haberdar olmadığı, 

yönetici olarak hemşirelerden araştırma yapmaya daha istekli ve meraklı olmalarını bekledikleri, 

akademisyenlerden bu konu ile ilgili alanda çalışan hemşirelerle bir arada olmalarını bekledikleri 

saptanmıştır. Yönetici hemşirelerin, araştırma sonuçlarını kullanmasını engelleyen en önemli 

etmenlerin; hemşirelerin araştırmaya ilgi duymaması, araştırma sonuçlarının uygulamaya 

geçilmesinde olanakların yetersiz olması, hemşirelerin araştırma sonuçlarını, çalışma ortamında 

kullanabileceklerine inanmaması, çalıştıkları ortamlarda yeni görüşleri uygulamaya geçirecek yeterli 

zamanlarının olmaması olarak saptanmıştır.  

Yönetici hemşirelerin kanıta dayalı uygulamaları klinikte kullanmadıkları, araştırma sonuçlarının 

kullanımına ilişkin engeller olduğu sonucu saptanmıştır. Bu bağlamda yönetici hemşirelerin de 

katılımının sağlandığı kanıta dayalı uygulamalar hakkında kliniklere özgü eğitimlerin düzenlenmesi, 

farkındalığın arttırılması, uygulamaya geçirilmesi için gerekli kaynaklara ulaşılmasında üst düzey 

yöneticilerin desteğinin sağlanması için gerekli girişimlerin araştırılması önerilebilir.  
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Surgery unit in evidence-based practices / barriers to the use of research results, and to determine their 

expectations in terms of nurses and administrators on this issue and make suggestions. 

This study was conducted in November 2016-August 2017. The descriptive study was carried out in 

150 bed and above State Hospitals, Educational Research Hospitals and University Hospitals located 

near Istanbul, Europe. The research universe has created surgical unit manager nurses working in state 

hospitals, education research hospitals and university hospitals in Istanbul, Europe. In the first stage, 

the stratified sampling method was classified according to the hospital characteristics and the total 

number was determined. In the second stage, it is calculated how many people should be reached from 

the strata determined according to hospital type. A total of 113 surgical unit administrators who agree 

to participate in the study constitute the sample of the nursing worker. Before starting the study, 

institutional approval of the institutions where the study is to be conducted and ethical institution 

approval of the Clinical Researches Ethical Board of the Istanbul Aydın University Faculty of 

Dentistry were obtained. Data were collected by the Sociodemographic and Study Specification 

Information Form and the Obstacle Scale for Utilization from Nursing Researches. In the evaluation of 

the data, t test and variance analysis were used in independent groups. The assessment of the scale was 

based on the percentage of answers the nurses gave to the items and on the average of the scores 

Of the nurses surveyed, 93,80% were women, 38,93 % were aged between 31-38 years, 52,21% were 

graduates and 61,94% were managers between 0-7 years. 36,28% of the nurses did not take part at any 

stage of the research, 57,52% were aware of the evidence-based clinical guidelines published by the 

professional associations, 67,26% of the nurses participated in scientific activities related to nursing 

(congress, symposium etc.) 69,91% of the patients were not used clinically or planned to use it and 

they were expecting the nurses to be more willing and curious to do research from the nurses as 

administrators and they were expecting the academicians to be together with the nurses working on the 

field. The most important factors preventing nurses from using research results were found to be that 

nurses are not interested in research, the possibilities of research results are inadequate, nurses do not 

believe that research results can be used in working environment, and there is not enough time to 

apply new ideas in environment. 

It has been determined that executive nurses do not use evidence-based practices in the clinic and are 

an obstacle to the use of research results. In this context, it may be advisable to organize clinic-specific 

trainings on evidence-based practices provided by the participation of manager nurses, to raise 

awareness, and to search for initiatives necessary to ensure the support of senior managers in reaching 

the resources required for implementation. 
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Cerrahi duman içeriğinde bulunan bileşikler mukoza zarlarını tahriş ederek bulantı, kusma, boğaz 

ağrısı, göz tahrişi gibi birçok semptomun yanı sıra Miyokard infarktüsü gibi ciddi sağlık sorunlarına 

da yol açmaktadır. Cerrahi dumanın içeriğinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar-PAH, 

Karbonmonoksit, Nitril bileşikleri ve Akril-Nitril gibi birçok sağlığı tehdit eden bileşikler 

bulunmaktadır. Akril-Nitril, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansına (IARC- International Agency for 

Research on Cancer) göre sınıf 2a kanserojendir. Bu kimyasal maddeler, insan vücudunda genetik 

mutasyonlara ve kansere neden olabilmektedir. Cerrahi duman, duman tahliye sistemi/cihazları ve 

ameliyathane havalandırma sistemi ile ortamdan uzaklaştırılabilir. Ameliyathanede çalışan sağlığına 

yönelik riskler N95 maskesi kullanılarak azaltılabilir. Duvar tipi aspiratörler dakikada en az 5 kuf 

basıncı çekerek, daha az duman oluşan cerrahi işlemlerde etkili olabilmektedir. Cerrahi dumanı 

azaltmaya yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (Occupational Safety and Health Administration - 

OSHA), Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (National Institute for Occupational Safety and 

Health - NIOSH), Amerikan Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireleri Derneği (Association of 

Perioperative Registered Nurses - AORN), Amerikan Ulusal Standartlar Derneği (American National 

Standards Institute - ANSI), gibi birçok kuruluşun önerileri olmasına rağmen, ameliyat sırasında 

oluşan dumanın ortamdan uzaklaştırılması konusunda çok az uygulama yapılmakta ve sağlık çalışanı 

üzerine etkilerini inceleyen çok az çalışma bulunmaktadır. Amaç; Cerrahi dumanın sağlık personeline 

etkisini inceleyen çalışmaları belirlemek amaçlandı.  

PubMed, Scopus, Cochrane Library, Science Direct gibi veri tabanlarında “surgical smoke”, “plume”, 

“exposure to surgical smoke”, “occupational health”, “operating room personel” gibi anahtar kelimeler 

ile taranmış, tam metnine ulaşılabilen, yayın dili İngilizce ya da Türkçe olan çalışmalar incelendi.  

Dahil edilme kriterlerine uygun beş çalışma ele alınmıştır. Çalışmalarda çalışanların en çok baş ağrısı, 

boğaz yanması, göz yaşarması gibi problemleri yaşadığı, anestezi uzmanlarının uzun çalışma saatleri 

dolayısıyla daha fazla kanser riskine sahip oldukları, çalışanların meme ve abdominoplasti 

ameliyatlarında diğer ameliyatlara göre daha büyük parçacıklara maruz kaldıkları belirtilmiştir.  

Cerrahi dumanın ameliyathane personeli üzerine etkilerini inceleyen çok az çalışma bulunmakta ve 

bunlar da dumanın kişilerin hissettiği rahatsızlıklar ile sınırlı kalmaktadır. Cerrahi dumanın 

ameliyathane çalışanları üzerine etkisini inceleyen çalışmalara ihtiyaç olduğu görüldü. 
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The compounds in the surgical smoke content irritate the mucous membranes, leading to many 

symptoms such as nausea, vomiting, sore throat, eye irritation, as well as serious health problems such 

as myocardial infarction. Surgical smoke contains many health-threatening compounds such as 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons-PAH, Carbon Monoxide, Nitrile compounds and Acryl-Nitrile. 

Acryl-Nitrile is class 2a carcinogen according to the International Agency for Research on Cancer 

(IARC). These chemical substances can cause genetic mutations and cancers in the human body. 

Surgical smoke can be removed from the environment by the smoke evacuation system / devices and 

the operating room ventilation system. Risks to health in the operating room can be reduced using the 

N95 mask. Wall-type aspirators draw at least 5 kuf pressure per minute, which can be effective in less 

smoke-generating surgical procedures. Occupational Safety and Health Administration (OSHA), the 

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), the Association of Perioperative 

Registered Nurses (AORN), the American National Standards Institute (ANSI), etc. despite the fact 

that many organizations have proposed, very few practice are made to remove the smoke generated 

during the operation from the environment and there are very few studies examining the effects on the 

health worker. Aim: The aim of this study was to determine the effects of surgical smoke on health 

personnel.  

Pubmed, Scopus, Cochrane Library, and Science Direct, which have been scanned with key words 

such as "surgical smoke", "plume", "exposure to surgical smoke", "occupational health" Studies in 

English or Turkish have been studied.  

Five studies in accordance with inclusion criteria were considered. It has been determined that 

employees have more headaches, throat burns, eye problems, anesthesia specialists have more cancer 

risk due to longer working hours, and workers are exposed to larger particles in breast and 

abdominoplasty operations than in other surgeries. 

There are very few studies examining the effects of surgical smoke on operating room personnel, 

which are limited to the discomfort felt by the smokers. Studies should be done to examine the effect 

of surgical smoke on operating room workers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



565 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-51   CERRAHİ GİRİŞİM VE UMUTSUZLUK 

 
 

Züleyha ŞİMŞEK YABAN
1
 

 
1
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 
Bu çalışmadaki amaç, cerrahi girişim geçirecek hastada görülen umutsuzluğu literatür doğrultusunda 

incelemektir. 

Çalışma 15.07.2017-15.09.2017 tarihleri arasında kaynak kitaplar, PubMed, Scholar Google, Kocaeli 

Üniversitesi Kütüphanesi Veri Tabanları aracılığıyla “cerrahi”, “cerrahi girişim”, “umutsuzluk”, 

“cerrahi girişim ve umutsuzluk”, “surgery and hopelessness”, “hopelesness” gibi anahtar kelimeleri ile 

tarama yapılarak yürütüldü. Çalışma derleme olarak hazırlandığı için etik kurul/ kurum izni 

gerektirmemektedir.   

Hastalık ister basit, isterse yaşamı tehdit edici nitelikte olsun, bireyde başkalarına bağımlı olma ya da 

bağımsızlığını tamamen kaybetme korkusu, ayrılık ve gelecek endişesi, ölüm korkusu, beden, organ 

ve bölümlerinin zedeleneceği korkusu, pişmanlık, suçluluk duygusu, anne/baba/eş/çocuk/kardeş vb. 

olmanın verdiği sorumluluklarını yerine getirememenin üzüntüsü gibi değişik etkilenmeler 

yapabilmektedir. Hastalığın türüne ve hastaya göre değişmekle beraber bu etkilenmeler kişide 

umutsuzluğa neden olabilmektedir. Cerrahi girişim de hastaların yaşamını yitirme, sakat kalma, ağrı 

hissetme, bağımsızlığını kaybetme, yardım alamama, kendisine ve ailesine yeterli olamama gibi 

korkular yaşamasına ve cerrahi girişimin hastanın beklentilerini karşılayamayacak olması veya 

olumsuz sonuçlanabileceği düşüncesi ile anksiyeteye yol açarak hastada umutsuzluğa neden 

olabilmektedir. Cerrahi girişim uygulanacak bir hastanın psikolojik değerlendirmesinde; öyküsünde 

başka cerrahi girişimler olup olmadığı, hastanın, hastalığına ve ameliyata ilişkin bilgi, beklenti, tutum 

ve algıları (gerçekçi beklentisi olmayan hastalarda ameliyat sonrası psikolojik sorunlar daha fazladır), 

ameliyatın etki ve sonuçları, ameliyat sonrası döneme ve tedavi süresine ilişkin bilgi, beklenti ve 

tutumları, yakın akraba ve aile üyelerinde cerrahi girişim uygulanan kişilerin olup olmadığı (eğer 

yakın akrabaları, yada tanıdıklarında benzer girişimler olmuş ve üzücü sonuçlanmış ise, kendilerinin 

de aynı sonuçlarla karşılaşacaklarından endişe ederler ve umutsuzluk yaşarlar) mutlaka 

sorgulanmalıdır. Cerrahi hastalarında en önemli sorunlardan biri olan ağrı giderilmediği taktirde 

hastayı hem psikolojik hem de fiziksel olarak olumsuz etkilemektedir. Ağrı hastada irritabilite, 

çaresizlik, umutsuzluk, öfke, anksiyete ve korku gibi duygulara neden olmakta, kişinin fizik 

aktivitesini, sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilmekte, kişiyi yetersizleştirmekte ve yaşam kalitesini 

düşürebilmektedir. Cerrahi hastalarında ağrının etkin tedavisi bu nedenle önemini korumaktadır.  

Hastaların ameliyat öncesi psikolojik olarak hazırlanmasında hastalığın niteliği, cerrahi girişim ve 

ameliyat sonrası gidiş konusunda yeterli bilgilendirilmeleri çok önemlidir. Ameliyat öncesinde hastaya 

kaygısını arttırmayacak şekilde, hastalığının ne olduğunu, ameliyatta ne yapılacağı, olası 

komplikasyonların neler olduğu ve kendisinden ne beklendiğinin, kendi rolünün ve katkısının ne 

olacağının açıklanması yararlı olacaktır. 
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The purpose of this study is to investigate the hopelessness of patients who will undergo surgical 

intervention in the light of the literature.  

The study was carried out between 15.07.2017 and 15.09.2017 by reviewing source books, PubMed, 

Scholar Google via Kocaeli University Library Database using key words such as "cerrahi", "cerrahi 

girişim", "umutsuzluk", "cerrahi girişim ve umutsuzluk", "surgery and hopelessness", "hopelessness". 

Since the study was prepared as a review, it did not require ethics committee/institution permission.  

Whether the disease is simple or it is life threatening; it can cause various effects such as fear of being 

dependent to someone or fear of complete loss of independence, separation and future anxiety, fear of 

death, fear of body, organ and part damage, regret, guilt, worry of not fulfilling responsibilities of 

being a mother/father/spouse/child/sibling etc. These effects can cause desperation in person 

depending on patient and patient's disease. Surgical intervention can lead to fear in patient such as fear 

of death, fear of disability, fear of pain, fear of loss of independence, fear of lack of help, fear of 

insufficiency to self and family. It can also cause hopelessness in patient by leading anxiety that the 

surgical intervention will not meet patient's expectations or will result negatively. In the psychological 

evaluation of a patient who will undergo a surgical intervention, it is necessary to question whether 

there are other surgical interventions in his/her medical history, to determine patient's knowledge, 

expectation, attitudes and perceptions related to disease and surgery (postoperative psychological 

problems are more common in patients without realistic expectations), to determine effects and results 

of the surgery, patient's knowledge, expectations and attitudes regarding the postoperative period and 

duration of treatment and to question whether there are people who had surgical interventions among 

close relatives and family members. If the pain, which is one of the most important problems in 

patients who had surgery, is not eliminated, it negatively affects the patient both psychologically and 

physically. Pain can cause irritability, desperation, hopelessness, anger, anxiety and fear in patient, can 

affect patient's physical activity and social relations negatively, can weaken the person and can 

decrease the quality of life. Effective treatment of pain in surgery patients maintains it's importance for 

this reason.  

It is very important to inform patient about the qualification of the disease, surgical intervention and 

postoperative course, for the preparation of patient to the surgery psychologically. It will be helpful to 

explain what the disease is, what to do in the surgery, what potential complications are, what is 

expected from him/her, what his/her role is and what his/her contribution will be, without increasing 

patient's anxiety before the surgery. 
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Bu çalışmadaki amaç, postoperatif komplikasyonlardan biri olan üriner retansiyonu literatür 

doğrultusunda incelemektir.  

Çalışma, Pubmed, Google Akademi, ScienceDriect, Google Scholar, EBSCO Host, Kocaeli 

Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanlarından literatür taranarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. 

Çalışma derleme olarak hazırlandığı için etik kurul/ kurum izni gerektirmemektedir.   

Normal olarak hastaların ameliyattan sonra en geç ilk 12 saat içinde idrar yapmaları beklenir. Ancak 

bu süre içinde bazı hastalar idrar yapma gereksinimi hissettikleri halde idrar yapamadıklarından, 

bazıları ise şuurun kapalı olması, sakral pleksusun bloke olması ya da yaralanması nedeniyle idrar 

birikmesini hissedemediklerinden; mesane idrarla dolar ve gerilir. Postoperatif üriner retansiyonun 

etiyolojisinde birden çok faktörün rolü olduğu düşünülmektedir. Bunların başında intraoperatif ve 

postoperatif dönemde hipotansiyondan kaçınmak için verilen fazla miktarda mayinin hasta anestezik 

ilaçları metabolize edemeden mesaneyi doldurması, ağrı nedeniyle perineal gevşemenin engellenmesi, 

ameliyat süresince verilen ilaçların postoperatif dönemde mesanedeki doluluk hissini azaltması, 

sedasyon, soğuğa maruziyet, korku, anksiyete, utanma, anestezi sırasında ve sonrasında kullanılan 

ilaçlar, nazogastrik sonda, damar yolu ve benzeri uygulamalarla hastanın yatağa bağımlı kalması ve 

alışık olmadığı şekilde yatarak ya da oturarak idrar yapmaya çalışması gelmektedir. Üriner retansiyon; 

hastanın rahatsızlığını arttırmanın yanı sıra, aşırı genişleme ile mesaneye zarar verebilir ve kronik 

nefropatiye, sepsise, mesane duvarının atonisine, üriner sistem enfeksiyonu nedeni ile hastanede 

kalma sürecinin uzamasına, hastaneye tekrarlı yatışlara neden olabilir ve yaşam kalitesini olumsuz 

etkiler. Üriner retansiyon tedavisinde sıklıkla tercih edilen üriner kateterizasyon uygulaması psikolojik 

ve fiziksel olarak kişiyi rahatsız ederek utanç duygusuna neden olur. Üriner sistem enfeksiyonu riskini 

arttırır. Nazokomiyal enfeksiyonların yaklaşık olarak % 40’ ından kateter kaynaklı üriner sistem 

enfeksiyonları sorumlu tutulmaktadır. Hastaya bir kez kateter takılması ile bakteriüri olasılığı günde % 

1–10 arasında değişirken, birinci haftanın sonunda hastaların % 10 - 40’dan fazlasında bakteriüri 

geliştiği belirtilmektedir. Üriner kateterizasyonun neden olduğu enfeksiyonlar, mortaliteyi 

yükseltmenin yanı sıra, işgücü kaybı ve gereksiz yatak işgaline neden olabilmektedir.  

Hemşirelerin, hastaların idrar boşaltımının sağlanması dahil tüm fonksiyonların sürdürülmesinde 

önemli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar; ameliyat sonrası dönemde idrar yapmada zorluk 

yaşayabilecek riskli grupları tahmin etme, idrar yapımına engel olacak faktörlerin ortadan kaldırılması, 

hastanın idrar yapımı ile ilgili sıkıntılarını erken dönemde fark etme ve geliştiğinde uygun hemşirelik 

girişimleri ile idrar boşaltımına yardımcı olmak şeklinde sıralanabilir. Hemşirelerden bu 

sorumluluklarını sistematik yaklaşımla ve hekim ile işbirliği içersinde bakım vererek yerine getirmesi 

beklenir. Böyle bir yaklaşım bireyin hastanede kalış süresini kısaltmada, hastanın 

rahatlığını/memnuniyetini artırmada, komplikasyonları önlemede, gereksiz ağrı verici girişimlerden 

kaçınmada ve yaşam kalitesini yükseltmede oldukça önemlidir. 
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The purpose of this study is to examine the urinary retention, one of the postoperative complications, 

in the light of the literature. 

The study was preparede as a review by collecting literature from PubMed, Google Academy, 

ScienceDriect, Google Scholar, EBSCO Host, Kocaeli University Library databases. Since the study is 

prepared as a review, the ethics committee / institution permission does not require. 

Normally, patients are expected to urinate at most within the first 12 hours after the operation. Since 

some patients could not urinate while having a need orbecause of being unconscious orbecause of not 

feeling urine build up (due to their sacral plexus being blocked or injured), the urinary bladder do fill 

with urine and tension is built up.When the urine passes 500 ml, urinary retention occurs since the 

bladder contract but could not be emptied. It is being thought that various factors have a role in the 

etiology of postoperative urinary retention. The main factors may be expressed as the filling of urinary 

bladder with a high amount of medicine applied in order to prevent hypotension, during the 

intraoperative and postoperative period without the patient being able to metabolize them, prevention 

of perineal relaxation because of the pain, a lack of fullness sense of the urinary bladder in the 

postoperative period because of the medicine that are given during the operation, sedation, cold 

exposure, fear, anxiety, shame, the medicine used during and after the anesthesia, patient being reliant 

on the bed because of the applications such as nasogastric style, vascular access and trying to urinate 

in a position, which the patient is not used to. The practice of urinary catheterization, which is 

frequently preferred in the treatment of urinary retention, may cause to embarrassment by 

discomforting the patient psychologically or physically. The urinary system infections are believed to 

be responsible for about 40% of the nosocomial infections. While using a catheter for the first time in 

a patient, the bacteruria probability changes 1 to 10% per day, after the first week bacteruria is 

observed to be developed in 10 to 40% of the patients. Besides increasing the mortality, the infections 

caused by the urinary catheterization may cause some labor loss and unnecessary bed occupation.  

Nurses have important responsibilities in sustaining the functions of the patients including the 

excretion. These responsibilities might be expressed as; determining risky groups, preventing 

postoperative urinary retention development, early realization and when developed, managing the 

urinary retention by using appropriate nursing attempts. It is expected from the nurses to do these 

responsibilities with a systematic approach and providing a care in cooperation with the doctor. This 

kind of approach is very important in shortening the time the patient spent in the hospital, increasing 

the comfort/satisfaction of the patients, preventing complications, avoiding unnecessary usage of 

analgesics and increasing the quality of life. 
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Hastalık algısı, literatüre yakın geçmişte giren bir kavramdır. Yapılan çalışmaların henüz sınırlı sayıda 

olduğu bu alanda, konu cerrahi hastaları ile daraltıldığında, yayın sayısı iyice azalmaktadır. 

Ülkemizde, yakın tarihte yapılan bir çalışma kaygı ile hastalık algısı arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu göstermiştir. Hastalık algısı, hastalık durumunun bilişsel görünümüdür. Hastaların yaşadığı 

kaygının önemli bir nedeni, bireyin kendine yönelik olarak algıladığı tehdittir. Preoperatif kaygı 

hastanın hastalık ve ameliyat ile ilgili önyargılarıyla ve hastalık algısıyla ilişkilidir. Kişisel 

deneyimler, değerler, inançlar ve sahip olunan objektif/subjektif bilgiler doğrultusunda şekillenen 

hastalık algısı değişebilir niteliktedir. Hastalık algısının olumlu yönde değişimi, hastalıkla ilişkili 

birçok faktör üzerinde de olumlu etki yaratır. Bunlardan bazıları; • Hastalıkla baş etme düzeneği 

geliştirme ve uygulama, • Hastalığa karşı gösterilen duygusal ve davranışsal tepkiler, • Kişisel kontrol 

algısı ve tedaviye uyum, • Psikososyal zorlanma, • Psikiyatrik bozukluk gelişimidir. Kaygılı hastaların 

hastalıkları ile ilgili algıları da çoğu zaman olumsuzdur. Kaygılı hastalar genellikle felaketçi düşünme 

eğilimindedir. Bu hastalar olasılığı düşük tehlikelerin bile kendilerini bulacağını düşünüp çaresizlik 

hissedebilirler. Böyle durumlarda hemşirenin, hastalık algısını gerçekçi ve olumlu yönde değiştirmeye 

yönelik girişimleri hastaya fayda sağlar. Hastalık algısının taşıdığı öneme karşın bu araştırma alanı 

nispeten yenidir ve alandaki çalışma sayısı sınırlıdır. Yıldırım ve arkadaşları, hastalık algısı ile ilgili 

çalışmalarında, kaygı ile hastalık algısı arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmaya rastlamadıklarını 

belirtmişlerdir. Ameliyat öncesi dönemde kaygının en yüksek olduğu cerrahi süreçte de Ülkemizde 

hastalık algısı ve kaygı arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Cerrahinin çeşitli 

dallarında hastalık algısı ve kaygı arasındaki ilişki; hemşirelik araştırmalarına açıktır. 
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Disease perception is a concept which has taken its part recently in the literature. When the subject is 

restricted with the surgical patients in this field, in which the studies done are still limited in number, 

the number of the publications decreases dramatically. In our country, a recent study shows that there 

is a significant relation between the anxiety and disease perception. Disease perception is the cognitive 

aspect of the state of disease. One of the important reasons of the anxiety patients experience is the 

threat perceived by the individual to oneself. Preoperative anxiety is related with the prejudice and 

disease perception of the patient about the disease and the surgery. Perception of disease which takes 

form in direction of personal experiences, values, faith and objective/subjective information can be 

changed. The positive change of disease perception creates positive effect on several factors related 

with the disease. Some of them are; • Developing and applying a mechanism of coping with the 

disease, • Emotional and behavioral reactions showed against the disease, • Personal perception of 

control and compliance to treatment, • Psychosocial strain, • Development of psychiatric disorder. 

Disease perceptions of anxious patients are mostly negative. Anxious patients are generally in 

tendency to catastrophic thinking. These patients may feel desperate by thinking even low 

probabilities of danger can find them. In these cases, nurses trying to change the disease perception in 

a real and positive way are helpful for the patients. Despite the significance of disease perception, this 

research area is relatively new and the number of studies in the area is limited. In their study related to 

disease perception, Yıldırım et al. stated that they did not encounter a study searching for a relation 

between anxiety and disease perception. In our country, a study examining the relation between 

disease perception and anxiety in preoperative process, a surgical process in which anxiety levels are 

the highest, is not encountered. In different branches of surgery, the relation between disease 

perception and anxiety is open to nursing researches.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



571 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 

P-54  CERRAHİ HASTALARINDA HİPOTERMİ VE HİPOTERMİNİN KONTROLÜ 

 

Zehra AYDIN
1
, Remziye CİCİ

1 

 
1
Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

 

İnsan vücudu, hipotalamiktermoregülatör merkez tarafından fiziksel ve kimyasal sistemlerle 

düzenlenen çeşitli tepkimeler sonucunda normotermiyi sürdürür ancak termoregülasyonu bozması 

sonucu hipotermi görülebilmektir. Amerikan Perianestezi Hemşireler Birliği (The American Society 

of PeriAnesthesia Nurses- ASPAN) tarafından hastanın vücut sıcaklığı 36°C’nin altına olması 

hipotermi, 34-36°C olması hafif hipotermi, 32-34°C olması orta dereceli hipotermi, 32°C altında 

olması ciddi hipotermi olarak tanımlanmaktadır. Cerrahi hastalarında hipotermi görülme sıklığı %50-

90 arasındadır. Hipoterminin cerrahi girişim öncesinde %2.7, sırasında %39.9 ve sonrasında %45.7 

oranında görüldüğü saptamıştır. Hipoterminin temel nedeni uygulanan anestezik ilaçların 

termoregülasyonu bozmasıdır. Ayrıca ameliyat öncesi duş alma, sedyesi ile temas, ameliyatın süresi, 

cerrahi girişimin açık veya kapalı yöntemle yapılması, ameliyathane salonunun sıcaklığı, yıkama, cilt 

antisepsisi ve/veya intravenöz tedavi için kullanılan sıvıların miktarı ile sıcaklığı, kan ve/veya vücut 

sıvılarının kaybedilmesi, hasta transferi sırasında üzerinin örtülmemesi veya örtülerin ıslak olması, 

hasta kıyafetlerinin giydirilmemesi ve/veya ısıtma yöntemlerinin yetersiz kalması gibi etkenler 

hipoterminin gelişmesinde rol oynayan diğer önemli faktörlerdir. Cerrahi hastalarında hipotermi 

gelişmesi sonucu; anestezi sonrası bakım ünitesi ve hastanede kalış süresinde artış, kardiyak 

problemler, yara iyileşme süresinde uzama, akut akciğer yaralanması ve cerrahi alan infeksiyonu 

görülme sıklığında artış, kanama riskinde artma, kan ve kan ürünleri transfüzyon gereksiniminde artış, 

nöromüsküler bloke edici ajanların etki süresinde uzama, lokal anestetiklerin toksisitesini artırma, 

bulantı, kusma, titreme, hasta konforunun bozulması, yaşam kaybı ve maliyet artışı gibi olumsuz 

etkilere neden olabilmektedir. Hastanın ısı kaybını önlemek ve normotermiyi sürdürmek için hastanın 

ameliyat öncesi dönemden başlayarak ameliyatsırası ve sonrası dönemde de vücut ısısı normale 

dönünceye kadar aktif ve pasif ısıtma yöntemleri kullanılmaktadır. Hipotermiyi önlemede ilk girişim 

olarak vücut ısısı yakından izlemelidir. Hastanın normotermisini sürdürebilmek için; pamuklu-yünlü 

battaniyeler ve nevresimlerin kullanımı, odanın ısıtılması, anestetik gazlar, antiseptikler, İV sıvılar, 

irrigasyon sıvıları, kan ve kan ürünleri hasta bireye uygulanmadan önce ısıtılması, ısınma keplerinin 

kullanımı, sıcak hava üflemeli sistemlerinin kullanımı, girişim süresince cerrahi alan dışında kalan 

beden bölümleri örtülü tutulması ve cerrahi girişimi etkilemiyorsa hastaya çorap giydirilmesi gibi 

birçok farklı girişim ile kaliteli bir bakım hizmeti verilerek hipotermi önlenebilmektedir. Tüm bunlar 

alındığı zaman olumlu cerrahi sonuçları elde edebilmek, kaliteli bakımı sürdürebilmek, hasta güvenliği 

ve hasta memnuniyetini sağlayabilmek için hipotermiyi önleyerek, normotermiyi sürdürmek 

önemlidir. Anahtar kelimeler: Normotermi, Hipotermi, Cerrahi, Ameliyat öncesi bakım, Ameliyat 

sırası bakım, Ameliyat sonrası bakım  
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The human body maintains normothermia because of various reactions regulated by physical and 

chemical systems by the hypothalamic-thermoregulatory center, but the resultant hypothermia is due 

to disturbance of thermoregulation. The American Society of Paranesthesia Nurses (ASPAN) is 

defining hypothermia as the patient's body temperature below 36 ° C, mild hypothermia as at 34-36 ° 

C, moderate hypothermia at 32-34 ° C and under 32 ° C it is defined as severe hypothermia. The 

incidence of hypothermia seen in surgical patients is between 50-90%. The prevalence of hypothermia 

was determined to be 2.7% before surgery, 39.9% during surgery and 45.7% after surgery. The 

underlying cause of hypothermia is that applied anesthetic drugs impair thermoregulation. In addition, 

the amount of fluids used for pre-operative showering, contact with the stretcher, duration of the 

surgery, open or closed performed surgical procedure as well as the temperature of the operating 

room, washing, skin antisepsis and / or intravenous treatment, temperature, loss of blood and / lack of 

coverage during the transfer or wetting of the covering, lack of dressing of the patient and / or 

inadequate heating methods are other important factors that play a role in the development of 

hypothermia. As a result of hypothermia development in surgical patients following conditions can be 

seen: an increase in post-anesthesia care unit and hospital stay, cardiac problems, prolonged wound 

healing, increased incidence of acute lung injury and surgical field infection, increased risk of 

bleeding, increased blood and blood product transfusion requirement, prolonged duration of action of 

neuromuscular blocking agents, increased toxicity of anesthetics, nausea, vomiting, shivering, 

deterioration of patient comfort, loss of life and cost increase. In order to prevent the heat loss of the 

patient and to maintain normothermia, active and passive heating methods have to be applied starting 

from the preoperative period to the postoperative period until the patient's body temperature returns to 

normal. As the first step in the prevention of hypothermia, body temperature has to be closely 

monitored. To maintain the patient's normothermia, the use of cotton-woolen blankets and bed linen, 

heating of the room, anesthetic gases, antiseptics, IV fluids, irrigation fluids, blood and blood products 

before they are applied to the patient, use of warming boards, use of hot air blowing systems, if it does 

not affect the surgical intervention, the patient can also be prevented from hypothermia by providing a 

quality care service with many different initiatives such as dressing the patient with socks. When all 

these measures have been taken, it is important to maintain normothermia by avoiding hypothermia in 

order to obtain positive surgical results, to maintain quality care, to provide patient safety and patient 

satisfaction. Key words: Normothermia, Hypothermia, Surgery, Preoperative care, Surgical care, 

Postoperative care  
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Araştırma cerrahi hastalarının ağrı şiddeti ile kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla 

yapıldı.Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Nisan 2017-Ağustos 2017 tarihleri arasında, Turgut 

Özal Tıp Merkezi ve Malatya Devlet Hastanesi Cerrahi kliniklerinde yürütüldü. Araştırmanın evrenini, 

bu kliniklerde yatmakta olan yetişkin hastalar oluşturdu. Örneklemi ise bu hastalar arasından 

olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya alınma kriterlerine uyan 108 hasta 

oluşturdu. Hastaların tanıtıcı özelliklerini belirlemek için Hasta Tanıtım Formu, ağrı şiddetlerini 

belirlemek için Görsel Ağrı Skalası, kaygı düzeylerini belirlemek için durumluluk kaygı ölçeği 

kullanıldı. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin 

istatistiksel değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik testleri kullanıldı.  

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamalarının 40.30±14.32 olduğu, % 67.6’sı erkek, %75.9’u evli, 

% 48.1’i ilköğretim mezunu, %56.5’inin çalışmadığı, %96.3’ünün geliri giderine denk olduğu 

belirlendi. Hastaların ağrı şiddeti puan ortalamaları 5.21±0.93 olarak belirlendi. Hastaların kaygı 

düzeyi puan ortalamaları 29.14±5.03 olarak belirlendi. 

Bu araştırmanın sonucunda; hastaların ağrı şiddetleri orta düzeyde belirlenmiş olup (5.21±0.93), kaygı 

düzeyleri düşük olarak belirlenmiştir (29.14±5.03).  
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The study was conducted to determine the severity of pain and anxiety levels of surgical patients.  

This descriptive study was conducted at Turgut Özal Medical Center and Malatya State Hospital 

Surgery Clinics between April 2017 and August 2017. The universe of the study was adult patients 

who stayed in these clinics. The sample consisted of 108 patients who were selected by chance 

random sampling method and who met the criteria for inclusion in the study. Patient presentation form 

was used to determine the introductory characteristics of the patients, Visual Pain Scale was used to 

determine pain severity, and state anxiety scale was used to determine anxiety levels. The data were 

collected by the researchers via face-to-face interview method. Mean, standard deviation, number, 

percentage tests were used in the statistical evaluation of the data. It was determined that the average 

age of the patients participating in the survey was 40.30 ± 14.32, 67.6% were male, 75.9% were 

married, 48.1% was primary school graduate, 56.5% did not work and 96.3% of them were equivalent 

to the income expense. The mean pain intensity score of the patients was determined as 5.21 ± 0.93. 

The mean level of anxiety level of the patients was determined as 29.14 ± 5.03.  As a result of this 

research; patients' pain severity was moderate (5.21 ± 0.93) and anxiety levels were low (29.14 ± 5.03) 

 

 

 

 

  



575 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-56   CERRAHİ HASTALARININ DÜŞME RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ümmü YILDIZ FINDIK
1
, Duygu SOYDAŞYEŞİLYURT

1
, Ayşe GÖKÇE IŞIKLI

2
 

 
1
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, 
2
Trakya Üniversitesi, Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi  

 

Araştırmanın amacı cerrahi süreçte hastaların düşme risklerinin değerlendirilmesidir.  Prospektif ve 

tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, Mayıs – Ağustos 2017 tarihleri arasında, bir üniversite 

hastanesinin göğüs ve kalp damar cerrahisi kliniklerinde, planlı cerrahi girişim geçiren 50 hasta ile 

yapıldı. Araştırmanın örneklem büyüklüğü güç analizi ile belirlendi. Araştırmanın yürütülebilmesi için 

gerekli etik kurul ve kurum izinleri alındı. Veriler hasta tanıtım formu ve İtaki Düşme Riski Ölçeği 

kullanılarak ameliyat öncesinde, ameliyat gününde ve ameliyat sonrası 1. günde toplandı. Verilerin 

analizi SPSS 20.0 programında tanımlayıcı analizler, ki-kare ve Student t testleri ile yapıldı.  

Cerrahi hastaların %48’inin ameliyat öncesinde, %100’ünün ameliyat gününde ve %82’sinin ameliyat 

sonrası 1. günde düşme risklerinin yüksek olduğu belirlendi. Cerrahi hastalarının ameliyat sonrası 

düşme risklerinin ameliyat öncesine göre yüksek olduğu bulundu (p<0,001). Kalp damar cerrahisi 

kliniğinde yatan hastaların ameliyat öncesinde düşme risklerinin (%78,9) göğüs cerrahisi kliniğinde 

yatan hastalara göre (%29) yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Araştırmada hastaların beden kitle 

indeksleri ve sistolik kan basınçları ile düşme riskleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). 

Araştırma sonucunda, cerrahi hastalarının düşme risklerinin yüksek olduğu ve ameliyat sonrası 

dönemde arttığı bulundu. Cerrahi hemşirelerinin hasta düşmelerinin önlenmesi için hastalara özgü 

önlemler almalarını önermekteyiz.  
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The aim of this research is to evaluate fall risk in patients in the perioperative period.  

This prospective descriptive research was conducted between May and August 2017, at thoracic and 

cardiovascular surgery clinics of a university hospital, with 50 patients who underwent planned 

surgery. The sample size of the research was determined by power analysis. The necessary ethical and 

institutional permissions were taken before the research. Data were collected preoperatively, on the 

day of surgery and on the first postoperative day using a patient identification form and Itaki Fall Risk 

Scale. Statistical analysis were completed in the SPSS 20.0 program using descriptive analyses, Chi 

square and Student t tests. 

It was determined that 48% of the surgical patients had high fall risk preoperatively, 100% had high 

fall risk on the day of surgery and 82% had high fall risk on the first postoperative day. The fall risk in 

the surgical patients in the postoperative period was found to be higher than in the preoperative period 

(p<0.001). Preoperatively, it was determined that the fall risk in patients at the cardiovascular surgery 

clinic (78.9%) were higher than at the thoracic surgery clinics (29%) (p<0.05). In the research, there 

were no significant differences between the body mass indexes, systolic blood pressures of the patients 

and the fall risk (p>0.05).  

As a result of the research, it was found that the fall risk in the surgical patients was high and 

increased in the postoperative period. We suggest that surgical nurses should take specific precautions 

for patients to prevent falls 
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Araştırma cerrahi hastalarının kabızlık durumunun incelenmesi amacıyla planlandı. Tanımlayıcı tipte 

olan bu araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesi tıp fakültesi genel cerrahi kliniğinde Mayıs 

2016 – Mayıs 2017 tarihleri arasında ameliyat olan hastalar, örneklemini ise belirtilen tarihlerde bu 

klinikte ameliyat olan, araştırma sorularını cevaplamayı kabul eden hastalar (n=57) oluşturdu. 18 

yaşından küçük, oral yoldan beslenemeyen, komplike batın ameliyatı olan, kolostomi veya ileostomi 

açılan, ameliyat olmayan hastalar örnekleme alınmadı. Verilerin toplanmasında; hastalara ait tanıtıcı 

bilgilerine yönelik 21 sorudan oluşan soru formu, kabızlık durumlarını değerlendirmek için 

“Konstipasyon Risk Değerlendirme Ölçeği”’nin Türkçe Formu kullanıldı. Klinikte yatan hastalara 

soru formu ameliyat sonrası ikinci günde uygulandı. Ölçeğin kullanımı için Türkçe geçerlilik testlerini 

yapan Kutlu’dan izin alındı. Araştırmanın yürütülebilmesi için Bilimsel Etik Kurul ve araştırmanın 

yapılacağı kurumdan yazılı izin alındı. Veriler SPSS 16.0 paket programında sayı, yüzde olarak 

değerlendirildi. 

Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 53,43±12,75 (Min=23; Max=75) dir. Hastaların %63,2’si 

kadın, %80,7’si evli, %38,6’sı ilköğretim mezunu, %86,0’ının geliri gidere denk olduğu saptandı. 

Hastaların %56,1’inin kronik hastalığının olduğu, %50,9’unun daha önce ameliyat geçirdiği, 

%10,5’inin kabızlık tanısı konulduğu belirlendi. Hastaların tuvalet alışkanlıkları sorulduğunda; 

%54,4’ünün her gün gaitasını yaptığını, %63,2’sinin sabah saatlerinde yaptığını, %91,3’ünün 

dışkılama sırasında özel bir alışkanlığının olmadığını belirttikleri görüldü. Hastaların %22,8’i sizce 

kabızlığınız var mı sorusuna evet yanıtını vermiştir. Hastaların dışkılamaları ROME III kabızlık tanı 

kriterlerine göre incelendiğinde %24,6’sında ROME kriterlerinin birinin bulunduğu, %15,8’inde iki ve 

%7,0’ında üç kriterin bulunduğu saptandı. Hastaların konstipasyon risk değerlendirme ölçeği puan 

ortalaması 8,49 puan bulundu. Hastaların ölçek puanları incelendiğinde %73,7’sinin <10 düşük risk, 

%19,3’ünün 11-15 orta risk, %7,0’ının >16 yüksek risk grubunda oldukları görüldü. 

Hastaların bazılarının kabızlık sorunu olduğu, risk değerlendirme ölçeği sonuçlarına göre orta ve 

yüksek risk grubunda da hastaların olduğu görüldü. Hasta bakım planları hazırlanırken kabızlık risk 

durumları da göz önünde bulundurulmalıdır. 
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The study was planned to examine the constipation condition of surgical patients.  

The universe of this descriptive study consisted of patients who underwent surgery between May 2016 

and May 2017 in a university hospital medical faculty general surgery clinic, and their patients 

accepted to respond to research questions (n = 57) who were operated on this clinic at the specified 

dates. Patients younger than 18 years of age who could not be fed orally, had complicated wart 

operation, opened colostomy or ileostomy, and were not operated on were not sampled. A 

questionnaire that consists of 21 questions about the identity information of the patients and the 

Turkish Form of the "Constipation Risk Assessment Scale (CRAS)" are used collecting the data. 

Questionnaire was applied to patients in postoperative second day. Kutlu was granted permission to 

use the scale for Turkish validity tests. A written permission was obtained from the Scientific Ethics 

Board and the institution where the study was conducted for the investigation to be carried out. The 

data was evaluated in numbers and percentage in SPSS 16.0 software package.  

The mean age of the patients participating in the study is 53,43 ± 12,75 (Min=23, Max=75). It was 

determined that 63.2% of the patients were female, 80,7% were married, 38,6% were primary school 

graduates and 86,0% were equivalent to income. It was determined that 56.1% of the patients had 

chronic disease, 50.9% had previous surgery, and 10.5% had constipation. When patients are asked 

about their toilet habits; 54.4% said they did their stool every day, 63.2% said they did it in the 

morning hours, 91.3% said they did not have any special habits during defecation. 22.8% of the 

patients answered yes to the question of whether you have any constipation. When the defecating of 

the children was examined in accordance with the ROME III constipation diagnoses criteria, it was 

determined that the 24,6% of the children had one, 15,8% of them had two and 7% of them had three 

of the criteria. The mean score of the Constipation Risk Assessment Scale of the patients was found to 

be 8,49 points. When the scale scores of the patients were examined, it was seen that 73.7% had <10 

low risk, 19,3% 11-15 moderate risk and 7.0%> 16 high risk group. 

Some of the patients were found to have constipation problems, and patients were also seen in the 

middle and high-risk groups according to the results of the risk assessment scale. Constipation risk 

situations should also be considered when preparing patient care plans.  
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Bu araştırma farklı müfredatlarda eğitim alan hemşirelik intörn öğrencilerinin, cerrahi hastalıkları 

hemşireliği intörn uygulamasında klinik öğrenme ortamını değerlendirme durumlarını ve etkileyen 

etmenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklemini, lisans eğitimi alan ve cerrahi hastalıkları hemşireliği intörn uygulaması 

yapan hemşirelik son sınıf öğrencileri (n:55) oluşturmuştur. Veriler üç farklı müfredata göre intörn 

uygulaması dersi alan öğrencilerin bahar dönemindeki 15 haftalık uygulamalarının ardından tekrarlı 

ölçümler (4 rotasyon) ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında; Kocaman tarafından (2004) 

geliştirilen; 36 madde ve 6 alt başlıkta, 1 (hiç uygun değil) ile 5 (tamamen uygun) arasında 

değerlendirilen “İntörn Öğrencilerin Klinik Öğrenme Ortamlarını Değerlendirme Formu” 

kullanılmıştır. Veriler, bilgisayar ortamında SPSS 20.00 paket programı kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ile Mann-Whitney U testi ve Kruskal 

Wallis testi kullanılmıştır.  

İntörn öğrencilerin klinik öğrenme ortamını genel olarak “oldukça uygun” ( =3.78±0.59) 

değerlendirdikleri saptanmıştır. Cerrahi hastalıkları hemşireliği intörn öğrencileri; en yüksek puanla 

öğrenme fırsatı (  =4.00±0.78) ve desteğini ( =4.00±0.61), en düşük puanla kliniğin atmosferini 

“oldukça uygun” (  =3.50±0.82) olarak değerlendirmiştir. Farklı müfredatlarda eğitim alan cerrahi 

hastalıkları hemşireliği intörn öğrencilerinin, klinik öğrenme ortamını değerlendirmeleri arasındaki 

fark anlamsız iken (x²=0.871, p=0.64), hemşirelik uygulamalarını değerlendirmeleri açısından fark 

anlamlı (x²=6.575, p=0.03) bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyete (U=3560.00, p<0.05), uygulama 

yapılan birime (x²=10.266, p<0.05) ve rotasyon grubuna göre (x²=7.673, p<0.05) klinik öğrenme 

ortamını değerlendirmeleri de istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Hemşirelik intörn öğrencilerinin cinsiyete, uygulama yapılan birime ve rotasyon grubuna göre klinik 

öğrenme ortamını değerlendirmeleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Klinik öğrenme 

ortamlarının iletişim, öğrenme fırsatları, öğrenme desteği, klinik atmosfer ve özellikle hemşirelik 

uygulamaları açısından geliştirecek stratejilerin uygulama alanına özel belirlenmesi ve öğrenme 

ortamlarının iyileştirilmesi önerilmektedir. 
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This research was conducted as a descriptive study to determine the evaluations of the clinical learning 

environment and affecting the factors of surgical nursing interns trained in different curriculums. 

Nursing senior students (n: 55), who received undergraduate training and surgical diseases nursing 

internship, formed the sample of the research. The data were collected with repeated measures (4 

rotations) after following 15 weeks of spring practice for students who received intern training 

according to three different curricula.In gathering the data; "Evaluation Form of Clinical Learning 

Environments for Intern Students" which consists of 36 items and 6 sub-titles, which are rated 

between 1 (not at all eligible) and 5 (fully eligible), developed by Kocaman (2004), was used. The data 

were evaluated using SPSS 20.00 package program in computer environment. In the analysis of the 

data, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test with descriptive statistics were used. 

It was found that the intern students rated the clinical learning environment as "very appropriate" ( = 

3.78 ± 0.59) in general. Surgical diseases nursing intern students evaluated the learning opportunity ( 

= 4.00 ± 0.78) and support (= 4.00 ± 0.61) with the highest score, and evaluated the nursing practice 

(= 3.50 ± 0.82) with the lowest score as "very appropriate". While the difference between the 

evaluations of the clinical learning environment of the surgical diseases nursing intern students 

educated in different curricula was insignificant (x² = 0.871, p = 0.64), in terms of evaluating nursing 

practices, the difference was significant (x² = 6.575, p = 0.03). The clinical learning environment 

evaluations of students were statistically significant with respect to sex (U = 3560.00, p <0.05), 

practice units (x² = 10.266, p <0.05) and rotation groups (x2 = 7.673, p <0.05). 
The difference between the evaluation of the clinical learning environment of nursing intern students 

according to the sex, the degree of application and the rotation group was statistically significant.It is 

suggested that clinical learning environments should be tailored to the field of application of the 

strategies to be developed in terms of communication, learning opportunities, learning support, clinical 

atmosphere and especially nursing practice, and improvement of learning environments. 
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Cerrahi hastalıkları hemşireliği uygulamasında rehber hemşire uygulamasının hemşirelik fakültesi 

lisans ikinci sınıf öğrencilerinin güdüleme, klinik karar verme ve klinik performansa etkisini 

incelemektir. 

Araştırma yarı deneysel yürütülmüştür. Öğrenciler rehber hemşire ile çalışan ve çalışmayan gruplara 

rastgele atanmıştır. Araştırma bir hemşirelik fakültesinde 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde 

yapılmıştır. Rehber hemşire ile çalışmayan öğrenciler okullarındaki eğiticiler ile klinik uygulamayı 

yürütmüşlerdir. 82 öğrenci rehber hemşire ile 130 öğrenci eğiticilerle çalışmıştır. İki gruptaki 

öğrencilere güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği, hemşirelikte klinik karar verme ölçeği, öğrenci 

klinik değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırmanın yapıldığı kurumdan ve öğrencilerden sözlü ve 

yazılı onamları alınmıştır. Ölçekler öğrenciler tarafından uygulama bittikten sonra doldurulmuştur. 

Öğrenci klinik değerlendirme formu eğiticiler tarafından öğrenciye uygulama notu vermek amacıyla 

kullanılmıştır.  

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.69 ± 1.01 ve % 75.90’ı kadındır. Rehber hemşire ile çalışan ve 

çalışmayan öğrencilerin klinik uygulama puan ortalamaları, güdülenme kaynakları ve sorunları ölçeği 

puan ortalamaları ve  klinik karar verme ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yoktur. (p>0.05) 

Araştırma sonucunda, rehber hemşirelerin öğrencileri klinik karar verme ve  uygulamada eğiticiler 

kadar güdülediği saptanmıştır. Rehber hemşirelerin bakımı yürütme konusunda öğrencileri teşvik 

ettiği ve eğitici kadar performanslarını geliştirdiği bulunmuştur. Hemşirelik eğitiminde rehber hemşire 

uygulamasının klinik uygulama sürecinde yararlı olduğu belirlenmiştir. Eğitici sayısının yetersiz 

olduğu eğitim kurumlarında rehber hemşire uygulamasından faydalanılabileceği öngörülmektedir. 
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The purpose of this study is to investigate the effect of guide nursing practice in nursing faculty 

students on motivation, clinical decision making and clinical performance in nursing practice of 

surgical diseases.  

The research was carried out semi-experimental. The research was carried out semi-experimental. 

Students are randomly assigned to groups of working with guide nurse and without the guide nurse. It 

has been carried out at the faculty of nursing in the spring semester of 2016-2017 academic year. The 

students who didn't work with the guidance nurse carried out clinical practice with the trainers in their 

schools. 82 students worked with guide nurses and 130 students worked with trainers. Motivation 

sources and problems scale, nursing clinical decision scale, student clinical evaluation form were used 

in the two groups. Verbal and written consents were obtained from the institution and the students. 

The scales were filled by the students after the application. The student clinical evaluation form has 

been used by trainers to give student application notes.  

The average age of the students is 20.69 ± 1.01 and 75.90% are females. There is no statistically 

significant difference between the clinical application point averages and the motivation sources and 

problems scale mean scores of the students working with and without the guide nurse. There is a 

statistically significant difference between the average scores of the clinical decision-making scale of 

the students working with and without the guide nurse. Clinical decision-making scores of students 

who practice with their trainers were found to be significantly higher.  

It is seen from the results of the research that guide nurses are as much guided and guided as trainers 

in clinical practice. It has been found that guide nurses encouraged students to carry out care and 

improved their performance as a trainer. However, it has been determined that the guide nurses were 

not as effective as the trainers in the clinical decision making process of the students. It has been 

determined that guide nursing practice in nursing education is useful in the clinical application 

process. It is envisaged that the number of trainers is inadequate in the educational institutions, it can 

be benefited from the application of the guide nurse 
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Cerrahi hemşireliği, hastanın servise kabulünden başlayıp, ameliyat için hazırlanmasını, ameliyat 

sırasında bakımın sürdürülmesini, ameliyat sonrası iyilik halinin kazanılmasını ve taburculuğun 

planlanmasını kapsayan ve bu dönemde kanıta dayalı bütüncül yaklaşım sergileyen bir hemşirelik 

dalıdır. Ayrıca, hastayla ilgili süreçlerin değişken olması ve teknolojinin sağlık alanında yarattığı 

değişiklikler nedeniyle sürekli öğrenme, hızlı düşünme, doğru karar verme ve uygulayabilecek 

yeterlilikte olmayı da gerektirmektedir. Bununla birlikte ameliyathane ve cerrahi yoğun bakım 

ünitelerinin kapalı ortam olması ve birçok riski barındırması, cerrahi kliniklerde hasta sirkülasyonunun 

hızlı olması hemşireler için stres faktörüdür. Bu bağlamda ortam, şartlar ve etkileyen diğer faktörlerle 

ele alındığında cerrahi hemşirelerinin mesleklerini nasıl tanımladıklarının ortaya çıkarılması 

önemlidir. Çalışmanın amacı cerrahi hemşirelerinin cerrahi hemşireliğine ilişkin metafor algılarının 

belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Bartın Kamu Hastaneler Birliği Devlet Hastanesi ameliyathane, 

acil servis, 3. basamak yoğun bakım ve cerrahi servislerinde çalışmakta olan 70 cerrahi hemşiresi 

oluşturdu. Ancak gönüllü katılım, ulaşılamama ve dağıtılan anketlerin boş olarak geri dönmesi 

sebebiyle 62 cerrahi hemşiresi ile araştırma gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış 

anket formu ile toplandı. Anketin ilk bölümünde 9 sorudan oluşan sosyodemografik özellikler, ikinci 

bölümünde “Cerrahi hemşireliği.....gibidir, çünkü ……” cümlesindeki boşlukların tamamlanması yer 

aldı. Araştırma formu hazırlanırken metafor kullanımı yöntemiyle veri toplanan çalışmalardan 

yararlanıldı. İçerik analizi ile kategorize metaforlar ve sosyodemografik özellik değişkenleri 

arasındaki ilişki ki-kare testi ile analiz edildi. 

Araştırma sonucunda cerrahi hemşireliğine yönelik 41 farklı metafor ortaya çıktı. En çok kullanılan 

metaforların; “anne, savaş, hayat, süper kahraman ve sanat” olduğu belirlendi. Kategorize edilen ve 10 

gruba ayrılan metaforlar içinde en fazla kullanılanların “yıpratıcı, merhametli, kurtarıcı, hayatın 

içinden ve sevilen” olduğu görüldü. Cerrahi hemşirelerinin % 17,6’sı cerrahi hemşireliğini “yıpratıcı” 

bulurken yıpratıcı bulanların yarısından fazlasının “11 yıl ve üzeri çalışan cerrahi hemşireler” 

oldukları gözlendi. Acil serviste çalışan cerrahi hemşirelerin diğer kliniklere göre yıpratıcı 

kategorisindeki metaforları daha fazla kullanırken ameliyathane hemşirelerinin sevilen kategorisindeki 

metaforları daha çok tercih ettikleri görüldü.  

Çalışmada cerrahi hemşirelerinin metafor algıları klinikten kliniğe ve meslekte çalışma süreleri ile 

metafor üretme arasında değişiklik göstermektedir. Özellikle “yıpratıcı” kategorisindeki metaforları 

üreten cerrahi hemşireleri için yıpranmalarını önleyecek çözümler bulunması gerektiği 

düşünülmektedir 
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Surgical nursing is a nursing profession which starts from the admission of the hospital and prepares 

for the operation, maintains the operation during the operation, obtains the good condition after the 

operation and plans the discharge and presents an integrative attitude based on the proof in this period. 

In addition, due to the variability of patient-related processes and the changes that technology has 

made in the field of health, it requires continuous learning, rapid thinking, proper decision-making and 

competence to apply, as well. However, the fact that operating room and surgical intensive care units 

are in door places and many risks are accommodated, and that the rapid circulation of patients in 

surgical clinics is a stress factor for nurses. In this context, it is important to find out how surgical 

nurses describe their profession when it is taken into consideration with the other circumstances that 

affect it. The purpose of the study is to determine the meta-perceptions of the surgical nurses regarding 

their profession. 

70 surgical nurses working in Bartın Public Hospitals Union State Hospital operating room, 

emergency room, 3rd floor intensive care and surgery services for med the universe of the research. 

However, because of voluntary participation only, inaccessibility, and distributed questionnaires 

returning empty, 62 surveys were conducted with surgical nurses. The data of the study were collected 

by a semi-structured questionnaire. In the first part of the questionnaire sociodemographic features 

consisted of 9 questions, in the second part completing the gaps in the statement "It is like surgical 

nursing ..... because ..." took place. While the research form was being prepared, the data gathered 

with metaphor utilization was used. (The relationship between metaphors and sociodemographic 

property variables and analysis of the content was analysed by chi-square test.) 

As a result of the research, 41 different metaphors for surgical nursing emerged. It is identified that the 

most commonly used metaphorsare; "Mother, war, life, super hero and art". Among the metaphors 

categorized and divided into 10 groups, it was seen that the most used ones were "weary, 

compassionate, savior, in-and-out-of-life and popular". While surgical nurses found 17.6% of surgical 

nurses "weary", it was observed that more than half of those who found it were "surgical nurses 

working over 11 years". While surgical nurses working in the emergency department were more likely 

touse weary categorized than in the other clinics, it was noted that the operating room nurses preferred 

the metaphors in the beloved category. 

Metaphor perceptions of surgical nurses vary from clinic to clinic and vocational studies and metaphor 

production. Especially for surgical nurses who produce the metaphors in the "weary" category, it is 

thought that solutions should be provided to prevent weariness. 
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Araştırma cerrahi hemşirelerinin iş doyumunu ve iş doyumunu etkileyen faktörleri incelemek 

amacıyla tanımlayıcı olarak planlandı. 

Araştırmanın örneklemini 1-20 Mart 2013 tarihleri arasında İzmir ilinde bir üniversite hastanesinin 

cerrahi kliniklerinde çalışan 474 hemşire oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan 

‘Tanıtıcı Özellikleri Belirleme’ formu ve ‘Minnesota İş Doyumu Ölçeği’ ile toplandı.Veriler Kruskall-

Wallis ve Mann Whitney U testleri ile analiz edildi. Araştırmanın yürütülmesi için Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi Bilimsel Etik Kurulundan ve araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı izin alındı. 

Çalışmanın amacı ve ayrıntıları hemşirelere açıklandı ve tüm katılımcılardan sözlü izin alındı  Cerrahi 

hemşirelerin yaş ortalamasının 33.38 ± 7,51 olduğu, %83.5’inin lisans mezunu olduğu, %65.6’sının 

mesleği isteyerek seçtiği, %53.8’inin meslekte çalışma yılının 9 yıl ve altında olduğu, %50.8’inin 

çalışma ortamından kısmen memnun olduğu saptandı. Hemşirelerin mesleki doyumsuzluk yaşadığı 

alanlar incelendiğinde %69.8’inin iş yükü, %61.2’sinin araç gereç temini, %55.3’ünün maaş, 

%39’unun görevi olmayan işlerin yaptırılması, %37.3’ünün ekip üyeleri ile koordineli çalışamama 

gibi konularda doyumsuzluk yaşadıkları saptandı. Cerrahi hemşirelerin iş doyum puan ortalaması, 

genel doyum puanı 3,11±0,56, içsel doyum puanı 3,28 ±0.55, dışsal doyum puanı 2,86±0.69 olarak 

bulundu. Cerrahi hemşirelerinin yaşının, cinsiyetinin, medeni durumunun, eğitim durumunun, çalışma 

yılı, çalışma şekli, çalıştığı birimin, mesleği isteyerek seçme durumunun, çalışma ortamından 

memnuniyetin, haftalık çalışma saati gibi faktörlerin iş doyumlarını etkilediği belirlendi. 

cerrahi hemşirelerinin başarı, takdir edilme, yükselme ve terfi olanakları, işin sorumluluğu gibi işin 

içsel niteliğine ilişkin faktörlerden oluşan içsel doyumunun yüksek; Denetim şekli, yönetici-çalışma 

arkadaşları ile ilişkiler, çalışma koşulları gibi işin çevresine ilişkin faktörlerden oluşan dışsal doyumun 

daha düşük olduğu sonucuna varıldı. 
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This study was planned to investigate the surgery nurses’ job satisfaction and the affecting factors as a 

descriptive type. 

Thesample was the study 474 surgery nurses who work at a University Hospital in 1-20 March 2013 in 

Izmir. Data collected by “the form of determining promotional features” which was developed by the 

researchers and “Minnesota Job Satisfaction Scale”. Data evaluated by Kruskall-Wallis and Mann 

Whitney U test. Written permission to conduct the research was obtained from the Ege University 

Faculty of Nursing Ethics Committee, as well as from the institution where the research was 

conducted. The purpose and details of the study were explained to the nurses and oral consent was 

provided by all participants.  

It was found that the mean age of surgical nurses was 33.38±7.51 years, 83.5% were university 

graduates, 65.6% had chosen the profession willingly, 53.8% had been working in the profession for 

nine years or less, and 50.8% were partially content with their working environment. Examining areas 

in which the nurses experienced dissatisfaction with the profession, it was found that, for example, 

69.8% experienced dissatisfaction over work load, 61.2% over equipment supply, 55.3% over pay, 

39% over being made to do jobs which were not part of their duties, and 37.3% over lack of 

coordination between team members. The mean job satisfaction score of the surgery nurses were 

found as general satisfaction (3,11±0,56), internal satisfaction (3,28 ±0.55), external satisfaction 

(2,86±0.69). Age, gender, marital status, degree of the graduation, working year, working type, 

working unit, choose the profession willingly, satisfaction from the work environment, weekly 

working hours and etc. were found affecting factors the jobsatisfaction of the surgery nurses. It was 

concluded that intrinsic satisfaction of the surgical nurses arising from factors relating to intrinsic 

qualities of the job such as success, appreciation, the possibility of advancement and promotion and 

the responsibility of the job was high, whereas extrinsic satisfaction arising from factors relating to the 

working environment such as the nature of their experience, the manager-work relationships with their 

colleagues and working conditions was lower. 
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Araştırma cerrahi hemşirelerinin kişisel değerleri ve etik duyarlılık düzeylerini belirlemek, 

aralarındaki ilişkiyi incelemek amacıyla planlanmıştır. 

Araştırma tanımlayıcı-ilişki arayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma için Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Etik Kurulu’ndan ve araştırmanın yürütüleceği kurumlardan yazılı izinler alınmıştır. 

Araştırmanın evrenini Ege Bölgesinde bir ilin eğitim ve araştırma hastanesi ile bir devlet hastanesinde 

çalışan cerrahi hemşireleri, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden hemşireler 

oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, “Sosyodemografik Bilgiler Soru Formu”, “Değerler 

Hiyerarşisi Ölçeği (DHÖ)” ve “Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA)” kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 

paket program kullanılarak değerlendirilmiştir. Hemşirelerin değer seçimlerinde siyasi ve ahlaki 

değerlerin üst sıralarda yer aldığı görülmüştür. Hemşirelerin temel değer seçimleri ile etik duyarlılık 

düzeyleri karşılaştırıldığında; sosyal değerleri benimseyen hemşirelerin tüm boyutlarda düşük puan 

aldığı görülmüştür. Hemşirelerin kişisel değerleri ile etik duyarlılıkları arasında ilişki olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). 

Hemşirelerin siyasi ve ahlaki değerleri öncelikli olarak benimsediği, etik duyarlılık düzeylerinin iyi 

olduğu ve kişisel değer seçimlerinin etik duyarlılık düzeyini etkilediği belirlenmiştir. Anahtar 

Kelimeler: Cerrahi hemşiresi, etik duyarlılık, kişisel değerler, etik 
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The research is performed to determine the personal values and ethical sensitivity levels of surgical 

nurses and to examine the relationship between them. The research is performed as descriptive, 

comperative and correlational. Written permissions are obtained from Muğla Sıtkı Kocman University 

Ethical Committee and from the insituations that the research will carried out. The universe of the 

research is formed of surgical nurses, who are working in an education and research hospital in a city 

of Aegean Region, The sample of the research consists of nurses who agreed to participate to the 

research. "Sociodemographic Information Questionnaire", "Values Hierarchy Scale (VHS)" and 

"Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ)" are used to collect data. The analysis of the data are 

evaluated with the SPSS 22 package program. It was observed that the political and moral values of 

the nurses that took place in the top ranks in the value choices. When the basic values of nurses and 

ethical sensitivity levels are compared, it was seen that the nurses who adopted social values got low 

scores in all dimensions. It was seen that nurses ethical sensitivity levels differ according to their basic 

personal value preferences (p <0.05). 

It was determined that nurses were primarily concerned with political and ethical values, ethical 

sensitivity levels were good, and personal value choices affected the level of ethical sensitivity. 

Keywords: surgical nurse, ethical sensitivity, personal values, ethics 
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Öğrenme sürecine aktif olarak katılımı sağlayan, bilişsel ve psiko-motor davranışların 

kazandırılmasında en etkili interaktif eğitim yöntemlerinden biri olan simülasyon; bir olay, etkinlik ya 

da gerçek yaşam durumlarının, gerçeğe uygun bir modelin geliştirildiği ya da gerçeğe yakın koşulların 

oluşturulduğu, taklit edildiği veya tekrar yapılandırıldığı bir yöntemdir. Bu derleme, ulusal ve 

uluslararası literatür ışığında simülasyonun cerrahi hemşireliği eğitiminde yeri, önemi ve kullanımını 

incelemek amacıyla gerçekleştirildi.   

Hasta güvenliğinin yükselen değerler içinde yer alması, eğitimci başına düşen öğrenci sayısının 

yüksek olması, uygun klinik alanlar bulmakta zorlanılması, klinik koşulların kontrol edilememesi, 

öğrencilerin yetkinliğini artırma çabaları eğitimde simülasyon kullanımını zorunlu hale getirerek 

yaygınlaşmasına olanak sağlamıştır. Özellikle cerrahi gibi dinamik ve komplike sağlık bakım 

hizmetlerinin sunulduğu alanlar, güçlü bir bilgi birikiminin yanı sıra, ileri teknoloji kullanımını, sorun 

çözme ve kritik karar verme becerilerini gerektirmekte; teorik bilgi ile klinik uygulama arasında var 

olan boşluğun simülasyon kullanımı ile kapatılabileceği öngörülmektedir. Simülasyon teknolojileri, 

bilgisayar temelli sanal gerçeklik simülatörleri, yüksek kalitede ve statik mankenler, plastik modeller, 

canlı hayvanlar, atıl hayvan ürünleri ve insan kadavraları olmak üzere çeşitli ürünleri kapsar. Canlı ya 

da izole edilmiş hayvan organ modelleri, ileri yaşam desteği ve trakeostomi vb. cerrahi beceri 

eğitimlerinde kullanılan etkin yöntemlerden biridir. Bilgisayar destekli simülatörlerden CathSim ve 

UltraSim tip simülatörler, endoskopik gastrointestinal girişimler, bronkoskopi, artroskopi, kardiyak 

kateterizasyon ve oftalmolojik cerrahide kullanılmaktadır. Kompleks fonksiyonların öğrenilmesinde 

kullanılan simülasyonlar ise sanal gerçeklik ortamında yapılan girişimlerin simülasyon içindeki 

alıcılar tarafından alınarak, dokunmaya yanıt olan mekanik etkiyi ve fizyolojik tepkiyi canlandıran 

elektronik sistemlerdir. Özellikle öğrencinin hastayı tanılama ve eğiticinin açıkça gözleyemediği 

durumlarda öğrenciye etkili öğrenme ortamı sunan bu yöntem, günümüzde laparoskopi gibi cerrahi 

tekniklerde, intravasküler girişimlerde, hemşirelik ve tıp eğitiminde kullanım yaygınlığı giderek 

artmaktadır. Literatür incelendiğinde, özellikle invaziv uygulamaların yaygın bir şekilde kullanıldığı, 

hasta hakları savunuculuğun önemli olduğu cerrahi alanlarda çalışan hemşirelerin ve diğer sağlık 

bakım profesyonelleri ile öğrencilerin eğitiminde, fiziksel tanılama, resüsitasyon, yara bakımı, 

entübasyon, malign hipertermi, mekanik ventilasyonlu hastanın yönetimi, ağız bakım ve ameliyathane 

hemşireliği ile ilgili simülatörlerin ve/veya web tabanlı eğitim yönteminin etkinliğini inceleyen birçok 

çalışma olduğu görülmüştür. 

Günümüzde, hasta güvenliği, etik ve yasal yönleri, sağlık sistemine olan maliyeti vb. nedenlerle sağlık 

eğitiminde gerçek hastalar üzerinde birçok becerinin kazandırılmasını sınırlamıştır. Son 20 yıldır 

eğitimde çözüm olarak, birçok üstün yanı olduğu belirtilen ve kullanımı yaygınlaşan simülasyon, 

öğrenci sayısının artması, eğiticilerin sayısındaki sınırlılık ve en önemlisi hasta güvenliğini sağlamak 

amacıyla giderek büyük önem kazanmaktadır. 
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Simulation, which ensures actively participate in the learning process and is one of the most effective 

interactive training methods for attaining cognitive and psycho-motor behaviors, is a method in which 

a realistic model of an event, activity or real life situations is developed or realistic conditions are 

created, imitated or restructured. This review was carried out in order to examine the place, 

importance and use of simulation in surgical nursing education in the light of national and 

international literature.   

The fact that patient safety is included in rising values, high number of students per educator, the 

difficulty in finding suitable clinical areas, the uncontrollable clinical conditions and the efforts to 

increase the competence of students have allowed it becoming widespread by making its use in 

education necessary. Especially areas where dynamic and complicated healthcare services, such as 

surgery, are offered, require advanced technology use, problem solving and critical decision making 

skills, as well as a strong knowledge base, and it is expected that the gap between theoretical 

knowledge and clinical practice can be covered by the use of simulation. Simulation technologies 

include various products such as computer-based virtual reality simulators, high-quality and static 

models, plastic models, live animals, inert animal products and human cadavers. Living or isolated 

animal organ models are one of the effective methods used in surgical skills training such as advanced 

life support and tracheostomy. CathSim and UltraSim-type simulators, two of the computer-assisted 

simulators, are used in endoscopic gastrointestinal interventions, bronchoscopy, arthroscopy, cardiac 

catheterization and ophthalmologic surgery. The simulations used in the learning of complex functions 

are electronic systems that simulate the mechanical effect and the physiological response in response 

to the touch by taking the interventions performed in the virtual reality environment by the receptors 

in the simulation. The use of this method is gradually increasing in nursing and medical education for 

surgical techniques such as laparoscopy and for intravascular interventions. When the literature is 

reviewed, it was found out that particularly invasive procedures are used commonly, that there have 

been many studies investigating the effectiveness of simulators and/or web-based training methods 

regarding physiologic diagnosis, resuscitation, wound care, intubation, malignant hyperthermia, 

management of the patient with mechanical ventilation, oral care and operating room nursing care in 

the training of nurses and other health care professionals and students working in surgical fields, 

where defense of patient rights is important. 

Today, gaining of many skills on real patients has been limited due to concerns of patient safety, 

ethical and legal aspects and costs to the health system, etc. As a solution in education in the last 20 

years, simulation that is reported with many superior advantages and becomes common becomes 

gradually important because of the increasing number of students, limitation of the number of 

educators, and most significantly, for the purpose of ensuring the patient safety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



591 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 

P-64 CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE YENİ BİR SORUMLULUK ALANI: MİGREN 

AMELİYATI 

 

Neslihan SÖYLEMEZ
1
, Çetin DUYGU

2
, Meral ÖZKAN

3
, Seher TANRIVERDİ

4
 

 
1
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 

2
Özel Klinik, 

3
İnönü Üniversitesi , 

4
Mardin Artuklu 

Üniversitesi 

 

Bu derleme yeni bir cerrahi yöntem olan migren ameliyatı ve hemşirelik bakımı ile ilgili literatüre 

katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

Migren ameliyatı ile ilgili yapılan çalışmalar incelenerek, uzman bir hekim ve bir devlet hastanesinin 

plastik cerrahi servisi hemşireleri ile görüşülerek migren ameliyatı ve hemşirelik bakımı 

değerlendirilmiştir. 

Migren sık rastlanan, yetersizlik ve performans kaybıyla sonuçlanan önemli bir hastalıktır. Migrenin 

dünya nüfusunun %10-15’ini etkilediği bildirilmektedir. 1930’larda Wolf, yaptığı araştırmalarda 

periferik trigeminovasküler sistemin migrene neden olduğuna yönelik görüşe değerli kanıtlar 

getirmiştir. Son 20 yıldaki deneysel, farmakolojik ve biyokimyasal çalışmalar da bu görüşü 

destekleyerek baş ağrısı evresinde trigeminal sinirin aktive olduğunu ve buna ikincil damarlarda 

genişleme ve nörojenik inflamasyonun eşlik ettiğini, sonuç olarak da zonklayıcı ağrı duygusu 

oluştuğunu bildirmektedir. Dr. Guyuron ve arkadaşları, 2000 yılında botoks uygulayarak yaptığı 

endoskopik alın gençleştirme ameliyatlarında migren semptomlarının azaldığını gözlemlemeden önce 

migren tedavisinde asıl amaç, migren ile yaşamayı ve atakları önlemeyi hastalara öğretmekti. 

Migrenin cerrahi tedavisi dört büyük periferik sinir ile ilişkilidir. Bu bölgeler frontal, temporal, 

oksipital ve nazoseptal tetik bölgeleridir. Cerrahi tedavi; saç çizgisinden ya da göz kapağından 

yapılacak bir kesi ile bu sinirlerin dekomprese edilmesi ya da bu sinirlerden innerve olan alandaki 

kasların rezeksiyonunu içermektedir. Literatürde inatçı baş ağrıları olan migren hastalarının %80-

90’ının cerrahi tedaviye olumlu cevap verdiğini gösteren çalışmaların olduğu bildirilmektedir. Bu 

tedavi yönteminin getirdiği yeniliklerin yanında bilinmeyen birçok yönü de vardır. Bunlardan bir 

tanesi de migren cerrahisinde hemşirenin rolünün ne olduğudur. Tüm cerrahi girişimlerde uygulanan 

ameliyat öncesi, sırası ve sonrası rutin hemşirelik girişimleri migren ameliyatları için de geçerlidir. 

Yanı sıra migren ameliyatı öncesinde, ameliyat bölgesinde biriken sıvının cerrahi alan iyileşmesini 

bozmaması için dren takılabileceği ve ertesi gün çekileceği bilgisi verilerek anksiyeteleri giderilmeli, 

alın migreni ameliyatı uygulanan hastalarda alın ve kaş bölgesinde hassasiyet ve uyarılabilirlikte artış 

olabileceğinden, ameliyat sonrası erken dönemde kaş alma gibi işlemlerin yapılmaması önerilmelidir. 

Hastalara ameliyat sonrası dönemde ise; ameliyatı takip eden 3 gün boyunca yüzdeki olası morluk ve 

şişlikleri engellemek ya da en aza indirmek amacıyla buz uygulaması yapılmalı, hastalar erken 

dönemde yara yeri iyileşmesi açısından geç dönemde ise sinir iyileşmesi ve buna bağlı migren 

ataklarının gerilemesi ya da tamamen yok olması açısından takibe alınmalıdır.  

Cerrahi yöntem uygulanacak hastalarda, ameliyatın başarısı ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik 

girişimlerinin kusursuz olmasına bağlıdır. Dünyada ve Türkiye’de yeni bir cerrahi yöntem olan migren 

ameliyatının başarılı olabilmesi için hemşirelerin migren cerrahisi hakkında bilgi edinmeleri 

önemlidir.  

 

 

 



592 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 

P-64  A NEW AREA OF RESPONSIBILITY IN SURGICAL NURSING: MIGRAINE 

SURGERY 

 
Neslihan SÖYLEMEZ

1
, Çetin DUYGU

2
, Meral ÖZKAN

3
, Seher TANRIVERDİ

4 

 
1
Osmaniye Korkut Ata University, 

2
Private Clinic, 

3
ınönü University, 

4
Mardin Artuklu 

University  

 
This review was made to contribute to the literature on migraine surgery as a new surgical method, 

and nursing care. 

After examining the studies about migraine surgery, the migraine surgery and nursing care were 

assessed by interviewing with a specialist physician and a plastic surgery service nurse working in a 

state hospital. 

Migraine is a common disease that results in inadequacy and loss of performance. Migraine is reported 

to affect 10-15% of the world population. The studies conducted by Wolf in the 1930s presented 

valuable evidence that the peripheral trigeminovascular system caused migraine. Experimental, 

pharmacologic and biochemical studies in the last 20 years also support this view and report that the 

trigeminal nerve is active in the headache stage, accompanied by enlargement in the secondary veins 

and neurogenic inflammation, resulting in a throbbing pain sensation. Before Dr. Guyuron and his 

colleagues observed that migraine symptoms decreased in endoscopic forehead rejuvenation surgery 

that they operated by administering Botox treatment in 2000s, the main purpose of migraine treatment 

was to teach patients living with migraine and preventing migraine attacks. Migraine surgical 

treatment is associated with four large peripheral nerves. These regions are frontal, temporal, occipital 

and nasoseptal trigger sites. Surgical therapy involves the decompression of these nerves with an 

incision made from the hairline or eyelid, resection of the muscles in the innerved part of these nerves. 

There are studies in the literature showing that 80-90% of migraine patients with persistent headache 

respond positively to migraine surgical therapy. In addition to the innovations brought about by this 

treatment method, it has many unknown aspects. One of them is what would be the role of nurses in 

migraine surgery. The routine nursing interventions for all surgical operations before, during and after 

the operation are also available for migraine operations. Moreover, anxiety in the patients should be 

relieved before migraine surgery by providing them with the information that drain may be applied 

just after the operation but removed the next day so that the liquid accumulating in the operation area 

does not disrupt the healing of surgical site. Further, as there may be an increase in sensitivity and 

excitability in the forehead and eyebrows of patients who underwent migraine surgery, it is advisable 

not to perform operations such as eyebrow plucking in the early postoperative period. In the 

postoperative period, ice treatment should be applied on the patients during the 3 days following the 

surgery to prevent or reduce possible bruises and swelling on their faces. Furthermore, patients should 

be checked and monitored in the early postoperative period in terms of wound healing and in the late 

postoperative period in terms of nerve healing and accompanying migraine attacks until these 

complaints either decline or completely disappear.  

The success of a surgery depends on the perfection of nursing interventions before and after surgery. It 

is important for nurses to learn about migraine surgery so that migraine surgery, a new surgical 

method in the world and in Turkey, can be successful.  
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2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-65  CERRAHİ KLİNİĞİ HEMŞİRELERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 
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1
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

 

Bu araştırmada cerrahi kliniği hemşirelerinin etik liderlik davranış düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma için Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesinden Etik Kurul izni ve araştırmanın yürütüleceği kurumlardan yazılı izin alınmıştır. 

Araştırmanın evrenini Ege Bölgesinde bir ilin eğitim ve araştırma hastanesi ve bir devlet hastanesinde 

çalışan cerrahi hemşireleri, örneklemini ise araştırmaya katılmaya gönüllü hemşireler oluşturmuştur. 

Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından literatür taraması sonucu oluşturulmuş iki bölümden 

(sosyodemografik bilgiler ve Yılmaz (2005) tarafından geliştirilen Etik Liderlik Ölçeği) oluşan anket 

formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22 paket programında değerlendirilmiştir. 

İletişimsel etik, iklimsel etik, örgütsel karar vermede etik ve davranışsal etik olmak üzere dört alt 

boyutu olan ölçek ile elde edilen veriler doğrultusunda hemşirelerin orta düzeyde “İletişimsel Etik 

Becerileri” ve “İklimsel Etik” davranışı gösterdikleri, düşük seviyede “Örgütsel Karar Vermede Etik” 

davranış düzeyi ve orta düzeyde “Davranışsal Etik” davranışı gösterdikleri belirlenmiştir. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler ışığında cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin yetersiz düzeyde etik 

liderlik davranışı gösterdikleri, etik ikilemler karşısında çatışma yaşamamak için karar verme yetkisini 

kullanmadıkları saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Cerrahi hemşiresi, etik, etik liderlik 
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P-65 DETERMINATION OF ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIOR LEVELS OF 

SURGICAL CLINIC NURSES 
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In this study, it is aimed to determine the ethical leadership behavior levels of surgical clinic nurses. 

The research is performed descriptively. Written permissions are obtained from Muğla Sıtkı Kocman 

University Ethical Committee and from the insituations that the research will carried out. The universe 

of the research is formed of surgical nurses, who are working in an education and research hospital in 

a city of Aegean Region, The sample of the research consists of nurses who agreed to participate to the 

research. In collecting the data a questionare which is created by the researchers as a result of the 

literature search (sociodemographic information and the Ethical Leadership Scale developed by 

Yılmaz (2005)) and which consists of two parts is used The analysis of the data were evaluated in the 

SPSS 22 package program. The scale consists of four sub-dimensionsions; “Communicative ethics, 

climatic ethics, organizational decision-making ethics and behavioral ethics. It was determined that 

nurses showed moderate "Communicative Ethical Skills" and "Climate Ethics" behaviors and it was 

determined that the nurses showed low levels of "Ethical Behavior in Organizational Decision" and 

moderate "Behavioral Ethics" behaviors. According to the data obtained from the study, nurses 

working in surgical clinics have inadequate ethical leadership behaviors. It was determined that nurses 

did not use their authority to make decisions and in order to survive from the conflictions they prefer 

not to face of ethical dilemmas. Key Words: Surgical nurse, ethic, ethical leadership 
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2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-66  CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE MESLEKİ YAŞAM 

KALİTESİ: MERHAMET YORGUNLUĞU, MERHAMET MEMNUNİYETİ 
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2
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Bu araştırma cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerde mesleki yaşam kalitesi, merhamet yorgunluğu ve 

merhamet memnuniyetinin saptanması amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma etik onam ve gerekli kurumsal izinler alınarak Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’ nde gerçekleştirilmiş tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Çalışmada verilerin 

toplanmasında hemşirelerin tanıtıcı özelikleri çalıştığı birimin özeliklerini içeren “Kişisel Bilgi 

Formu” ve “Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanıldı. Araştırmaya 207 hemşire katıldı. 

Veriler istatiksel analizi SPSS. 20 istatistiksel yazılım programında analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde bağımlı bağımsız değişkenlerin karşılaştırılmasında sayı yüzdelik, t testi, Kruskal Wallis, 

Mann-Whitney U kullanıldı.  

Araştırmaya katılan hemşirelerin %38.6’ sının 25-29 yaş aralığında, %78.3’ünün kadın, %84.5’ inin 

lisans mezunu olduğu saptandı. Araştırmamızda cerrahi hemşirelerinin yaşları ile mesleki tatmin puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında 40 ve üstü yaş grubunda olanların mesleki tatmin ortalamalarının diğer 

gruplara oranla daha yüksek, tükenmişlik düzeylerinin de daha az olduğu saptandı. Kadınların mesleki 

tatmin oranlarının ve yardım gereksinimi oranlarının, erkeklerin ise tükenmişlik düzeylerinin daha 

yüksek olduğu bulundu. Araştırmaya katılan lisansüstü düzeyinde eğitim görmüş hemşirelerin mesleki 

tatminlerinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bulundu. Evli olan hemşirelerin mesleki tatmin 

düzeylerinin, bekarların ise, tükenmişlik düzeyi ve yardım gereksinimi düzeylerinin daha yüksek 

olduğu bulundu. Kliniklere göre hemşirelerin tükenmişlik düzeyi ve yardım gereksinimler 

incelendiğinde, acil serviste çalışanların en yüksek tükenmişlik düzeyine ve yardım gereksinimine 

sahip oldukları bulundu. Hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri ile görevleri incelendiğinde, klinik 

hemşiresi olarak çalışanların sorumlu hemşirelere göre tükenmişlik düzeylerinin ve yardım 

gereksinimlerinin daha fazla olduğu tespit edildi. Tükenmişlik düzeyi ile görev karşılaştırıldığında 

gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu saptandı (p=0.01). 

Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin, mesleki tatmin gibi olumlu durumların yanında tükenmişlik 

ve yardım gereksinimi gibi olumsuz durumları da yaşadıkları sonucuna ulaşıldı. Evli ve çocuklu 

olmanın, meslekte belirli bir süredir çalışıyor olmanın, yüksek eğitim düzeyine sahip olmanın ve 

mesleği isteyerek seçmenin tükenmişliği ve yardım gereksinimi hissetmeyi engellediği bulundu. 
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2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-66  OCCUPATIONAL QUALITY OF LIFE IN NURSES WORKING IN SURGICAL 

CLINICS: COMPASSION FATIGUE, COMPASSION SATISFACTION 
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This study was conducted to determine occupational quality of life, compassion fatigue and 

compassion satisfaction in nurses working in surgical clinics. 

Research is a descriptive type of research carried out at Şahinbey Training and Research Hospital of 

Gaziantep University by obtaining ethical approvals and necessary institutional permissions. In the 

study, "Personal Information Form" and "Quality of Life Scale for Employees" were used to collect 

the data. 207 nurses participated in the survey. The statistical analysis of the data was analyzed in the 

SPSS.20 statistical software program. In the analysis of the data, number percentage, t test, Kruskal 

Wallis and Mann-Whitney U were used to compare dependent independent variables. 

It was determined that 38.6% of the nurses who participated in the survey were in the age range of 25-

29 years, 78.3% of them were women, and 84.5% of them were graduates. When the average age of 

the surgical nurses was compared with that of the occupational satisfaction scores in our study, it was 

found that the average satisfaction level of the 40 and over age group was higher than the other groups 

and the burnout level was lower. It was found that the professional satisfaction rates of the women and 

the need of the help were higher than the burnout levels of the males. Nurses who were trained at the 

graduate level participated in the study found that their occupational satisfaction was higher than the 

other groups. Married nurses were found to have higher occupational satisfaction levels and single 

ones had higher levels of burnout and need for help. When the burnout level and help needs of the 

nurses were examined according to the clinics, the emergency servicemen found that they had the 

highest burnout level and the need for help. When burnout levels and tasks of nurses were examined, it 

was determined that burn nurse levels and help requirements were higher than nurses responsible for 

clinical nursing. When the task was compared with the task level, the difference between the groups 

was found to be significant (p = 0.01). 

Nurses working in surgical clinics were found to have negative situations such as burnout and need for 

help as well as positive situations such as occupational satisfaction. He found that being married and 

having children, having a certain job in the profession, having a high level of education, and being 

willing to profession, prevented voting from feeling burnout and need for help.  
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2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-67 CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ADLİ HEMŞİRELİK 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 

Dilek AYGİN
1
, Ayşe ÇELİK YILMAZ

1
, Özge YAMAN

1
, Aysel GÜL

1
, Hande AÇIL

1
 

 
1
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Dalı, Sakarya 

 

Günümüzde sağlık çalışanlarının sıklıkla adli olaylarla karşılaşmaları nedeniyle sağlık bakım 

hizmetlerinde adli boyut ön plana çıkmaktadır. Genellikle hemşireler bu süreçte önemli rol 

üstlenmektedir. Bu nedenle çalışma, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin adli hemşirelik ve 

uygulamaları hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı.  

Tanımlayıcı olarak planlanan çalışma, Ağustos-Eylül 2017 tarihleri arasında Sakarya’da iki hastanenin 

(eğitim araştırma ve devlet hastanesi) cerrahi kliniklerinde görev yapan hemşireler ile yürütüldü. Bu 

tarihler arasında çalışan hemşirelerin tamamına ulaşıldı (N=68). Literatür bilgisine göre araştırmacılar 

tarafından geliştirilen 21 soruluk veri toplama formu ile veriler toplandı ve istatistiki değerlendirmeleri 

bilgisayar ortamında yapıldı. 

Araştırmaya kapsamına alınan hemşirelerin çoğu kadın (%85,3) ve yaş ortalaması 31,07±5,99 idi. 

Hemşirelerin %36,8’inin meslekte ilk 5 yılını çalıştığı, %76,5’inin kurumlarında adli muayene 

yapıldığı, %45,6’sının adli hemşirelik hakkında bilgileri olduğu ve bu bilgileri yazılı/görsel basından 

(%36,8) edindikleri saptandı. Adli hemşireliğin çalışma alanları olarak Adli Tıp Kurumu (%32,4) ve 

hastane (%20,6) yanıtını verdikleri görüldü. Hemşirelerin %29,4’ü herhangi bir adli vaka ile 

karşılaşmadığını belirtti. Sıklıkla karşılaşılan adli durumlar sırasıyla; darp (%19,1), ateşli silah 

yaralanması (%16,2), intihar (%13,2), kaza (%11,8), cinayet (%5,9), cinsel istismardır (%5,9). 

Hemşirelerin %83,8’i adli muayene sırasında hekimle birlikte bir diğer sağlık personeline ihtiyaç 

olduğunu, %67,6’sı adli hemşireliğin ayrı bir disiplin olması ve %67,6’sı ders müfredatlarında yer 

alması gerektiğini ifade etti. Çalışma süresi 0-5 yıl olan hemşirelerin adli vaka ile karşılaşma oranı 10 

yıl ve üzeri çalışanlardan anlamlı olarak daha azdır (p=0,003). Yine çalışma süresi 10 yıl üzeri olan 

hemşireler; adli hemşireliğin ayrı bir disiplin olması gerektiğini daha yüksek oranda ifade etmişlerdir 

(p=0,020). Cinsiyet ve çalışma süresi ile adli vaka sürecinin nasıl yönetileceği konusunda bilgi sahibi 

olma durumu arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05). 

Sonuç olarak, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin adli hemşirelik hakkında yeterli bilgilerinin 

olmadığı, çoğunluğun adli vaka ile karşılaştığı fakat adli vaka sürecinin yönetimi hakkında yeterli 

bilgilerinin olmadığı saptandı. Adli hemşirelik konusunda gerek lisans/lisansüstü eğitimi sürecinde 

gerekse hizmet içi eğitim programları çerçevesinde adli vaka yönetimi, delil toplama ve yasal 

prosedürler konusunda eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Adli hemşirelik, 

cerrahi, bilgi düzeyi, hemşirelik 
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P-67 DETERMINATION OF OPINIONS ABOUT FORENSIC NURSING OF NURSES 

WORKING IN SURGICAL CLINICS 
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Today, due to the fact that health professionals frequently encounter forensic events, the forensic 

dimension in health care services is at the forefront. Nurses usually play an important role in this 

process. The study was conducted in order to determine knowledge levels about forensic nursing of 

nurses working in surgical clinics. 

The study, which was planned as a descriptive study, was conducted with nurses working in surgical 

clinics of two hospitals (educational research and state hospital) in Sakarya between August-

September 2017 (N=68). As the data collection tool, a questionnaire form of 21 questions developed 

by the researches with the help of literature was used. The data analysis was performed by using 

computer program. 

Most of the nurses included in the survey were female (85,3%) and the mean age was 31,07±5,99. It 

was determined that 36,8% of the nurses worked for the first 5 years of the profession, 76,5% of them 

had forensic examination in their hospital, 45,6% of them had information about forensic nursing and 

they obtained this information from written / visual press (36,8%). 32,4% of the nurses told that 

working-settings of forensic nurses were Forensic Medicine Institute and 20,6% of them told that 

working-settings of forensic nurses were hospitals. It was observed that 29,4% of nurses weren’t 

encountered any forensic cases. Nurses most frequently encountered forensic cases were; assault 

(19,1%) gunshot (16,2%), suicide (13,2%), accident (11,8%), homicide (5,9%), sexual abuse (5,9%). 

It was found that 83.8% of the nurses told that needed another physician along with the physician 

during the forensic examination, 67.6% of them stated that forensic nursing should be a separate 

discipline and 67.6% should be in the curriculum. Nurses with 0-5 years of study experience had 

significantly less encounter with forensic cases than those who worked 10 years and over (p = 0.003). 

Similarly, nurses who worked over 10 years; they have stated at a higher level that forensic nursing 

should be a separate discipline (p=0,020). There was no significant difference between gender and 

duration of study and knowledge of how the forensic case process was managed (p>0,05). As a result, 

it was found that nurses working in surgical clinics did not have sufficient information about forensic 

nursing, the majority of them were confronted with the forensic case but there was not enough 

information about the management of the forensic case. Forensic nursing needs to be trained in 

undergraduate /postgraduate education, in-service training programs, forensic case management, 

evidence collection and legal procedures. Key Words: Forensic nursing, Knowledge, Nursing, 

Surgery  
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P-68  CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN İŞ YÜKLERİ VE 

HASTA GÜVENLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Hasta güvenliğinin sağlanması hem kurum hem de sağlık bakım profesyonelleri açısından nitelikli 

sağlık hizmeti verilmesinde esastır. Bu bağlamda hemşirelik bakımının yeri önemlidir. Çalışma cerrahi 

kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yüklerini ve hemşirelerin hasta güvenliği konusundaki görüşlerini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.  

Sakarya ilindeki bir eğitim ve araştırma ve bir devlet hastanesinde Ağustos-Eylül 2017 tarihleri 

arasında cerrahi kliniklerinde görev yapan tüm cerrahi hemşiresi (N=68) ile tanımlayıcı olarak yapıldı. 

Çalışmada, 30 soruluk veri toplama formu kullanıldı. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı/ 

parametrik testlerle değerlendirildi. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 31,07±5,99 olup %85,3’ü kadın, tamamı lisans 

mezunudur. %67,6’sı hasta güvenliğiyle ilgili eğitim aldığını, yarısı haftada 56 saat ve üzerinde 

çalıştığını, her vardiyada ortalama 17 hastaya bakım verdiğini, %67,6’sı yardımcı personel olmadan 

çalıştığını belirtti. %70,6’sının iş yükünü çok fazla olarak nitelediği bunların %38,2’sinin hemşirelik 

uygulamaları dışında olduğu saptandı. Genellikle hasta güvenliğiyle ilgili bildirimde bulunulan olaylar 

sırasıyla; düşme (%42,6), ilaç uygulama hataları (%41,2) ve yanlış kan transfüzyonuydu (%16,2). 

Katılımcıların %82,4’ü iş yükünün hasta güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini, yetersiz eleman 

sayısı (%32,4), fazla evrak-kayıt işlemleri (%19,1), fazla hasta sayısı (%19,1) ve gereksiz telefon 

(%11,8) görüşmelerinin iş yükünün artmasında önemli rolü olduğu ifade edildi. Güvenliğin 

sağlanması konusunda önemli gördükleri öneriler; iş yüklerinin azaltılması (%42,6), çalışan personelin 

eğitilmesi (%23,5) ve olayların raporlanmasıdır (%11,8). Haftalık çalışma süresi, vardiya başına düşen 

hemşire ve günlük hasta sayısının, hasta güvenliği ile ilgili vaka bildirim sıklığını, olayların bildirilme 

durumunu ve en çok bildirilen vakaları etkilemediği, aralarında anlamlı ilişki olmadığı saptandı 

(p>0,05). İş yükünün çok fazla olduğunu ifade eden hemşirelerle en çok bildirdikleri hasta güvenliği 

sorunları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü (p>0,05). 

Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yüklerinin fazla olduğu, hasta güvenliği hakkında bilgi 

sahibi oldukları halde ortaya çıkan olayların yeterince bildirilmediği, bildirilenler içinde de düşme ve 

ilaç uygulama hatalarının hala en yüksek düzeyde olduğu dikkat çekmektedir. Hasta güvenliği 

sorunlarının azaltılması için çözüm olarak çalışan hemşire sayısının arttırılmasının, bu konuda tüm 

hemşirelerin eğitilmesinin, ortaya çıkan olayların dikkatli ve düzenli bir şekilde raporlanmasının, 

gerekli güvenlik önlemlerinin kurum ve kurumda çalışanlar tarafından alınmasının önemli olduğu 

düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Hemşirelik, hasta güvenliği, iş yükü, cerrahi  
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P-68  DETERMINATION OF THE WORKLOAD OF NURSES WORKING IN 

SURGICAL CLINICS AND THE OPINIONS OF NURSES ON PATIENT SAFETY 
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Providing patient safety is essential when providing quality health care in terms of both institution and 

health care professionals. In this context, nursing care is important. The study was conducted to 

determine the workload of nurses working in surgical clinics and the opinions of nurses on patient 

safety. 

This study was carried out in a education and research hospital and a public hospital between August 

and September 2017.The study was performed descriptively with all surgical nurses (N =68). In the 

study, a 30 question data collection form was used. The data were evaluated by descriptive / 

parametric tests in computer environment. 

Average age of the nurses was 31±5,99 and 85,3% of nurses were women, all of them were 

undergraduate. 67,6% of the nurses said that they had been educated about the patient safety, half of 

them worked 56 hours or more per week, who gave care on average 17 patients in each shift, and 

67,6% were working without auxiliary staff. 70,6% said that their workload was too much, 38,2% of 

them were out of nursing applications. In general, the reported incidents related to patient safety were 

falls (42,6%), drug application errors (41,2%) and false blood transfusion (16,2%). 82,4% of the 

respondents said that workload negatively affects patient safety, the number of inadequate number of 

employees (32,4%), excess document registration (19,1%), the number of patients (19,1%) and 

unnecessary telephone calls (11,8%) have played an important role in increasing workload. 

Recommendations that they consider important for ensuring safety; reducing workloads (42,6%), 

training of employees (23,5%) and reporting of events (11,8%). There was no significant relationship 

between weekly study time, number of nurses working in each shift and daily number of patients, 

frequency of case reports related to patient safety, reporting of events and most reported cases 

(p>0,05). There was no significant relationship between the nurses who stated that the burden of work 

was too much and the patient safety problems they reported the most (p>0,05). 

It is noteworthy that nurses working in surgical clinics have a high workload, they have knowledge of 

patient safety but they have not reported incidents sufficiently and that reported falls and drug 

application errors are still at the highest level. It is believed that it is important to increase the number 

of nurses working as a solution for reducing patient safety problems, to educate all nurses in this 

regard, to report the emerging events carefully and regularly, and to take necessary safety measures by 

the institution and institution employees. Key Words: Nursing, patient safety, workload, surgery 
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Çalışma cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin taburculuk eğitimine ilişkin düşüncelerini ve 

uygulamalarını belirlemek amacı ile yapıldı.  

Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmaya cerrahi kliniklerde çalışan 192 hemşire dahil edildi. Veri 

toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu kullanıldı. Veriler sayı ve yüzde 

ile analiz edildi.  Araştırma kapsamındaki bireylerin çoğunluğu üniversite mezunu olup yarısı kamu 

hastaneleri birliğine bağlı hastanelerde çalışmaktadır. Katılımcıların %83.3’ü kliniklerinde her hangi 

bir sağlık personeli tarafından taburculuk eğitimi verildiğini ifade ederken, bu bireylerin büyük 

çoğunluğu eğitimin hemşireler tarafından verildiğini ifade etti. Ancak hemşirelerin %87.5’i taburculuk 

eğitimin hekimler tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyor. Hemşirelerin yaklaşık yarısı her hastaya 

taburculuk eğitimi verdiklerini ve %71.9’u bu eğitimin planlı olduğunu ifade etti. Bireyler genellikle 

hastanın taburcu olacağını öğrendikten sonra taburculuk eğitim planladıklarını belirtirken; yalnızca 

%28.1’i hasta hastaneye yatar yatmaz taburculuk eğitimi planladıklarını ifade ettiler. Taburculuk 

eğitiminin genellikle hasta odasında (%66.9), sözlü bilgilendirme (%70.6) ile bireye özgü (%70.0) 

olarak yapıldığı belirlendi. Aynı zamanda en çok vurgulanan konunun yara bakımı (%57.5) olduğu 

tespit edildi. Hemşireler taburculuk eğitimi sırasında özellikle hastanın aile üyelerinden birini eğitime 

dahil ettiklerini (%84.4), ortamın sessiz olmasını sağladıklarını (%76.9) ve hastanın stres durumunu 

dikkate aldıklarını (%69.4) ifade ettiler. Bunların yanı sıra katılımcılar verdikleri eğitimin yeterli 

olduğunu (%50.6) düşünüyorlar.  

Çalışma sonuçlarımız taburculuk eğitimin eğitiminin hekimin sorumluluğunda olduğunu 

düşünmelerine rağmen hemşireler tarafından verildiğini göstermektedir. Taburculuk eğitimi hastaların 

evdeki sonuçlarını iyileştirmek için hayati önem taşımaktadır. Çalışmamız cerrahi hemşirelerin bu 

konudaki düşünce ve uygulamalarını kapsamasına rağmen, ilave araştırmalara gereksinim 

duyulmaktadır. Bu çalışma, ele alınması gereken bazı konular üzerine odaklanmaktadır. 
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The study was undertaken to determine the opinions and practices of surgical nurses related to 

discharge of patients after surgery.  

This descriptive study included 192 surgical nurses. Data were obtained with a questionnaire designed 

by researchers. The data were analyzed by number and percentage.  

The most of the participants have university and half of them are working in public hospitals. While 

83.3% of participants stated that discharge training is given by any health personnel in their clinics, 

95% of these participants stated that patient discharge informations are given by nurses. However, 

87.5% of the nurses said that this responsibility belongs to the physician. This study found that nearly 

half of the nurses give general discharge instructions to patients and 71.9% of them provide 

specialized discharge instructions. Moreover while most nurses plan the discharge instructions after 

determining the discharge time, just 28.1% of them do so when the patient is actually hospitalized. 

Discharge training is usually given in the patient's room (66.9%) as verbally (70.6%) and based on 

individual needs (70.0%). At the same time, it was determined that the most emphasized subject was 

wound care (57.5%). During discharge training, the nurses stated that they especially included at least 

one of the family members of the patient in the training (84.4%), that they made the environment 

silent (76.9%) and considered the stress situation of the patient (69.4%). Notably, half of the nurses 

(50.6%) indicated that the patient discharge information given by them is quite adequate.  Our results 

show that discharge information is usually given by nurses, although they believe this is the 

physician’s responsibility. Discharge informations are vital to improving patients’ outcomes at home. 

Although our study encompassed surgical nurses’ opinions and practices on this topic, additional 

research is needed. This study focuses on some of the issues which need to be addressed.  
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Bu derlemenin amacı; cerrahi kliniklerde hasta güvenliğini bozabilecek durum ve uygulamalara 

değinerek, hasta bakımının temelini oluşturan “önce zarar verme” ilkesi doğrultusunda hasta 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik hemşirelerin alabileceği önlemleri irdelemektir. 

Bu derlemede; “hasta güvenliği”, “hemşire”, “tıbbi hata”, “cerrahi klinikleri” gibi anahtar kelimeler 

kullanılarak elektronik veri tabanlarından elde edilen tam metin derleme ve araştırmalar kullanılmıştır. 

Amerikan Ulusal Tıp Enstitüsü’nün (Institute of Medicine) 1999 yılında yayınladığı rapora göre her 

yıl yaklaşık 98.000 kişi önlenebilir hatalar nedeniyle yaşamını kaybetmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü’ne göre ise her yıl 10 hastadan biri tıbbi hatalar nedeniyle ciddi şekilde zarar görmektedir. 

Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerine bağlı gelişen hataların, hastalara verebileceği zararlarının ortadan 

kaldırılması veya azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Hasta güvenliğinin ana unsurlarından biri olan 

“Cerrahide Hasta Güvenliği”nin sağlanabilmesi; cerrahi klinikleri, ameliyathane ve cerrahi girişim 

sonrası bakım ünitelerinde, tüm tedavi ve bakım süreçlerinde, ekip çalışması ile mümkündür. Cerrahi 

bölümler, özellikle ameliyathaneler; hasta yaralanmalarının veya zararın en sık yaşandığı birimler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrası dönemde hasta bakımından 

sorumlu olan hemşire, cerrahide hasta güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahiptir. Yanlış taraf 

cerrahisi, transfüzyon hataları, cerrahi girişim sırası ve sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar, 

ameliyatlarda yabancı cisim unutulması, ölümcül düşmeler, benzer ilaçlar ve ilaç hataları, delici kesici 

alet yaralanmaları, kontamine alet kullanımı, hastane enfeksiyonları, hava embolisi ve basınç yarası 

gibi komplikasyonların gelişmesi tüm sağlık çalışanlarının; özellikle hemşire ve hekimlerin alacakları 

önlemlerle engellenebilen durumlardır.  

Hemşirenin hasta güvenliğini sağlamaktaki ana hedefleri; hastanın doğru kimliklendirilmesi, yüksek 

riskli ilaçların güvenliğinin sağlanması, doğru cerrahi prosedürlerin (doğru hasta, doğru taraf, doğru 

cerrahi) uygulanması ve güvenli cerrahi kontrol listelerinin kullanılması, sağlık bakımı ile ilişkili 

enfeksiyonların azaltılması, düşmelerden kaynaklanan zararların en aza indirilmesi, etkili iletişimin 

kurulması ve nitelikli hasta bakımının sağlanmasıdır. 

üzerinde fark oluşturmamaktadır. Çalışma sonucunda, hastaların genel konfor düzeyleri %56 (ortanın 

üzerinde) olarak tespit edilmiştir.  
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The purpose of this review; addressing the situations that nurses can take to ensure patient safety in the 

direction of "first harm" principle, which is the basis of patient care by referring to situations and 

practices that may disarrange patient safety in surgical clinics. 

In this review, full text review and research from electronic databases using key words such as "patient 

safety", "nurse", "medical error", "surgical clinics" were used.  

According to a report published by the American Institute of Medicine in 1999, about 98,000 people 

lose their lives each year due to preventable errors . According to the World Health Organization one 

in 10 patients is seriously injured by medical errors every year. Patient safety; is defined as the 

elimination or reduction of harms that can effect patients caused by mistakes of ill health services. 

Providing " Patient Safety in Surgery" one of the main elements of patient safety is possible with team 

work in surgical clinics, operating theaters and post-operative care units, in all treatment and care 

processes. Surgical departments, especially operating rooms is confronted as the units in which the 

patient's harms are most often experienced . Responsible nurse of the patient care before, during and 

after the surgical intervention has a critical prescription for ensuring patient safety in surgery. 

Development of complications such as wrong side surgery, transfusion errors, complications arising 

after and during surgery, forgetting foreign body during operations, lethal falls, similar drugs and drug 

mistakes, piercing cutter injuries, contraceptive device use, hospital infections, air embolism, and 

pressure ulcers that are conditions can be avoided by all health workers, especially nurses and 

physicians.  

The main objectives of the nursing staff are to ensure patient safety; the correct identification of the 

patient, the safety of high-risk medicines, the application of the correct surgical procedures (correct 

patient, right side, correct surgery) use of safe surgical checklists, reduction of infections associated 

with health care, minimization of damage caused by falls, establishment of effective communication 

and provision of qualified patient care.  
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CPÖY patoloji örneği alınacak bölgenin tanımlanması ve sınırlandırılması, alınması, çıkarılması, 

koruyucu solüsyon içinde tespitlenmesi ve materyal kabında muhafaza edilmesi, etiketlenmesi, 

transferi, kayıt tutma ve dokümantasyon işlemlerini kapsar. CPÖY sürecinin güvenli gerçekleşmesi 

kesin tanı şansını artırır. Bu çalışmada ameliyathanede CPÖY sürecini inceleyen araştırmalarla bir 

meta analiz hazırlamak amaçlandı. 01 Ocak 2014-01 Temmuz 2017 arasında, ulusal/uluslararası 

hakemli bir dergide yayınlanmış, ameliyathanede cerrahi patoloji örnek yönetim sürecini konu alan 

araştırmalar meta analiz kapsamına alındı.  

Literatür taraması “patoloji örneği, hemşirelik, bakım, ameliyathanede cerrahi patoloji örnek yönetimi, 

patoloji örnek yönetimi, ameliyathane” kelimeleri ve İngilizce karşılığı ile yapıldı. Literatür 

incelemesi sonucunda Ovid 23, CİNAHL 66, ProQuest Central 12, Medline 34, Sage Journals 16, 

Science Direct 15, Google Scholar 320 toplam 486 çalışmaya ulaşıldı. Alma kriterlerine uygun 2 

deneysel, 2 tanımlayıcı türdeki 4 çalışma meta analiz kapsamına alındı.  

Bu meta analizin dahil etme kriterlerine uygun 4 araştırmanın örneklemi ve sonuçları tekrar analiz 

edildi ve toplamda 1.859.402 cerrahi patoloji örneğinden bir örneklem grubu oluşturuldu. Bu meta 

analiz sonucunda CPÖY sürecinde gerçekleşen hatalar etiketleme sırasında hasta bilgilerinin yanlış 

veya eksik kaydedilmesi %0.05 (n=1.859.402), örnek istem formu yokluğu, eksik ve yanlış bilgi 

kaydedilmesi veya sonuç raporunun kaybolması, tamamlanmaması, yanlış yazılması sonucunda 

gelişen istem formu ve sonuç raporu hatalarının %7.7 (n=10.503) olduğu saptandı.   

Hasta güvenliğinin önemli bir bölümünü CPÖY oluşturur. Güvenli yapılmadığında hasta için yeni bir 

yaralanma nedeni olabilir veya yeni prosedürler ve planlamalar gerektirir. Bunun için her hastanenin 

kanıtlar doğrultusunda hazırlanmış, güncel bir CPÖY rehberi olmalıdır. 
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SPSM consist of accurate site identification and specimen collection, handling, transfer, containment, 

identification and labeling, preservation, transport, and documentation. Safe SPSM is increased 

accurate diagnosis. In this study, it was aimed to visualize a meta analysis in the operating room with 

researching the SPSM in January 2014-July 2017, research on the operative surgical specimen 

management, bring out by a national/international journal, was consisted in the meta-analysis.  

Literature scan was done with Turkish and English which words of “pathology specimen, nursing, 

care, surgical pathology specimen management in the operating room, pathology specimen 

management, operating room”. Scanning seven databases of Ovid 23, CİNAHL 66, ProQuest Central 

12, Medline 34, Sage Journals 16, Science Direct 15, Google Scholar 320 a total of 486 studies and 

four pieces of research were determined as eligible for meta analysis. Consisted in the meta analysis 

articles were assembled and they were taken which was available articles to acceptance criteria in this 

meta analysis.  

A total of four studies corresponding with inclusion criteria of samples and results analyzed again, 

however, a sample consist of 1.859.402 surgical pathology specimens. Meta analysis results the errors 

in SPSM were specimen labeling mistakes or unlabelled specimen rate 0.05% (n=1.859.402), absence 

order, missing or incorrect information recorded, pathology report lost or false 7.7% (n=10.503) 

determined.  SPSM an essential part of patient safety in the operating room. Every hospital should be 

used evidence based a guideline about actual SPSM.  
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Bu çalışma cerrahi yoğun bakımlarda çalışan hemşirelerin kas iskelet sistemi sorunlarını belirlemek 

amacıyla yürütüldü. 

Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini 16 Şubat-30 Haziran 2017 tarihleri arasında bir üniversite 

hastanesinin cerrahi yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemşireler oluşturdu. Araştırma örneklemine 

ise bu tarihler arasında cerrahi yoğun bakım kliniklerinde çalışan, araştırmaya katılmaya gönüllü 101 

hemşire dahil edildi. Veriler, Birey Tanıtım Formu ve İskandinav Kas-İskelet Sistemi Sorgusu Formu 

kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. İskandinav Kas-İskelet Sistemi Sorgusu Formu 

kullanımı için Türkçe geçerlilik testlerini yapan Kahraman’dan izin alındı. Araştırmanın 

yürütülebilmesi için bir üniversitenin bilimsel etik kurulunda, araştırmanın yapılacağı kurumdan ve 

araştırmaya katılan hemşirelerden sözel ve yazılı izinler alındı. Veriler, SPSS for Windows 18.0 paket 

programında sayı, yüzde ve ki kare testli kullanılarak değerlendirildi. 

Hemşirelerin yaş ortalaması 30.93±6.82 (min=23, max=61) dir. Hemşirelerin % 89.1’inin lisans 

mezunu, % 44.6’sının evli olduğu, % 67.7’sinin meslekte 1-9 yıldır çalıştığı, % 48.7’sinin 1-9 yıldır 

yoğun bakımda çalıştığı, % 73.3’ünün beden kitle indeksinin 19-24.9 arasında olduğu, % 73.3’ünün 

günde ortalama 6-8 saat uyuduğu, % 56.4’ünün egzersiz yaptığı belirlendi. Hemşirelerin % 85.1’inin 

bel, % 84.2’sinin sırt bölgesinde son 1 yılda ağrılarının olduğu saptandı. Hemşirelerin günlük ortalama 

uyku süresi ile boyun ağrısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı. Hemşirelerin 

günlük ortalama uyku süresi, egzersiz yapma durumu, çocuk sahibi olma durumu ile omuz ağrısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı. 

Hemşirelerin yaş ortalaması 30.93±6.82 (min=23, max=61) dir. Hemşirelerin % 89.1’inin lisans 

mezunu, % 44.6’sının evli olduğu, % 67.7’sinin meslekte 1-9 yıldır çalıştığı, % 48.7’sinin 1-9 yıldır 

yoğun bakımda çalıştığı, % 73.3’ünün beden kitle indeksinin 19-24.9 arasında olduğu, % 73.3’ünün 

günde ortalama 6-8 saat uyuduğu, % 56.4’ünün egzersiz yaptığı belirlendi. Hemşirelerin % 85.1’inin 

bel, % 84.2’sinin sırt bölgesinde son 1 yılda ağrılarının olduğu saptandı. Hemşirelerin günlük ortalama 

uyku süresi ile boyun ağrısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı. Hemşirelerin 

günlük ortalama uyku süresi, egzersiz yapma durumu, çocuk sahibi olma durumu ile omuz ağrısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptandı. 
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This study was conducted to determine the musculoskeletal system problems of nurses working in 

surgical intensive care units. 

The universe of the descriptive study was composed of nurses working in surgical intensive care units 

of a university hospital between February 16th and June 30th, 2017. The survey sample included 101 

volunteer nurses working in surgical intensive care units between these dates. The data were collected 

using the face-to-face interview method using the Individual Presentation Form and the Nordic 

Musculoskeletal Questionnaire. Permission was obtained from Kahraman who conducted Turkish 

validity tests for the use of the Nordic Musculoskeletal Questionnaire. Verbal and written permissions 

were obtained from the nurses who participated in the research and the institution to be conducted in 

the scientific ethics committee of the university for the research to be carried out. The data were 

evaluated using SPSS for Windows 18.0 package program with number, percent and chi square test. 

The mean age of the nurses was 30.93 ± 6.82 (min = 23, max = 61). It was found that 89.1% of the 

nurses had a university degree, 44.6% were married, 67.7% worked in the profession for 1-9 years, 

48.7% worked in ICU for 1-9 years, 73.3% had a body mass index of 19-24.9, 73.3% of them sleep on 

average 6-8 hours a day and 56.4% of them were exercising. It was determined that 85.1% of the 

nurses had waist and 84.2% had pain in the back region in the last 1 year. There was a statistically 

significant difference between the average daily sleep duration and neck pain of the nurses. It was 

found that there was a statistically significant difference between nurses' average daily sleeping 

period, exercise status, childhood status and shoulder pain.  

In this study, it was determined that pain in the waist and back region was more common among 

nurses working in surgical intensive care units. It is necessary to determine the problems that may 

arise due to work in nurses and to determine the risks. It will be useful to train nurses in the prevention 

and reduction of musculoskeletal system problems and to organize various exercise programs. 
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Hemşirelik kuramları, hemşirelikle ilgili kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayarak 

hemşirelik alanında ortak bir dilin kullanılmasını ve mesleğe ilişkin bilimsel bilginin düzenlenmesini 

sağlamaktadır. Kuramlar hemşirelik uygulamaları ve araştırmaları için farklı bakış açıları getirmekte, 

metodolojik bir yaklaşımla planlama ve değerlendirmeye olanak sunmaktadır. Hemşirelik kuramları, 

mesleki deneyimlerden ve araştırmalardan elde edilen bilgi birikiminin sistematize edilmesiyle 

hemşirelik mesleğinin bilimsel temelini güçlendirmektedir. Günümüzde Levine’nin koruma modeli 

yaygın olarak kullanılan hemşirelik modellerinden biridir. Modelde sağlığın ve bütünlüğün 

sürdürülebilmesi için bireyin iç ve dış çevresi arasındaki uyumun korunması gerektiği belirtilmektedir. 

Levine, uyumun sürdürülmesini ve bütünlüğün korunmasını sağlayıcı hemşirelik işlevlerini kavramsal 

bir çerçevede ele alarak açıklamaktadır. Bu derlemede Levine’nin koruma modelinin kavramsal 

yapısına ilişkin bilgi sunulmaktadır.  
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Nursing theories provide common language in nursing field and organize proffessional scientific 

knowledge by defining concepts related to nursing and explaining relation between theese concepts. 

Theories introduce different viewpoint to nursing practises and researches and they allow to plan, 

evaluate with methodological approaches. Using nursing theories in clinics and in researches, 

strengthens scientific basis of nursing profession by systematizing body of knowledge that obtained 

from professional experience and nursing researches. Nowadays Levine’s conservation model is one 

of the nursing models which are widely used worldwide. İn this model it is specified that for 

sustainability of health and wholeness, balance between internal and external environmet of individual 

must be conserved. Levine explained nursing functions which ensure the balance to be sustained and 

the wholenes to be conserved by addressing in a conceptual framework. İn this review, information 

regarding the conceptual structure of Levine's conservation model will be presented. 
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Çalışmanın amacı yetişkin dahili-cerrahi yoğun bakım ünitelerinde hastane kökenli enfeksiyonların 

görülme oranı, dağılımı, türü ve etken mikroorganizmaların belirlenmesi, uygulanan periferik soğutma 

ve antipiretik tedavi yöntemlerinin hemodinamik parametrelere etkisini belirlemektir.  

Çalışma retrospektif olarak Ocak 2013-Ocak 2014 arasında bir Üniversite hastanesinin yetişkin dahili-

cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan ve hastane kökenli enfeksiyon tanısı alan hastaların arşiv 

dosyalarından tarandı. Tüm yoğun bakımlarda toplam 9547 hastanın yattığı ve bu hastaların 448'ine 

hastane kökenli enfeksiyon tanısı konulduğu, 448 hastadan 102'sinin pediatri ve 346 yetişkin dahili-

cerrahi yoğun bakım hastası olduğu belirlendi. 

Hastaların yoğun bakımda ortalama kalış süresi 27.02±25.68 gün, % 60.7'sinin dahili, %39.3'ünün 

cerrahi yoğun bakım ünitelerinde, dahili yoğun bakımlarda yatan hastaların %40'ının acil yoğun 

bakımda, cerrahi yoğun bakımlarda yatan hastaların %41.1'inin genel cerrahi yoğun bakımda 

kaldıkları belirlendi. Hastaların %9'u akut böbrek yetersizliği, % 6.4'ü solunum yetersizliği, % 6.1'i 

aterosklerotik kalp hastalığı ve % 5.5'i serebrovasküler olay tanısıyla yatmakta oldukları belirlendi. 

Hastaların % 46'sı bakteriyemi, %31.8'i ventilatör ilişkili pnömoni, % 5.8'i fungemi ve % 4.9'u organ 

boşluk cerrahi alan enfeksiyon tanısı aldığı belirlendi. Hastane kökenli enfeksiyon tanı türlerine göre 

hastaların %50'sinde kan, % 24,3'ünde temiz aralıklı kateter, %6,6'sında yara yeri, %3,8'inde diğer 

vücut sıvısı, % 3,2'sinde kan-kateter ve % 12,1'inde ise diğer kültürler olduğu belirlendi. Hastane 

kökenli enfeksiyonların etken mikroorganizma türlerinin % 16,8'i Acinetobacter SPP, %11,3'ünde 

etkenin olmadığı, % 7,2'si E. coli, % 5,8'i Acinetobacter baumanii, % 5,5'i Stenotrophomonas 

maltophilia, % 5,2'si Pseudomonas Spp.. IBL+, % 4,3'ü Candida albicans, % 3,8'i Klebsialla 

pneumoniae, % 3,5'i Pseudomonas aeruginosa ve % 36,6'sınında diğer mikroorganizmalar olduğu 

saptandı. Ateşli hastalarda periferik soğutma uygulama (PSU) öncesi, sırası ve bir saat sonrası vücut iç 

sıcaklığı, sistolik kan basıncı, nabız sayısı değişkenlerinde istatistik olarak anlamlı düşüş (p<0.05); 

diastolik kan basıncı ve arteriyel oksijen satürasyonu düzeyinde istatistik olarak anlamsız fark saptandı 

(p>0.05). Antipiretik veya antipiretik+PSU tedavi öncesi, sırası ve bir saat sonrası vücut iç sıcaklığı, 

sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı, nabız sayısı değişkenlerinde istatistik olarak anlamlı düşüş 

(p<0.05) ve arteriyel oksijen satürasyonu düzeyinde istatistik olarak anlamlı olmayan bir artış saptandı 

(p>0.05). 

Yoğun bakım hastalarında ateşin hemodinamik parametrelere etkisinin belirlenmesinin hemşirelik 

bakım ve tedavi süreçlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Hastane kökenli enfeksiyonların 

önlenmesinde yoğun bakım hemşirelerinin bakım verici ve eğitici rollerini kullanması hasta 

bakımındaki kaliteyi artıracağından önemlidir. 
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The aim of this study was to determine the incidence, distribution, type, and causative microorganisms 

of hospital-acquired infections in adult internal-surgical Intensive Care Units patients, and the effects 

of peripheral cold application and antipyretic treatment methods on hemodynamic parameters. 

In this retrospective study, the archive documents of the patients diagnosed with a hospital-acquired 

infection in the internal-surgical intensive care units of a university hospital were evaluated between 

January 2013 and 2014. From 9547 patient’s documents that hospitalized in the adult and pediatrics 

intensive care units, 448 of them were diagnosed with hospital-acquired infections. From 448 patient’s 

documents 102 were related to pediatrics and 346 were adult internal-surgical intensive care units 

patients. The incidence, distribution, type, and causative microorganisms of hospital-acquired 

infections and the effects of peripheral cold application and antipyretic treatment methods on 

hemodynamic parameters before, during and 1 hour after applications in 346 archive documents were 

assessed.  

The mean length of stay in intensive care unit was 27,02±25,68 days, 60.7% of the patients stayed in 

internal intensive care units, and 39.3% of the patients stayed in the surgical intensive care units. 40% 

of the patients in the internal intensive care units stayed in emergency intensive care unit and 41.1% of 

the patients in surgical intensive care units stayed in general surgical intensive care units. The 

incidence of the hospital-acquired infection in the internal-surgical intensive care units was 4.16%. It 

was determined that 46% of the patients had a bacteremia infection, 31.8% ventilator-associated 

pneumonia, 5.8% fungemia, and 4.9% organ/space surgical site infection. It was determined that 

according to hospital-acquired infection diagnosis types, 50% of the patients had blood, 24.3% had 

clean intermittent catheter, 6.6% had surgical wound site, 3.8% had other body fluids, 3,2% blood-

catheter and 12.1% had other cultures. According to the causative microorganisms of the hospital-

acquired infections 16.8% were Acinetobacter SPP, 11.3% had no causative microorganism, 7.2% 

were E-Coli, 5.8% Acinnobacter Baumanii, 5,5% Stenotrophomanas Maltophilia, 5,2% Psedomanas 

Spp.IBL+, 4,3% Candida Albicans, 3,8% Klebsialla Pneumoniae, 3,5% Psedomanas Aeriginosa and 

36,6% were other microorganisms. It was found that there was a statistically significant decrease 

(p<0.05) in core body temperature, systolic blood pressure, and pulse rate and no statistically 

significant difference in diastolic blood pressure and arterial oxygen saturation (p>0.05) before, 

during, and 1 hour after the peripheral cold application in febrile patients. It was found that there was a 

statistically significant decrease (p<0.05) in core body temperature, systolic blood pressure, diastolic 

blood pressure and pulse rate and no statistically significant difference in arterial oxygen saturation 

(p>0.05) before, during, and 1 hour after the antipyretic or antipyretic+peripheral cold application 

methods.  As the rate of the hospital-acquired infections is the most important indicator in the quality 

of patient care, it becomes important for the intensive care nurses to use their roles as a caregiver and 

educator in the prevention of the hospital-acquired infections. It is thought that determining the effect 

of fever on hemodynamic parameters in the intensive care patients will provided to nursing care and 

treatment processes.  
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Amaç: Stoma, hastaları hem fiziksel hem de psikolojik yönden etkilemektedir. Depresyonun stomalı 

hasta üzerinde önemli etkileri vardır. Bu derlemenin amacı depresyonun stomalı hastalar üzerine 

etkilerini incelemektir. 

Gereç Yöntem: Çalışma, Pubmed, Google Akademi, Google Scholar, EBSCO Host, Kocaeli 

Üniversitesi Kütüphanesi ve Trakya Üniversitesi Kütüphanesi veri tabanları taranarak yürütülmüştür. 

Bu derlemede İngilizce veya Türkçe dillerinde 2007 ile 2017 yılları arasında yayınlanmış 

makalelerden yararlanılmıştır.  

Bulgular: Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; stoma, hastaların beden imajlarında değişime sebep 

olmakta ve hastaların stomaya adaptasyonda karşılaştıkları zorluklar depresyon düzeylerini 

arttırmaktadır. Ayrıca depresyon düzeyi arttıkça yaşam kalitesini düşmektedir.  

Sonuç: Hemşireler tarafından hastalara yeterli bilgi-becerinin kazandırılması, stoma deneyimleyen ve 

bu süreci başarı ile devam ettiren hastalar ile yeni stoma ameliyatı planlanan hastaların bir araya 

getirilmesi hastalardaki adaptasyonu ve stomanın kabulünü kolaylaştırıp depresyon riskini azaltabilir. 

 

 

 

 

  



614 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-77  THE EFFECT OF DEPRESSION ON PATIENT WITH STOMA 

 
Hatice Merve ALPTEKİN

1 

 
1
Kocaeli University  

 
Objective: Stoma affects patients both physically and psychologically. Depression has significant 

effects on the patient with stoma. The aim of this review was to investigate the effects of depression 

on patients with stoma. 

Method: The study was conducted by reviewing databases of Google Academy, Google Scholar, 

Pubmed, EBSCO Host, Library of Kocaeli University and Library of Trakya University. This review 

was based on articles published between 2007 and 2017 in English or Turkish languages. 

Results: The research shows that the level of depression in patient with stoma increases because stoma 

causes changes in the body image of patients and patients have difficulty adapting to stoma. In 

addition, the quality of life decreases as depression level increases. 

Conclusion: Gaining sufficient knowledge and skills to the patients by the nurses, gathering the 

patients which experience stoma and their period of stoma successfully and the patients which are 

planned a new surgery together make easier the adaptation and decreases the risk of depression. 
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Dil kanserinin tedavi seçeneklerinden biri olan hemiglossektomi hastanın yutma, çiğneme ve konuşma 

yetilerinde bozulmayı içeren bir takım fonksiyonel komplikasyonlara neden olmaktadır. 

Hemiglossektomi uygulanan bireyin hastalığına ve cerrahiye bağlı yaşadığı fonksiyon kayıpları, 

fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan uyum gerektiren yaşam değişikliklerine neden olmaktadır. Bireyin 

yaşadığı değişikliklere uyum sağlamasında, hemşirelik bakımı önemli bir yere sahiptir. Hemşireliğin 

en önemli amacının bireyin uyum sağlamasını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan hemşirelik 

modellerinden birisi Roy Adaptasyon Modelidir. Hemşirelik bakımının bir modele temellendirilmesi, 

hemşirelere sistematik, kapsamlı ve bütüncül bir bakım sunma fırsatı sağlar. Bu çalışmada, dil kanseri 

nedeniyle hemiglossektomi geçiren bir hastada Roy Adaptasyon Modeline Temellendirilmiş 

hemşirelik bakımı açıklanarak, hemşire profesyonellere hasta bakımının planlanmasında yol gösterici 

olmak amaçlanmıştır.  

Dil kanseri tanısıyla hemiglossektomi operasyonu geçiren 73 yaşındaki bayan hasta için Roy 

Adaptasyon Modelinin hemşirelik bakımında kullanımını açıklayan bu vaka çalışması, hastadan sözlü 

ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan yazılı izin alındıktan sonra hasta 

ile yapılan görüşme, gözlem yöntemi ve hastane kayıtlarından elde edilen bilgiler temelinde 

geliştirildi. Çalışmada ilk aşama olarak, modelde belirtilen dört uyum alanı ile ilişkili, baş etme 

mekanizmalarının aktivasyonundan kaynaklanan hasta davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin 

objektif ve sübjektif veriler elde edildi. İkinci aşamada, hasta problemlerinin etyolojisini belirlemeye 

yönelik olarak, hastada belirli davranışlara neden olan ve hastanın uyumunu etkileyen, modelde fokal, 

kontekstuel ve rezidüel uyaranlar olarak tanımlanan, bireyin etkileşim halinde olduğu ve hemşirelik 

bakımını etkileyebilecek uyaranlar tanımlandı. Üçüncü aşamada, Roy tarafından bireyin uyum 

düzeyinin tanımlanmasıyla ilgili toplanan verilerin bir sonucu olarak hemşirelik tanıları, hedefler ve 

hemşirelik girişimleri belirlendi. Çalışmanın son aşamasında girişimlerden sonraki hasta davranışları 

gözlenerek, hemşirelik girişimlerinin etkinliği değerlendirildi. 

Roy Adaptasyon Modeli hemşirelik süreci ile doğrudan bağlantılı bir modeldir. Bu nedenle, 

hemşirelik bakımının değerlendirilmesi, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için pratik bir 

çerçeve oluşturmaktadır. Dil kanseri nedeniyle hemiglossektomi geçiren bireylerin yeni durumla uyum 

göstermelerinde hemşirenin bireye özel geliştireceği girişimlerle olumlu sonuçlar alınacağı 

görülmektedir.  

Roy’un adaptasyon modelinin, hemiglossektomi geçiren bire¬yin bakımında hemşirelere katkı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, bu modeli kullanan hemşirelerin değerlendirilen 

hastanın davranışları konusunda yargıya varabilmeleri ve hemşirelik süreci ile entegrasyonu 

sağlayabilmeleri için, terapötik iletişim kurma ve gözlem becerilerini geliştirmeleri önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

  



616 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-78  NURSING APPROACH BASED ON ROY ADAPTATION MODEL IN A 

PATIENT UNDERGOING HEMIGLOSSECTOMY SURGERY FOR TONGUE 

CANCER 
 

Öznur GÜRLEK KISACIK
1
, Yeliz CİĞERCİ

1
, Ebru KILINÇ

2 

 
1
Afyon Kocatepe University, Afyon Health School, Department Of Nursing, 

2
Afyon Kocatepe 

University, Afyon Health School, Department Of Nursing Student  

 
Hemiglossectomy, which is one of the treatment options of tongue cancer, causes a number of 

functional complications, including impairment of the patient's ability to swallow, chew and talk. 

Hemiglossectomy causes loss of function of the individual suffering from the disease and surgery, 

resulting in life changes that require physical, psychological and social adjustment. Nursing care has 

an important place in adjustment with the changes experienced by the individual. One of the nursing 

models emphasizing that the most important aim of the nursing is to facilitate the adaptation of the 

individual is the Roy Adaptation Model. A model based nursing care provides the nurses the 

opportunity to provide systematic, comprehensive and integrative care. In this study, it was aimed to 

explain the nursing care based on the Roy Adaptation Model in a patient who underwent 

hemiglossectomy for tongue cancer and to guide nurse professionals on planning of patient care. This 

case study explains the use of the Roy Adaptation Model in nursing care for a 73 year old female 

patient who underwent hemiglossectomy operation after the diagnosis of tongue cancer. Before 

starting this study, approval was obtained from the Ethics Committee of Clinical Investigations of the 

Faculty of Medicine of Afyon Kocatepe University on the basis of information obtained from patient 

interview, observation method and hospital records after verbal and written consent was obtained from 

the patient. As a first stage in the study, objective and subjective data on the evaluation of patient 

behaviors resulting from the activation of coping mechanisms associated with the four adaptation 

modes in the model were obtained. In the second stage, stimulus which are defined as focal, 

contextual, and residual stimuli in the model, which cause certain behaviors in the patient and affect 

adaptation of the patient, and which may affect nursing care were defined to determine the etiology of 

patient problems. In the third step, nursing diagnoses, goals and nursing interventions were determined 

as a consequence of the collected data about the level of adaptation of the individual by Roy. The 

effectiveness of nursing interventions was evaluated by the observation of patient behaviors after 

interventions in the last stage of the study.  

The use of the model in nursing provides a conceptual framework for individualized planning of 

nursing care and systematic application of care. As we have seen in our work, RAM is a model 

directly related to the nursing process. For this reason, it provides a practical framework for the 

evaluation, planning, implementation and evaluation of nursing care. Positive results will be obtained 

with the development of the individualized interventions by the nurse for the adaptation to the new 

situation of individuals who have undergone hemiglossectomy due to tongue carcinoma. 

Roy's Model is thought to be able to contribute to nursing care of the individual who underwent 

hemiglossectomy. However, nurses using this model are advised to develop therapeutic 

communication and observation skills so that they can pass judgement on the evaluated patient's 

behaviors and integrate with the nursing process. 
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Ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanser farkındalığını arttırmak için Ebelik 

Bölümü öğrencilerinin kanserde uygulanan erken tanı yöntemlerini, kanser belirti-bulgularını, risk 

faktörlerini bilme ve erken tanı yöntemlerini uygulama durumlarının saptanması amaçlandı. 

Araştırma grubunun evrenini 2016-2017 bahar döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 

Bölümünde aktif eğitim gören 408 öğrenci, örneklem grubunu ise araştırmaya katılmaya gönüllü olan 

350 öğrenci oluşturdu. Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Veriler anket formu ve Miller Davranış 

Biçimi Ölçeği ile toplandı ve bilgisayar ortamında SPSS programında değerlendirildi. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 20,59 ± 2,25’dır. Katılımcıların %31,4’ü üçüncü sınıf öğrencisidir. 

Öğrencilerin %38,9’nun ailesinde kanser olduğu, ailesinde kanser olanlar içinde ise kanser olan aile 

yakınının ilk sırada dede (%77,5) olduğu, en çok görülen kanser türünün de akciğer kanseri olduğu 

saptandı. Kanser belirtileri sorgulandığında ilk sırada kitle varlığının yer aldığı belirlendi. Kanser risk 

faktörleri sorgulandığında ise ilk sırada genetik faktörlerin yer aldığı saptandı. Katılımcıların kanserde 

uygulanan erken tanı yöntemlerini bilme durumu incelendiğinde %38,9’unu Pap-smear, %38,0’inin 

Mamografi, %27,4’ünün Kendi Kendine Meme Muayenesini (KKMM) bildiği belirlendi. Öğrencilerin 

kanserde erken tanılama yöntemleri bilgi kaynakları sorgulandığında en çok eğitim kurumlarından 

(%52,6), ikinci sırada ise internetten (%41,7) öğrendikleri belirlendi. Kadınlarda en çok görülen ilk üç 

kanser sorusuna sırasıyla meme (%80,6), serviks (%38,3) ve over (%28,3) kanseri, erkeklerde ise en 

çok görülen ilk üç kanser sorusuna ise prostat (%43,4), solunum (%19,4) ve larenks (%15,1) kanseri 

cevabını verdikleri saptandı. Öğrencilerin kendi uyguladıkları erken tanı yöntemleri sorgulandığında 

ise %21,1’inin KKMM, %13,7’sinin Pap-Smear, %3,7’sinin Klinik Meme Muayenesi uyguladığı 

belirlendi. 315 katılımcının doldurduğu Miller Davranış Biçimi Ölçeği toplam puan ortalaması 6,76 ± 

3,95 (Min Puan -5, Max Puan 15) olarak hesaplandı. Miller Davranış Biçimi Ölçeğini dolduran ve 

yüksek bilgi arayıcı olan öğrencilerin %35,2’sinin ailesinde kanser olmadığı saptandı. Ailesinde 

kanser olan ve kanser olmayan öğrencilerin bilgi arama davranışı açısından istatiksel olarak anlamlı 

fark yoktur. 

Katılımcıların sağlık ile ilgili bir bölümde eğitim görmelerine rağmen kanser erken tanılama 

yöntemleri, belirti ve bulguları, risk faktörleri konusunda düşük düzeyde bilgi sahibi oldukları 

saptandı. Ailesinde kanser olan ve ailesinde kanser olmayan öğrencilerin Miller Davranış Biçim 

Ölçeği toplam puanlarına göre, beklenenin tersine ailesinde kanser olmayan öğrencilerin yüksek bilgi 

arayıcı olduğu belirlendi. 
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In order to increase cancer awareness, which is the second most common cause of death in our 

country, it was aimed to find out early cancer diagnosis methods, knowledge of cancer symptoms and 

findings, risk factors and application of early diagnosis modalities in the students of Midwifery 

Department. 

The study group consisted of 408 students, involved in active education in Faculty of Health Sciences, 

Midwifery Department during spring term 2016-2017, and the sample group consisted of 350 students 

who volunteered to participate in the research. It is a descriptive type of research. The data were 

collected with a questionnaire and the Miller Behavioral Style Scale (MBSS) and evaluated on a 

computer-based SPSS program. 

The average age of the students is 20.59±2.25. Third year students constituted 31.4% of the 

participants. It was found that 38.9% of the students had cancer in their family, grandfather ranked 

first among the relatives with cancer (77.5%), and the most common cancer type was lung cancer. 

When the cancer symptoms were questioned, it was found that presence of mass was the most 

common symptom. When cancer risk factors were questioned, it was determined that genetic factors 

took the first place. When the participants' knowledge about early diagnosis methods applied to cancer 

were analyzed, it was found that 38.9% of them knew about Pap smear, 38.0% knew about 

mammography and 27.4% knew about Self Breast Examination (SBE). When the information sources 

of the students on early cancer detection methods were questioned, it was found that they learned most 

from educational institutions (52.6%) and from the internet (41.7%). Answers to the most common 

three cancer questions in women were breast (80.6%), cervix (38.3%) and over (28.3%) cancers, while 

prostate (43.4% ), respiratory (19.4%) and laryngeal (15.1%) cancers were the answers for the most 

common three cancers in men. When the early diagnosis methods applied by the students were 

questioned, it was found that 21.1% of them performed SBE, 13.7% of them had Pap smear and 3.7% 

of them had Clinical Breast Examination (CBE). The average MBSS total score of the 315 participants 

was 6.76±3.95 (Min Score -5, Max Score 15). It was found that 35.2% of the students who completed 

the MBSS and were high monitor (information seekers) had no cancer history in the family. There is 

no statistically significant difference in terms of information seeking behaviors between students who 

have cancer in their family and who do not. 

Although participants were being educated in a health-related department, it was found that they had a 

low level of knowledge about early detection methods, signs and symptoms and risk factors of cancer. 

Contrary to expectations, in terms of total scores of MBSS, students who had cancer in their family 

and who had no cancer in their family, latter were found to be high monitor (information seekers). 
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İlaç hataları, ilgili tüm sağlık disiplinlerinin ele alması gereken önemli bir sorundur. İlaç hataları 

birçok faktörden etkilenmektedir. Hemşirelerin çalışma saatlerinin fazla olması, aynı zamanda birçok 

hastaya birden fazla ilaç verilmesi ve 8 doğru ilkeye uyulmaması gibi nedenler hata riskinin artmasına 

neden olmaktadır. Hemşire ve hekimden kaynaklanan ilaç hatalarının tıbbi ve yasal bir tehlike 

oluşturmaması için; hekim isteminin yeniden incelenmesi ilaçlarla ilgili tüm endişe ve sorunların 

açıklığa kavuşturulması, herhangi bir sorun yok ise ilacın istenilen zamanda verilmesi ve kayıt 

edilmesi gerekmektedir. 

Araştırma, intorn öğrencilerin ilaç uygulama hatalarının incelenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ege Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi’nde eğitim gören 265 intörn hemşire, örneklemini ise araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden 190 intörn hemşire oluşturmuştur. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket 

formu ile toplanmıştır. Anket formunda intornleri tanıtıcı 8 soru ve ilaç uygulamalarında yapılabilecek 

olası hataları belirten 21 maddelik hata ifadeleri bulunmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde 

Statiscial Package for Social Science (SPSS for Windows 16) programı kullanılmış ve sayı-yüzde 

analizi yapılmıştır. Araştırma öncesi Kurumdan, Etik Komiteden ve öğrencilerden izin alınmıştır. 

Araştırmaya katılan intörn hemşirelerin %66.3’ünün 21-23 yaş grubunda, %55.8’inin anadolu lisesi 

mezunu olduğu, %61.6’sının mesleği isteyerek seçmediği saptanmıştır. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin yanlış ilaç uygulama (%5,8), hekim istemi ışında hastaya ilaç uygulama (%8,4), yanlış 

dozda ilaç uygulama (%3,7), yanlış veriliş yolu ile ilaç uygulama (%4,2) ve yanlış bölgeye enjeksiyon 

ile ilaç uygulama (%4,2) gibi konularda hata oranlarının çok düşük olduğu görülmüştür. Araştırma 

sonucunda öğrencilerin oral ilacı içmesi için hastanın yanında bırakma (%84,7), oral ilacı içene kadar 

hastanın yanında beklememe (%75,3), farklı hemşire tarafından hazırlanan ilacı hastaya uygulama 

(%75,3), son kullanma tarihine bakmadan ilaç uygulama (%56,3), ilacı uyguladıktan sonra etkisini 

gözlemlememe (%52,6) ve bilgi vermeden hastaya ilaç uygulama (%51,1) gibi konularda hata 

oranlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. 

İntornlerin ilaç uygulama hata oranını en aza indirgenebilmesi için, klinik uygulamalarından önce 

laboratuar saatlerinin arttırılması ve koşullarının geliştirilmesi, intorn öğrencilere ilaç uygulamalarında 

dikkat edilmesi gereken ilkeleri davranışa dönüştürebilmeleri için destek olunması ve daha kapsamlı 

araştırmalar yapılması önerilmektedir. 
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Drug mistakes are an important question that all relevant health disciplines need to address. Drug 

mistakes are influenced by many factors. Nurses have more hours of work, more than one drug is 

given to many patients at the same time and 8 correct principles are not applied causing an increased 

risk of error. In order not to cause medical and legal hazards due to nurse and physician mistakes; 

reexamination of the physician's wish. If all concerns and problems related to medicines are clarified, 

and if there is no problem, the medication needs to be given and registered at any time. 

The study was conducted in a descriptive fashion to examine drug application errors of nursing 

interns. The universe of the research was 265 nursing interns and 190 volunteered nursing interns who 

were trained in Ege University Faculty of Nursing during 2015-2016 academic year. The data were 

collected by a questionnaire developed by the researchers. In the questionnaire form, there are 8 

questions explaining nursing interns and 21 items indicating possible mistakes in drug applications. 

Analyzes of the data were made with the Statiscial Package for Social Science (SPSS for Windows 

16) program, and numerical analysis was performed on the descriptive data. Permission was obtained 

from the Institution, Ethics Committee and students before the research. 

It was determined that 66.3% of the participating nursing interns were in the 21-23 age group, 55.8% 

of them were graduated from anatolian high school and 61.6% were not willingly chosen by 

profession. The results of the study showed that the students who participated in the research had the 

wrong drug application (5.8%), the drug application (8.4%), wrong dose application (3.7% (4,2%), the 

error rate was found to be very low. As a result of the research, it was found that students did not leave 

the hospital for oral medicine (84.7%), did not wait beside the patient (75.3%), drug patient prepared 

by different nurses (75.3%), (56.3%), no effect (52.6%) after drug application, and drug application 

(51.1%) without informing drug. 

It is suggested that nursing interns should be supported to increase the number of laboratory hours and 

conditions before clinical applications, to support nursing interns to change the behaviors that should 

be paid attention in drug applications, and to conduct more extensive researches in order to minimize 

the drug application error rate. 
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Araştırma ameliyat öncesi korku düzeyinin sosyal destek algısı ile ilişkisini belirlemek amacıyla 

yapıldı. 

Tanımlayıcı olarak yapılan araştırma, Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma 

Hastanesi’ndeki cerrahi kliniklerde Ocak 2016-Eylül 2016 tarihleri arasında elektif cerrahi geçirecek 

hastalarla yürütüldü. Araştırmanın evrenini, belirtilen tarihler arasında ilgili hastanedeki cerrahi 

kliniklerinde yatan elektif cerrahi operasyon geçirecek hastalar, örneklemini ise belirtilen evrende 

araştırmaya alınma kriterlerine uyan 405 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi 

Formu”, “CKÖ”, ”HAD” ve “ÇBASDÖ” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, ortalama, 

yüzdelik dağılımlar, varyans analizi, Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U Testi, ANOVA Testi, ki-

kare testi, bağımsız gruplarda t testi, faktör analizi, madde toplam korelasyonu için Pearson 

Korelasyon tekniği ve Cronbach alpha analizi kullanılmıştır. 

CKÖ’nün toplam puan ortalaması 37.55±21.11 olarak belirlendi. Yaş ortalaması yüksek grubun, 

kadınların, ev hanımı ve öğretmenlerin, çekirdek ailede yaşayanların, daha önce cerrahi operasyon 

geçirmemiş ve daha önce hastaneye yatmamış olan hastaların CKÖ’nün toplam puan ortalaması ve 

farklı alt boyutlarındaki puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

saptandı (p<0.05). Ayrıca CKÖ ve ÇBASDÖ ölçeklerinin alt boyut puan ortalamaları ve toplam ölçek 

puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). 

Araştırmada cerrahi operasyon bekleyen hastaların orta düzeyde korku yaşadıkları, bazı değişkenlerin 

ve algılanan sosyal destek düzeyinin, cerrahi korku düzeyini etkilediği saptandı. 
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The study was conducted to determining its relationship with the perception of social support before 

the surgery This descriptive research was carried out with patients undergoing elective surgery in 

surgical clinics of the Atatürk University Research Hospital, located in the Province of Erzurum, 

Turkey, between January 2016 and September 2016. The study population consisted of all hospitalized 

patients undergoing elective surgery in that hospital at the given dates. And the sample of the study 

consisted of 405 patients who met the inclusion criteria for the study. "Personal Information Form", 

"SFQ", "Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD)", and "Multidimensional Scale of Perceived 

Social Support (MSPSS)" was used for data collection. For the evaluation of the data, numbers, 

averages, percentage distributions, analysis of variance, Kruskal Wallis test, Mann-Whitney U-test, 

ANOVA test, Chi-square test, independent samples t-test, factor analysis, Pearson's correlation 

technique for item-total correlations and Cronbach's Alpha analysis were used. 

The total SFQ score of patients was found as 37.55±21.11.. The mean SFQ scores of females, 

housewives, teachers, those living in nuclear families, patients with higher average age, and those who 

haven't hospitalized and undergone any surgery were found to be significantly higher (p<0.05). In 

addition, a negative and significant relationship was found between the mean total and sub-scale 

scores of the SFQ and MSPSS scales (p<0.05). In the study, it was determined that patients 

undergoing surgery experienced a moderate level of fear, and it was also found that certain variables 

and perceived social support affect the level of fear of surgery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



623 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-82 ENDOTRAKEAL TÜP KAF BASINCI KONTROLÜNE İLİŞKİN YAPILMIŞ 

TÜRKÇE ÇALIŞMALAR: SİSTEMATİK İNCELEME 

 

 

Özlem SOYER GEÇKİL
1
, Meryem YAVUZ VAN GIERSBERGEN

2
 

  
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi 

Hastalıkları Hemşireliği, Afyonkarahisar/Türkiye, 2Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  

 

Endotrakeal tüp kafının yeterli basıncının korunması, invaziv mekanik ventilasyon sırasında 

hasta/ventilatör ara yüzünün yönetiminde anahtar bir faktördür (Nseir ve ark. 2015, Farré ve ark. 

2002). Önerilen endotrakeal tüp kaf basıncı, 20-30 cmH2O arasındadır (Kapucu ve Özden 2014). Bu 

çalışma endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne ilişkin araştırmaların gözden geçirilmesi ve gelecekteki 

araştırmalara ışık tutması amacıyla gerçekleştirildi. 

Çalışma konu ile ilgili yayınların geriye dönük olarak yapılan çalışmaların taranması şeklinde yapılan 

bu çalışmada Google Akademik veri tabanı üzerinden “endotrakeal tüp kaf basıncı”, “kaf basıncı 

kontrolü” ve “kaf basıncı” anahtar kelimeleri kullanıldı. Eylül 2017 tarihi öncesinde yayınlanmış 472 

makaleye ulaşıldı. Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun altı makale incelenmek üzere ele alındı.  

Endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne ilişkin yapılan Türkçe çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların 

2002-2016 tarihleri arasında yapıldığı belirlendi. Çalışmalarda, endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne 

ilişkin deneyimler (n=3), endotrakeal tüp kaf basıncına etki eden faktörler (n=1), ventilatör ilişkili 

pnömoniyi önleme girişimlerinden biri olan endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolünün yer aldığı 

eğitimin etkinliği (n=1) ve endotrakeal kaf basıncının etkileri (n=1) incelenmiştir. Normal endotrakeal 

tüp kaf basıncının 20-30 cmH2O arasında ölçülme oranları çalışmalarda %6.2 ile %31.5 arasında idi. 

Aspirasyon riskini azaltmak için normal endotrakeal tüp kaf basıncı değerine verilen doğru yanıt oranı 

%3.9 olarak belirtilmiştir. Endotrakeal kaf basıncı kontrolünün sıklığına ilişkin ise, hemşirelerin 

%20’sinin her vardiyada birkez, %52’sinin ise mekanik ventilatör alarm verdiğinde endotrakeal kaf 

basıncını kontrol ettikleri görüldü. Araştırmalarda en yaygın kullanılan endotrakeal kaf basıncı kontrol 

yöntemi pilot balonun parmak palpasyonudur. Sadece bir çalışmada hemşirelerin endotrakeal tüp kaf 

basıncını %32.0 oranında manometre ile kontrol ettikleri görüldü. 

Yapılan çalışmalarda en sık kullanılan endotrakeal tüp kaf basıncı kontrol yöntemi pilot balonun 

parmak palpasyonu olup kullanılan yöntemle elde edilen endotrakeal tüp kaf basıncı değerleri 

açısından etkinliği tartışmalıdır, kontrol sıklığı için bir standart bulunmamaktadır. Normal endotrakeal 

tüp kaf basıncı değerinin pek çok sağlık çalışanı tarafından bilinmediği çalışmalarda belirtilmiştir. Bu 

inceleme sonucunda gelecekte yapılacak çalışmalarda endotrakeal tüp kaf basıncı kontrol 

yöntemlerinin ve sıklığının incelenmesi konularında çalışmalara gereksinim olduğu görüldü. 

Endotrakeal tüp kaf basıncı kontrolüne yönelik hizmet içi eğitim yapılması ve bu programların 

değerlendirilmesi önerilmektedir.  
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The protection of adequate inflation pressure of the endotracheal tube cuff is a key factor in the 

management of the patient/ventilator interface during invasive mechanical ventilation (Nseir et al., 

2015; Farré et al., 2002). Cuff pressure in endotracheal tubes should be in the range of 20–30 cm H2O 

(Kapucu and Özden, 2014). This study was carried out with the aim of reviewing the research on 

endotracheal tube cuff pressure control and showing it to future researches. 
In this study, which was conducted as a retrospective study of publications related to the study subject, 

the keywords "endotracheal tube cuff pressure", "cuff pressure control" and "cuff pressure" were used 

in the Google Academic database. 472 articles published before September 2017 were reached. Six 

articles in accordance with the inclusion criteria were considered for review. 

When the Turkish studies on endotracheal tube cuff pressure control were examined, it was 

determined that the studies were made between 2002-2016. Experiments with endotracheal tube cuff 

pressure control (n=3), factors affecting endotracheal tube cuff pressure (n=1), one of the ventilator-

associated pneumonia prevention interventions is the training of the endotracheal tube cuff pressure 

control (n=1) and effects of endotracheal cuff pressure (n=1) were reviewed in studies. Measurements 

of normal endotracheal tube cuff pressure between 20-30 cmH2O were 6.2% to 31.5% in the study. 

The correct response rate to the normal endotracheal tube cuff pressure to reduce the risk of 

aspiration.was 3.9% . Regarding the frequency of endotracheal cuff pressure control, it was observed 

that 20% of the nurses checked the endotracheal cuff pressure once every shift, and 52% of the nurses 

checked when the mechanical ventilator alarm. The most common endotracheal cuff pressure control 

method in research is finger palpation of the pilot balloon. Only one study showed that 32.0%. of the 

nurses controlled the endotracheal tube cuff pressure with a manometer.  

The most commonly used endotracheal tube cuff pressure control method is finger palpation of the 

pilot balloon and the efficacy of the endotracheal tube cuff pressure values obtained by the method 

used is controversial. There is no standard for the control frequency. Normal endotracheal tube cuff 

pressure was not known by many health professionals in these studies. As a result of this review, 

future studies suggest that endotracheal tube cuff pressure control methods and frequency need to be 

examined. Inservice training and evaluation of these programs is recommended for endotracheal tube 

cuff pressure control. 
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Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan kuram; amaca yönelik gerçeğin sistematize edilmesidir. 

Hemşireliğin eğitim, yönetim, uygulama ve araştırma alanlarında hemşirelik kuram ve modelleri 

kullanılmaktadır. Kuram ve modeller, hemşirelik mesleğinin gelişimine ve profesyonelleşmesine 

katkıda bulunmakta aynı zamanda hemşireler için bakımda rehber olmaktadırlar. Literatür taraması 

sonucunda ülkemizde Fitzpatrick Ritim Kuramı ile ilgili yapılmış bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu 

derlemede Fitzpatrick’in Ritim Kuramına göre mide malign neoplazmı tanısı konan bir hastanın 

hemşirelik bakımı incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik Kuramı, Ritim 
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The theory explaining the relation between concepts; Is to systematize the truth for the purpose. 

Nursing theories and models are used in education, administration, practice and research areas of 

nursing. Theories and models contribute to the development and professionalization of the nursing 

profession, while at the same time they provide guidance for nursing care. As a result of the literature 

search, we have not been able to find a study on the Fitzpatrick Rhythm Theory in our country. In this 

review, nursing care of a patient diagnosed with gastric malignant neoplasm according to Fitzpatrick's 

Theory of Rhythm was examined. Keywords: Nursing, Nursing Theory, Rhythm, Stomach Malıgn 

Neoplasm 
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P-84 FONKSİYONEL ERGONOMİK AMELİYAT MASALARI 
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Son yıllarda HKS(Hizmet Kalite Standartları),sağlık alanında yapılan uygulamaları performans 

sistemi ile ilişkilendirerek ve kaliteli hizmet sunumunu sağlayabilmek için ilk önce sistemin nitelik ve 

nicelik olarak bu hedefin neresinde olduğunu görmek açısından özenli veriler sunan bir değerlendirme 

sistemidir. Bu sistemde bazı“göstergeler”kullanılmaktadır. Bunlardan biriside “Ameliyat Masası 

Kullanım Oranları”dır.Bu oran nicelik açısından bize fikir verse de kalite standartları kapsamında 

nitelik açısından yeterli veri sunmamaktadır. Hem hasta hem çalışan güvenliği açısından kullanılan 

ameliyat masalarının fonksiyonel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.Cerrahi 

operasyonlarda,hastanın operasyon bölgesinde uygun konumlandırılması, girişimsel müdahalelerde 

hastaya pozisyon verebilmek için yükselme,açı verme gibi işlemlerinin yapılabildiği, destek yüzeyi 

içeren, branşlara göre çeşitli aksesuarı bulunan ameliyat masaları kullanılmaktadır.Standart manuel 

ameliyat masalarının yanı sıra, elekrohidrolik ya da elekromekanik sistemler de kullanılabilmektedir. 

Yapılan çalışmalar çoğu kez ameliyathanelerde kullanılan ameliyat masalarına uygun pozisyon verme 

ekipmanlarının bulunmadığını ve cerrahi ekibin pozisyon verme konusunda zorlandığı ya da yetersiz 

kaldığını ve bu durumun sağlık çalışanların stresini ve iş yükünü artırdığını göstermektedir. Hasta 

güvenliği açısından hastanede düşme konusunda birçok yayın bulunmakta; ancak, özellikle 

ameliyathanelerde ameliyat masasından düşmeler konusunu ele alan çok az sayıda kaynak 

bulunmaktadır. Bu düşmeler morbidite, mortalite ve malpraktis ile sonuçlanabilir. Çalışan güvenliği 

açısından bakıldığında ise cerrahisi sırasında ergonomik problemler, değişik vücut duruşları, 

tekrarlayan hareketler, artmış kas aktivitesi ve ayakta kalınan sürenin uzamasıdır. Ameliyat 

masalarının yüksekliğinin kolay ayarlanabilir olması önem taşımaktadır. Çalışmalar anestezistin 

boyuna göre ayarlanmış yüksek ameliyat masalarının daha iyi laringeal görüş sağladığını ve trakeal 

entübasyonu kolaylaştırdığını bildirmektedir. Laparoskopik ameliyatlar için çok yönde hareket 

edebilen ameliyat masaları ve hastaların masadan kaymalarını engellemek amacıyla sabitleyici 

ekipmanların mutlaka kullanılması gerekmektedir.Pek çok batın ameliyatında, ameliyat masaların 

fonksiyonları kullanılarak, masasında verilen pozisyonlarla ince bağırsaklar cerrahi alandan 

uzaklaştırılabilmektedir. Ameliyat masalarının ameliyatlarda verilmesi gereken pozisyonları 

karşılayabilecek özellikte olmalıdır . Özellikle obez hastalar için yerleştirme kolaylığı ve hastayı 

eğilimli ve sırtüstü pozisyonlara çevirebilme özelliği gibi avantaja sahip olan Jackson Spinal masasıdır 

. Ancak bu masaların iyi tasarlanmamış kilitlerin aniden açılması nedeniyle hasta düşmeleri rapor 

edilmiştir. Ameliyat esnasında kilitleme mekanizmasının uygun olmayan bir şekilde devre dışı 

kalması nedeniyle düşme gerçekleştiği, hastada kafatası laserasyonu ve yumuşak doku yaralanması 

rapor edildiği bildirilmektedir.Bu masalarla ilgili yeni tasarımlar ve önlemler geliştirilmektedir. 

Ameliyathane masalarının manuel kumandaları genellikle masanın alt ucundaki kapalı bir panele, 

zeminden yaklaşık 2 cm uzaklığa monte edilmektedir. Ameliyat esnasında kullanılan sıvıların masanın 

kenarından süzülerek, masanın otomatik eğimini başlatan anormal bir köprü teması kurduğu rapor 

edilmiştir. Ameliyathanede ıslak bir ortamda benzeri bir elektrik çarpması vakası olduğu da 

bildirilmektedir. O nedenle ameliyat masalarının fonksiyonlarının yanında hasta güvenliği açısından 

iyi tasarlanmış ve gerekli testlerden geçmiş olması gerekmektedir. Ameliyathanelerde masa 

yüksekliğinin ergonomik açıdan uygun olmaması fiziksel rahatsızlıklara sebep 

olabilmektedir.Laparoskopik ve açık ameliyatlarda kullanılan aletlerin uzunluklarının farklı olması 

sebebiyle bu ameliyatlarda kullanılan ameliyat masalarının da boylarının ergonomik açıdan uygun 
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ayarlanması gerekmektedir. Genellikle VATS (video yardımlı torakoskopik cerrahi) gibi video 

yardımlı yapılan ameliyatlar uygun ameliyat masaları bulunmamaktadır ve bu masalar ergonomik 

açıdan uygun değildir. Hastanelerde daha özellikli ergonomik ameliyat masaları bulunmalı ve bazı ek 

aksesuarlarlalar kullanmaya uyumlu olmalıdır. Ameliyat masasının ek aksesuarları ameliyat türüne 

göre yeterli olması hastane kaynaklarının zaman, emek, maliyet açısında en uygun ve verimli şekilde 

kullanılmasını sağlayacaktır.  

 
 

  



629 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-84 FUNCTIONAL ERGONOMIC OPERATING TABLES 
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In recent years,the QSS(QualityofServiceStandards)is an evaluation system that is a system that 

provides careful data in terms of the quality and quantity of the system in order to relate healthcare 

applications and to provide high quality services.Some "indicators"are used in this system. Some of 

them are"Operating Table Utilization Rates".Although it gives us an idea in terms of quantity, it does 

not provide enough data in terms of quality in terms of quality standards.Functional suitability of the 

operating tables must be evaluated in terms of both patient and employee safety.Tables are used to 

perform positioning such as elevation, angulation.They include a support surface and various 

accessories for the branches,which allow the patient to be positioned appropriately in the operating 

area,in order to position the patient in interventional interventions.Standard manual, electrohydraulic 

or electromechanical systems can be used in the production of surgical tables.The studies reported that 

there are no suitable positioning equipment for the operating tables and that the surgical team is forced 

or inadequate to position and that this increases the stress and workload of the health care 

workers.There are many publications about falling in the hospital in terms of patient safety. 

However,there are very few sources of fall from the table.These falls may result in morbidity, 

mortality and malpractice.Problems such as ergonomic problems,different body postures,repetitive 

movements,increased muscle activity occur.In terms of employee safety.The height of the tables 

should be easily adjustable.Studies have reported that the height of the anesthetist's highoperative table 

improves laryngeal vision.Laparoscopic surgery requires surgical tables that can move in many 

directions.Fixing equipment must be used in order to prevent slippage of the liners. In many 

abdominal operations,the small intestines can be removed from the surgical area with the positions 

using the functions of the operating tables.The surgical tables should be capable of giving the 

positions that should be given during the surgery.The Jackson Spinal table is especially easy for 

placement in obese patients and has the ability to turn patients into prone and supine positions. Patient 

falls have been reported,however, due to sudden opening of unlocked locks on the operating tables. It 

has been reported that during the operation,the locking mechanism has been inappropriately disabled 

and the patient has fallen,skull laceration and soft tissue injury have been reported in the patient.New 

designs and measures are being developed for these tables.Manual controls of the table were mounted 

in an enclosed panel about 2cm from the floor.Water had seeped through the edges and established an 

aberrant bridging contact initiating the automatic inclination of the table.For this reason,the functions 

of tables should be well designed in terms of patient safety.Ergonomically unsuitable tables cause 

physical discomfort.Since the instruments used in laparoscopic and open surgery are different in 

length,tables used in these operations need to be adjusted in terms of ergonomics.Video-assisted 

surgeries such as VATS usually donot have appropriate tables.Hospitals should have more specialized 

ergonomic tables and be compatible with some additional accessories. The additional accessories of 

the operating table will ensure that hospital resources are used most efficiently in terms of 

time,effortandcos 
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Bu çalışmada, genel cerrahi kliniği ameliyatları sonrası çıkan atıkların incelenmesi amaçlandı.   

Çalışma İzmir ilinde; bir eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi kliniği ameliyat salonlarında 

gerçekleştirildi. Verilerin toplanması için; 2017 yılı ekim ayında, 5 gün süresince yapılan 50 genel 

cerrahi vakası örneklemi oluşturdu. 50 ameliyat sonucu oluşan atık miktarı incelendi. Cerrahi atıklar 

kategorilere ayrıldı. Dönüştürülebilir atıklar, tıbbi atıklar, tekrar kullanılabilen örtüler, kesici-delici 

malzemeler ve mavi steril ambalajlar (wrapler) halinde sınıflandırıldı. Veri toplamada her ameliyat 

tamamlandıktan ve hasta ameliyathaneden ayrıldıktan sonra, her atık torbasının ağırlığı ölçüldü. 

Verilerin SPSS 16 ile sayı, yüzde, ortalama, standart sapma analizleri yapıldı.  

Çalışmada; 22 laparoskopik kolesistektomi, 7 herni, 6 mastektomi, 6 tiroidektomi ve toplamda 50 

vaka incelenmiştir. Laparoskopik kolesistektomi ameliyatlarından çıkan atık ortalaması 2385,91 gr, 

herni ameliyatları sonucu ortalama 1800,00 gr, , mastektomi ameliyatları sonucu ortalama 2100, 00 gr, 

tiroidektomi ameliyatları sonucu ortalama 1350,00 gr idi. Gruplara göre; geri dönüşebilen atıkların 

ortalaması 213,80 gr, tıbbi atıkların ortalaması 1029,20 gr ve mavi steril ambalajların ortalaması 

946,30 gr’ dır. 50 ameliyat sonrası ortalama 2185,80 (en az 600, en fazla 7800) gr’ dır. Nathan ve 

arkadaşlarının (2013) Kanada’ da yaptıkları çalışmaya göre; geri dönüşebilen atıkların ortalama 

ağırlığını 1,9 kg tespit etmişlerdir. Başka bir ifade ile toplam atıkların %14,3’ünün geri dönüşebilen 

atıklar olduğunu belirtmişlerdir. Daren ve arkadaşlarının (2016) çalışmasına gore de geri dönüşebilen 

atıklar tüm atıkların %25,8’ ini oluşturmaktadır. Bu çalışmada geri dönüşebilen atıkların (mavi steril 

ambalajlar dahil) ortalaması 1160,10 gr ve tıbbi atıkların ortalaması 1029,20 gr bulunmuştur. 

Çalışmanın sonuçları literatür ile karşılaştırıldığında atık ayrıştırma işleminin etkin bir şekilde 

yürütüldüğü görüldü.  
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It is aimed to examine the wastes after general surgery operations in this study. 

The study is carried on in general surgery operation rooms of an education and research hospital in 

İzmir. Data is collected in 50 general surgery operations which were performed during 5 days in 

October, 2017. The amount of waste generated after 50 general surgery operations were examined. 

Surgical wastes were divided into categories. Wastes were classified into recyclable wastes, medical 

waste, laundered linens, sharps and blue sterile wraps. After each operation was completed and the 

patient departed from the operating room, the weight of each waste bag was measured. Number, 

percentage, mean, standard deviation of datas were analyzed by SPSS 16.  

22 laparoscopic cystectomy, 7 hernia, 6 mastectomy, 6 thyroidectomy and totally 50 cases were 

investigated in this study. The average of the waste from the laparoscopic cystectomy operations was 

2385,91 gr, the hernia operations was 1800,00 gr, the mastectomy operations was 2100, 00 gr, and the 

thyroidectomy operations was 1350,00 gr. According to the groups; the average of recyclable wastes 

is 213,80 gr, the average of medical waste is 1029,20 gr and the average of blue steril wraps is 946,30 

gr. After 50 operations, the mean was 2185.80 (at least 600, at most 7800) gr. In a study by Nathan 

and et al. (2013) in Canada; they found that average weight of recyclable wastes (including blue 

wraps) was 1.9 kg. In other words, they stated that 14.3% of total wastes can be recycled. In a study by 

Daren and et al. (2016), they found that amount of recyclable wastes account for 25.8% of all wastes. 

In this study it was found that the average amount of recyclable wastes (including blue wraps) was 

1160.10 gr and the average of medical wastes was 1029.20 gr. 

When the results of the study were compared with the literature, it was seen that the decomposing 

process of the wastes were carried out effectively. 
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Sepsis ve septik şok tüm gelişmelere rağmen, dünya genelinde yüksek morbidite ve mortalite gösteren 

bir durum olmaya devam etmektedir. Cerrahi tedavi gerektiren hastalarda sepsis ve septik şok riski 

yüksektir. Belirtilerin erken fark edilmesi, hızlı tanı, uygun tedavi ve profesyonel bakım morbidite ve 

mortalitenin azaltılması için hayati önem taşımaktadır. Sepsis, septik şok ve organ işlev bozukluğu 

tanımlarındaki sınırlamalar nedeniyle 2001 yılında tanı ölçütleri genişletildi ancak tanımlar 20 yılı 

aşkın bir süredir değişmedi. Var olan tanımları gözden geçirme gereksinimden yola çıkılarak kritik 

bakım ve Avrupa yoğun bakım derneği uzmanlarından oluşan bir grup 2014’de toplandı. Bu grubun 

ortak çalışması sonucu üçüncü uluslararası sepsis ve septik şok tanımı (sepsis-3) 2016 yılında 

oluşturuldu ve yayınlandı. Yeni tanımlar sepsis sınıflandırmasını basitleştirmektedir. Bunun yanısıra 

bazı ölçekleri (sepsis bağlı organ yetmezliği değerlendirmesi; sequential (sepsis-related) organ failure 

assessment; SOFA) ve qSOFA skorlarını kullanarak enfeksiyon şüphesi nedeniyle sepsis 

komplikasyonları riski taşıyan kişileri saptamayı da kolaylaştırmaktadır. Yeni tanımlar ve risk 

değerlendirme ölçekleri, enflamasyonun odak noktasına ve organ işlev bozukluğuna odalanmayı 

sağlamaktadır. SOFA Skoru organ işlev bozukluğunu belirlemek için klinik ölçütler sunmaktadır; bu 

ölçütler hemşireler tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Yapılan yeni tanımlar; sepsis tedavisini 

değiştirmese de enfeksiyonu olan hastayı değerlendirmek için bizlere bir araç sunarak risk altındaki 

hastaları daha erken tanımlamamızı sağlamaktadırlar. Hemşireler, ekip içinde sepsis/septik şokta olan 

hastaların erken tanımlanmasını sağlamak ve hasta sonuçlarını olumlu yönde etkileme gücüne sahiptir. 

Bu nedenle sepsis ile ilgili en güncel terminolojiyi ve gelişmeleri bilmeleri gerekmektedir. Bu makale 

sepsisin yeni tanımı ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin güncel bilgiyi ele almaktadır.  
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Despite all the developments of sepsis and septic shock, it remains a condition with high morbidity 

and mortality worldwide. Patients in need of surgical treatment are at increased risk of sepsis and 

septic shock. Early recognition of symptoms, rapid diagnosis, appropriate treatment and professional 

care are vital to reduce morbidity and mortality. Due to limitations in the definition of sepsis, septic 

shock and organ dysfunction, the diagnostic criteria expanded in 2001, but the definitions did not 

change by more than 20 years. Based on the need to observe existing definitions, a group of critical 

care and European ICU specialists gathered in 2014. The third international sepsis and septic shock 

definition (sepsis-3) was created and published in 2016 as a result of this group's joint effort. New 

definitions simplify sepsis classification. In addition, using some scales (septic-related organ failure 

assessment (SOFA) and qSOFA scores), infection also makes it easier to identify those who are at risk 

for complications of sepsis. New definitions and risk assessment scales focus on the focal point of 

inflammation and organ dysfunction. The SOFA Score provides clinical criteria for determining organ 

dysfunction; these criteria can be easily used by nurses. New definitions made; they do not change the 

treatment of sepsis but provide us with a tool to evaluate the patient with the infection so that we can 

identify patients at risk earlier. Nurses have the power to ensure early identification of patients with 

sepsis / septic shock within the team and to influence patient outcomes positively. For this reason, it is 

necessary to know the most recent terminology and developments related to sepsis. This article deals 

with current information on the new definition and evaluation criteria of sepsis. 
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Bu çalışma günübirlik cerrahi uygulanan hastaların taburcu olduktan sonra evde yaşadıkları güçlükleri 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma 10 Aralık 2014 - 31 Mart 2015 tarihleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde günübirlik cerrahi işlem uygulanan hastaların evde yaşadıkları güçlükleri 

belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı tarihler arasında 

işlem gören 160 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından 

literatür taranarak geliştirilen soru formları kullanılmış olup taburculuk sonrası ilk 24 saat içerisinde 

telefon ile izlem yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS (Statistical Package of Science) programındaki 

uygun istatiksel yöntemler ile hazırlanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda; günübirlik cerrahi işlem sonrası taburcu olan hastaların, ilk 24 saat içerisinde 

yaşadığı güçlüklerin ameliyat sonrası 7. güne doğru giderek azaldığı görülmüştür. Hastaların ilk 24 

saat içerisinde, %75’inin ağrı, %46,25’nin yorgunluk/güçsüzlük, %29,35’nin bulantı/kusma, 

%20,63’nün ise yara yerinde akıntı/kanama yaşadığı, %64,38’inin yürüme ve gezinmede, %79,38’nin 

merdiven çıkmada, %75,00’nin kişisel bakımını yerinde getirmede, %67,50’sinin banyo yapmada ve 

%66,38’inin giyinme ve soyunmada zorlandığı belirlenmiştir 

Araştırmanın sonucunda hastaların %51’inin verilen taburculuk eğitimini yeterli bulduğu, %82’ sinin 

yazılı eğitim materyali istediği saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; gerçekleştirilen müdahale 

sonrasında, hastaların evde yaşayacağı güçlük durumlarına göre her kliniğe özgü taburculuk eğitimi 

kapsamının artırılması ve yazılı eğitim materyali verilmesi önerilmektedir. 
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This study was conducted in order to determine the difficulties experienced by the patients who 

underwent day surgery after they became discharge The definitive study was made between 10 

December 2014 and 31 March 2015 with the objective of determining the difficulties of patients 

experienced at home by the outpatient surgical procedures implemented at the Yakın Doğu University 

Training and Research Hospital. A total of 160 patients who were treated between the dates the study 

was made were taken within the scope of the study and were not taken into a separate sampling. As a 

data collection tool, questionnaires were developed by the researcher by examining the literature and 

observations were made by telephone within the first 24 hours after discharge from the hospital. The 

analysis of data was prepared with the appropriate statistical methods in the Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) program. As a result of the study, it was observed that the difficulties 

experienced within the first 24 hours after surgery of patients discharged from the hospital after 

outpatient surgical procedures gradually decreased towards the 7th day. Of the patients, 75% stated 

that they had pain, 46.25% felt tired/weak, 29.35% had nausea/vomiting, 20.63% experienced 

drainage/bleeding from the wound, 64.38% had difficulty in walking and getting around, 79.38% in 

climbing stairs, 75.00% in carrying out personal care, 67.50% in taking a bath and 66.38% had 

difficulty in dressing and undressing within the first 24 hours.  At the conclusion of the study, it was 

determined that 51% of the patients found the discharge training given to be sufficient and that 82% of 

the patients wanted written training materials 
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Elektif laparoskopik kolesistektomi en sık uygulanan günübirlik cerrahi işlemlerden biridir. ABD’ de 

yılda yaklaşık 700.000 hasta kolesistektomi nedeni ile cerrahi işleme gerek duymaktadır. 

Laparoskopik cerrahi, enfeksiyon oranı düşük, hastanede kalış süresini az olan minimal invaziv bir 

yaklaşımdır (Chung et al. 2005, Zapf et al. 2013). Ancak yapılan işlemler hakkında hastanın yeterli 

bilgilendirilmesi ve bunların hastalar tarafından anlaşılması günübirlik cerrahinin sonuçlarını 

etkileyebilmektedir (Bayraktar & Eroğlu 1995, Karadakovan & Aslan 2014). 

Ulusal Kalite Forumu (2010) ve The Joint Commission (2007) interaktif eğitimi ile hasta eğitiminin 

yapılmasını daha etkili olduğunu belirtmektedir Laparaskopik kolesistektomi her ne kadar daha az 

riskli bir uygulama olarak algılansa da, hasta eğitimindeki eksiklikler hastanın eve taburcu olduktan 

sonra bazı sorunları yaşamasına yol açabilir. Laparoskopik kolesistektomi sonrası ilaçlar, ağrı 

kontrolü, aktivite, yara bakımı, diyet ve enfeksiyon belirtileri eğitiminin ana bileşenlerini 

oluşturmaktadır. Hastalara eve gittiklerinde kullanabilecekleri ilaçlar, ağrı kontrolünde bilişsel 

stratejiler, kullanılması uygun olan ağrı kesiciler ve bunların olası yan etkileri anlatılmalıdır. Diyette 

lifli gıdalar almalarının önemine değinilmeli, normal aktiviteye aşamalı olarak geçmeleri söylenmeli 

ve bu sürecin 1-3 hafta alabileceği hatırlatılmalıdır. Hastaya ikinci günden itibaren banyo 

yapabileceği, ağır kaldırmasının uygun olmadığı (4-6 hafta süre ile), yara yerinin bakımında dikkat 

edilmesi gereken ayrıntılar açıklanmalıdır (American College of Surgeons 2017, Abraham 2007). 

Bu çalışmada laparoskopik kolesistektomi sonrası güncel rehberler doğrultusunda hasta bakımı ve 

hasta eğitimindeki temel konulara yer verilecektir. 
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Elective laparoscopic cholecystectomy is one of the most common daily surgical procedures. 

Approximately 700,000 patients per year in the US require surgical treatment with cholecystectomy. 

Laparoscopic surgery is a minimally invasive approach with a low rate of infection and a short 

hospital stay (Zapf et al.2013,Chung et. al 2005). However, adequate patient information about the 

procedures performed and their understanding by patients may influence the outcome of surgical 

procedure. (Bayraktar & Eroğlu 1995, Karadakovan &Aslan 2014)  The National Quality Form (2010) 

and The Joint Commission (2007) recommend patient education using the interactive training method. 

Even though laparoscopic cholecystectomy is seen a simple procedure ineffective patient education 

can lead to some problems after discharge. Medications, activity, wound care, diet and infection 

indication are the main components of discharge training after laparoscopic cholecystectomy. 

Medications that patients could use after discharge, cognitive strategies for pain management, pain 

killers and appropriate pain medications should be emphasized. Diet, increasing daily activities by 

stages and informing patients that resuming normal activity will take 1-3 weeks are also important 

facts. When to take shower (usually on 2nd day), important facts on the care of surgical incision 

should be explained to the surgical patients using appropriate methods (American College of Surgeons 

2017, Abraham 2007).  This study focuses on patient care and education according to current guidelin. 
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Günümüzde yılda yaklaşık 250 milyon cerrahi girişim uygulanmakta ve bu cerrahi girişimlerin yedi 

milyonunda komplikasyon görülürken, komplikasyonlar sonucunda bir milyon kişide hayatını 

kaybetmektedir. Güvenli cerrahi sorunu bu nedenle küresel bir sorun haline gelmiştir. Cerrahi 

hataların önlemesinde ekip içi iletişim önemli bir yer tutmaktadır. İletişimin en kritik noktalarda 

sürdürüldüğü, cerrahi girişimin başarısını ve hasta güvenliğini olumlu ya da olumsuz yönde etkilediği 

alanlar; ameliyathaneler ve cerrahi kliniklerdir. Uğur ve arkadaşlarının ameliyathane çalışanlarının 

katılımıyla yaptıkları çalışmada ameliyathanede hasta güvenliğini tehdit eden hatalara %59.4 oranında 

iletişim bozukluklarının neden olduğunu saptamışlardır. İletişimin yetersiz olması veya etkili 

iletişimin olmaması bakımın devamlılığında ciddi sorunlara, uygun olmayan tedaviye, hastaya zarar 

verici eylemlere, ekip üyeleri arasında gerginliğe, kaynakların boşa harcanmasına, cerrahi işlemlerin 

ertelenmesine ve cerrahi işlemler sırasında hatalara neden olabilmektedir. 2007 yılında oluşturulan 

2009, 2011 ve 2015’te güncellenerek son halini alan güvenli cerrahi kontrol listesi yanlış hasta, bölge 

ve işlem cerrahisine bağlı malpraktisi, cerrahi alan enfeksiyonlarını, ameliyat programındaki 

beklenmedik gecikmeleri ve operasyon sırasında ameliyathane dışına harcanan zamanı, cerrahi alan 

enfeksiyonlarını azaltmakta; ameliyat öncesi antibiyotiğin zamanında verilmesini, hastaların alerji 

durumlarının erken belirlenmesini sağlamaktadır. Bütün bunlara ek olarak güvenli cerrahi kontrol 

listesi kullanımı ekip işbirliğinin ve iletişiminin artmasına da yardımcı olmaktadır. Güvenli cerrahi 

kontrol listesinin kullanılmaya başlanılması ile iletişim aksaklıklarının neden olduğu tıbbi hatalar 

azalmakta, mortalite ve morbidite oranları düşmektedir. Haynes ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 

güvenli cerrahi kontrol listesinin kullanılmaya başlanılması ile ölüm oranlarının %1.5’den %0.8‘e, 

komplikasyon oranlarının ise % 11’den % 7‘ye gerilediği saptanmıştır. Bu nedenle Kontrol listesi 

sadece kontrol edilmesi gereken öğelerin bir listesi olarak değil, aynı zamanda ameliyathanedeki 

iletişim, takım çalışması, hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti artması için bir araç olarak kabul 

edilmeli ve bu doğrultuda uygulanmalıdır. Anahtar kelimeler: Güvenli cerrahi, Güvenli cerrahi kontrol 

listesi, İletişim, Ekip İletişimi.  
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Today, approximately 250 million surgical interventions are performed per year, seven million of 

these surgical procedures show complications and one million people lose their lives related to these. 

The safe surgical problem has become a global problem. Therefore team communication plays an 

important place in the prevention of surgical errors. Areas in which communication is sustained at the 

most critical points, the success of the surgical procedure and patient safety are positively or 

negatively affected are operating rooms and surgical clinics. Uğur and his colleagues determined in 

the study conducted with the participation of operating room staff that 59.4% of communication errors 

are leading to mistakes that threatened patient safety in the operating theater. Inadequate 

communication or lack of effective communication can lead to serious problems in the continuity of 

care as well as to improper treatment, injurious actions, tension between team members, waste of 

resources, postponement of surgical operations and errors during surgical operations. The latest safe 

surgical check list updated in 2009, 2011 and 2015, which was created in 2007, reduces the incidence 

of surgical malpractice, surgical site infections, unexpected delays in surgery program and time spent 

outside the operating theater, surgical field infections due to wrong patient, pre-operative antibiotic 

administration on time, and early detection of allergy cases in patients. In addition to all these, the use 

of safe surgical checklists also helps to increase team collaboration and communication. Beginning to 

use a safe surgical checklist reduces medical errors, mortality and morbidity rates caused by 

communication problems. In Haynes et al.'s study, the use of safe surgical checklist was found to 

reduce mortality from 1.5% to 0.8% and complication rates from 11% to 7%. For this reason, the 

Checklist should be regarded as a tool not only as a list of items to be checked but also as an 

instrument for increasing the communication, teamwork, patient safety and patient satisfaction in the 

operating room. Key words: Safe surgery, Safe surgery checklist, Communication, Team 

communication  
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Bu olgu sunumunda amaç ameliyat için alınan aydınlatılmış onamlarda dikkat edilmesi gereken 

kurallara ve yapılan etik ihlallere dikkat çekmektir 

Vaka 1: Hastaya ameliyattan bir gün önce hekimin özel muayenesinde hastalığın gidişatı, tedavi 

yöntemleri ve sonuçları hakkında bilgi verilir. Ameliyat öncesi gece serviste nöbetçi asistan hocam 

size hastalığınız ve ameliyatınız hakkında bilgi vermiş. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? diye 

sorar. Hastadan hayır yanıtın aldıktan sonra ameliyat izin formunu imzalatır. Vaka 2: Doktorunun özel 

muayenesinde rutin kontrollerini yaptıran hasta son kontrolünde hekimiyle birlikte sezeryan 

endikasyonu nedeniyle sezeryanla doğuma karar verirler. Hasta ameliyat sabahı hastaneye yatışını 

yaptırır. Hemşire hastanın yaşam bulgularını almak üzere hasta odasına geldiğinde elindeki kağıtların 

imzalanması gerektiğini ileterek hastanın eşinin imzalamasını ister. Hastanın aile yakınları kağıtların 

neden imzalanması gerektiğini sorgulayınca hemşire ameliyat izin kağıdı olduğunu açıklar. Hasta 

yakını ameliyat izninin hastanın kendisinin imzalanması gerektiğini hatırlatınca, hemşire “hasta stresli 

olduğu için eşinden istediğini söyler. Hasta stresli olmadığını izin formlarını kendisi imzalamak 

istediğini belirtiğinde hemşire formları imzalatmadan odadan çıkar. Beş dakika sonra odaya gelerek 

hastadan ameliyat izin formunu imzalatır. Vaka 3. Total troidektomi ve subtotal paratroidektomi 

ameliyatına karar verilen hastaya ameliyattan bir ay önce hekimin özel muayenesinde bilgi verilir, 

ameliyattan 24 saat önce telefonla ameliyatı yapan hekim tarafından aranarak ameliyat öncesi gece aç 

kalması gerektiği ve ameliyat saati hatırlatılır. Ameliyatı yapan hekim, asistanı ve servis hemşiresiyle 

birlikte hastanın odasında son kontrollerini yaptıktan sonra ameliyat öncesi ve sonrası yapılacak 

işlemler ve ameliyat süreci hakkında hatırlatma yaptıktan sonra ameliyat izin formunu imzalatır. Vaka 

4: Septurinoplasti ameliyatı yapılmasına karar verilen hastaya ameliyattan on beş gün önce hekimin 

özel muayenesinde bilgi verilir, ameliyattan 24 saat önce telefonla ameliyatı yapan hekimin asistanı 

tarafından aranarak ameliyat öncesi gece aç kalması gerektiği ve ameliyat saati hatırlatılır. Hasta 

ameliyata gönderilmek üzere hazırlanırken, servis personeli tarafından hastaya ameliyat izin formunun 

imzalatılmadığı fark edilir ve hastadan kağıtları imzalanmasını ister. Hasta formları incelemek 

isteyince ameliyat izin formu olduğunu, imzalaması gerektiğini ve ameliyathaneye geç kaldıklarını 

hatırlatır.  

Bu olgu sunumunda dört farklı vaka sunulmuştur. Birinci vakada aydınlatılmış onam hekimin asistanı 

tarafından alınken ikinci vakada hemşire tarafından hastanın eşinden alınmak istenmiş ancak hasta 

yakınlarının itirazı üzerine hastadan alınmıştır. Üçünü vakada ameliyatı yapan hekim tarafından 

asistanı ve hemşirenin şahitliğinde hastadan bilgilendirilmiş onama alınmıştır. Son vakada ise hasta 

ameliyata gönderilmek üzere sedyeye alınırken aydınlatılmış onam alınmadığı fark edilerek servis 

personeli tarafından aydınlatılmış onam formu imzalatılır. İncelenen dört vakada da hastalardan 

aydınlatılmış onam alınmıştır. Ancak aydınlatılmış onama alınma işlemi sırasında bilginin hastaya 

açıklanması, bilginin hasta tarafından anlaşılması bileşenleri yerine ve onamın gönüllü olması temel 

bileşenlerinin yerine getirilmesine karşılık ikinci vakada hastanın onam vermeye yeterli olması, 

üçüncü ve dördüncü vakada anladığının bilgilendirmeyi yapan tarafından denetlenmesi ve 

yetkilendirme bileşenlerinin yerine getirilmediği saptanmıştır.  

 

 

 



641 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 
P-90 INFORMED CONSENT THROUGH PATIENT’S EYES: CASE REPORT 

 

 
Mevlude KARADAĞ

1 

 
1
Gazi University Faculty Of Health Science Department Of Nursing 

 
This case report aims to highlight the rules that need to be considered in informed consents collected 

before surgeries and draw attention to ethical violations made.  

Case 1: The patient is informed about the course of the disease, treatment methods, and its impacts 

during the special examination of the physician one day before the surgery. The assistant has the 

patient sign the consent form for surgery after receiving ‘no’ requests from the patient. Case 2: The 

patient who has been decided to have cesarean. The patient is hospitalized in the morning of the 

surgery. When the nurse arrives at the patient's room to get the body functions of the patient, s/he says 

that s/he has some documents to be signed and asks the patient’s husband to sign them. When one of 

the patient’s relatives reminds the nurse that the consent form should be signed by the patient herself, 

the nurse says that s/he wanted the spouse to sign the document because the patient was stressed. 

When the patient says she isn’t stressed, and that she wants to sign the consent form herself, and has 

the patient sign the consent form. Case 3: The patient who has been decided to have total 

thyroidectomy and subtotal parathyroidectomy surgery is informed during the special examination of 

the physician one month before the surgery. 24 hours before the surgery, the patient is reminded by the 

surgeon on the phone. After making the final checks in the patient's room with the assistant and the 

service nurse, the surgeon has the patient sign the consent form. Case 4: The patient who has been 

decided to undergo a Septurinoplasty operation is informed 15 days before the surgery during the 

physician's special examination. The patient is reminded 24 hours before the surgery on the phone by 

the assistant of the surgeon who is to perform the operation. While the patient is being prepared for the 

surgery, the service staff notices that the patient has not signed the consent form yet and requests the 

patient to sign the form.  

Informed consents were obtained from the patients in all four cases studied. Although the functions 

such as informing the patient about the process and the comprehension of the information by the 

patient were achieved during the informed consent collection process, and the basic requirement that 

the consent must be voluntary was fulfilled, it was determined that such requisites as the competence 

of the patient to give consent in the second case, the verification of the patient's comprehension of the 

information by the informant in the third and fourth cases, and the authorization requisites were not 

fulfilled.  

Though the informed consents were obtained in written form, in the first, second and fourth cases, it 

was determined that the informed consents were not taken in the presence of a witness, and that they 

were not taken by the physician who would perform the operation, and finally, it was concluded that 

there were ethical violations in three cases. 

Aydınlatılmış onamaların yazılı olarak alınmasına karşılık birinci, ikinci ve dördüncü vakalarda ise 

tanık huzurunda yapılmadığı ve müdahaleyi yapan hekim tarafından alınmadığı tespit edilmiş olup üç 

vakada etik ihlaller yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Cerrahi hastalarının sağlığını korumak ve sürdürmek için hastaların yeterli beslenmesi gerekir. Cerrahi 

hemşireleri, holistik bakım rolleriyle hastaların yeterli beslenmesinin sağlanmasında önemli bir yere 

sahiptir. Bu araştırma, cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin cerrahi hastalarının beslenmesine ilişkin 

bilgi, tutum ve uygulamalarını belirlemek amacıyla yapıldı.  

Araştırma Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi cerrahi 

birimlerde Haziran-Ekim 2014 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın örneklemini, araştırmanın 

yapıldığı hastanelerin cerrahi kliniklerinde görev yapan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 252 

hemşire oluşturdu. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 

cerrahi hemşirelerinin sosyodemografik özelliklerine ilişkin sorularla, cerrahi hemşirelerinin 

beslenmeye ilişkin bilgilerini, tutumlarını ve uygulamalarını değerlendiren toplam dört bölüm, 48 

sorudan oluşan ve uzman görüşü alınan anket formu kullanıldı. Veriler; bilgisayar ortamına işlenerek 

sayı, yüzde, ortalama, KolmogrovSmirnov, Shapiro-Wilk, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri, 

Cronbach’s α ve Spearmanrankkorelasyon analizleriyle değerlendirildi. 

Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamasının 32.51±6.88 olduğu, %65,9’unun cerrahi hastasında 

beslenmeye yönelik eğitim aldığı, hemşirelerin bilgi düzeyi puanının 39.39, tutum puanının 42.94 

olduğu, hemşirelerin %63,9’unun bilgi düzeyinin “iyi” düzeyde olduğu saptandı. Hemşirelerin yaş ve 

çalışma yılı yükseldikçe bilgi puanlarının arttığı, eğitim alan hemşirelerde tutum puanlarının daha 

yüksek olduğu ve bilgi düzeyi puanı arttıkça tutum puanlarının da arttığı saptandı. Hemşirelerin 

%44.8’inin kliniğe yatan tüm hastalara beslenme tanılamasını yaptıkları, %85.7’sinin bir hastanın 

yeterli beslenmediğini düşündüklerinde doktora bildirdikleri, %66.7’sinin beslenme yönünden risk 

grubunda olan hastalar için yeterli zaman ayırdıkları, %71.8’i hastaların beslenme durumunu 

“beslenme tanılaması yapıp, diyetisyen ve doktorla çalışarak” yönettikleri saptandı. 

Araştırma sonucunda cerrahi hemşirelerinin beslenmeye ilişkin bilgi düzeyi puanları arttıkça tutum 

puanlarının da arttığı saptandı. Bu doğrultuda, hastanelerde cerrahi hastasında beslenmenin önemi ve 

hastalardaki sonuçları hakkında hizmet içi eğitimler planlanması ve hastaların beslenme durumlarının 

değerlendirilmesini kapsayan standartlar geliştirilmesi önerilir. 
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In order to protect and prolong the lives of surgery patients, adequate nutrition is necessary, and 

surgery nurses, with their holistic care roles, are an important part of ensuring this. The aim of this 

study was to determine the knowledge, attitudes and practice of nurses working in surgery units 

regarding the nutrition of surgery patients. 

The study was conducted between June and October 2014 in the surgery units of Dokuz Eylül 

University Hospital and Ege University Medical Faculty Hospital. The study sample was composed of 

252 nurses who were working in the surgery clinics of these hospitals and who agreed to take part in 

the research. The questionnaire used to collect data was developed by the researchers after 

consultation with experts, and consisted of 48 questions in four sections on the nurses’ 

sociodemographic characteristics and their knowledge, attitudes and practice with regard to nutrititon. 

Data was expressed numerically and as percentages and means, and processed by computer using 

Kolmogrov Smirnov, Shapiro-Wilk, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests, and Cronbach’s α and 

Spearman rank correlation analyses. 

The mean age of the nurses participating in the study was 32.51±6.88 years; 65.9% had received 

training on the nutrition of surgery patients; their knowledge level score was 39.39, their attitude score 

was 42.94, and 63.9% of them had a knowledge level of “good”. As the nurses’ age and years of work 

increased, their knowledge scores also increased; the attitude scores of nurses who had received 

training were higher, and as knowledge level scores increased, attitude scores also increased. It was 

found that 44.8% of the nurses had carried out nutrition identification of all the patients in the clinic, 

85.7% had reported to a doctor when they thought a patient was in adequately nourished, 66.7% had 

devoted sufficient time to patients in the nutritionally at-risk group, and 71.8% had managed patients’ 

nutrition by “making a nutrition identification and working with the dietician and the doctor”. 

As a result of thestudy, it wasfoundthat as thescores of surgerynurses on knowledge of 

nutritionincreased, theirattitudescoresalsoincreased. Therefore, it is recommendedthat in-service 

training on theimportance of nutrition in surgerypatients in hospitalsanditsresultsshould be planned, 

andthatstandardsshould be developedtocovertheassessment of thenutritionalstatus of patients. 
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Bedene uygulanan değişiklikler (vücut sanatı), eski toplumlardan köken alarak günümüze kadar 

ulaşmaktadır. Günümüzde en sık uygulanan vücut sanatı çeşitleri; piercing ve dövme uygulamalarıdır. 

Hemşireler dövme ve piercinge sahip bir bireye bakım verirken komplikasyonların izlenmesi, 

önlenmesi, erken tanı ve tedavisi hakkında eğitim yapmalıdırlar. Ayrıca dövme ve piercing uygulayan 

bireylerin farklı kültürel yapısı ve bakış açıları olması, hemşirelerin bu hastalara verdiği bakımı ve 

tutum ve davranışlarını etkileyebileceği belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin dövme ve 

piercing uygulamalarına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesidir. 

Tanımlayıcı türde olan bu çalışma bir vakıf üniversitesi hastanesinde çalışan hemşirelerle Ağustos-

Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir ve 161 hemşireye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri, 

literatürden yararlanılarak oluşturulan soru formu ve dövme ve piercing uygulamaları hakkında bilgi, 

tutum ve davranışları belirlemeyi içeren anket soruları yer almaktadır. Soru formu, hastanede çalışan 

ve araştırmaya katılmayı kabul eden hemşirelere elden dağıtılıp toplanarak uygulanmıştır. Araştırma 

için üniversitenin Araştırma Kurulu ve Etik Kurulu’ndan, hastanenin başhekimliğinden ve 

çalışanlardan gerekli izinler alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package For Social 

Science (SPSS 21 for Windows) paket programı ve nicel yöntem kullanılacaktır. 

Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 24.45, %85.1’i kadın, %61.5’i üniversite mezunu, %44.1’i 

servis hemşiresi olup, %72.7’si aile ile birlikte yaşamakta, %60.9’unun geliri giderine eşit, mesleğinde 

çalışma süresi 3.18±3.75’dir. Hemşirelerin çoğunun dövme/piercing yaptırmayı düşündüğü, 

%16.1’inin dövme/piercinge sahip olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin %58.4’ü iyi görünme ve 

hissetme isteği, %42.9’u moda trendlerini takip etme, %38.5’i önemli bir hayat olayını belirtme ve 

%27.3’ü bedenin iç yansıması olarak düşünme nedeniyle dövme/piercing uygulandığını 

düşünmektedir. Hemşirelerin %64’ü dövme/piercing hakkında bilgi sahibi olduğunu, %87.6’sı 

dövme/piercing uygulamalarının risklerini bildiğini, hemşirelerin çoğu dövme/piercing uygulanan 

ortamın steril ve hijyenik şartlarda profesyonel kişi tarafından yapılması gerektiğini ifade etmiştir. 

Hemşirelerin dövme/piercing komplikasyonlarını bilme durumları incelendiğinde en çok; enfeksiyon 

(%95), alerjik reaksiyon (%84.5), akut ağrı (%72), kan yoluyla bulaşan enfeksiyon (%71.4), delinmiş 

bölge çevresinde travma (%52.8), yüzeyel sinir hasarı (%50.9), yara izi ve keloid oluşumu (%49.7) ve 

vücudun takıyı veya dövme pigmentini reddetmesi (%46.6)’nin bilindiği görülmüştür. Hemşirelerin 

%62.1’i bakım verdiği hastalarda dövme/piercing ile karşılaştığını, yalnızca 4 hemşire tutum ve 

davranışlarının değiştiğini ifade etmiştir. Hemşirelerin %60.9’u dövme/piercinge sahip bir hastaya 

planlanan cerrahi girişim/işlem öncesinde özel bir hazırlık sürecinin gerekmediğini, %85.1’i 

dövme/piercing uygulamasının tedavi ve bakıma engel oluşturmadığını, %52.8’i dövme/piercing 

hakkında bilgilerinin kısmen yeterli olduğunu belirtmiş, hemşirelerin çoğu dövme/piercing 

uygulamalarının kişisel bir tercih olduğunu ifade etmiştir. 

Bu çalışmada hemşirelerin dövme ve piercing uygulamalarının komplikasyonlarını bildikleri, fakat 

bakım sürecinde karşılaştıklarında gerekli önlemleri alma konusunda farkındalıklarının olmadığı, 

dövme/piercinge sahip hastaya karşı olumlu tutum ve davranışlar sergiledikleri belirlenmiştir. 
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Body modifications (body arts) dates back from ancient societies as a root to present days. Today, 

mostly practiced types of body arts are piercings and tattoo. Nurses must be provided with training on 

preventing complications, early diagnosis and treatment while they are taking care of a person with 

tattoo/piercings. In addition, it is stated that individuals who apply tattoos and piercings have different 

cultural structure and perspectives, nurses can affect the care and attitude of these patients.. This study 

aims to define knowledge, attitude and behaviour of nurses towards tattoo and piercings applications. 

This descriptive study was conducted between August and September 2017 with nurses in a private 

university hospital. We were able to reach 161 subjects. Data of this research includes a question form 

based on the literature, and questionnaires which are aimed to determine the knowledge, attitudes and 

behaviours towards tattoo and piercings applications. The question forms are personally handed to and 

received from the nurses who work in the hospital and accept to attend to the research. The necessary 

approvals were obtained. The data were evaluated with the SPSS 21 for Windows. 

The distribution of our subjects as follows: The mean age was 24.45; %85.1 women; %61.5 university 

graduates; %41.1 service nurses; %72.7 live with their parents; %60.9 income equals to outcome; the 

working duration in the profession 3.18±3.75. It was found that most nurses think to get 

tattoo/piercings, and that %16.1 of the nurses already have tattoo/piercings. For the reason to apply 

tattoo or piercing, %58.4 enhancing how they look and feel; %42.9 following fashion trends; %38.5 

demarcating an important life event and %27.3 reflection of the inside of the body. %64 of the nurses 

stated that they have information about tattoo/piercings, %87.6 of the nurses stated that they were 

aware of the risks of tattoo/piercings applications; most of the nurses stated the tattoo/piercings 

applications must be operated by professionals in a sterilized and hygienic environments. The 

complications the nurses know which were caused by tattoo/piercings applications were infections 

(%95), allergic reactions (%84.5), acute pain (%72), bloodborne infections (%71.4), trauma around the 

pierced site (%52.8), superficial nerve damage (%50.9), scarring and keloid formation (%49.7), and 

rejection of the tattoo/piercings (%46.6). %62.1 of the nurses stated they had given care to a 

tattooed/pierced person; only 4 nurses enounced their attitudes and behaviours changed. %60.9 of the 

nurses stated there was no need of a special preparation before a surgical operation for a patient with 

tattoo/piercings; %85.1 denoted that tattoo and piercings applications create no obstacles in treatments 

and care; %52.8 expressed their knowledge about tattoo/piercings was partly sufficient; and most of 

the nurses reported that tattoo and piercings applications were personal choices. 

In this study, it is put forward that nurses are aware of the complications of tattoo/piercings 

applications, but they have no sufficient information about taking necessary measures when they 

encounter it in a care process; and that they show positive attitudes and behaviours towards a patient 

with tattoo/piercings. 
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Bu araştırma hemşirelerin fiziksel tespit edicilerin kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve uygulamalarını 

incelemek amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın evrenini, 13 Mart-30 Haziran 2017 tarihleri arasında bir üniversite 

hastanesinin cerrahi kliniklerinde çalışan hemşireler oluşturdu. Araştırma örneklemine ise bu tarihler 

arasında cerrahi kliniklerde çalışan, araştırmaya katılmaya gönüllü 125 hemşire dahil edildi. Verilerin 

toplanmasında, literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel özellikler, iş ve 

çalışma ortamı ve fiziksel tespite ilişkin 6 sorudan oluşan Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hemşirelerin 

Fiziksel Tespitlere İlişkin Bilgi Düzeyi, Tutum ve Uygulamaları Ölçeği ile toplandı. Kaya ve 

arkadaşları tarafından Türk toplumuna uyarlanan ölçekte bilgi düzeyini belirlemek amacıyla 11 soru, 

hemşirelerin tutumlarını değerlendirmek amacıyla 12 soru ve uygulamalarını değerlendirmek amacıyla 

da 14 soru yer almaktadır. Veriler hemşirelerle yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Araştırmanın 

yürütülebilmesi için bir üniversitenin Bilimsel Etik Kurul’dan yazılı izin alındı. Araştırma kapsamına 

alınan hemşirelere ise araştırmanın amacı ve uygulama yöntemi hakkında gerekli açıklamalar 

yapıldıktan sonra sözel ve yazılı onamları alındı. Veriler, SPSS for Windows 18.0 paket programında 

sayı, yüzde ve ortalamalar kullanılarak değerlendirildi. 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin %75.2’sinin 30-34 yaş grubunda, % 84.8’inin kadın, % 

68.0’ının fiziksel tespit uygulamasına ilişkin bilgi aldığı, % 52.0’ının gerektiğinde hastalara fiziksel 

tespit uyguladığı saptandı. Hemşirelerin fiziksel kısıtlama kullanımına ilişkin bilgi puan ortalaması 

6.43±2.83, tutum puanı ortalaması 33.42±5.80 ve uygulama puanı ortalaması 33.44±5.70 olarak 

bulundu. 

Sonuç olarak, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit kullanımına ilişkin bilgi puan 

ortalamasının orta düzeyde olduğu, tutum puan ortalamasının ve uygulama puan ortalamasının ise 

olumlu düzeyde olduğu belirlendi. Hemşirelerin fiziksel tespit uygulamalarına ilişkin bilgi, tutum ve 

uygulamalarının değerlendirilmesi ve bu konuda hizmet içi eğitim programlarının uygulanması yararlı 

olacaktır. 
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This study was conducted to examine the knowledge, attitudes and practices of nurses regarding the 

use of physical restraints. 

The universe of the descriptive study was consist of nurses working in surgical clinics of a university 

hospital from March 13th to June 30th, 2017. The study sample included 125 volunteer nurses 

working in surgical clinics between the dates. In the collection of data, a descriptive information form 

consisting of 6 questions including information about personal characteristics, work and working 

environment and physical restraint developed by the researchers in the direction of the literature and 

Levels of Knowledge, Attitudes and Practices of Staff Regarding Physical Restraints Questionnaire 

were collected. In order to determine the knowledge level on the scale adapted to the Turkish society 

by Kaya and colleagues, 11 questions, 12 questions in order to evaluate the attitudes of the nurses and 

14 questions in order to evaluate their applications are included. The data were collected by face-to-

face interviews with nurses. Written permission was obtained from the Scientific Ethics Board of a 

university for the study to be carried out. Verbal and written approvals were obtained from the nurses 

who were included in the research after the necessary explanations were made about the purpose of the 

research and the method of application. The data were evaluated using the numbers, percentages and 

averages in the SPSS for Windows 18.0 package program. 

It was determined that 75.2% of the nurses included in the study were in the age group of 30-34, 

84.8% of them were female, 68.0% of them were informed about physical restraint application and 

52.0% of the nurses detected physical restraint when needed. The mean score of knowledge on 

physical restraint of the nurses was 6.43 ± 2.83, mean score of attitude 33.42 ± 5.80 and mean score of 

practice 33.44 ± 5.70.As a result, it was determined that the average knowledge score of nurses 

working in surgical clinics regarding the use of physical restraints was moderate, and the average of 

attitude score and practice score were positive. It will be useful to evaluate the knowledge, attitudes 

and practices of nurses about physical restraint practices and to implement in-service training 

programs in this respect. 
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Bu araştırma, hemşirelerin malnütrisyon ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını incelemek amacıyla 

1995 ile 2017 (mayıs ayına kadar) yılları arasında yapılmış araştırmaların incelenmesiyle yapılmış, 

sistematik eşleşme türünde bir kayıt araştırmasıdır. Araştırmada , Mayıs 2017’ de PubMed, Scopus, 

Google Akademik üzerinden sırayla, ‘malnutrition’, ‘malnutrition nurse’ ve “hemşirelerin 

malnütrisyon ile ilgili bilgi ve tutumları” anahtar kelimeleri girilerek son 22 yıl içinde bu konuda 

yayınlanmış olan 144 makale çalışmasının taranması şeklinde çalışmalar incelenmiştir. Araştırmaların 

%72 (n=13) ‘inin örneklem grubunu hemşire, %17 (n=3)’ ini hastalar, %11 (n=2)’ inin bakıcı, 

diyetisyen ve doktor olduğu, % 67 (n=12)’ inin tanımlayıcı, %22 (n=4) kesitsel, %6 (n=1)’ sının vaka 

kontrol, %6 (n=1)’ sının randomize çalışma dizaynı olduğu , çalışmaların %78’ inin (n=14) 

malnütrisyon bilgi düzeyi anketi, %11 ‘inin kom g anketi, %6 ‘ sının (n=1) geriatrik ölçeği, %6’ sında 

(n=1) subjektif ve biyokimyasal ölçümler kullanıldığı saptanmıştır. Araştırmaların grubu 

incelendiğinde ise %44’ ü (n=8) beslenme sorunu olan yaşlı hastalar, %39’u (n=7) beslenme sorunu 

olan hastalar, % 11 (n=2)’ i normal hastalar, %6 (n=1) ‘sının çocuk hastalar olduğu, araştırmaların 

çıkan sonuçlara göre dağılımda ise hemşirelerin %66,7 ‘ sinin bilgi düzeylerinin düşük, %27,8’ inin 

(n=5) bilgi düzeyi yüksek ve hemşire yardımcılarının da %5,6 (n=1)’ sının bilgi düzeyleri düşük 

bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: ‘malnutrition nurse’, ‘malnutrition’, bilgi ve tutum  
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This research is a systematic matching type registry survey conducted between 1995 and 2017 to 

examine the knowledge, attitudes and behaviors of nurses about malnutrition. In May 2017, the 

keywords 'malnutrition', 'malnutrition', and 'knowledge and attitudes about malnutrition of nurses' 

were entered in order from PubMed, Scopus and Google Academic in May 2017, and the son scans 

144 articles published in this subject in 22 years. studies have been examined. It was found that 72% 

(n = 13) of the study were nurses, 17% (n = 3) ini patients, 11% (n = 2) were carers, dietitians and 

doctors and 67% (N = 14) malnutrition knowledge level of 6% (n = 1), 6% (n = 1) (n = 1) and 6% (n = 

1), respectively. When the characteristics of the study were examined, the knowledge was high in 11% 

(n = 2) normal patients, in 6% (n = 7), in 27.8% (n = 5) and in nursing assistants in 5.6% knowledge 

level of 66.7% of nurses is low and knowledge level of 27.8% of nurses is low in terms of health and 

safety. Key words: 'malnutrition nursing', 'malnutrition', information and care 
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Bu çalışma hemşirelerin sağlık kaydı kullanımı ve teknolojiye karşı tutumunu incelemek amacıyla 

yapıldı. 

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın verileri 11-22 Eylül 2017 tarihleri arasında toplandı. Çalışmanın 

evrenini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi 

kliniğinde çalışan 48 hemşire oluşturdu. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 

42 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında ilgili literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından 

geliştirilen soru formu kullanıldı. Bu form hemşirelerin sosyo-demografik verilerinin belirlenmesinin 

yanı sıra sağlık kayıtları kullanımı ve teknolojik tutum ölçeğini içeren toplam 59 sorudan oluştu. 

Teknolojiye karşı tutum ölçeği “teknolojiyi benimseme”, “teknoloji ve gelişme”, “teknolojiyi izleme”, 

teknoloji ve yönetim”, “teknoloji korkusu”, “teknoloji ve internet”, “teknolojiye güven”, ”teknoloji ve 

karamsarlık”, “teknoloji kullanımı” olmak üzere 9 alt boyuttan oluşmaktadır. Soru formu hemşirelere 

verilerek uygun oldukları bir zamanda doldurmaları istendi. Veri toplama formunun doldurulması 

hemşirelerin yaklaşık 3-5 dakikalarını aldı. Araştırmanın yapılabilmesi için Ege Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulundan ve ilgili hastanenin idari birimlerinden yazılı 

izin alındı. Uygulama öncesi hemşirelere araştırmaya ilişkin bilgi verilerek kendilerinden sözlü izin 

alındı. Elde edilen veriler SPSS 16.0 versiyon (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) istatistik programında 

kodlandı. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde betimleyici analizler (sayı, yüzde, ortalama) ve 

ki-kare analizi kullanıldı. Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin yaş ortalaması 29.33±3.00, çalışma 

süreleri 5.97±2.78 yıldır. Hemşirelerin tamamı sağlık kaydını kullandığını, %81’i sağlık sektöründe 

elektronik sağlık kaydının gerekli olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %54.7’si 

kağıt üzerindeki kayıt yöntemleri yerine elektronik kayıt kullanıldığında hastaya verilen bakım 

kalitesinin, %38.1’i hastaların yaşam kalitesinin, %52.4’ü hemşirelerin bedensel yükünün, %54.8’i 

hemşirelerin genel iş yükünün arttığını belirtmiştir. Teknolojiye karşı tutum ölçeğinin alt boyutlarının 

puan ortalaması teknolojiyi benimseme 25.14±5.27 (olumlu tutum), teknoloji ve gelişme 17.09±2.60 

(olumlu tutum), teknoloji ve yönetim 13.83±2.20 (olumlu tutum), teknoloji ve internet 15.28±3.00 

(olumlu tutum), teknolojiyi izleme 17.09±3.27 (nötr tutum), teknoloji korkusu 11.64±3.07 (nötr 

tutum), teknolojiye güven 9.47±1.81 (nötr tutum), teknoloji ve karamsarlık 9.33±1.70 (nötr tutum), 

teknoloji kullanımı 6.61±1.79 (nötr tutum)’dur. Teknolojiye karşı tutum ölçeğinin puan ortalaması 

125.47±15.89 (ölçeğin 5 alt boyutunda olumlu, 4 alt boyutunda nötr tutum) (min.67, maks:154)’dur. 

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin, teknolojiye karşı, teknolojiyi benimseme, teknoloji ve 

gelişme, teknoloji ve yönetim, teknoloji ve internet alt boyutlarında olumlu bir tutum; teknolojiyi 

izleme, teknoloji korkusu, teknolojiye güven, teknoloji ve karamsarlık, teknoloji kullanımı”na karşı 

kararsız (nötr) bir tutum içinde oldukları, sağlık kaydı kullanımı ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğu 

belirlendi. Hemşireler nötr tutumda oldukları konularda olumlu tutumlar sergilemeleri yönünde gerekli 

etkinliklere (eğitim gibi) yer verilmelidir. 
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This study was performed with the aim of investigating nurses health recording usage and attitudes 

towards technology. 

The data for this descriptive study was collected between September 11 and 22, 2017. The study 

population consisted of 48 nurses working in the Ege University Hospital Anesthesiology intensive 

care unit (ICU). The study sample consisted of 42 nurses who agreed to participate in the study. For 

data collection, a questionnaire form developed by researchers in accordance with the related 

literature, was used this included a total of 59 questions to determine the nurses sociodemographic 

data as well as health record usage and “The Attitudes Towards Technology Scale”. The Attitudes 

towards Technology Scale comprised of 9 sub-dimensions including "technology adoptive", 

"technology and development", "technology monitoring", "technology and management", "technology 

fear", "technology and internet", "technology trust", "technology and pessimism" and "technology 

use”. The questionnaires were given to the nurses and they were asked to fill in the form at a 

convenient time. Completing the survey took approximately 3-5 minutes. Before the study was 

conducted the study was approved by the Ege University Health Scienences Scientific Research and 

Publication Ethics Committee. In addition, the nurses were informed about the details of the study and 

verbal consent was obtained from the nurses. The data was analyzed using the SPSS 16.0 software 

program. For data analysis descriptive statistics (number, percentage, and mean) and chi-square tests 

were used.  

The average age of the nurses included in the study was 29.33±3.00 and the nurses average length of 

service in the profession was 5.97±2.78 years. All nurses stated that they use a health record and 81% 

stated that an electronic health record is necessary in the healthcare sector. 54.7% of the nurses 

participating in the survey stated that the quality of the care given to the patient when electronic 

registration was used instead of the recording methods on paper. 38.1% of the nurses stated that 

electronic registration increased patients quality of life. 52.4% of the nurses indicated that electronic 

registration increased their physical burden. Technology adoptive 25.14±5.27 (positive attitude), 

technology and development 17.09±2.60 (positive attitude), technology and management 13.83±2.20 

(positive attitude), technology and internet 15.28 ± 3.00 (positive attitude), technological monitoring 

17.09±3.27 (neutral attitude), technology fear 11.64±3.07 (neutral attitude), technology trust 

9.47±1.81 (neutral attitude), technology and pessimism 9.33±1.70 (neutral attitude), technology use 

6.61±1.79 (neutral attitude). The average score of the attitude scale against technology was 

125.47±15.89 (positive in 5 subscales and neutral in 4 subscales) (min.67, max:154). It was 

determined that the nurses included in the research were in a positive attitude in the sub-dimensions of 

"against technology", "adoption of technology", "technology and development", "technology and 

management" and "technology and internet". It has been determined that there is an unstable (neutral) 

attitude towards "technological monitoring", "technology fear", "technology trust" and "technology 

and pessimism". It was determined that opinions about the use of health registration were positive. 

Nurses should be provided with the necessary activities (such as education) in order to exhibit positive 

attitudes in matters that they are neutral. 
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P-96   HEMŞİRELİK 2. VE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE SCRUB VE SİRKÜLE 

HEMŞİRENİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN BİLGİ 

DÜZEYİNDEKİ DEĞİŞİMİN BELİRLENMESİ 
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Çalışma, cerrahi hemşireliği hastalıkları dersini alan ve bir yıl önce alan sınıflara arasında scrub ve 

sirküle hemşirenin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgi düzeyindeki değişimin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır.  

Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı nitelikteki araştırmanın evren ve örneklemini Bir sağlık 

yüksekokulunda öğrenim gören 2. ve 3.sınıf öğrencilerinin tümü, örneklemini ise bu öğrenciler 

arasından araştırmaya katılmayı kabul eden 132 öğrenci oluşturmuştur. 1. sınıflar henüz cerrahi dersini 

almadığından, 4. sınıflar araştırmanın amacı dışında kaldığından araştırma dışı bırakılmıştır. Veriler, 

sosyodemografik özellikler ile scrub ve sirküle hemşirenin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin 

ifadeleri içeren içeren “Genel bilgi formu” aracılığı toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 programında, 

yüzdelikler, ortalamalar ve t testi kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Olguların%50’i 2. Sınıfta, %50’si 3.sınıfta öğrenim görmektedir. Yaş ortalaması 21.26±2.01 olan 

olguların %81.8’i kadındır. Olguların%99.2’si bekardır. Olguların %75’inin gelir durumu orta 

düzeyindedir. Olguların %12.1’i sağlık meslek lisesi mezunudur. Olguların %15.2’si 2.kez , %1.5’i 

3.kez cerrahi hemşireliği dersi almıştır. Olguların %72’si ameliyathanede staj yapmıştır. Olguların 

%9.1’inin ailesinde ameliyathane hemşiresi olan birey vardır. Olguların %70.5’i mezun olduğunda 

ameliyathanede çalışmak istemektedir. Bunların %81.7’siscrub hemşire, %18.3’ü sirküle hemşire 

olarak çalışmak istemektedir.Olguların %33.3’ü daha spesifik olduğu, %18.2’si daha bağımsız olduğu 

için ameliyathane hemşiresi olmak istemektedir. Olguların %12.1’i kan yoluyla bulaşan hastalık riski 

yüksek olduğu , %11.4’ü varis oluşma riski fazla olduğu için ameliyathane hemşiresi olmak 

istememektedir. Olgulara scrub hemşiresinin görev-yetki ve sorunlulukları sorulduğunda; en fazla 

doğru bilinen “ameliyat sırasında steril alan içinde çalışmak” (%87.1), “steril alanın korunmasına 

yönelik aseptik teknikleri uygulamak ve bulaşmayı (kontaminasyon) önlemek için gerekli önlemleri 

almak” (%87.1) ile “cerrahi işlem süresince ekipte yer almak” (%87.1); en fazla yanlış bilinen 

“Ameliyat sonrası malzemelerin temizlenmesini, sayılmasını, listeye uygun şekilde hazırlanmasını, 

steril edilmesini ve kullanıma hazır bulundurulmasını sağlamak”(%20.5)’tır,“işlem sonrası tüm 

aletleri, kompresler ve tamponları dolaşıcı hemşire ile birlikte saymak ve kaydetmek”(%18.2)’tir. 

Olgulara sirkülehemşirenin görev-yetki ve sorunlulukları sorulduğunda; en fazla doğru bilinen “hasta 

için güvenli ve konforlu çevre sağlamada ekibi gözleyerek yardımcı olmak” (%84.8); en fazla yanlış 

bilinen “hastanın endişesini azaltmak için psikolojik destek sağlamak” (%23.5)’tır. Olguların scrub ve 

sirküle hemşirenin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin verdikleri doğru cevap sayısı ortalama 

18.81±5.05; scrub ve sirküle hemşirenin görev yetki ve sorumluluklarının hemşirelik yönetmeliğinde 

yer alıp almadığına ilişkin doğru cevap sayısı ortalama 16.44±7.58’dir. Scrub ve sirküle hemşirenin 

görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin verilen doğru cevap sayısı 3. sınıflarda 2.sınıflara göre anlamlı 

fark yaratacak şekilde daha yüksektir (p<0.05).Görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin yasada yer alıp 

almadığına ilişkin bilgi düzeyinde farklılık bulunmamıştır (p>0.05).  

Sonuç: Öğrencilerininscrub ve sirküle hemşirenin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin bilgi düzeyi 

istenen düzeyde değildir. Staj sonrası geçen süre 3. Sınıflarda daha fazladır ve geçen süreye bağlı 

olarak bilgi düzeyinin azaldığı düşünülmektedir. Bu durumun öğrencilerin ameliyathanede çok kısa 

süre uygulama yapmasına bağlı olabileceği düşünüldüğünden, bilgi düzeyini arttırmak için 

ameliyathane staj süreninin arttırılması önerilmiştir.  



653 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 
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The study was conducted in order to determine the change inthe level of knowledge about 

duties,authorities and responsibilities ofscrub and circulating nurse among the students who are taking 

thecourse of SurgicalNursingDiseases and who took it one yearbefore.  

The universe and sample of the descriptive and comparative study is constituted by all ofthe 2ndand 

3rd yearstudents studying at a healthcollege,their sampleby132 students among them who agreedto 

join theresearch.Asthe first graders haven't taken the surgicalcourse yet,andthe4th graders are outside 

the purpose ofthe research,they are excluded from the study.The data were collected through 

a"General InformationForm"which includes socio-demographic characteristicsand statements 

relatingto theduties,authorities andresponsibilities ofscrub andcirculating nurse.Thedata were 

evaluated inthe SPSS 22.0program by using percentages,averages andt test.  

50%of the cases are studying in the second grade,and 50%are in the third grade.81.8%ofthe cases with 

a meanageof 21.26±2.01are females.99.2%of the cases are single.The income status of75%of the cases 

is in the middle level.12.1%of thecases graduated from medical vocational highschool.15.2%of 

thecases took thecourse ofsurgical nursing twiceand 1.5%took threetimes.72%of the cases had an 

internship inthe operating room.Inthe 9.1%of the cases,there is an individual in an operatingroom 

nursing.70.5%of the cases want to work in anoperating room when they graduate. 81.7%ofthem want 

towork as a scrub nurse and18.3%want to work as a circulating nurse.33.3%of the cases want tobe a 

surgical nurse because it is more specific and18.2%ofthem prefer it because it seems more 

independent12.1%of the cases don't want tobe a surgical nurse because they have a high riskof blood-

borne disease and11.4%don't prefer it since there is a high risk of having varicose.When the cases are 

asked about the duties-authorities andresponsibilities ofthe scrub nurse;whatis most correctly known 

is"working in a sterile environment during an operation"(87.1%),"applying aseptic techniques 

toprotect sterile space and taking the necessary precautions to prevent contamination"(87.1%) and 

"taking part in the team during the surgical procedure"(87.1%);whatis incorrectly known most 

is"cleaning thematerials,counting and preparing them properly according to thelist,sterilizing them and 

thus making them readyto use after operation"(20.5%),"Counting and recording all 

instruments,compresses and buffers afterthe procedure withthe traveling nurse(p.18.2%).When the 

cases are asked about theduties-authority and responsibilities ofthe circulating nurse, what is most 

correctly known is"tohelp patients have a safe and comfortable environment by observing the 

operating group"(84.8%);what'smost incorrectly known is"to provide psychological support to reduce 

the anxiety ofthe patient" (23.5%).The average numberof correct responses ofthe cases tothe 

duties,authorities andresponsibilities ofscrub and circulatingnurses is18.81±5.05;the average number 

ofcorrect responsesregarding whether theduties,authorities and responsibilities of a 

scrubandcirculating nurse are included inthe nursingdirective is16.44±7.58on average.Thenumberof 

correct response concerning theduties,authorities and responsibilities of scrub andcirculating nurse 

ismeaningfully higher inthe 3rdgradestudents than inthe 2ndgraders.Nodifference was found in their 

levelof knowledge regarding whether ornot the duties,authorities and responsibilties ofthese nurses are 

included inthe legislation(p<0.05).  

The knowledge level ofthe students about theduties,authorities and responsibilitiesof scrub 

andcirculating nurse isn't at thedesired level.The periodafter the internship is longer inthe 3rdgrade 

students and it's thought that the levelof knowledge is decreasing depending on the passing time.Since 

it's thought thatthis situation maybe dueto the factthat students practice very briefly inthe 

operatingroom, it'ssuggested toincrease theperiodof internship in operatingroom to increase the 

levelofknowledge. 
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Ağrı ve ağrı yönetimi özellikle cerrahi alanında öncelikli bir konu olup, hemşirelik literatüründe en 

çok yayın yapılan konulardan biridir. Bu çalışmanın amacı; Web of Science veri tabanında bulunan 

ağrı ve hemşirelik konularındaki araştırma makalelerinin bilimetrik yaklaşım ve tekniklerle 

incelenmesidir. Ağrı ve ağrı yönetimi konusunda çalışılmış bilimetrik bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Bu bağlamda çalışmanın ilgili literatüre farklı bir bakış getireceği düşünülmektedir. 

Ağrı ve ağrı yönetimi kapsamında, Web of Science veri tabanında bulunan 3,765 araştırma makalesi 

bilimetrik yöntemlerle analiz edilmiştir. Veriler 1-15 Ağustos 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Web of Science veri tabanında “hemşirelik” kategorisi altında 187,338 adet araştırma makalesi, 

editöre mektup, tartışma makalesi ve derlemeye ulaşılmıştır. Yayınlanan makalelerden araştırma 

makalesi olanların oranı %56.57’dir (n=105.957). Bunlar arasında başlığında “ağrı” ve “hemşirelik” 

sözcükleri geçen 3,765 araştırma makalesi, bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Yayınlar yıllara göre 

artmakta olup, en fazla yayın 2015 yılında üretilmiştir. Başlığında “ağrı” ve “hemşirelik” kelimelerini 

içeren çalışmaların Web of Science kategorilerine göre en çok onkoloji (n=369; %9.80) alanında 

olduğu görülmektedir. Ardından sırasıyla pediatric, kadın hastalıkları ve doğum, geriatri, sağlık bakım 

hizmeti, kardiyovasküler sistem, ortopedi, acil tıp alanları gelmektedir. Anahtar kelimelerin yıllara 

göre dağılımı incelendiğinde, 2008 yıllarında “ağrı yönetimi”, “ağrı ve çocuk çalışmaları” 

ağırlıktayken; ilerleyen yıllarda “demans”, “palyatif bakım”, “kanserde ağrı” çalışmaları ön plana 

çıkmaktadır. Ürettiği makalelerle literatüre en fazla katkı sağlayan ilk üç yazar Miaskowski (n= 34), 

Vehvilainen-Julkunen (n=26) ve Pietila’dır (n=21). Çalışmalarına en fazla atıf alan ilk üç yazar ise 

Miaskowski (n=801), Herr (n=550) ve Ferrell’dir (n=539). Çalışmalar en fazla Pain Management 

Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Clinical Nursing, International Journal of Nursing 

Studies ve Cancer Nursing dergilerinde yayınlanmıştır. Ülkeler boyutunda en fazla katkı veren ülke 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olup, Türkiye yedinci sırada yer almaktadır. Dünya sıralamasında 

bu alanda en fazla katkı sunan ilk üç üniversite University Sao Paulo (Brezilya), University of 

California (ABD), University of Pennsylvania (ABD) şeklindedir. Ağrı ve hemşirelik alanında 

Türkiye’den yapılan katkı incelendiğinde; ilk üç sırada Ege Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve 

Atatürk Üniversitesi’nin yer aldığı görülmektedir. Anahtar kelime dağılımında; “yaşam kalitesi”, 

“anksiyete”, “stres”, “çocuk ve bulantı” kelimelerinde yoğunlaşma gözlenmiştir. 

Bu çalışma; hemşirelikte ağrı çalışmalarının yıllara göre anahtar kelime dağılımlarını, alana en çok 

katkı sağlayan ülkeleri, üniversiteleri ve yazarları, yayın yapan dergileri ve bu alanda araştırmacıların 

okumayı tercih ettikleri ve referans verdikleri yayınları analitik ve görsel tekniklerle ortaya koymuştur. 

Ağrı yönetimi hakkında yapılan çalışmaların genellikle farmakolojik çalışmalara ve bakıma; son 
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yıllardaki yayınların ise kanser ve yaşlılar üzerine odaklandığı görülmüştür. Bu eğilimde yaşlı 

sayısının ve kanser oranın gittikçe artmasının etkili olduğu düşünülebilir ve bu öngörü ile gelecekte 

araştırmalara konu olabilir. Bilimetrik çalışmaların en önemli katkılarından biri de, kullandığı veri 

analizi teknikleri ile ilgili literatürdeki mevcut durum üzerinden, gelecekteki çalışmalarda 

araştırılabilecek potansiyel örüntüler hakkında bazı ipuçları da sunabilmesidir. Anahtar Kelime: Ağrı, 

Ağrı yönetimi, Bilimetri, Hemşirelik  
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“Pain” and “pain management” concepts are the most prevalent topics in the nursing literature 

especially in the field of surgery. The aim of this study is to examine the research articles on pain and 

nursing issues in the Web of Science database through a scientometric approach. Working in this 

context is thought to bring a different perspective to the relevant literature. 

In the context of this study, 3,765 research articles in the Web of Science database were analyzed 

using scientometric techniques. The data were collected between 1 and 15 August 2017. 

In the Web of Science database, 187,338 research articles, editorial letters, discussion articles and 

compilations were obtained under the "nursing" category. The rate of those who published research 

articles was 56.57% (n=105,957). Among them, 3,765 research articles on the subject "pain" and 

"nursing" were taken into consideration. Publications have been increasing by years, with the most 

publication being produced in 2015. Studies that include the words "pain" and "nursing" in the title 

appear to be mostly in the field of oncology (n=369; 9.80%) in Web of Science categories. Then 

comes pediatric, obstetrics and gynechology, geriatrics, health care services, cardiovascular system, 

orthopedics, emergency medicine, respectively. When the distribution of key words by years is 

examined, in 2008, research on “pain management”, “pain and child studies” were published more, 

whereas in the following years, dementia, palliative care and pain in cancer were frequently observed. 

The first three authors who contributed most to the related literature were Miaskowski (n=34), 

Vehvilainen-Julkunen (n=26) and Pietila (n=21). Miaskowski (n=801), Herr (n=550) and Ferrell 

(n=539) were the most cited writers in the study. The studies were mostly published in the papers of 

Pain Management Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Clinical Nursing, International 

Journal of Nursing Studies and Cancer Nursing. United States of America (USA) is the most 

productive country and Turkey is in the seventh place. The top three universities that make the most 

contribution to this area in the world rank are University Sao Paulo (Brazil), University of California 

(USA), and University of Pennsylvania (USA). When the contribution made in Turkey in the field of 

pain and nursing is examined; it is seen that Ege University, Istanbul University and Atatürk 

University took place in the first three places. In keyword distribution; a concentration has been found 

in “quality of life”, “anxiety”, “stress”, “child” and “nausea” words. 

Studies on pain management have generally focused on pharmacological studies and diagnosis, and 

especially the recent publications have concentrated on cancer and senescence. This tendency may be 

thought to be due to the increasing number of elderly people and the rate of cancer, and this may be 

the subject of research in the future with this prediction. In this context, one of the most important 

contributions of the scientometric studies is to be able to present some clues about the potential 

patterns in the related literature that can be explored in future studies. Keywords: Pain, Pain 

management, Scientometrics, Nursing  
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Bilimetri, akademik yayın performansını değerlendirmek için kullanılan analitik yaklaşımlardan 

birisidir. Hemşirelik alanında da bilimsel çalışmaların eğilimini ve mevcut performansını 

değerlendirmek amacıyla bilimetrik çalışmalara rastlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; 

Türkiye’deki hemşire akademisyenlerin Web of Science (WoS) veri tabanı üzerindeki yayınlanmış 

araştırma makalelerinin bilimetrik olarak incelenmesidir.   

Çalışmada Türkiye’deki YÖKAKADEMİK üzerinde hemşirelik alanında bilgilerine erişilebilen tüm 

akademisyenler için, WoS ve YÖKAKADEMİK veri tabanlarından akademisyen ve yayın bilgileri 

toplanmış ve araştırmacılar tarafından üretilen çeşitli yazılımlar ile veriler örtüştürülerek analizlere 

veri olabilecek yapı kurgulanmıştır. Bu amaçla, webometri yaklaşımıyla farklı kanallarda gelen veriler 

Oracle ortamında bir veri tabanına toplanmıştır. Analiz araçları olarak SPSS programı, Vosviewer, 

Oracle Veri Tabanı, Microsoft Excel, VB Script, Php Programlama Dili, SQL, RapidMiner Studio ve 

java ortamında kodlanmış hiyerarşik örtük ağaç analizi (HLTA) prosedürü kullanılmıştır. 

Çalışmada 2017 Nisan ayına kadar WoS’da indekslenen 2602 araştırma makalesi incelenmiştir. 

Veriler 10 Nisan-15 Mayıs 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. 1404 hemşire akademisyenin kayıtlı 

olduğu veri tabanında, atıf ortalaması 4.67, toplam atıf sayısı 10016 olup, h-indeksi=35’dir. Anabilim 

dallarına göre akademisyen sayıları incelendiğinde, %16 ile kadın hastalıkları ve doğum hemşireliği 

ilk sırada yer almaktadır. Kadro ve yayın sayısı oranına göre, en büyük değere sahip kurum Ege 

Üniversitesi’dir. En fazla uluslararası çalışma yapmış kurum Dokuz Eylül Üniversitesi; en fazla fonlu 

çalışmaya sahip kurum ise İstanbul Üniversitesi olarak belirlenmiştir. Atıf sayısı, sayfa sayısı, verilen 

referans ve en fazla yayın indirilme sayısına sahip (U1/U5) üniversite ise Koç Üniversitesi’dir. 

Akademisyenlerin yayınları yıllara göre artmakla birlikte 2013-2014 yıllarında akademisyenlerin 

yayın sayısında %24.92’lük bir düşüş söz konusu olmuştur. Hemşire akademisyenlerin %48’i 

doktorlarla, %12’si hemşirelerle yayın yapmıştır. Ayrıca, yayınlarının %3.67’sinin (n=339) yabancı 

yazarlı olduğu görülmektedir. Akademisyenlerin çalışmalarını en fazla yayınladıkları ilk dört dergi 

sırasıyla, Journal of Clinical Nursing (n=157), Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (n=144) ve 

Healthmed’dir (n=103). Çalışmaların kelime yoğunluğu ve birbiriyle ilişkisi açısından incelendiğinde; 

akademisyenlerin en çok tercih ettiği kelimeler, “yaşama kalitesi” (n=148), “hemşirelik” (n=113), 

“depresyon” (n=102), “geçerlilik” (n=82), “hemşirelik öğrencileri” (n=85), “meme kanseri” (n=94), 

“kanser” (n=89), “güvenirlilik” (n=82), “enxiety” (n=85) şeklindedir. HLTA uygulamasıyla, 

yayınlanan çalışmaların çoğunlukla eğitim, yaşlı bakımı ve kanser üzerinde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Hemşire akademisyenlerin ünvanlara göre yayın sayısı ve atıf sayısı arasında istatiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p=0.00). Ayrıca Avrupa Birliği ve Bilimsel Araştırma 

Projesi desteğinin varlığına göre, yayın sayısı ve atıf sayısı arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (p=0.00). 
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Bu araştırma Türk hemşire akademisyenlerin uluslararası yayın performansı için yayın yaptıkları 

dergiler, yararlandıkları fonlar, uluslararası çalışmaları birlikte yürüttükleri ülkeler vb bilgileri 

sunmaktadır. Ayrıca hemşire akademisyenlerin anabilim dallarına, çalıştıkları kurum özelliklerine ve 

unvanlara göre yayınları değerlendirilmiştir. Bu tür çalışmalar, akademisyenler, üniversiteler veya 

ülkeler arasında karşılaştırmalı analizler yapılmasına olanak sağlaması açısından değer taşımaktadır. 

Keywords: Hemşirelik Araştırmaları, Bilimetri, Türk Hemşire Akademisyenler  
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P-98  SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCH ARTICLES IN NURSING: 

THE CASE OF TURKEY 
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The aim of this study is to investigate the published research articles on the Web of Science (WoS) 

database regarding Turkish nursing academicians through scientometrics 

In the study, all of the available information of academicians and publications in the scope of this 

study were gathered from the WoS and YÖKAKADEMİK databases; and then, using webometry 

approach, researchers developed a particular data platform and specific algorithms for integrating the 

data for the further analyses.  

In the study, 2602 research articles were examined by 1404 academics indexed in WoS until April 

2017. The data were collected between 10 April and 15 May 2017. In the database where 1404 nurse 

academics are registered, the citation average of the nurse academicians is 4.67, the total number of 

citations is 10016, and the h-index is 35. According to the branches in the nursing area, obstetrics and 

gynecology nursing ranks first with 16%. The institution having the highest number of staff and the 

highest number of publications is Ege University. Dokuz Eylül University has the highest frequency in 

the number of studies conducted via international collaborations; Istanbul University is the top 

university where the funded studies have been carried out. Even if there is an increasing trend in the 

number of publications over the years, in the period of 2013-2014 this performance decreased by 

24.92%. 48.0% of nurse academicians published articles with doctors, and 12% published articles with 

nurses. It is also seen that 3.67% (n = 339) of the articles were written with authors from different 

countries. The first four mostly preferred journals are Journal of Clinical Nursing (n = 157), Asian 

Pacific Journal of Cancer Prevention (n = 144) and Healthmed (n = 103). When the densities and 

associations among the keywords are examined, one can see that the most preferred ones are “quality 

of life” (n=148), “nurses” (n=113), “depression” (n=102), “validity” (n=82), “nursing students” 

(n=85), “breast cancer” (n=94), “cancer” (n=89), “reliability” (n=82), “anxiety” (n=85). With the help 

of HLTA implementation, focus of the studies were investigated and it was revealed that the 

academicians were interested in the research on education, illegitimate care, and cancer, relatively 

more than other topics. It was determined that there was a statistically significant difference between 

the number of citations and the number of articles according to the titles of nurse academicians (p = 

0.00). Moreover, the difference between the number of citations and the number of articles was found 

to be statistically significant (p = 0.00), with respect to the existence of support by the European Union 

and the Scientific Research Project. 

This research provided information about journals published by Turkish nurse academicians for 

international publications performance, funds they used, countries where they conducted international 

studies together, etc. besides, the publications of nurse academicians were evaluated according to their 

educational branches, institutional characteristics and titles they have studied. Such studies are 

valuable in enabling comparative analyzes between academics, universities or countries. Keywords: 

Nursing Researches, Scientometrics, Turkish Nurse Academician  
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 P-99  HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YAPTIKLARI 

HASTANELERDE EDİNDİKLERİ KLİNİK UYGULAMA DENEYİMLERİ İLE 

İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin staj yaptıkları hastanelerde edindikleri klinik 

uygulama deneyimleri ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi amacı ile karşılaştırmalı ve tanımlayıcı 

olarak planlandı. 

Araştırmanın evrenini; 20 Mart-25 Mayıs 2011 tarihleri arasında bir üniversitenin Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği Dersi klinik uygulama stajına çıkan 70 öğrenci, araştırmanın örneklemini ise belirlenen 

tarihler arasında staj sorumluluğunu yerine getiren, ulaşılabilen ve gönüllü 58 öğrenci oluşturdu. 

Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan öğrenci tanıtım formu ve staj yaptıkları hastaneler ile 

ilgili görüşlerini (öğrencinin kendisine, öğretim elemanına, sağlık ekibine ve uygulama alanına 

yönelik görüşleri) değerlendirme formları aracılığıyla toplandı. Araştırmadan elde edilen veriler IBM 

SPSS Statistics Version 20 paket programı ile analiz edildi. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve 

Pearson Chi-Square testi kullanıldı.   

Öğrencilerin; %32,8’inin hemşireliği sevdiği için seçtiği, %72,4’ünün hemşirelik eğitiminden 

memnun olduğu, %87,9’unun 3-4 dönemdir klinik uygulama stajına çıktığı; öğrencilerin staj yaptıkları 

hastanelerde edindikleri klinik uygulama deneyimleri ile ilgili, tıp fakültesinde staj yapan öğrencilerin; 

kendileri, sağlık ekibi ve uygulama alanına yönelik görüşlerinin olumlu olup, istatistiksel olarak 

anlamlılık gösterdiği (p<0,05), öğretim elemanına yönelik görüşlerinin ise istatistiksel olarak anlamlı 

olmamakla birlikte (p<0,05) devlet hastanesine göre daha olumlu olduğu saptandı. 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi klinik uygulama stajına çıkan öğrencilerin tıp fakültesi 

hastanesine ilişkin klinik uygulama görüşlerinin devlet hastanesine göre olumlu olduğu, öğretim 

elemanına yönelik görüşlerinin ise, tıp fakültesi hastanesinde daha olumlu olmakla birlikte, her iki 

hastanede de beklenen düzeyde olmadığı belirlenmiş olup, ileriki ders dönemlerinde öğrencilerin 

klinik uygulama deneyimleri sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin düzenlemelerin yapılması 

gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Hemşirelik bölümü, öğrenci hemşire, klinik uygulama  
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P-99  AN ANALYSIS OF NURSING STUDENTS’ OPINIONS ON THEIR CLINICAL 

PRACTICE EXPERIENCE ACQUIRED IN HOSPITALS DURING INTERNSHIP 
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This comparative and descriptive study aimed to analyze nursing students’ opinions on their clinical 

practice experience acquired in hospitals during internship. 

Study population comprised 70 clinical practice internship students for the medical surgical nursing 

course at a university. Study sample included 58 volunteer and accessible students who interned 

between March 20 and May 25, 2011. Data were collected using a student information form and 

assessment forms on students’ opinions about the hospitals of their internships, themselves, 

instructors, health care team, or practice area; and were analyzed using frequencies and Pearson’s Chi-

Square test in the IBM SPSS Statistics Version 20 package. 

Among the students, 32.8% selected nursing because they liked, 72.4% were satisfied with nursing 

education, and 87.9% did clinical practice internship for three or four semesters. Students doing 

internships in a medical faculty had more positive opinions on healthcare team and area of practice, 

which was statistically significant (p<0.05). Moreover, they had more positive opinions on instructors 

than those in a public hospital, which was not statistically significant (p>0.05). 

Clinical practice internship students had more positive opinions on medical faculties compared with 

public hospitals. The positive opinion rate on instructors was higher for medical faculties than for 

public hospitals, still being insufficient for both hospitals. Arrangements should be made in future 

semesters regarding the issues that students encountered during clinical practice. Keywords: 

Department of nursing, nursing student, clinical practice 
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P-100   HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE STANDARDİZE HASTA 

KULLANIMI:SİSTEMATİK İNCELEME 
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Hemşirelik öğrencilerinin beceri öğretimi sınıfta başlayıp klinik uygulamayla devam eden bir süreci 

kapsar. Bu eğitim sürecinde Standardize hasta kullanımı geleneksel öğretim yöntemlerine alternatif 

olan bir yaklaşımdır. Standardize hasta kullanımı sınıfla klinik arasındaki engeli kaldırarak, öğrencinin 

gerçek klinik ortama gitmeden önce sınıf ortamında gerçekçi bir klinik öğrenme deneyimini yaşayarak 

öğrenmesine katkı sağlamaktadır. Amaç: Bu sistematik inceleme, hemşirelik eğitiminde standardize 

hasta kullanımının sonuçlarını değerlendiren çalışmaları sistematik olarak incelemek amacıyla 

planlanmıştır.  

Çalışmanın evrenini Aralık 2014 -Nisan 2015 tarihinde “CINAHL Plus”, “Medline”, “Health Source: 

Nurse/Academic Edition( EBSCO host)” “Sciences Direct “ veri tabanları ile “Google Scholar” 

kaynaklarından taranarak ulaşılan 573 makale oluşturmuştur. İnceleme “Simulated Patients”, 

Standardized Patients”,“ “nursing education” ,“Simulated Patients in nursing” ve “Standardized 

Patients in nursing” anahtar kelimeleriyle son on yılda yayınlanmış (Ocak 2005- Nisan 2015), yayın 

dili Türkçe ya da İngilizce olan ve tam metni bulunan makaleler seçilmiştir. Bu makalelerden 

araştırma kriterlerini karşılayan toplam 23 çalışma incelemenin örneklemini oluşturmuştur. 

Hemşirelik eğitiminde standardize hasta kullanımına ilişkin çalışmaların sistematik incelemesi, bilişsel 

becerileri ve psikomotor becerileri değerlendiren araştırmalar olarak iki grup altında 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen makalelerde deneysel, yarı deneysel ve tanımlayıcı ve mix 

araştırma tasarımlarının kullanıldığı saptanmıştır. Araştırmaların 8’inde, iletişim becerilerinin 

kazandırılmasında standardize hasta ile eğitimin etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 7 araştırmada da 

standardize hasta ile eğitimden sonra öğrencilerin, memnuniyeti, öz etkililik ve öz güven düzeylerinde 

artma saptanmıştır. Öğrenciler standardize hasta ile çalışmayı gerçekçi vaka sunumu nedeniyle yararlı 

ve olumlu deneyim olarak algılamışlardır. 

Hemşirelik eğitiminde standardize hasta ile çalışma pahalı ve zaman alıcı bir eğitim yöntemi olmasına 

karşın öğrenciye iletişim ve motor becerilerinin kazandırmasının yanı sıra öğrenci memnuniyeti, öz 

etkililik ve öz güvenin de gelişmesine katkı sağlayan bir öğrenme yöntemi olduğu görülmektedir. 
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P-100  USE OF STANDARDIZED PATIENT IN NURSING EDUCATION: A 

SYSTEMATIC REVIEW 
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Nursing students’ education begins in the classroom prior to clinical training. The use of standardized 

patient during the education process is an alternative to traditional teaching methods. By enhancing the 

interaction between classroom and clinics, standardized patients in nursing education may contribute 

to the learning process by providing a realistic clinical learning experience in the classroom prior to 

actual clinical education. This systematic review was intended to investigate the studies that have 

evaluated the outcomes of standardized patient use in nursing education.  

A literature review was conducted by searching the databases of “CINAHL Plus”, “Medline”, “Health 

Source: Nurse/Academic Edition ( EBSCO host)”, “Sciences Direct“ and “Google Scholar” through 

573 articles. Articles were selected from a pile of full text studies that were written in Turkish or 

English, released in the last decade (January, 2015 – April, 2015) and found by entering the keywords 

of “simulated patients”, “standardized patients”, “nursing education”, “simulated patients in nursing” 

and “standardized patients in nursing”. Of these studies, 23 matching the research criteria were 

included in this study. A systematic review was carried out according to the recommendations of the 

Cochrane Collaboration 

The selected studies were divided into two groups of which one group evaluated the cognitive abilities 

and the other evaluated the psychomotor skills of the students. Selected articles were assigned to be 

used in experimental, quasi-experimental, descriptive and mixed research designs. In 8 of the studies, 

it has been determined that training with a standardized patient helps students to acquire 

communication skills. In addition, 7 of the studies reported an increase in students’ satisfaction, self-

efficacy, and self-confidence levels after training with a standardized patient. Students evaluated the 

use of standardized patient in nursing education as a beneficial and positive experience as it provides a 

realistic case presentation 

Although training with standardized patients in nursing education can be expensive and time 

consuming, it is considered an effective teaching method that contributes to students’ satisfaction, self-

efficacy and self-confidence, and improves their communication and motor skills. 
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P-101    HEMŞİRELİK NASIL GÖRÜNÜR OLUR? 
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Günümüzde çok yoğun çalışma koşullarına rağmen, hasta ile en çok vakit geçiren olmasına rağmen 

ülkemizde hemşirelerin henüz hak ettiği saygınlığı göremediği bilinmektedir. Bu çalışma hemşireliğin 

nasıl görünür olabileceği ile ilgili görüşleri değerlendirmek amacıyla yapıldı. 

Çalışmamız Nitel derinlemesine görüşme yöntemi olarak planlanlandı . Diyarbakır ilinde bir sağlık 

meslek lisesinin hemşirelik kökenli meslek dersi öğretmenleri ile derinlemesine görüşme yöntemi 

kullanılarak yapıldı. Demoğrafik özellikleri içeren yarı yapılandırılmış form ile görüşme yazılı not 

tutularak kaydedildi. Yapılan görüşmeler sonucunda; hemşire kökenli meslek dersi öğretmenlerinin 

daha önceki hastane deneyimlerine dayanarak cevap verdikleri görüldü.Görüşmelerde hemşirelerin 

empati ile davranmasının, hastalar ağrı acı çekerken ilgisiz davranmamasını, dinlemesini, işlem 

yaparken açıklama yapmasının, güler yüzlü olmasını görünürlüğünü artıracağı ifade edildi.Yine 

görüşmede hemşirelerin hastalara ismi ile hitap etmesi, işinin ehli olması, konuşurken göz teması 

kurmasının, işlem yaparken izin istemesinin, onlara yeterli zaman ayırmasının kendilerini değerli 

hissettirdiğini güven duygusunu artırdığı ifade edildi. Hemşirelerin uyguladıkları bakımın kaliteli 

olması ve kanıt temelli olmasının görünürlüğü artıracağı ifade edildi. 

Öğretmenlerin perspektifinden; insanın samimi ve içtenliğinin ifadesinde göz teması, güler yüzlülüğü, 

hastalara ismi ile hitap edilmesi önemsendiğinin göstergesi olması nedeniyle güvenli bir iletişim 

oluşturmaktadır. Hemşirelere eğitimleri içerisinde duygusal ve sosyal zekalarını geliştirecek ders 

müfredatlarının eklenmesinin görünürlüğünü artıracak davranışların gelişimi için yararlı olacağı ve 

hemşirelik bakımında kanıt temelli uygulamaların artırılmasının görünürlüğü artıracağı 

düşünülmektedir. 
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P-101 HOW IS NURSING VISIBLE? 
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Despite the extreme working conditions today, it is known that nurses in our country do not yet see the 

respect they deserve, even though it is the most time spent with the patient. This study was conducted 

to evaluate the views of how nursing may be visible.Our study was planned as a qualitative in-depth 

interview method. In-depth interview with a nursing-based vocational teacher in a health profession in 

Diyarbakır province. A semi-structured form with demographic characteristics was recorded with a 

written note. As a result of the interviews; nurses 'vocational course teachers responded based on their 

previous hospital experience. It was stated that the nurses' behaviors with empathy in the interviews 

would increase the visibility of the patients being unrelated while suffering pain, listening and making 

explanations while they were in operation. it was stated that it is the people who are at work, that they 

make eye contact when they talk, they do not want permission while they are doing it, they have 

increased their sense of trust that they give them enough time to spend their time. It was expressed that 

the nurses 'care would be of high quality and would increase the visibility of being evidence-based. It 

is a safe communication because the expression of the sincerity and sincerity of the person is the sign 

of the importance of addressing the eye contact, the smiling face, the disease name. It is thought that 

the addition of course curriculums to improve nurses' emotional and social intelligence in their 

training will be useful for the development of behaviors that will enhance the visibility and increase 

the visibility of evidence-based practices in nursing care. 
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Bu araştırma; hemşirelik öğrencilerinde organ bağışına yönelik verilen eğitimin organ bağışı ile ilgili 

bilgi ve tutumları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır.  

Araştırmanın evreni bir ilde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesinin hemşirelik bölümü öğrencilerinden 

oluşmaktadır. Örneklem sınıflara göre kullanılan ölçeğin ortalama ve satandart sapmasına göre 152 

olarak hesaplanmış ve her sınıftan tabakalı olarak seçilen 152 kişi ile çalışma tamamlanmıştır. 

Verilerin toplanmasında literatür taranarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ve Organ 

Bağışı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubundaki öğrenciler belirlendikten sonra öğrencilere 

soru formları uygulanmış, araştırmacı tarafından uygun saatleri belirlenerek 30’ar kişilik sınıflara göre 

ayrılmış gruplara 80 dakikalık eğitimler verilmiştir. Eğitimlerden 1 ay sonra öğrencilere formlar tekrar 

uygulanmıştır. Çalışma öncesi etik kurul izni, akademik kurul izni kurum izni ve çalışmaya 

katılanlardan sözlü ve yazılı onam alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde Mcnemar testi, Paired T 

testi ve Spearman korelasyon katsayıları kullanılmıştır.  

Çalışmamızda öğrencilerin yaş ortalaması 21.28±1.36 olup, %82.2’si kadınlardan oluşmaktadır. 

Öğrencilerin %66.4’ü il merkezinde yaşamakta, %77’si çekirdek aile yapısında ve %94.7’sinin 

yakınlarında organ nakli ihtiyacı olmadığı saptanmıştır. Çalışma öncesinde öğrencilerin %58.6’sının 

organ bağışı hakkında bilgisi olduğu, bu bilgiyi %40.8’inin okuldan aldığı, %92.1’inin aldıkları 

eğitimi yetersiz bulduğu ve % 93.4’ünün organ nakli hakkında bilgi düzeylerini yetersiz gördükleri 

tespit edilmiştir. Öğrencilerin %88.8’i müslüman olduğunu ve %95.4’ü “islam dininde organ bağışının 

yasak olmadığını” düşündüklerini belirtmişlerdir. Çalışmamızda organ bağışı tutum ölçeğinden organ 

bağışına yönelik pozitif tutum puan ortalamaları eğitim öncesinde 101.77±11.91 iken eğitim 

sonrasında 105.92±7.87’ye yükselmiştir. Organ bağışına yönelik negatif tutum puan ortalaması 

89.07±15.94’ten 76.11±14.94’e, ölçeğin alt başlıklarından tıbbi olarak ihmal edilme korkusu puan 

ortalaması 45.75±8.84’ten 38.18±8.02’ye ve bedensel yaralanma korkusu puan ortalamaları ise 

43.32±8.63’den 37.75±8.34’e eğitim sonrasında düşmüştür. Puanlar arasında oluşan fark hepsinde 

anlamlı olarak bulunmuştur (p<0.05).  

Çalışmamıza katılan öğrencilerin eğitim sonrasında bilgi düzeylerinin arttığı ve organ bağışına yönelik 

tutumlarının olumlu yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Organ bağışına yönelik eğitimlerin okul 

programlarında ve sosyal medyada artırılması ile birlikte tüm bireylerin organ bağışına ilişkin 

tutumlarının etkileneceği düşünülmektedir. 
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The aim of this study is determine the effect of education on nursing students' organ donation on their 

knowledge and attitudes about organ donation. This study is a semi- experimental research.  

The universe of the study consists of students from the nursing department of the Faculty of Health 

Sciences. The sample size was calculated as 152 according to the mean and the standard deviation of 

the scale used for the classes and the study was completed with 152 people selected stratified in each 

class. In the collection of the data, the literature was reviewed and the questionnaire prepared by the 

researcher and the Organ Donation Attitude Scale were used. After students in the study group were 

identified, questionnaires were applied to the students, appropriate times were determined by the 

researcher and 80 minute training sessions were given to the groups separated according to the class of 

30 people. The forms were reapplied to the students one month after the training. The pre-study ethics 

committee consent, the academic council, the consent of the institution, and the verbal and written 

consent of the participants were obtained McNemar test, Paired T test and Spearman correlation 

coefficients were used in the statistical analysis of the data. 

The mean age of the students in our study was 21.28 ± 1.36 and 82.2% of them were female. It was 

determined that 66.4% of the students live in the center of the province, 77% are in the nuclear family 

structure and 94.7% do not need organ transplantation. It was established that 58.6% of the students 

had knowledge about organ donation, 40.8% of them learned this at school, 92.1% of them had 

insufficient education and 93.4% of them had insufficient information about organ transplantation. 

88.8% of the students pointed out that they were Muslims and 95.4% specified that they thought 

"organ donation in Islamic religion is not forbidden". In our study, the mean score of positive attitude 

toward organ donation from the Organ Donation Attitude Scale increased from 101.77 ± 11.91 before 

training to 105.92 ± 7.87 after training. The negative attitude average score for organ donation 

dropped from 89.07 ± 15.94 to 76.11 ± 14.94, the mean score of fear of medical neglect from 

subscales of scale dropped 38.18 ± 8.02 from 45.75 ± 8.84 and the mean score of fear of physical 

injury dropped from 43.32 ± 8.63 to 37.75 ± 8.34 after training. The difference between the scores was 

found to be significant (p <0.05).  

It was determined that the knowledge level of the students who participated in our study increased 

after the training and their attitudes towards organ donation were positively affected. It is thought that 

all individuals' attitudes towards organ donation will be affected in a positive manner by increasing of 

trainings toeards organ donation in school programmes and the social media. 
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Günümüzde eğitim ortamlarında, öğretim sürecinin her aşamasında farklı öğretim teknolojileri 

kullanılmaktadır. Eğitim yöntem ve stratejilerinin önemli bir grubunu, bilgisayar destekli eğitim, 

simülasyon ve uzaktan eğitim yaklaşımları oluşturmaktadır. Bilgisayar destekli eğitim (web tabanlı) 

bilgi ve beceri eğitimi öğrencinin istediği yerde ve zamanda, istediği sıklıkta tekrar yaparak bilgi ve 

beceriyi öğrenmesini sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin ameliyat öncesi ve sonrası 

hasta bakım yönetimini öğrenmesinde bilgisayar destekli eğitim tekniğinin bilgi-beceri-klinik 

uygulama-klinik karar verme üzerine etkisini incelemektir. 

Araştırma deneysel ve randomize kontrollü araştırma tasarımına uygun olup çift körleme 

yürütülmüştür. Randomizasyon için Researh Randomizer Programı kullanılmıştır. Çalışma 2016-2017 

öğretim yılı bahar döneminde ikinci sınıf olan 305 öğrenci ile yapılmıştır. Çalışma da web tabanlı 

eğitim sistemi oluşturulmuştur. Web tabanlı eğitim akıllı telefon (mobil) üzerinden de ulaşılmaktadır. 

Web eğitim içeriği: Ameliyat öncesi ve sonrası hasta bakım yönetimi bilgi- kavrama- karar verme 

adımlarını içeren olgulara odaklı olarak hazırlanmıştır. Uygulama öncesi deney ve kontrol grubuna 

aynı cerrahi ders sunumlar/materyalleri verilmiştir. Deney grubuna web tabanlı eğitime ulaşabilmeleri 

için eğitim yapılmıştır. Web ve mobil destekli eğitim klinik uygulama süresince kullanmıştır. 

Çalışmada “Ameliyat öncesi ve sonrası hasta bakımı bilişsel düzey değerlendirme testi”, “Ameliyat 

öncesi ve sonrası bakım yönetimindeki becerilerin kontrol listesi”, “Hemşirelikte Klinik Karar Verme 

Ölçeği (HKKVÖ)”,”Hemşirelik Öğrencisi Klinik Performans Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. 

Etik kurul ve kurum izni alınmıştır. 

Öğrencilerin deney ve kontrol grubu arasında tanımlayıcı özellikler açısından istatistiksel olarak bir 

fark yoktur (p>0.05). Öğrencilerin web tabanlı eğitim sonrası bilgi düzeyi, klinik uygulama 

değerlendirmesi ve klinik karar verme toplam ve alt boyutları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark 

yoktur (p>0.05). Ameliyat öncesi beceri testinde; “Hastanın ameliyathaneye giderken dosyalarını ve 

profilaktik antibiyotiğini kontrol etmeli”, “Ameliyathaneye gitmeden Cerrahi kontrol listesi (ameliyat 

öncesi/klinik bölümünü) doldurması/kontrol etmeli” maddelerinde istatiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmıştır. Ayrıca ameliyat sonrası beceri testinde; “Ameliyat yara yerini gözlemlemeli maddesinde 

deney ve kontrol grubu arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Öğrencilerin %54.72’si 

mobil üzerinden ortalama 8 dakika 41 saniye web tabanlı eğitim sistemine giriş yapmışlardır. 

Web tabanlı (mobil destekli) eğitim içeriğinin video olması ulaşılabilir olması ve tekrarlı izlenebilir 

olması ile öğrencilerin ameliyat öncesi ve sonrası becerilerini etkilemiş olabilir. Ameliyat olan hasta 

bakımı hakkında hazırlanan web eğitim hemşirelik müfredatında kullanılabilir. 

 

 

 

 

 



669 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 

 

 
P-103  THE INFLUENCE OF WEB BASED EDUCATION ON KNOWLEDGE, 

SKILL, CLINICAL PRACTICE AND CLINICAL DECISION IN NURSING 

STUDENTS; RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 

 

 
Aylin DURMAZ EDEER

1
, Fatma VURAL

1
, Hale TURHAN DAMAR

1
, Kübra YASAK

1
, 

Muhammet DAMAR
1 

 
1
Dokuz Eylul University 

 
At the present time educational environments, different instructional technologies are used at every 

stage of the teaching process. An important group of training methods and strategies are computer 

assisted training, simulation and distance education approaches. Computer-aided training (web-based) 

knowledge and skills training enables the learner to learn knowledge and skills by doing it again and 

again at the desired time and place. The purpose of this study is; The purpose of this study is to 

investigate the effect of computer assisted education technique on knowledge-skills-clinical practice-

clinical decision-making in learning patient management before and after surgery. 

The study was designed for experimental and randomized controlled study design and double blinded. 

The Researh Randomizer Program is used for randomization. The study was conducted with 305 

students who are second year students in the spring semester of 2016-2017 academic year. The study 

also established a web based education system. Web-based training is also available via smartphone 

(mobile). Web training content: Pre- and post-operative patient care management is focused on events 

involving knowledge-understanding-decision-making. The same surgical course presentations / 

materials were given to the experimental group and the control group before the experiment. The 

experiment group was trained to achieve web based training. Web and mobile assisted training was 

used during clinical practice. "Pre-and post-operative patient care cognitive level assessment test”, 

"Pre-and post-operative care management checklist”, “Clinical Decision Making in Nursing Scale” 

and "Nursing Student Clinical Performance Evaluation Scale" were used in the study. Ethics 

committee and institutional permission were obtained. 

There was no statistically significant difference between the experimental and control groups in terms 

of descriptive characteristics (p> 0.05). There was no statistically significant difference between 

students' knowledge level after web based education, clinical application evaluation and clinical 

decision making total and sub-dimensions (p> 0.05). In pre-operative skill test; A statistically 

significant difference was found in "the patient should check his / her files and prophylactic antibiotics 

when going to the operating room", "fill out / check the surgical checklist (preoperative / clinical 

department) without going to the operating room”. In the post-operative skill test; "There was a 

statistically significant difference between the experimental and control groups in the surgical wound 

site observation. 54.72% of the students entered the web based education system on the mobile for an 

average of 8 minutes and 41 seconds. 

Web-based (mobile-supported) training content may be affected by pre-and post-operative skills of 

students as video is accessible and repeatable. The web training on surgical patient care can be used in 

the nursing curriculum. 
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Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin ağrı ve ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin bilgi düzeylerini 

belirlemek amacıyla karşılaştırmalı-tanımlayıcı olarak planlandı. 

Araştırmanın evrenini, bir üniversitenin hemşirelik bölümünde ikinci ve dördüncü sınıfta okuyan 142 

öğrenci, araştırma örneklemini ise, 24-28 Mayıs 2010 tarihleri arasında, çalışmaya katılmaya gönüllü 

120 öğrenci oluşturdu. Veriler soru formu aracılığıyla toplandı. Araştırmacılar tarafından literatür 

kaynaklarından yararlanılarak oluşturulan soru formunda, ağrı ve ameliyat sonrası ağrı yönetimine 

ilişkin toplam 32 soru bulunmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ortalama, Mann 

Whitney U Testi ve Ki-Kare analizi kullanıldı. 

Öğrencilerin %42,5’i ağrı hakkında genel bilgilere ilişkin soruları, %65,8’i ağrı değerlendirmesine 

ilişkin soruları, %55’i ağrı tedavisine ilişkin soruları ve %37,5’i akut ağrıya ilişkin soruları doğru 

cevaplamış olup, öğrencilerin genel olarak %50,8’inin soruları doğru cevapladığı; akut ağrı ve ağrı 

tedavisine ilişkin bilgi puanları bakımından sınıflar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın 

olmadığı (p>0,05), ancak 2. sınıf öğrencilerinin ağrı hakkında genel bilgiler ve ağrı değerlendirmesine 

ilişkin bilgi puanlarının 4. sınıf öğrencilerine göre anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0,05) saptandı.  

Öğrencilerin ağrı ve ameliyat sonrası ağrı yönetimi hakkında doğru yanıt yüzdelerinin yeterli düzeyde 

olmadığı belirlendi. Öğrencinin istendik düzeyde başarı gösterebilmesine olanak sağlayacak nitelikli 

bir eğitim programının hazırlanması ve uygulama ile pekiştirilerek öğrencilere verilmesi konusunda 

öneride bulunulabilir. Anahtar kelimeler: Ağrı, ameliyat sonrası ağrı yönetimi, hemşire öğrenci 
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This study was conducted as a comparative-descriptive study to identify the nursing students' level of 

knowledge on the pain and postoperative pain management. 

The study population consisted of 142 students studying in the second and fourth grades in a nursing 

department of a university and 120 students volunteering to participate in the study between 24-28 

May 2010. Data were collected through questionnaire. The questionnaire prepared by the researchers 

using literature sources, comprised of a total of 32 questions on the pain and post-operative pain 

management. In the evaluation of the data; frequency, mean, Mann Whitney U Test and Chi-Square 

analysis were used.Among the students, 42.5% answered the questions on the general knowledge 

about pain, 65.8% answered the questions on the pain evaluation, 55% answered the questions on the 

pain treatment, and 37.5% answered the questions on the acute pain correctly; and it was found out 

that, in general, 50.8% of the students answered the questions correctly, there was no statistically 

significant difference between the years (p> 0.05) in terms of knowledge scores on acute pain and pain 

treatment, but the second-year students' had a knowledge score significantly higher than that of the 

fourth-year students on the general knowledge about pain and the pain evaluation (p<0,05). 

It was determined that the correct answer percentages of the students on the pain and post-operative 

pain management are not adequate. It can be suggested that a qualified training program that will 

allow the student to be successful at the desired level should be prepared and implemented in order to 

ensure that they consolidate their learnings. Keywords: Pain, post-operative pain management, nursing 

student 
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Çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin solunumsal hemşirelik tanısı konması gereken cerrahi 

hastalarda bu tanıları koyma ve hemşirelik müdahalelerini uygulama becerilerinin incelenmesidir. 

Bu çalışmada retrospektif tanımlayıcı araştırma dizaynı kullanılmıştır. Araştırma, 2016-2017 öğretim 

yılı bahar yarıyılında 3 aylık periyotta Ankara’da bir üniversitenin hemşirelik bölümünde öğrenim 

gören öğrenciler ile yapılmıştır. Öğrencilerden 520 cerrahi bakım planı toplanmıştır. Bakım 

planlarının 165’i solunumsal hemşirelik tanısı koymayı gerektirmediği için örneklem dışı bırakılarak 

toplam 355 bakım planı değerlendirmeye alınmıştır. Öğrencilerden toplanan bakım planları 

retrospektif olarak incelenmiştir. Bakım planlarında hastaların perioperatif durumu, solunumsal 

hemşirelik tanısının konup konmadığı, hangi solunumsal hemşirelik tanısının konduğu, tanımlayıcı 

özellikler, ilişkili faktörler ve solunumsal hemşirelik tanısına göre hangi hemşirelik müdahalelerinin 

uygulandığına yönelik veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak kodlanmış ve kaydedilmiştir. Toplanan 

veriler frekans ve yüzdelik hesaplamaları yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın yapılabilmesi 

için bir üniversitenin araştırma etik kurulundan etik kurul onayı alınmıştır. Araştırmanın yapıldığı 

kurumdan izin alınmıştır. 

Hastaların %54.1’i erkekti, %81.7’si postoperatif dönemdeydi, %61.7’si hiç sigara içmemişti ve 

%87.3%’ünün kronik solunumsal hastalığı yoktu. Hastaların yaş ortalaması 55.80’di (SD=18.011). 

Hastalar 11 farklı cerrahi klinikte yatmakta olup ilk üç sıradakiler gastrointestinal cerrahi (%25.1), 

ortopedi (%24.8) ve kardiyovasküler cerrahidir (%15.0). Solunumsal hemşirelik tanısı konması 

gereken bakım planlarının incelendiği bu çalışmada 355 bakım planından yalnızca 136’sında (%38.3) 

solunumsal hemşirelik tanısı konduğu belirlenmiştir. Öğrenciler, solunumsal hemşirelik tanıları 

arasında en fazla etkisiz solunum örüntüsü (%57.4) tanısını koymuştur. Öğrenciler preoperatif 

dönemdeki hastaların yarısına, postoperatif dönemdeki hastaların ise %35.5’ine solunumsal hemşirelik 

tanısı koymuştur. Öğrenciler sigara içenler/geçmişte sigara içenlerin %47.1’ine, kronik solunum 

hastalığı olan hastaların %62.2’sine solunumsal hemşirelik tanısı koymuştur. Yapılan cerrahi girişimin 

türüne göre ise öğrenciler göğüs cerrahisi hastalarının büyük çoğunluğuna (%86.2) ve kardiyovasküler 

cerrahi hastalarının %60.4’üne solunumsal hemşirelik tanısı koymuştur. Öğrenciler tarafından en sık 

belirlenen tanımlayıcı özellikler; “etkisiz öksürme ya da hiç öksürmeme” (%53.8), “solunum hızında 

ya da şeklinde değişmeler” (%49.0), “sekresyonları çıkaramama”dır (%44.2). Solunumsal hemşirelik 

tanıları ile ilgili ilişkili faktörler/risk faktörleri olarak öğrencilerin yaklaşık yarısı (%51.6) 

cerrahi/anestezi ile ilişkili sekresyonlarda artma, %35.5’i etkisiz öksürme ve %29.0’u aktivitenin 

azalmasına bağlı sekresyonların atılamamasını belirtmişlerdir. Öğrencilerin en sık yaptıkları 

hemşirelik müdahaleleri “derin solunum öksürük egzersizleri yaptırma/spirometre kullanma” (%95.6), 

“uygun pozisyon verme” (%70.6,), ve “solunumu takip etme”dir (%60.3).  

Bu çalışmada incelenen cerrahi bakım planlarında solunumsal hemşirelik tanısı konması gerekmesine 

rağmen bu tanıyı öğrencilerin yalnızca %38.3’ü koymuştur. Solunum ile ilgili komplikasyonlar cerrahi 

girişim yapılan hastalarda en sık görülebilen komplikasyonlardandır. Bu nedenle cerrahi bakım 

planlarında solunumsal hemşirelik tanılarına daha fazla yer verilmesi gerekmektedir. 



673 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 

 

P-105  EXAMINATION OF THE NURSING STUDENTS’ SKILLS TO DETERMINE 

RESPIRATORY NURSING DIAGNOSES AND INTERVENTIONS IN SURGICAL 

PATIENTS 

 
Nurcan ERTUĞ

1
, Saide FAYDALI

2 

 
1
Ufuk University School Of Nursing, 

2
Necmettin Erbakan University Faculty Of Health Sciences 

 
The aim of the study was to examine nursing students’ skills to determine respiratory nursing 

diagnoses and interventions in surgical patients who should be made these diagnoses. 

A retrospective descriptive research design was used in this study. The research was carried out in the 

spring semester of the 2016-2017 academic year with the students in the nursing department of a 

university in Ankara. 520 surgical care plans were collected from students. Since 165 of the care plans 

did not require a respiratory nursing diagnosis, a total of 355 care plans were evaluated. The care plans 

were examined retrospectively. Data included perioperative status of the patients, the respiratory 

nursing diagnosis, defining characteristics, related factors and the nursing interventions. The data were 

coded and recorded using the SPSS 21.0 program. The collected data were evaluated by frequency and 

percentage calculations. Ethics committee approval was obtained from a research ethics committee of 

a university in order to conduct the research. 

Fifty four percent of the patients were male, 81.7% were in the postoperative period, 61.7% were non-

smoker and 87.3% had no chronic respiratory disease. The mean age of the patients was 55.80 

(SD=18.011). The patients were in 11 different surgical clinics. The first three were gastrointestinal 

surgery (25.1%), orthopedics (24.8%) and cardiovascular surgery (15.0%). In this study, the care plans 

that should be made respiratory nursing diagnoses were examined. We determined that 136 (38.3%) of 

the 355 care plans were made respiratory nursing diagnoses. The most frequent diagnosis was 

ineffective breathing pattern (57.4%) among the respiratory nursing diagnoses by the students. 

Students made respiratory nursing diagnoses in half of the patients in the preoperative period and in 

35.5% of the patients in the postoperative period. Students made respiratory nursing diagnoses in 

47.1% of smokers / ex-smokers and 62.2% of patients with chronic respiratory disease. According to 

the type of surgery, students made respiratory nursing diagnoses to the majority of patients underwent 

thoracic surgery (86.2%) and 60.4% of cardiovascular surgical patients. Identifying characteristics 

most frequently identified by students were “ineffective coughing or no coughing” (53.8%), 

“alteration in respiratory pattern and rate” (49.0%), “retained secretions” (44.2%). Students reported as 

related/risk factors for respiratory nursing diagnoses increased secretion associated with 

surgery/anesthesia (51.6%), ineffective coughing (35.5%) and stasis of secretions associated with 

decreased activity (29.0%). The nursing interventions most commonly performed by the students were 

“encourage deep breathing and coughing exercises/incentive spirometry” (95.6%), “keep the head of 

the bed elevated 30 degrees” (70.6%) and “monitor respiratory status” (60.3%). 

Despite the fact that respiratory nursing diagnoses should be made in the surgical care plans examined 

in this study, students made in only 38.3% of the care plans. Respiratory complications are the most 

common complications in patients undergoing surgery. Therefore, more attention should be paid to the 

respiratory nursing diagnoses in surgical care plans 
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Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin hasta güvenliği ve tıbbi hata konusundaki tutumlarının 

değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.  

Çalışmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde bir devlet üniversitesinin Sağlık 

Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümünde okuyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 413 hemşirelik 

öğrencisi oluşturdu. Veri toplamada Kişisel Bilgi Formu ve 25 soruluk anket formu konu ile ilgili 

literatür taraması sonucunda oluşturulmuştur. Anket Formu kullanılmıştır. Araştırmanın 

yürütülebilmesi için Etik Kurul onayı ve kurumdan ve öğrencilerden yazılı izin alınmıştır. 

Araştırmanın verileri 15 Mayıs -2 Haziran 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde, sayısal değişkenler için ortalama, 

standart sapma, minimum ve maksimum değerler kullanılmıştır.  

Çalışmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin yaş ortalamaları 20.99±1.95 (min:18, max:31) dir. 

Öğrencilerin % 37.5 ‘i stajları sırasında tıbbi hata yaptıklarını, hataların hastayı etkilemediğini ifade 

etmiştir. Öğrencilerin %96.12’si tıbbi hata yaptığında mutlaka bildirdiğini ifade etti. Çalışmaya dahil 

edilen öğrencilerin %77’si hasta güvenliği dersi aldıklarını, öğrencilerin tamamına yakını (% 98.3’ü) 

hasta güvenliğinin önemli bir konu olduğunu belirtti. Öğrencilerin %53.5’i tıbbi hata yapılma 

nedenlerinin kendilerinden kaynaklandığını, %72.4’ü tıbbi hataların çoğunun engellenebilir olduğunu, 

%92’ si ekip çalışması olmamasının tıbbi hataları artırdığını, %92.7’si hemşire başına düşen hasta 

sayısının fazla olmasının tıbbi hata riskini artırdığını, %94.2’si tıbbi hataların en önemli sebebinin 

dikkatsizlik olduğunu bildirmiştir. Yapacağım uygulamalarda hastanın kimlik bilgilerini kontrol eder 

ve doğrularım sorusuna öğrencilerin %80.1’i her zaman, %16.9’u genellikle, %2.2’si bazen cevabını 

vermiştir.  

Hastaya herhangi bir uygulama yapma öğrencilerde anksiyete ve korkuya neden olabilmektedir. Bu 

durum da öğrencilerin tıbbı hata yapmasına yol açabilmektedir. Yapılan çalışmada hemşirelik 

öğrencilerinin tıbbi hata yapma oranı ve hata bildirimi oranı yüksek bulunmuştur. Hata bildirim 

oranının yüksek olması iyi bir durum olarak görünmesine rağmen, önemli olan konu hataların 

yapılmadan önlenmesi konusunda öğrencilerin eğitilmesidir.  
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The purpose of this study was to evaluate the attitude of nursing school students on patient safety and 

medical errors. 

The study sample consisted of voluntary nursing students (n=413) studying at the University Faculty 

of Health Sciences nursing department of a state university in 2016- 2017 education years. Personal 

Information Form and a 25 items questionnaire form prepared by considering the related literatüre was 

used for data collection. Before the study permission was taken from the ethics commitee and school 

and written informed consent was obtained from the students. Research was carried out between may 

of 15 and june of 2 2017. The evaluation of data were used number and percentage for categorical 

variables, mean, standard deviation, minimum and maximum values for numerical variables. 

Average age of the students who participated in the study was 20.99±1.95 (min:18, max:31). 37.5% 

percent of the students said that they made medical errors during their clinical training and the 

mistakes do not affect the patient. 96.12% percent students report the errors they made. 77% of the 

students included in the study that they have taken a course on patient safety, and almost all of the 

students (98.3%) said that patient safety is the important issue . Of the students, 53.5% said that the 

reasons for the medical errors were due to themselves, 72.4% said that the majority of the medical 

errors were preventable, 92% said the lack of team work improved the medical errors, 92.7% 

increased the risk of medical errors, 94.2 % reported that the most important cause of medical errors 

was carelessness. The "in practice I check the patient's identity information question was responded 

with 80.1% of the students always answered, 16.9% usually, 2.2% sometimes.  It can cause anxiety 

and fear in students doing any practice to the patient. This situation can lead to medical errors of the 

students. It was found that the error making rate of nursing students were high and also error reporting 

rate is high. Although the high rate of error reporting seem to be a good thing, it is important to 

educate the students about the prevent medical errors. 
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Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin mizah tarzlarının ve mizahla başa çıkma becerilerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırma için etik kurul onamı alındıktan sonra Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu Hemşirelik Bölüm Başkanlığı’ ndan yazılı onay alındı 

Daha sonrasında hemşirelik bölümü 2. 3. sınıf öğrencilerine gönüllülük esası doğrultusunda formlar 

uygulandı. Elde edilen veriler SPSS istatistik programına kaydedilerek istatistiksel analizi yapıldı.  

Öğrencilerin %92.1’i 19-25 yaş arasında, %69’u kız, %94.4’ü bekardı. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin %56.2’si 2. sınıf öğrencisiydi. Öğrencilerin yaş grupları ile mizahla başa çıkma becerisi 

incelendiğinde, 19- 25 yaş arasındaki öğrencilerin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulundu. 

Araştırmaya katılanların pozitif-negatif duygu yükleri ile yaşları incelendiğinde, 26-38 yaş 

grubundakilerin pozitif duygu yüklerinin, 19-25 yaş arasındaki öğrencilerin ise negatif duygu 

yüklerinin daha fazla olduğu saptandı. Yaş ile katılımcı mizah, kendini geliştirici mizah tarzı 

incelendiğinde 26-38 yaş arasındaki öğrencilerin puan ortalamalarının diğerlerine oranla daha yüksek 

olduğu görüldü. Saldırgan mizah tarzı ve kendini yıkıcı mizah tarzı puan ortalamalarının ise 19-25 yaş 

grubundaki öğrencilerde daha yüksek olduğu saptandı. Kız öğrencilerin mizah yoluyla başa çıkma 

becerilerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu saptandı. Öğrencilerin cinsiyetleri ile pozitif ve 

negatif duygu yükleri kıyaslandığında, kız öğrencilerin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu 

gözlemlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin bulundukları sınıf ile mizah yoluyla başa çıkma ve 

pozitif-negatif duygu yükleri incelendiğinde, 3. Sınıf öğrencilerinin mizah yoluyla başa çıkma, 2. Sınıf 

öğrencilerinin ise pozitif- negatif duygu yükleri puan ortalamalarının daha yüksek olduğu bulundu. 

Kız öğrencilerin katılımcı ve saldırgan mizah tarzlarının daha yüksek olduğu görüldü. Erkek 

öğrencilerin ise kendini geliştirici ve kendini yıkıcı mizah tarzlarının daha yüksek olduğu saptandı. 

Belirtilen dört alt boyutta da gruplar arasındaki farkın anlamsız olduğu bulundu. Öğrencilerin sınıfları 

ile mizah tarzları karşılaştırıldı ve 2. Sınıfların katılımcı ve kendini geliştirici, 3. Sınıfların ise 

saldırgan ve kendini yıkıcı mizah puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptandı.  

Hemşirelik öğrencilerinin mizahla başa çıkmayı kullandığı, kız öğrencilerin mizah yoluyla başa çıkma 

becerilerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu, yaş ilerledikçe mizahla başa çıkma becerisinin 

azaldığı buna karşın pozitif duygu yükünün arttığı, ileri yaştaki öğrencilerin pozitif mizah tarzlarını 

kullanma eğilimlerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı. 
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This study was carried out to determine the humor styles of nursing students and the ability to cope 

with humor. 

Research was done as descriptive. After the approval of the ethics committee for the research, written 

approval was obtained from Hasan Kalyoncu University Health Sciences High School Nursing 

Department Presidency Forms were subsequently applied to the nursing department 2nd and 3rd grade 

students in the form of volunteerism. The obtained data were recorded in SPSS statistical program and 

analyzed statistically 

92.1% of the students were between the ages of 19-25, 69% were girls and 94.4% were bachelors. 

56.2% of the students who participated in the survey were 2nd grade students. When the students' 

ability to manage humor with age groups was examined, it was found that the average scores of the 

students between the ages of 19-25 were higher. When the positive and negative emotional burdens 

and ages of the participants were examined, positive emotional loads of the 26-38 age group and 

negative emotional loads of the 19-25 age group were found to be higher. When age, participatory 

humor, self-promoting humor style were examined, it was seen that the students between the ages of 

26-38 were higher than the average of the points. Aggressive humor style and self-destructive humor 

style scores were found to be higher in the 19-25 age group. It was found that girls' ability to manage 

humor through sex was higher than that of boys. When the sexes of the students were compared with 

the positive and negative emotional loads, it was observed that the average scores of the female 

students were higher. When the students who participated in the research were examined by the humor 

class and positive-negative emotional load with the class they were in, it was found that the third grade 

students had a higher score of positive humor emotion and the second-grade students had higher 

positive-negative emotional load scores. It was seen that girls' participant and aggressive humor styles 

were higher. Male students were found to have higher self-discipline and self-destructive humor 

styles. In the four sub-dimensions mentioned, the difference between the groups was found to be 

meaningless. The classes of the students were compared with the humor styles and it was found that 

the mean scores of the 2nd and 3rd graders were participant and self-enhancement and the aggressive 

and self-destructive humor scores of the 3rd grade were higher.  

It was concluded that nursing students use to cope with humor, female students' ability to cope with 

humor is higher than boys, the ability to cope with humor decreases as age progresses, while the 

positive emotional burden increases and older students have a higher tendency to use positive humor 

styles. 
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YouTube video paylaşım sitesi sağlık eğitimi için etkili bir kanal ve güçlü bir araç olarak 

önerilmektedir (Gabarron ve ark. 2013). Hemşirelik Fakültesi’nde Seçmeli İngilizce dersi olan 

Operating Room dersinde ders içeriklerine uygun videolar YouTube’dan seçilerek derste konular 

videolar üzerinden işlendi. Bu çalışma, seçilen bu yöntem konusunda hemşirelik öğrencilerinin 

görüşlerinin alınması ve daha sonraki yıllarda ders içeriklerinin oluşturulmasında yol göstermesi 

amacıyla planlandı. 

Tanımlayıcı bir çalışmadır. Etik kurul, kurum ve öğrencilerden izin alındı. Araştırma, 10.12.2016-

01.02.2017 tarihleri arasında bir Hemşirelik Fakültesi Operating Room Dersine kayıtlı araştırmaya 

katılmayı kabul eden 144 3. Sınıf öğrencisi ile yürütüldü. Veriler 24 soruluk “Hemşirelik 

Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Teknoloji Kullanımı Formu” ve 36 soruluk 

“Hemşirelik Öğrencilerinin Operating Room Ders İçeriğinde Youtube Videolarının Kullanımına 

İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Formu” ile toplandı. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, 

teknoloji kullanımı ve Operating Room dersine entegre edilen YouTube videolarına ait görüşleri sayı, 

yüzde, ortalama ve standart sapma ile analiz edildi.  

Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması 21.54±1.33 yıldır ve %79.1’i kadındır. Öğrencilerin 

teknoloji kullanımı incelendiğinde, %42.1’inin akıllı telefona sahip olduğu, %83.3’ünün kendine ait 

internet bağlantısı olduğu belirlendi. Öğrencilerin %94.4’ü eğitim alma ve bilgi arama için interneti 

kullandığını belirtti. Öğrencilerin %47.2’i teknoloji destekli öğrenmeyi tercih etmektedir. Öğrencilerin 

%71.5’i eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanımının eğitimin niteliğini arttırdığını belirtti. Hemşirelik 

öğrencilerinin Operating Room dersine Youtube videolarının entegre edilmesine ilişkin görüşleri 

incelendiğinde, %68.9’u iyi buldu ve %71.5’i konulara ilişkin videoların konuyu anlamada etkisini iyi 

buldu. Öğrencilerin %47.2’si ders dışında dersle ilgili başka bir video seyrettiğini, %45.1’inin izlediği 

videoları yine YouTube’dan izlediğini belirtti. Öğrencilerin %97.9’u dersin video destekli olarak 

yapılmasından memnun olduklarını ifade etti. Öğrencilerin haftalık ders içeriklerine göre Youtube 

videolarının kullanımını etkili bulma oranı %59.7 ile %74.3, video kullanımını anlaşılır bulma oranı 

%69.5 ile %90.3, video kullanımını yeterli bulma oranı %89.6 ile %95.2 arasında bulundu.  

Hemşirelik öğrencileri, Operating Room Dersine YouTube videolarının entegre edilmesinden 

memnun olduklarını belirtti ve videoları etkin, anlaşılır ve yeterli olduğu saptandı. Hemşirelik 

eğitiminde ders içeriklerini desteklemek, öğrenme ortamını zenginleştirmek ve hedeflenen bilgiyi 

sağlamak için derslere YouTube videoları entegre edilebilir. 
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YouTube is video-sharing site could be suggested an effective channel and a powerful tool for health 

education (Gabarron et al. 2013). In the Operating Room course, which is an Elective English course 

at the Faculty of Nursing, videos matching course content were selected and applied from YouTube. 

In this study, to be taken of the views of nursing students about the selected method and in subsequent 

years, in order to guide the creation of the course content was planned. 

A descriptive study was conducted with 144 3rd grade students, who agreed to participate in the 

Operating Room course of a Nursing Faculty between December 2016- January 2017. The permission 

was obtained from ethics commitee, faculty instutions and students. The data were collected with 24 

questions "Sociodemographic Characteristics and Technology Use Form of Nursing Students" and 36 

questions "Evaluation Form of Opinions on the Use of Youtube Videos in the Operating Room Course 

of Nursing Students". Students' sociodemographic characteristics, technology use, and views of 

YouTube videos integrated into the Operating Room course were analyzed by number percentage, 

mean and standard deviation. 

The average age of the students was 21.54 ± 1.33 years and 79.1% were females. When the 

technology use of the students was examined, it was determined that 42.1% had a smart phone and 

83.3% had their own internet connection. 94.4% of the students stated that they use the internet for 

training and searching for information. 47.2% of the students preferred to learn with technology 

support. 71.5% of the students stated that the use of information technology in education increased the 

quality of education. When the opinions of the nursing students regarding the integration of Youtube 

videos into the Operating Room course were found, 68.9% were good and 71.5% of the videos about 

the scontents were good. 47.2% of the students stated that they watched another video related to the 

course, 45.1% watched the videos from YouTube again. 97.9% of the students stated that they were 

pleased that the course was video-aided. According to the weekly course content of the students, the 

rate of effective use of Youtube videos was found between 59.7% and 74.3%, the rate of intelligibility 

use of Youtube videos was found between 69.5% and 90.3%, the rate of adequate use of Youtube 

videos was found between 89.6% and 95.2%. 

Nursing students indicated that they were pleased with the integration of YouTube videos into the 

Operating Room course and found that the videos were effective, clear and sufficient. YouTube videos 

can be integrated into courses to support course content in nursing education, enrich the learning 

environment, and provide targeted information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



680 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-109 HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN TAMAMLAYICI ALTERNATİF TEDAVİ 

KULLANMA DURUMLARININ SAĞLIK OKURYAZARLIĞINA ETKİSİ 

 

Emine KAPLAN SERİN
1
, Ahmet ÖZDEMİR

2
, Hasan GENÇ

3
, Gülnaz KIZILKAYA

4
 

 
1
Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 

2
Adıyaman Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, 
3
İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Bölümü, 
4
İnönü Üniversitesi TÖTM Genel Cerrahi Kliniği Hemşiresi 

 

Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin Tamamlayıcı Alternatif Tedavi (TAT) kullanma durumlarının 

sağlık okuryazarlıklarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Araştırmanın verileri Türkiye’nin doğusunda bulunan iki üniversitenin hemşirelik bölümünde eğitim 

gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 200 son sınıf öğrencisinden Nisan-Mayıs 2017 tarihlerinde 

toplanmıştır. Verilerin toplanmasında; bireylerin demografik özellikleri ve TAT kullanma durumlarını 

tanımlamak için 25 sorudan oluşan anket formu ve sağlık okur yazarlık düzeyini belirlemek için 32 

maddeden oluşan Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 (TSOY-32) kullanılmıştır. Verilerin 

istatiksel analizinde SPSS (Statistical Packet for the Social Sciences) 17.0 paket programında yapıldı. 

Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, ki-kare, bağımsız gruplarda t-

testi anova, korelasyon testi kullanılarak hesaplandı.   

Katılımcıların yaş ortalaması 22.52±1.73, %67’sinin bayan, %59.5’inin TAT’ı kullandığını ve %83’ü 

TAT uygulamasının sağlık için faydası olduğunu ifade etti. TAT kullanma nedenleri arasında 

%69.5’inin grip, %39’unun tedavi amacıyla kullandığı belirlendi. %95’inin TAT ile ilgili eğitim 

almadığı, %63’ünün TAT ile ilgili bilgiyi çevresinden aldığı, %61’inin hasta öyküsü alırken TAT 

kullanımı olup olmadığını sorduğunu ve %68’inin mezuniyet öncesi TAT ile ilgili eğitim almak 

istediği saptanmıştır. TSOY-32 ölçeği ortalaması 36.48±7.94 ve öğrencilerin %39’un sağlık 

okuryazarlık seviyelerinin yeterli olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin TAT ile ilgili tutumları 

değerlendirildiğinde; TAT hakkında bilgi arama, yakın çevreden esinlenme, çevredeki insanların tat 

kullanımına teşviki, tat kullanımının iyi bir seçim olduğunun farkına varma ile TSOY-32 ölçeği 

arasında anlamlılık ilişki saptanmıştır (p<0.05). Katılımcıların akupunktur, aromaterapi gibi terapiler 

ile ilgili bilgi düzeyleri incelendiğinde bilgi düzeyi ile TSOY-32 ölçek puan ortalaması arasında 

anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05). Müzik, biyotedavi, dini yöntemler, diyet, masaj, yoga kullanma 

durumu ile ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.05).  

Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin TAT ile ilgili bilgileri büyük oranda çevrelerinden elde ettikleri 

göz önünde bulundurulduğunda; terapi uygulamalarına yönelik kanıt temelli ilgili bilgilerin hemşirelik 

alanında etkin bir şekilde kullanılması ve hemşireler öğrencilerine doğru aktarılması için TAT ile ilgili 

eğitimin müfredata entegre edilmesi önerilmektedir.  
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This study was conducted to determine the effects of using complementary alternative medicine 

(CAM) on health literacy of nursing students. 

The data of the study were collected between April-May 2017 from 200 senior students educated in 

the nursing departments of two universities in the east of Turkey and accepting to participate in the 

study. For data collection; the survey form consisting of 25 questions was used to define the 

demographic characteristics of individuals and the use of CAM and the Turkish Health Literacy Scale-

32 (THLS-32) consisting of 32 items was used to determine the level of health literacy. The statistical 

evaluation of the data was carried out in SPSS (Statistical Packet for the Social Sciences) 17.0 

packaged software. Evalutation of data were calculated by using number, percentage, mean, standard 

deviation, chi-square, ANOVA, correlation and t-test test were used in independent groups 

Age’s mean of participants in study was 22.52 ± 1.73. 67% them were female, 83% stated CAM 

application was benefit for health and 59.5 % used them. Determined that 69.5% was flu, 39 % was 

aim of treatment among the causes of using CAM. 95% hadn’t education about CAM, 63% take 

information from surround people about CAM, 61% of the respondents were asked whether use of 

CAM when they took the patient's story, and 68% wanted to be train as a course before graduation. 

The mean of THLS-32 scale was 36.48 ± 7.94 and 39% of the students were found to have adequate 

health literacy levels. When the students' attitudes towards CAM are evaluated; there was a significant 

relationship between THLS-32 scale (p <0.05) and searching knowledge about CAM, taking 

information from surround people, taking advice from people around for therapy use, awareness that 

using of them was a good choice. Knowledge levels of participants examined about these therapies 

such as acupuncture, aromatherapy, found there was a significant relationship between knowledge 

levels and THLS-32 scale mean (p <0.05). Also conducted there was a significant relationship 

between using of music, biotechnology, religious methods, diet, massage, yoga and health literacy 

scale score mean (p <0.05).  

Considering that nursing senior students obtain information about CAM from their sorround people; it 

is recommended to integrate education curriculum related to CAM in order to use evidence-based 

information for therapy applications effectively in the field of nursing and to transfer correctly them to 

nurses' students. 
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İntramüsküler enjeksiyon ebe ve hemşirelerin en temel görevlerindendir. Basit ve temel bir uygulama 

olarak görülmesine rağmen literatürlerde hatalı intramüsküler uygulamaların neden olduğu pek çok 

komplikasyon bildirilmiştir. Bu çalışma Van Sağlık Yüksek Okulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümü 

öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgilerinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılmıştırKesitsel tipte bir araştırma olup, araştırmanın evrenini 2014-2015 Eğitim Öğretim 

yılı Bahar Döneminde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu’nda ebelik ve hemşirelik 

bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur (n=577). Araştırmaya katılmaya kabul eden, 

toplam 378 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmış soru formu kullanılmıştır. Soru formunda, 

öğrencilerin demografik özelliklerine, eğitim ve bölümlerine ilişkinsoruların yanında, intramüsküler 

enjeksiyonun hazırlanması ve uygulanmasına yönelik sorular yer almıştır.Öğrencilerin %70,4’ü genç 

erişkinlerde dorsogluteal bölge, %72,0’ı yenidoğanda rektusfemorisi en çok tercih ettikleri bölge 

olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin %95,2’sinin enjeksiyon sırasında derin nefes alıp vermeyi 

önerdikleri, %46,6’sının hızlı ve sert bir şekilde uygulanan enjeksiyonu doğru bulduğu 

belirlenmiştirHemşirelik ve ebelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik 

bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı, geleneksel bilgiler yerini güncel ve kanıt temelli bilgilerin 

alması gerektiği düşünülmekledir. 
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Intramuscular injection is one of the fundamental duties of the nurses and midwives. Despite it was 

seen as a simple and basic application, many complications caused by wrong intramuscular 

applications were reported in the literature. This study was conducted in order to evaluate the 

intramuscular injections given by the nursing and midwifery students at Van Yuzuncu Yil University, 

Health School.This study is a fractional study. The participants involved in the research is made up of 

the nursing and midwifery students at Van Yuzuncu Yil University Health School, in 2014, spring 

term (n=577). 378 students who accepted to participate in the study constitute the sample of this 

research. In line with the literature question forms were prepared by the researchers and used for data 

collection. In the question form, along with the questions related to demographic characteristics, 

education and department information, the preparation of injection and its application were asked 

too.70,4% of the students stated that they preferred dorsolateral? area as the injection site for adults 

and rektusfemoris? for newborn (72%). It was determined that 95,2% of the students recommended 

patients to take a deep breath durig the injection and 46,6% of the students approved quick and firm 

injection.It is believed that the knowledge of nursing and midwifery students about the intramuscular. 
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Acil müdahale gerektiren durumlarda, periferik kateter ile vene ulaşım süresi uzadığında alternatif bir 

yol olarak intraosseöz girişim tercih edilir. İntraosseöz yol, periferik kateter uygulamasına göre daha 

hızlı ulaşım sağladığından hayat kurtarıcıdır. Bu yöntem ile kemik içindeki venöz damar ağına 

ulaşılarak tedavi sağlanır. Ancak diğer damar içi ilaç uygulamalarında olduğu gibi intraosseöz yoldan 

yapılan tedavi sürecinde de gerekli takip ihmal edildiğinde ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir. 

Söz konusu komplikasyonlar işlem öncesinde hastanın hazırlığı, işlem sırasında hastaya yardımcı 

olma ve işlem sonrasında görülebilecek komplikasyonlara yönelik izlem gibi hemşirelik girişimleri ile 

önlenebilir. 
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In case of immediate treatment, intraosseous access is preferred as an alternative approach, if access 

time for vein via peripheral catheter strings out. Intraosseous route is lifesaving since it provides faster 

access compared to peripheral catheter application. With this method, the treatment is provided by 

accessing intraosseous vascular network. As such in the other intravenous infusions, serious 

complications can be also developed even when the necessary follow-up is disregarded during 

treatment process, which is provided by the way of intraosseous. The relevant complications can be 

prevented by nursing applications such as preparation of patient before treatment, assistance to patient 

during treatment, and the follow-up for the complications, which can be seen after treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



686 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-112  İNTERN ÖĞRENCİLERİN KALP VE DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM 

KLİNİĞİ DENEYİMLERİ 

 

Züleyha ŞİMŞEK YABAN
1 

 
1
Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Hemşirelik öğrencileri eğitimleri süresince çeşitli kliniklerde bilgi ve becerilerini arttırmak üzere 

uygulama yapmaktadırlar. Hemşirelik eğitiminde önemli bir yere sahip olan uygulama alanları, 

öğrencilere öğrendiklerini uygulama, profesyonel rolleri ile ilgili modeller görme, var olan sistemin 

işleyişini gözleme olanağı verirler. Yoğun bakım klinikleri de kritik sağlık sorunu olan hastaların 

ekipman desteğiyle tedavi ve bakımlarının yoğun şekilde sürdürüldüğü, takiplerinin çok sıkı biçimde 

yapıldığı özel ortamlardır.Çalışmanın amacı Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik 

bölümünde eğitim gören intern öğrencilerin Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Kliniği 

uygulaması sonundaki kazanım, öneri ve eleştirilerine dair deneyimlerini belirlemektir. 

Bu araştırma niteliksel yöntemlerin kullanıldığı tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmış ve 

yürütülmüştür. Çalışma derleme olarak hazırlandığı için etik kurul/ kurum izni gerektirmemektedir. 

Çalışmanın örneklemini, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz-bahar döneminde Klinik ve Saha 

Uygulaması Dersi I ve II kapsamındaki Cerrahi dersine ait intern uygulamasını Kalp ve Damar 

Cerrahisi Yoğun Bakım Kliniği’nde yapan tamamı gönüllü 10 öğrenci oluşturmuştur. 2 öğrenci ise 

çalışmaya katılmayı kabul etmemiştir. Öğrenciler klinikte 6 farklı grup halinde 4 haftalık periyotlarla 

uygulamalarını gerçekleştirmiştir. Veriler; yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile elde edilmiştir. 

Araştırmacı katılımcılarla önceden belirlenmiş bir zamanda, uygun bir ortamda ortalama 30 dakika 

süresince yüz yüze görüşmüş ve uygulamaya ait deneyimleri ses cihazına kaydedilmiştir. Öğrencilerin 

duygularını, düşüncelerini ve kliniğe ait deneyimlerini ifade etmelerine imkan verdiği için bu yöntem 

uygun görülmüştür. Kayıt edilen görüşmeler; görüşme sonrasında dinlenip kelimesi kelimesine yazıya 

dökülmüştür. Önemli ifadeler ve onların formüle edilmiş anlamları uygun temalar içerisine 

yerleştirilmiştir.  

Çalışma sonunda verilerin çözümlenmesi ve analizi ile oluşturulan temalar; Duygu-durum 

Deneyimleri, Mesleki Deneyimler, Kliniğe İlişkin Deneyimler, Kişilik Özelliklerine İlişkin 

Deneyimler olarak gruplandırılmıştır. 

Klinik öğretimde; öğretim elemanlarının yanı sıra klinik sorumlu hemşireleri, klinik hemşireleri, 

alanında uzmanlaşmış hemşireler, hekimler ve tüm sağlık ekibi üyelerinin sorumluluk alması ve iyi 

birer rol model olmaları öğrencilerin mesleki gelişimlerine ve mezuniyet sonrası kariyer 

planlamalarına olumlu katkı sağlayarak mesleki doyumun artmasını desteklemektedir. İnternlik 

programı sonunda öğrencilerin çoğunluğu programın kendilerine bilgi ve beceri kazandırarak mesleğe 

hazırladığını, bu deneyimi yaşamaktan memnun olduklarını, hemşirelerden diğer kliniklerden farklı 

olarak sıcaklık hissettiklerini, tüm ekip üyelerinin eğitimlerine farklı şekilde katkılar sağladıklarını 

belirtmektedirler. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; hemşirelik okullarının müfredat 

programlarına teorik ve uygulamalı yoğun bakım hemşireliği dersinin konması ve tüm öğrencilerin 

rotasyonla farklı alanlara özgü de olsa en az bir yoğun bakımı deneyimi kazanarak mezun olmalarının 

sağlanması ile mesleki deneyimlerinin artmasına ve mesleklerine özgü farklı bakış açıları 

geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Nursing students practice to increase their knowledge and skills in various clinics during their 

education. Practical areas that have an important place in nursing education give students the 

opportunity to practice what they learn, to see models related to their professional roles and to observe 

the operation of the existing system. Intensive care clinics are also specific environments in which 

treatment and care of patients with critical health problems is intensively maintained with equipment 

support and patient follow ups are strictly conducted.The aim of the study is to determine the 

experiences of intern students studying at nursing department of Kocaeli University, Faculty of Health 

Sciences about learning outcomes, suggestions and criticism following Cardiovascular Surgery 

Intensive Care Clinic practice. 

This research is planned and conducted as a descriptive study using qualitative methods. The sample 

of the study consisted of 10 volunteer students who performed the internship of Surgery course within 

the context of Clinical and Field Application Course I and II, in the Cardiovascular Surgery Intensive 

Care Clinic in the autumn and spring term of 2016-2017 academic year. 2 students did not agree to 

participate in the study. Students practiced in clinics in 6 different groups over 4 week periods. The 

data were obtained by semi-structured interview method. The researchers interviewed with 

participants face-to-face for 30 minutes in a suitable environment at a pre-determined time, and their 

experiences about the application were recorded on an audio device. This method was found 

appropriate since it allows the students to express their emotions, thoughts and experiences about the 

clinic. Recorded interviews were listened and written out word by word after the interview. Important 

expressions and their formulated meanings were included in appropriate themes.  

The themes that were formed by analyzing the data at the end of the study were grouped as Emotional-

State Experiences, Professional Experiences, Clinical Experiences, Experiences Related To 

Personality Characteristics. 

In clinical teaching, the fact that head of clinic, clinic nurses, specialist nurses, physicians and all 

health care team members as well as instructors take responsibility and become good role models 

supports the increase of professional satisfaction by contributing students' professional development 

and carrier planning after graduation. At the end of the internship program, the majority of students 

stated that the program prepared them for the profession by making them gain knowledge and skills, 

that they were satisfied with this experience, that nurses were friendly unlike the ones in other clinics 

and that all team members contributed differently to their education. In the light of these findings, it is 

thought that addition of theoretical and practical intensive care nursing course in curriculum of nursing 

schools, graduation of all students gaining at least one intensive care clinic experience by rotation even 

if it specific to different fields will increase their professional experiences and contribute to develop 

different perspectives specific to their profession 
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Yara tedavisi, hem hasta hem de ülkeler için önemli bir ekonomik yük oluşturan, karmaşık ve zaman 

alan bir süreçtir. Yara tedavisinde ideal bir pansumanın ne olduğu hala tartışılan bir konudur. Kudret 

narı bitkisinin olgunlaşmış meyveleri yaraların tedavisinde kullanılmaktadır. Kudret narı ekstraktının 

tıbbi özelliklerinin iyi bilinmesine rağmen, yara iyileşmesindeki etkinliğine yönelik çalışmaların sayısı 

sınırlıdır.Bu çalışmanın amacı, iskemik yaraların iyileşmesinde, zeytinyağlı kudret narı ekstraktı, saf 

zeytinyağı, nitrofurazone ve serum fizyolojik ile topikal olarak uygulanan pansumanların etkinliğini 

incelemektir.  

Bu araştırma preklinik, randomize kontrollü bir çalışmadır. Araştırma Ocak 2014-Nisan 2015 tarihleri 

arasında yapılmıştır. Araştırma için Afyon Kocatepe Üniversitesi Deney Hayvanları Yerel Etik 

Kurulundan izin (49533702/97) alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, wistar cinsi, ortalama ağırlıkları 

200-250 gr arasında değişen, ortalama 6-8 haftalık (1,5-2 aylık) 48 erkek rat oluşturmuştur. 

Araştırmanın sınırlılıklarına uyan her bir ratın sırt bölgesinde bipediküllü flep ile oluşturulan iskemik 

yara modelinde, sefalikte 2x2 cm alanında kare şeklinde 1 adet tam kalınlıkta yara, kaudalde 2x2 cm 

alanında kare şeklinde 1 adet tam kalınlıkta yara oluşturulmuştur. Bir kontrol, 3 deney grubundan 

oluşan çalışma modelinde; kudret narı grubundaki ratların sırtında oluşturulan yaralara, zeytinyağlı 

kudret narı ekstraktı ile, saf zeytin yağı grubundaki ratların sırtında oluşturulan yaralara, saf zeytinyağı 

ile, nitrofurazon grubundaki ratların sırtındaki yaralara, etken maddesi nitrofurazon olan pomad 21 

gün boyunca günlük olarak pansuman uygulanmıştır. Yaralar 7., 14. ve 21. günlerde yara alanı, yara 

iyileşme yüzdesi, makroskopik reepitelizasyon bakımından değerlendirilmiş, 21.günde ratlar sakrifiye 

edilerek histolojik inceleme için yara örnekleri alınmıştır. Histolojik incelemede yaralar epitelizasyon, 

kollajen, fibroblast, inflamatuar hücre, yeni damar oluşumu kriterleri yönünden incelenmiştir. 

Verilerin analizinde 20.0 SPSS paket programı kullanılmıştır. 

Yara iyileşme yüzdesi en yüksek olan grubun kudret narı grubu, yara iyileşme yüzdesi en düşük olan 

grubun ise nitrofurazon grubu olduğu saptanmıştır. Yirmibirinci gün sonunda kudret narı grubunda 9 

yarada, saf zeytinyağı grubunda 6 yarada, nitrofurazone ve serum fizyolojik grubunda sadece 3 yarada 

makroskopik reepitelizasyon gözlenmiştir. İnflamatuar hücre oluşumu en yüksek serum fizyolojik 

grubunda, kollajen puanı en yüksek saf zeytinyağı grubunda gözlenmesine karşın, en yüksek 

epitelizasyon, fibroblast ve yeni damar oluşumu puanı kudret narı grubunda saptanmıştır. 

Yara tedavisinde kudret narı ekstraktı ile yapılan pansumanın, nitrofurazone veya serum fizyolojik ile 

yapılan pansumanlara göre daha etkili olduğu, saf zeytinyağı ile yapılan pansumanın, kudret narı kadar 

olmasada yara iyileşmesini hızlandırdığı sonucuna varılabilir. 

 

 

 

 

 



689 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 
P-115  EFFECTIVENESS OF BITTER MELON EXTRACT IN THE MANAGEMENT 

OF ISCHEMIC WOUNDS 
 

 

Öznur GÜRLEK KISACIK
1
, Ülkü YAPUCU GÜNEŞ

2
, Mustafa Volkan YAPRAKÇI

3
, Korhan 

ALTUNBAŞ
4
 

 
1
Afyon Kocatepe University, Afyon Health School, Department Of Nursing, 

2
Ege University, 

Faculty Of Nursing, Department Of Basic Nursing, 
3
Afyon Kocatepe University,Faculty Of 

Veterinary, Medicine Department Of Surgery,, 
4
Afyon Kocatepe University, Faculty Of 

Veterinary, Department Of Histology And Embryology 

 
Wound dressing is a complex and time-consuming process that causes a significant economic burden 

for both the patient and the country. There is no consensus on the property of an ideal dressing in 

wound treatment. The ripe fruits of momordica are used for treatment of wounds. Despite the 

medicinal properties of bitter melon extract being well known, there is only a limited number of 

studies in the literature on its effect on wound healing. The aim of this study was to investigate the 

efficacy of dressings with topically administered bitter melon extract with olive oil, pure olive oil, 

nitrofurazone and saline in the healing of ischemic wounds.  

This is a preclinical and randomized controlled study. The study was conducted between October 2014 

and April 2015. The study was approved by the Afyon Kocatepe University Animal Studies Local 

Ethics Committee (49533702/97). A sample of the study was involved of 48 male rats aged 6-8 weeks 

(1.5-2 months) weighing 200-250 gr. Two 2x2 cm full-thickness square wounds were created, one in 

the cephalic and one in the caudal region in the ischemic wound model formed with bi-pedicled flap 

on the dorsum of each rat that had fulfilled the inclusion criteria. In the study model composed of one 

control and three test groups, the wounds on the dorsum of the rats in the momordica group were 

dressed with the momordica extract with olive oil; the wounds in the pure olive oil group were dressed 

with pure olive oil, and the rats in nitrofurantoin group were dressed with nitrofurazone ointment for 

21 days. The wounds were evaluated on days 7, 14 and 21 with regard to wound area, percentage of 

wound healing and macroscopic re-epithelization. Analysis of the study data was carried out using the 

SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL,USA) program package. 

Wound healing was observed in the bitter melon extract group with the highest percentage (94.7%), 

and in the nitrofurazone group with the lowest percentage (86.3%). At the end of the 21st day, 

macroscopic re-epithelialization was observed in 9 wounds in the bitter melon extract group (75%), in 

6 wounds in the pure olive oil group (50%), and only in 3 wounds in the nitrofurazone and saline 

groups (25%). The highest score of epithelialization, fibroblast and new vessel formation belonged to 

the bitter melon extract group, whereas inflammatory cell formation was the highest in the saline 

group, collagen score was the highest in the olive oil group. 

It may be concluded that dressing with bitter melon extract is more efficient in the treatment of 

wounds than nitrofurazone or saline, and that dressing with olive oil accelerates wound healing 

although not as much as bitter melon extract. 
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Hemşirelik kuramları, hemşirelik kavramlarını ve aralarındaki ilişkiyi açıklayan, mesleğe özgü 

uygulamaları sistematize eden ve hemşirelere rehber niteliğindeki bilimsel bilgisinin zihinsel 

formlarını oluşturmaktadırlar. Temel hemşirelik kavramları insan, hemşire, sağlık-hastalık ve çevre 

olarak bilinmektedir. İnsan gelişim sürecinde sürekli olarak diğer insanlarla ve çevre ile etkileşim 

halindedir. Bu etkileşim sonucu ritimler ortaya çıkmaktadır. Fitzpatrick, kuramını ritim üzerine 

temellendirmiştir. Kurama göre yükselen ve alçalan ritimler arasında hemşireler, yapacakları 

uygulamalar ile hastalarını optimal sağlığa kavuşturmalıdırlar. Hemşireliğin temel endişesinin hayata 

atfedilen anlam olduğunu bildirmektedir. Derlemede, Fitzpatrick'in hayatı ve kuramı açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Hemşirelik Kuramı, Ritim 
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Nursing theories explain the concepts of nursing and the relationship between these concepts, 

systematize nursing practices and compose the mental forms of scientific knowledge as a guide to 

nurses. Basic concepts of nursing are known as person, nurse, wellness-ilness and environment. 

People are constantly interacting with other people and the environment in the human development 

process. These interacting emerge rhythms. Fitzpatrick bases her theory on rhythm. According to this 

theory, among the rising and falling rhythms, the nurses should restore optimal health to their patients 

with their practices. The main concern of nursing is attributed the meaning of life. In this article, 

Fitzpatrick's life and theory are explained. Keywords: Nursing, Nursing Theory, Rhythm, Life 

Perspective 
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Bu araştırma kanser hastaların yaşadığı işsizlik kaygısı ve nedenlerini belirlemek amacıyla yapıldı.  

Araştırmanın evrenini, Erzurum ilinde bulunan bir araştırma hastanesinde ayaktan kemoterapi 

Ünitesi’nde kemoterapi alan tüm kanser hastaları, örneklemini ise bu tarihler arasında ayaktan 

kemoterapi ünitesi’nde tedavi olan, araştırmaya alınma kriterlerine uyan 405 hasta oluşturdu. Verilerin 

toplanmasında araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan form kullanıldı.  

Hastaların %56’sının işini kaybetme kaygısı yaşadığı ve yaşadıkları kaygının nedenleri arasında 

hastalık süresince; en sık içine kapanma, kendine olan güveninin azalması, tedavi sürecinde; sağlık 

sigortasının tedavi harcamalarını karşılamaması, maaş ve gelir düzeyinin değişeceğinden endişe 

duyması, tedavi sonrasında ise emeklilik planının değişmesi ve işe dönüşünü engelleyen durumlarla 

karşılaşması olduğu belirlendi. 

Bu araştırmada kanser hastalarının çoğunluğunun hastalık ve tedavi sürecinde işsizlik kaygısı yaşadığı 

ve işlerini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldıkları belirlendi. 
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This study was conducted to determine unemployment concerns faced by cancer patients and the 

reasons for these concerns.  

The population included all patients receiving outpatient chemotherapy at a chemotherapy unit in a 

research hospital at Erzurum; the sample consisted 405 patients who met the inclusion criteria. A form 

that was prepared by the researcher based on the literature was used to collect data. 

Of the participants, 56% were concerned about losing their jobs. The reasons for this concern were 

introversion and a decrease in self-confidence during the illness, health insurance not meeting 

treatment expenses, concerns that the salaries and income level will change during the treatment 

period, changes in retirement plan, and facing situations hindering the return to work during the post-

treatment period. 

This study indicated that many cancer patients are concerned about losing their jobs during the illness 

and the treatment period and fear that they will become unemployed 
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Araştırma karaciğer nakli olmuş hastaların yaşam doyumu ve umut düzeylerini değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır.Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma Mayıs 2017-Ağustos 2017 tarihleri 

arasında, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli kliniklerinde yürütüldü. Araştırmanın evrenini, bu 

kliniklerde yatmakta olan yetişkin hastalar oluşturdu. Örneklemi ise bu hastalar arasından olasılıksız 

rastlantısal örnekleme yöntemiyle seçilen ve araştırmaya alınma kriterlerine uyan 72 hasta oluşturdu. 

Hastaların tanıtıcı özelliklerini belirlemek için Hasta Tanıtım Formu, yaşam doyumlarını belirlemek 

için Yaşam Doyumu Ölçeği, umut düzeylerini belirlemek için Hearth Umut Ölçeği kullanıldı. Veriler 

araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin istatistiksel 

değerlendirilmesinde ortalama, standart sapma, sayı, yüzdelik testleri ve pearson korelasyon testi 

kullanıldı. Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamalarının 47.41±13.65 olduğu, % 65.3’ü erkek, % 

86.1’i evli, % 55.6’sı ilköğretim mezunu, %37.5 ’inin çalışmadığı belirlendi. Hastaların umut düzeyi 

puan ortalamaları 69.86±15.07 olarak belirlendi. Hastaların yaşam doyumu puan ortalamaları 

19.08±7.11 olarak belirlendi. Hastaların yaşam doyumu ve umut düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı 

ilişki bulunmuştur.(r= .341, p= .003) (p<0.01)Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda; karaciğer nakil 

hastalarının umut düzeyleri yüksek, yaşam doyumları ise orta düzeyde bulunmuştur. Hastaların umut 

düzeyi ile yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (r= .341, p= .003) 

(p<0.01). 
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The study was conducted to evaluate the life satisfaction and hope levels of patients with liver 

transplantation. This descriptive study was conducted between May 2017 and August 2017 at the 

Turgut Ozal Medical Center Liver Transplant Clinics. The universe of the study was adult patients 

who stayed in these clinics. The sample consisted of 72 patients who were selected by chance random 

sampling method and who met the inclusion criteria.Patient Presentation Form was used to identify the 

characteristics of the patients, Life Satisfaction Scale was used to determine life satisfactions, and a 

Hearth Hope Scale was used to determine the level of hope. The data were collected by the researchers 

via face-to-face interview method. Mean, standard deviation, number, percentage tests and pearson 

correlation test were used in the statistical evaluation of the data.It was determined that the average 

age of the patients participating in the study was 47.41 ± 13.65, 65.3% male, 86.1% married, 55.6% 

primary school graduate, 37.5% not working. The mean score of the hope level of the patients was 

determined as 69.86 ± 15.07. The mean life satisfaction score of the patients was 19.08 ± 7.11. There 

was a significant positive correlation between life satisfaction and hope level of the patients (r = .341, 

p = .003) (p <0.01) As a result of this research; liver transplant patients have high hopes and life 

satisfaction is moderate. There was a significant positive correlation between the level of hope of the 

patients and life satisfaction. (r = .341, p = .003) (p < 0.01) 
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Gözün doğal lensinin opaklaşması olarak tanımlanan katarakt, en fazla ileri yaş gruplarında 

görülmektedir. Dünyada yaşlı nüfusun artışı ile birlikte katarakt küresel bir sorun haline gelmiştir. 

Kataraktın tek tedavisi ameliyattır. Katarakt bireyleri fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak 

etkilemektedir. Hastane yatış süreci, hangi sebeple olursa olsun hasta için korku, endişe ve kaygı gibi 

psikolojik değişikliklere sebep olabilmektedir. Hastada hastalığından kurtulma umut ve beklentisi 

yanında psikolojik açıdan kendi bedenini ve yaşantısını denetleyemeyeceği endişesine, aile bireylerine 

karşı sorumlulukların aksayacağı endişesine, vücut organ\doku kaybı kaygısına ve ölüm korkusuna 

neden olabilmektedir. Bu durum ameliyat seyrindeki işleyişe ve sonrasında ise olumsuzluklara neden 

olabilir. Bu çalışmada katarakt cerrahisi planlanan hastalarda kaygı düzeyleri ve ilişkili faktörlerin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma için gerekli etik izin Maltepe Üniversitesi Etik kurulundan alınmıştır (Tarih: 26.06.2016). 

Ayrıca çalışmanın yapılacağı sağlık kuruluşundan da gerekli izinler alınmıştır. Tanımlayıcı- kesitsel 

yapılan bu çalışmada özel bir göz hastanesinde Ekim 2016-Mart 2017 tarihleri arasında başvuran ve 

katarakt tanısı almış 211 hasta ile tamamlanmıştır. Hastalardaki kaygı düzeyinin belirlenmesi için 

“Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği” kullanılmış ve kaygı düzeyleri hastaların sosyo-demografik ve 

sağlık/hastalık özelliklerine göre karşılaştırılmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda T 

testi ve Tek Yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. 

Durumluk ölçek puanlarına göre; yaş gruplarına ve meslek gruplarına göre ölçek puanları arasında 

yapılan post-hoc analizlerde istatiksel anlamlılığın yaş grupları için 60 yaş üzeri gruptan geldiği 

bulundu(p: 0,038). Post-hoc analizlerde istatiksel anlamlılığın meslek için emekli grubundan geldiği 

bulundu (p:0.001). Kronik bir hastalığı bulunmayan hastalarda durumluk ölçek puanları kronik 

hastalığı bulunan hastalardan daha yüksek bulundu (p: 0.036). Süreklilik ölçek puanlarına göre; Kadın 

hastaların ölçek puanları erkek hastalara göre yüksek bulundu (p:0.043). Katarakt şikayetinin var olma 

süresi ile ölçek puanları arasında yapılan post-hoc analizlerde istatiksel anlamlılığın 0-6 ay süre 

grubundan geldiği bulundu (p:0.023). Operasyona ilişkin kaygı yaşadığını bildiren hastaların 

durumluk (p<0.001) ve süreklilik (p: 0.006) ölçek puanları kaygı yaşamadığını bildiren hastalardan 

daha yüksek bulundu. 

Daha önceden kronik bir hastalığı bulunmaması nedeni ile hastane ortamına alışkın olmayan, özellikle 

ilk kez katarak operasyonu geçirecek hasta grubuna, ameliyat hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade 

etmesine fırsat verilerek aktif olarak dinlenmelidir. Hastalara video ve gerekli görsel materyaller ile 

bilgilendirme yapılarak kaygı düzeylerinin azaltılmasına yardımcı olunabilir. Tamamlayıcı hemşirelik 

bakımı ile gevşeme egzersizleri, nefes egzersizleri gibi hastaların kişisel özelliklerine göre 

yapabileceği egzersizler öğretilerek kaygı düzeylerinin azaltılmasına destek olunabilir. 
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Cataract, defined as opacification of the natural lens in the eye, is most common in older age groups. 

With the increase of the elderly population in the world, cataract has become a global problem. 

Cataract surgery is the only treatment. Cataract affects individuals physically, socially and 

psychologically. The hospitalization process can cause psychological changes such as fear, anxiety 

and anxiety for the patient for whatever reason. In addition to the hope and anticipation of getting rid 

of illness in the patient, his fear of being unable to supervise his own physical and psychological 

aspects can cause his fear of loss of body organs and the fear of death. This may lead to a disability in 

the course of the surgery and subsequent adverse events. In this study, it was aimed to investigate the 

anxiety levels and related factors in the patients planned for cataract surgery. The ethical permit 

required for the study was taken from the Maltepe University Ethics Committee (Date: 26.06.2016). In 

addition, necessary permits have been obtained from the health facility where the work will be done. 

The descriptive cross-sectional study was completed in this study with 211 patients who had been 

diagnosed with cataract in a private eye clinic between October 2016 and March 2017. "State and Trait 

Anxiety Scale" was used to determine the level of anxiety in patients and anxiety levels were 

compared according to socio-demographic and health / disease characteristics of the patients. T test 

and one-way ANOVA test were used in the comparison of the data in independent groups. 

According to the state scale scores; Statistical significance was found to be over 60 years for age 

groups (p: 0.038) in the post-hoc analyzes performed between the scale scores according to age groups 

and occupational groups. Statistical significance in the post-hoc analyzes was found to come from the 

retired group for the profession (p: 0.001). In patients without a chronic disease, the status scale scores 

were higher than those with chronic disease (p: 0.036). According to continuity scale scores; Scale 

scores of female patients were higher than male patients (p: 0.043). Statistical significance was found 

to be statistically significant in the 0-6 month time period (p: 0.023) in the post-hoc analyzes between 

the duration of the cataract and the scale scores. Patients who reported anxiety about the operation 

were found to have higher status (p <0.001) and continuity (p: 0.006) scale scores than patients who 

reported that they were not anxious.  

The reason for not having a chronic disease in advance is that the patient group who is not accustomed 

to the hospital environment, especially the patient who will undergo the cataract operation for the first 

time should be actively rested with the opportunity to express his feelings and thoughts about the 

operation. It can be helpful to reduce the anxiety levels by informing them with the disease video and 

necessary visual materials. Complementary nursing care can be used to reduce the anxiety levels by 

teaching the exercises that can be done according to the personal characteristics of patients such as 

relaxation exercises and breathing exercises.  
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Araştırma hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarda öğretim üyeleri/elemanlarının uygulama 

esnasında öğrenci yanında bulunmasının öğrencinin yaşadığı duygulara etkisini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır 

Araştırmanın evrenini Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda eğitim gören 209 tane 

hemşirelik ve ebelik bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplamada araştırmacı tarafından 

geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik, standart 

sapma, anova ve ki-kare kullanılmıştır. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 21.54±2.11, %76.6’ sının kadın olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 

%52.2’sinin akademik başarısının orta düzeyde ve %49.8’i bölüme uygun olduğunu, %51.7’si teorik 

bilgisinin yeterli olduğunu ve %55.5’i hasta ile birebir ilgilenmekten korktuğunu belirtmiştir. 

Öğrencilerin en çok korktukları uygulamalar sırasıyla sutür atma (38.8), intraket takma (%30.1) ve 

sonda takmak (%28.7) olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %84.7’si olumsuz bir deneyim yaşamaktan 

korktuğunu belirtmiştir. Olumsuz deneyim yaşamaktan korkma nedenleri en çok sırasıyla yanlış bir 

uygulama yapmak (%54.5), öğretim elemanı yetersizliği (%47.8), uygulama alanlarında öğretim 

elemanlarının model olmaması (%45.5) olduğu saptanmıştır. Öğrenciler uygulama esnasında yaşanan 

sorunların kaynağı olarak en çok öğretim elemanları (%32.5) olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin 

%64.6’sı uygulama esnasında öğretim elemanının bulunmasını istediği saptanmıştır. Klinik uygulama 

esnasında yanında öğretim elemanı/üyesi bulunan öğrencilerin %67.9’unun heyecan, %67.9’unun 

merak, %58.4’ünün gerginlik, %56.5’inin korku, %53.6’sının güven, %50.7’sinin kaygı, %47.4’ünün 

stres ve %47.4’ünün özgüven duygusunun arttığını belirtmiştir. Öğrencilerin öğretim elemanın 

yanında hissettiği duyguları en fazla %48.8 ile başaramamak olduğu saptanmıştır. Araştırmada ebelik 

öğrencilerini ve kendini bölüme uygun hissetmeyen öğrencilerin klinik uygulama esnasında daha çok 

korku yaşadığı saptanmıştır (p<0.05). Akademik başarısını iyi ve orta olduğunu belirten öğrencilerin 

kötü olarak algılayan öğrencilere göre klinik uygulama esnasında kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). Klinik uygulama esnasında öğretim elemanı/üyesinin bulunması öğrencilerde 

mutluluk, sevinç, güven ve özgüven duygularını arttırdığı saptanmıştır (p<0.05). 

Öğrencilerin klinik uygulamalarda öğretim üyeleri/elemanlarının uygulama esnasında öğrenci yanında 

bulunması öğrencinin yaşadığı duyguları etkilemektedir. Uygulamalarda öğretim elemanlarının sayıca 

yeterliliğinin arttırılması ve öğretim elemanlarının öğrencilerin uygulamalarda öğrencinin yanında 

bulunup, öğrencilerin yaşayabileceği duygulara daha dikkat etmesi önerilmektedir. 
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The research was carried out in order to determine effect of the presence of the lecturers / staff 

members on students experiented emotions during the practice in the clinical area. 

209 nursing and midwifery students studying in the university of Adıyaman University School of 

Health had been formed the population of the research. İn the data collection, survey form developed 

by the researcher was used. The mean, percentage, standard deviation, anova and chi-square were used 

in the evaluation of the data. 

It was determined that the mean age of the students 21.54 ± 2.11 and 76.6% of them were female. 

52.2% of the students stated that their academic achievement was moderate, 49.8% were suitable for 

department, 51.7% had sufficient theoretical knowledge, and 55.5% were afraid to deal with patients 

individually. It was determined that the student's most frightening practices; carrying out sture 

(38.8),intravenous catheter (30.1%) and urinary catheter (28.7%) respectively. 84.7% of the students 

stated that they were afraid of a negative experience. It was determined that the reasons of negative 

experiences; malpractice (54.5%), teaching staff inadequacy (47.8%) and not being role model of the 

teaching staff in the application areas (45.5%) respectively. It was determined that 64.6% of the 

students wanted the instructors presence during the practice. 67.9% of the students were excited, 

67.9% curious, 58.4% tense, 56.5% fear, 53.6% trust, 50.7% anxiety, 47.4% stress and 47.4% of them 

said that their self confidence increased. 48% of students stated that they felt sense of failure next to 

the instructor. In the study, it was found that midwifery students and students who did not feel suitable 

themselves for the department were more frightened during clinical application (p<0.05). The students 

who stated that academic success was good and moderate were found to have higher level of anxiety 

during clinical practice than the students who perceived it as bad (p <0.05). It was found that the 

presence of teaching staff / members during the clinical practice increased the students' happiness, joy, 

trust and confidence (p <0.05).  

The presence of the lecturers /staff members during the practice in the clinical area affects the 

student's feelings. In practice, it is recommended that the number of faculty members be increased and 

faculty members should be more closely attached to the students in their practice and pay more 

attention to the emotions that students may experience. 
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20.yüzyılda safra kesesi taşlarının devamlı şekilde artış göstermesi, hayat tarzı ve beslenme 

alışkanlıklarına bağlanmakta ve buna bağlı olarak kolesistektomi oranlarında da belirgin artış 

görülmektedir. Ameliyat sayılarındaki bu artış hastaların bilgilendirilme süresini daha da kısaltmıştır. 

Sağlık alanında onam, önerilen tıbbi girişimle ilgili olarak hastadan alınan rıza anlamına gelmektedir. 

Ameliyat öncesi aydınlatılmış onam kavramı konusunda yapılan tüm düzenlemelere rağmen halen 

sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle kolesistektomi ameliyatı olan bu olguda ameliyat öncesi 

aydınlatılmış onamın yeterli düzeyde yapılıp yapılmadığı değerlendirilmiştir. 

Bu olgu sunumunda İzmir ilinde bir kamu hastanesinde kolelithiazis nedeniyle servise yatırılan 32 

yaşındaki kadın hasta değerlendirilmiştir. Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı olan hasta ameliyat 

sonrası 2 gün hastanede kalmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda 

oluşturulmuş, yarı-yapılandırılmış soru formu kullanılarak “derinlemesine görüşme” yöntemi ile 

taburculuk öncesi dönemde toplanmıştır. Ses kayıt cihazı kullanılarak gerçekleştirilen görüşme 40 

dakika sürmüştür. Veriler tümevarım yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Görüşmenin analizi sonucunda “bilgi gereksinimi”, “yaşam kalitesi”, “uyum sorunu ve güçlükler” ve 

“kolesistektomi sonrası birey ve ailelere öneriler” olmak üzere dört ana tema belirlendi. Belirlenen 

temaların içeriğinde olgunun kendi ifadelerine yer verildi. “Bilgi gereksinimi” temasının alt 

temalarını; “ameliyat öncesi bilgilendirilme” ve “tedavi süreci hakkında bilgilendirilme” oluşturdu. 

Ameliyat öncesi bilgilendirilme temasını açıklayan ifadeleri şöyledir: “Bana sadece safra kesemde taş 

varmış onu alacağız dediler, kimse bana safra kesemin alınacağını söylemedi, ben böbrekte olduğu 

gibi taşları alacaklar sandım”, “Ameliyattan önce bilgim olsaydı asla ameliyat olmazdım. Başka yere 

giderdim”(sesi bu esnada ağlamaklıydı) Tedavi süreci hakkında bilgilendirilme temasını açıklayan 

ifadeleri şöyledir: “Ameliyattan sonra kaç gün hastanede yatacağım konusunda kimse bir şey 

söylemedi” Yaşam kalitesi temasında duygularını açıklayan ifadeleri şöyledir: “Artık benim bir 

organım yokmuş?”,“ Kendimi eksik hissediyorum”,“ Bu hastaneyi dava edeceğim” Uyum Sorunu ve 

Güçlükler temasında ifadeleri şöyledir: “Bizim yemek kültürümüz yağlıdır, safra kesem olmadığı için 

bundan sonra hiç yağlı yemek yiyemeyecek miyim? ”, (bu esnada yüzünde çok olumsuz bir ifade 

vardı) Kolesistektomi sonrası birey ve ailelere öneriler temasında ifadeleri şöyledir: “Şayet birisi 

kalkar bana sorarsa böyle bir durum var, sizin durum ile benziyormuş, benim söyleyeceğim tek bir şey 

var; çok iyi araştırın, hemen ameliyat olmayın, başka yollar bulun” 

Olgunun verdiği cevaplardan aydınlatılmış onam alınırken dikkat edilmediği, eksik bilgilendirme 

yapıldığı gözlenmiştir. Aydınlatma adına verilen bilgi, hastanın anlama kapasitesine uygun bir yolla 

ve yabancı-teknik terminoloji kullanımı en aza indirilerek yapılmalıdır. Özellikle cerrahi 

müdahalelerde ve medikal tedavi sırasında hastanın tüm riskleri doğru şekilde anladığından emin 

olmak, sonrasında ortaya çıkabilecek tıbbi ve hukuki sorunlar açısından önem taşımaktadır. Konunun 

önemini arttırmak için daha fazla sayıda bir örneklem grubunda çalışılması önerilmektedir. 
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20.in the century show a continuous increase of gallstones, cholecystectomy to be connected to life 

style and eating habits accordingly and there has been a significant increase in rates. This increase in 

the number of surgery patients to be informed of the time further reduces. Consent in the field of 

health, the proposed medical procedure with the patients consent. Despite all the regulations that are 

made about the concept of informed consent prior to surgery, there are still problems. Therefore a 

sufficient level of consent prior to surgery were treated with cholecystectomy in these patients were 

evaluated. 

In this case report, a 32 year-old female patient was admitted to a public hospital in İzmir due to 

cholelithiasis. The patient who underwent laparoscopic cholecystectomy was in the hospital for 2 days 

postoperatively. The data were collected by the researchers in accordance with the literature and 

collected by the "in-depth interview" method using the semi-structured questionnaire before the 

discharge. The interview using voice recorder lasted 40 minutes. The data were analyzed by induction 

method. 

As a result of the analysis, four main themes were identified as "information need", "quality of 

life","adaptation problem and difficulties" and "proposals to individuals and families after 

cholecystectomy". In the content of the specified themes, the expressions of the case were given. The 

statements describing the pre-operation information are as follows: "I thought that only a gallstones 

had stone in it and that I would take it, no one told me to take a gall bladder, I would take the stones as 

if it were in the kidney","I would never have had surgery if I had knowledge before surgery. I went to 

another place"(the voice was crying at this moment) Describing the theme of informing about the 

treatment process is as follows: "No one told me how many days I would be hospitalized after the 

operation." The expressions of their feelings about the quality of life are as follows: "I no longer have 

an organ?","I feel incomplete","I will sue this hospital" Compliance Issues and Difficulties: "Our food 

culture is oily, can not I eat oily food since there is no gall bladder?" The expressions of suggestions 

for individuals and families after cholecystectomy are as follows: "If someone asks me to leave, there 

is such a situation, it looks like your situation, there is only one thing I will say; research very well, do 

not operate immediately, find other ways " 

As a result of the evaluation, it was observed that the informed consent was given and the insufficient 

informed consent was obtained. The information provided in the name of the lighting should be made 

in a way that is appropriate for the patient's capacity of understanding and the use of foreign-technical 

terminology is minimized. Being sure that the patient correctly understands all risks, especially during 

surgical interventions and medical treatment, is important in terms of medical and legal problems that 

may arise afterwards. It is recommended to work on a larger number of sample groups to increase the 

significance of the matter. 
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Konfor kuramı, Kolcaba tarafından geliştirilmiş olup taksonomik yapısı konfor düzeyleri (ferahlama, 

rahatlama, üstünlük) ve konfor boyutları (fiziksel konfor, psiko-spiritüel konfor, çevresel konfor, 

sosyo-kültürel konfor) olmak üzere iki aşamada incelenmektedir. Bu kuramdan bireyin konfor 

gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik hemşirelik bakımının planlanması ve sürecin 

sürdürülmesinde bir rehber olarak yararlanılabilmektedir. Bu olgu sunumunda, kolon kanseri 

nedeniyle ameliyat (hemikolektomi + geçici kolostomi) olan hastanın konfor kuramına göre planlanan 

bakımının değerlendirilmesi amaçlandı. Kurum yetkilisinden ve hastadan yazılı olarak izin alındı.  

Elli üç yaşındaki erkek hasta NB, evli ve dört çocuk babasıdır. Lise mezunu olan hasta işçi olarak 

yaşamını sürdürmektedir. NB, yaklaşık bir ay önce ishal ve dışkıda kan şikâyetleri ile hastaneye 

başvurmuş olup yapılan tetkikler neticesinde NB’ye “kolon kanseri” tanısı konulmuş ve ameliyat 

edilmek üzere hastaneye yatırılmış. Ameliyat sonrası birinci günde olan hastanın vital bulguları; 

solunum: 20/dk, kan basıncı: 100/60 mmHg civarında, ateş: 38 OC ve ifade ettiği ağrı düzeyi 10 

üzerinden altıdır. Medikal tedavisinde Contromal ampul (3x1) uygulanmaktadır. NB’nin oral alımı 

kısıtlanmıştır. Mesane kateteri ve kolostomisi bulunmaktadır. Rahat iletişim kurulabilen NB, endişeli, 

yorgun ve uykusuz görünmektedir. Hemogram ve biyokimya değerleri normal sınırlardadır. NB’nin 

oral değerlendirmesi “Grade 0” olup akciğer sesleri dinlendiğinde kaba raller mevcuttur. Aşağıda 

tabloda konfor kuramının alt boyutlarına göre ele alınan problemler özetlendi. Konfor Kuramının dört 

boyutuna yönelik saptanan bu problemler için ferahlık, rahatlama ve üstünlük konfor tiplerine uygun 

hemşirelik girişimleri planlandı ve uygulandı. Girişimler değerlendirildiğinde büyük oranda çözüme 

ulaşıldığı, hastanın fiziksel, çevresel, sosyokültürel, psikospritüel konforunun arttığı belirlendi.  

Tablo. 1. Konfor Kuramına Göre Hasta Bulguları KONFOR TİPLERİ Ferahlama Rahatlama Üstünlük 

BOYUTLARI Fiziksel Hava yolunda sekresyon Ağrı Bulantı Hipertermi Yorgunluk Uykusuzluk 

Tedaviye uyumda zorlanma (Stomaya uyumu) Psikospritüel Yardımla yürüme Bağımlı hissetme 

Rahatsız hissetme Çevresel Gürültü Yüksek oda sıcaklığı Sosyokültürel Rol kaybı İş kaybı endişesi 

Ekonomik zorlanma. Sonuç olarak, hastaların tüm gereksinimlerinin sistemli bir şekilde belirlenmesi 

ve karşılanması için konfor kuramının kullanılmasının hastalarına bakım veren hemşirelere yol 

göstereceği açıktır. 
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Comfort theory was developed by Kolcaba, and its taxonomic structure is evaluated in two phases as 

comfort level (relief, relaxation, superiority) and comfort dimension (physical comfort, psycho-

spiritual comfort, environmental comfort, socio-cultural comfort). This theory is used in planning 

nursing care to meet the comfort requirements of the patient and as a guide in maintaining the process. 

In this case report, we aimed to evaluate the nursing care planned according to the comfort theory in a 

patient that underwent surgery for colon cancer (hemicolectomy + temporary colostomy). Written 

consents of the institution authority and the patient were obtained.  NB, a 53-year-old male patient, is 

a married man and has three children. The patient, who is high school graduate, is maintaining his life 

as a workman. NB presents to the hospital nearly a month ago with diarrhea and blood in the stool. 

Based on the analyses, he is diagnosed with “colon cancer” and then hospitalized for surgical 

procedure. Vital signs of the patient on the postoperative Day 1 are as following: respiratory rate: 

20/min, blood pressure: 100/60 mmHg, body temperature: 38 OC and the degree of self-reported pain 

is 6 over 10. His medical treatment consisted of Tramadol Hydrochloride (Contromal®) ampoule 

(3x1). Oral intake was restricted. He has bladder catheter and colostomy. NB, with whom we were 

able to establish communication easily, appears to be anxious, tired and sleepless. Complete blood 

count and blood biochemistry values were within the normal limits. Oral examination of NB is “Grade 

0” and lung auscultation reveals rough rales. The table below summarizes the problems held according 

to the sub-dimensions of comfort theory. Convenient nursing interventions for relief, relaxation and 

superiority were planned and implemented for these problems determined according to the four 

dimensions of Comfort Theory. Considering the interventions, it was determined that solution has 

been substantially achieved and the patient’s physical, environmental, sociocultural and psycho-

spiritual comforts have improved.  

COMFORT TYPES Relief Relaxation Superiority DIMENSIONS Physical Airway secretion Pain 

Nausea Hyperthermia Tiredness Sleeplessness Difficulty in adherence to treatment (adherence to 

stoma) Psycho-spiritual Assisted walking Feeling dependent Feeling discomfort Environmental Noise 

High room temperature Socio-cultural Loss of role Stress of job loss Economic difficulty  

In conclusion, it is clear that using comfort theory to systematically identify and meet the patients’ 

need will be a guide for the caregiving nurses 
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Kolon kanseri, cerrahi işlem, stoma açılması, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi yöntemleriyle 

bireyin fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Literatürde 

hemşirelik kuramlarını temel almadan yalnızca hemşirelik sürecini kullanmanın, bakım 

uygulamalarını açıklamakta yetersiz kaldığı ve uygulamaları bir iş haline getirdiği belirtilmektedir. 

“Watson İnsan Bakım Kuramı (İBK)”; zihnin, bedenin ve ruhun uyumunu, bireyin güçlü-zayıf 

yönlerini ve tepkilerini içeren davranışlarını bilmeyi gerektiren bir hemşirelik kuramıdır. Bu nedenle 

bu olgu sunumunda, kolon kanseri olan olguya ameliyat öncesi dönemde verilen hemşirelik bakım 

sürecinin Watson İBK çerçevesinde oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bu olgu sunumunda halsizlik, yorgunluk, karın ağrısı ve geçmeyen ishal şikayetleriyle cerrahi 

polikliniğine başvuran ve yapılan tetkikler sonucunda kolon kanseri tanısı konulan 58 yaşında erkek 

hasta değerlendirilmiştir. Watson İBK’nın çerçevesini “kişilerarası bakım ilişkisi”, “bakım durumu ve 

bakım anı”, “iyileştirme süreçleri” olmak üzere üç ana kavram oluşturmaktadır. Veriler, Watson 

İBK’nda yer alan 10 iyileştirme sürecine göre araştırmacılar tarafından teorik bilgiye dayanarak 

hazırlanmış, 10 adet yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşan bir formla toplanmıştır. Ses 

kayıt cihazı kullanılarak gerçekleştirilen görüşme 50 dakika sürmüştür. Olgunun ameliyat öncesi 

dönemdeki hemşirelik bakımı kuramın üç ana teması çerçevesinde oluşturulmuştur. 

Bakım sürecinin ilk adımı olarak bakım-iyileşme çevresi oluşturulmuştur. Olgunun içsel çevresine 

ulaşması için içten, anlayışlı ve sabırlı bir yaklaşım sergilenmiştir. Dışsal iyileşme çevresi için 

görüşme diğer hastalardan ayrı ve sessiz bir odada yapılmış, güvenli ve mahremiyet açısından 

sakinleştirici bir ortam sağlanarak öykü alınmıştır. Bakım sürecinin ikinci adımı olarak kişilerarası 

bakım ilişkisi kurulmuştur. Bunun için olguya; “Burada bulunmamın nedeni yaşadıklarını 

anlayabilmektir. Seni dinleyeceğim ve seni anlamaya, senin için önemli olanları öğrenmeye 

çalışacağım. Sana yardım etmek, destek olmak istiyorum.” ifadeleri kullanılmıştır. Olgunun 

hastalığıyla ilgili bilgi düzeyi ve geçmiş hastalık deneyimleri belirlenmiş, eksik olduğu noktalar ve 

uygulamalar yargılanmadan dinlenmiştir. Ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonlar hakkında 

hastayla konuşulmuştur. Stoma açılması durumunda nasıl bireysel bakımını yapacağı ve stomada 

nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda hasta ve ailesine eğitim verilmiştir. Bakım örneğindeki 

üçüncü adım olarak iyileştirme süreçleri kullanılmıştır. Olgunun gereksinimine göre 10 adet 

iyileştirme sürecine başvurulmuştur. İnançları öğrenilmiş ve umut aşılanmıştır. Son adım olarak, 

olguya uygun olan kişilerarası bakım-iyileştirme yöntemlerinden gevşeme egzersizleri, müzik dinleme 

ve dokunma yöntemleri kullanılarak anksiyete, korku ve kabusların azaltılması sağlanmıştır. Böylece 

hastanın hemşireye ve sağlık ekibine olan güveni arttırılmıştır. 

Olgunun değerlendirilmesinde Watson İBK’nın hemşirelere tıbbın istemlerini yerine getirmekten 

farklı daha etkili ve bilinçli bakım sağlamada yararlı olduğu düşünülmektedir. Watson’ın İBK 

ameliyat öncesi kolon kanserli hastalar için uygulamaya aktarılması kolay, hastanın yararına ve kendi 

kültürümüze uygun bir kuram olarak kullanılabilir.  
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Colon cancer affects the physiological, psychological and social health of the individual negatively by 

treatment methods such as surgery, stomal opening, chemotherapy, radiotherapy. It is stated in the 

literature that using only the nursing process without being based on nursing theories is insufficient to 

explain care practices and makes practices a job. Watson's Theory of Human Care (HCT), is a nursing 

theory that requires that the mind, body, and soul cohesion should not know the behaviors of the 

individual, including strengths and reactions. For this reason in this case report, it was aimed to 

establish the nursing care period given in the preoperative period to the patients with colon cancer at 

the Watson's HCT framework. 

A 58-year-old male patient was admitted to the surgical outpatient clinic with complaints of fatigue, 

fatigue, abdominal pain and non-past diarrhea, and colon cancer was diagnosed as a result of these 

tests. Watson's HCT is framing three main concepts as "interpersonal care relationship", "care status 

and care moment", and "improvement process". The data were collected on a form consisting of 10 

semi-structured interview questions by researchers according to 10 improvement processes in 

Watson's HCT. The conversation using voice recorder took 50 minutes. The nursing care in the pre-

operative period of the case was formed within the framework of three main themes of the theory.  

The care-healing environment was established as the first step in the care process. A sincere, 

understanding and patient approach has been demonstrated to reach the inner environment of the case. 

The interview for the external healing environment was conducted in a separate and silent room from 

the other patients, and a history was obtained by providing a safe and privacy-calming environment. 

As a second step in the care process, an interpersonal care relationship has been established. For this 

reason; "The reason I am here is to understand why they live. I will listen to you and try to find out 

what's important to you so you do not understand. I want to help you, support you. "Expressions are 

used. We talked to the patient about the complications that may develop after the operation. Patient 

and family education has been given about how to perform individual care in case of stoma opening 

and what to look for in stomach. Improvement processes are used as the third step in the maintenance 

example. According to the requirement of the case, 10 improvement processes were applied. As a final 

step, relaxation exercises, music listening and touching methods are used to reduce anxiety, fear from 

the personalized care-healing methods appropriate to the case. Thus, the patient's confidence in the 

nurse and healthcare team has been increased. 

In the evaluation of the case, it is thought that Watson's HCT is useful for providing nurses with more 

effective and conscious care that is different from fulfilling the medical demands of the nurses. 

Watson's HCT can be easily applied to patients with pre-colon cancer patients, and can be used as an 

appropriate theory for the benefit of the patient and his own culture.  
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Bu araştırmada kolonoskopi sırasında müzik dinletisinin hastaların anksiyete düzeyine ve işlem 

sonrası ağrıya etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma verileri 20 Temmuz 2017-20 Eylül 2017 tarihleri arasında kolonoskopi işlemi için Adnan 

Menderes Üniversitesi Gastroenteroloji Polikliniğine başvuran 20 deney, 20 kontrol grubu olmak 

üzere toplam 40 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol grubu hastalarına kolonoskopi işlemi 

öncesinde bilgi verildikten sonra sosyodemografik özellikleri içeren hasta tanıtım formu ve 

Durumluluk Süreklilik Kaygı Envanteri Anksiyete Ölçeği ile bilgileri elde edilmiştir. Hastalar 

randomizasyona göre gruplara ayrılmıştır. Deney grubu hastalarına kolonoskopi işlemi başlangıcından 

itibaren 15 dk boyunca enstrümantal olarak hazırlanan Türk Sanat Müziği kulaklık aracılığı ile 

dinletilmiş olup kontrol grubu hastalarına işlem boyunca müzik dinletilmemiştir. İşlem sonrasında 

hastaların Durumluluk Süreklilik Kaygı Envanteri Anksiyete Ölçeği ve VAS(Visual Analog Scale) ile 

anksiyete ve ağrı durumları belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan hastaların sosyodemografik özellikleri incelendiğinde kontrol grubu hastalarının 

yaş ortalaması 55.77(±16,22 min:24,max:78) deney grubunun yaş ortalamasının 55.95 (±11,40 min:31 

max:79 ) , deney grubundaki hastaların % 55’inin kadın, kontrol grubu hastalarının % 50’si erkek 

olduğu belirlenmiştir. Deney grubunu hastalarının %55’i ve kontrol grubu hastalarının % 61.1’inin 

ilkokul mezunu olduğu, deney grubu hastalarının % 63.6’sı kontrol grubu hastalarının % 55.6’sının 

kronik bir hastalığının bulunduğu belirlenmiştir. Deney grubu hastalarının %59.1’inin , kontrol grubu 

hastalarının %72.2’sinin ailede kötü huylu bir hastalık durumu bulunmadığı belirlenmiştir. Deney 

grubu hastalarının %55’inin kontrol grubu hastalarına %61.1’inin daha önce kolonoskopi uygulandığı 

belirlenmiştir. Deney grubunun süreklilik kaygı envanter ölçeği puan ortalaması 46,80±6,33(min:34, 

max:60), kontrol grubunun ise 48,6 ±5,59(min:38 max:60)’dır. Deney grubunun işlem öncesi 

durumluluk kaygı envanteri ölçeği puan ortalaması 42.45±5,42(min:33,max:50), kontrol grubunun ise 

40,15±5,45(min:32 max:51)’tir. Deney grubunun işlem sonrası durumluluk kaygı envanteri ölçeği 

puan ortalaması 37,55±4,24(min:32 max:48),kontrol grubunun ise 38,25±7,25(min:29 max:60)’tir. 

Deney ve kontrol gruplarının işlem öncesi ve sonrası durumluluk kaygı envanteri puanları arasında bir 

ilişki bulunmamıştır (p=0.476). Deney grubu hastalarının VAS puan ortalaması 1.65±0.53 (min:0 

max:10) kontrol grubunun 1.8±0.53(min:0 max:8)’dir. Deney ve kontrol grubu hastalarının VAS 

puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır(p=0.925). 

Araştırma sonuçlarımıza göre kolonoskopi sırasında müzik dinletisinin hastaların anksiyete ve işlem 

sonrası ağrı düzeyine etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. 
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In this research, it was aimed to investigate the effect of music recital during colonoscopy on anxiety 

level and postoperative pain of patients. 

The data of the research were obtained from total of 40 patients, 20 patients in experimental group and 

20 in control group, applied to Adnan Menderes University Gastroenterology Polyclinic for 

colonoscopy between July 20, 2017 and September 20, 2017. Patients in the experimental and control 

groups were informed about the colonoscopy procedure and then information about the patients were 

obtained by the patient information form including sociodemographic characteristics and The State-

Trait Anxiety Inventory. Patients were divided into groups according to randomization. Patients in 

experimental group listened to Turkish Art Music which was prepared instrumentally, via headset for 

15 minutes from the beginning of the colonoscopy procedure and the control group did not listen to 

music during the procedure. After the procedure, anxiety and pain states of the patients were 

determined by The State-Trait Anxiety Inventory and VAS (Visual Analog Scale).  

When the sociodemographic characteristics of the patients participating in the study were examined, it 

was determined that the mean age of the patients in control group was 55.77 (±16.22 min:24, max:78), 

the mean age of the patients in experimental group was 55.95 (±11.40 min:31 max:79), 55% of the 

patients were female and 50% of the patients in control group were male. It was found that 55% of the 

experimental group and 61.1% of the control group were primary school graduates, and 63.6% of the 

experimental group and 55.6% of the control group had a chronic disease. It was determined that 

59.1% of the patients in experimental group and 72.2% of the patients in control group did not have a 

malignant disease state in the family history. 55% of the patients in experimental group and 61.1% of 

the patients in control group were determined to be applied colonoscopy before. The mean score of the 

trait anxiety inventory of the experimental group was 46.80±6.33 (min 34, max:60) and of the control 

group was 48.6±5.59 (min:38 max:60). The mean score of the preoperative state anxiety inventory of 

the experimental group was 42.45±5.42 (min:33, max:50) and of the control group was 40.15±5.45 

(min:32 max:51). The postoperative state anxiety inventory mean score of the experimental group was 

37.55±4.24 (min:32 max:48) and of the control group was 38.25±7.25 (min:29 max:60). There was no 

relationship between pre- and post-operative state anxiety inventory scores of experimental and 

control groups (p=0.476). The mean VAS score of the experimental group was 1.65±0.53 (min:0 

max:10) and of the control group was 1.8±0.53 (min:0 max:8). There was no significant relationship 

between the VAS scores of the patients in experimental and control group (p=0.925). 

According to our results, it was determined that there was no effect of music recital during 

colonoscopy on anxiety and post-operative pain levels of patients. 
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İnternet kullanımın artmasıyla birlikte uzaktan eğitim daha fazla önem kazanmış ve giderek daha fazla 

yaygınlaşmaktadır. Kısa sürede bu kadar hızlı bir şekilde büyüyen ve geniş kitlelerin aktif bir şekilde 

kullandıkları araçlar haline gelen internetin etkin kullanım alanlarından birisi de sağlık iletişimidir. 

Günümüzde bu amaçla kullanılan en önemli araçlardan biri web tabanlı eğitimlerdir. Bireyler 

çoğunlukla başta; kanser olmak üzere kronik hastalıklarla ilgili bilgileri internet ortamından 

araştırmaktadırlar. Bütün kanserlerin içinde kolorektal kanser, dünyada anlamlı şekilde artmaktadır. 

Kolorektal kanser, cerrahi işlem, stoma açılması, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi yöntemleri ile 

bireyin fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle 

hastaların ameliyat sonrası dönemde desteklenmesi önerilmektedir. Bu derlemenin amacı kolorektal 

cerrahi ameliyatı sonrası hastaların iyileşme süreçlerini yönetebilmeleri için hazırlanacak olan web 

tabanlı eğitim programının içeriği ve gerekliliği konusunda farkındalık yaratmaktır. 

İstatistikler tüm dünyada internet kullanımındaki hızlı artışın söz konusu olduğunu ortaya 

koymaktadır. 30 Mart 2017 tarihi itibariyle tüm dünyadaki internet kullanım oranı %49,7 olarak 

bildirilmiştir. İnternet kullananların sayısı ise 3,739,698,500 kişi ile son beş yıl içinde %936 gibi 

büyük bir oranda artmıştır. Bu sonuçlar göz önüne alınarak literatür, hastalara web tabanlı eğitim 

uygulanarak yapılan çalışmalar açısından incelenmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda Web 

tabanlı eğitim (WTE)’in, inovatif bir yöntem olarak yazılı materyallere göre sahip olduğu birçok 

avantaj nedeniyle hemşireler için sağlık eğitimi sunmada etkili bir araç olarak kullanıldığı 

görülmüştür. Bu nedenle derlemede ameliyat sonrası dönemde kolorektal kanserli hastalar için 

tasarlanacak web tabanlı eğitim sitesinin içeriği oluşturulmuştur.  

Yapılan incelemeler sonucunda ameliyat sonrası dönemde kolorektal kanserli hastalar için 

tasarlanacak web tabanlı eğitim sitesinde; hasta ve yakınlarının; ağrı, beslenme, bulantı- kusma, 

kabızlık, cinsellik, yorgunluk, ibadet vb. gibi konularda semptom yönetimine yönelik eğitim 

formlarının bulunacağı bir bölüm, kolorektal kanserde ameliyat sonrası bakım yöntemlerini anlatacak 

ancak yoğun içerikli olmayan, uzman doktor ve uzman hemşire videosu, psikososyal sorunlarına 

yönelik danışmanlık alabilecekleri psikiyatrist ya da uzman psikolog, özbakım gereksinimlerine 

yönelik bakım eğitimi videoları, bakım ve kullanılan ürünlere yönelik ulaşabilecekleri sayfalara 

yönlendirecek linkler, haftada en az 1 gün online bağlanıp sorularını sorabilecekleri alanında bir 

uzman doktor ve uzman hemşire, sıkça sorulan sorulara ulaşabilecekleri bir bölüm, sorulan sorulara 

güncel ve kanıta dayalı cevapların bulunacağı bölüm, eğiticinin bireye özgü öneriler ve geri bildirim 

sağlayan bir bölüm, hastaların birbirleriyle iletişime geçebilecekleri forum sayfasının bulunması 

gerektiği belirlenmiştir.Kolorektal kanserli hastalara ameliyat sonrası özel olarak hazırlanmış web 

tabanlı eğitimin, hastalara ihtiyaç duydukları zaman ve mekanda bilgi sağlayarak semptom yükünü 

azaltacağı, ameliyat sonrası taburculukta yaşamlarını kolaylaştırmada yararlı olacağı, bu sayede 

hastaneye tekrarlı yatışları önleyerek ekonomiye katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu derlemenin 

ameliyat sonrası kolorektal kanserli hastanın hemşirelik bakımında yeni bir yaklaşım oluşturacağı, bu 

sayede de literatüre bilimsel katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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With the increasing use of the Internet, distance education has gained more importance and is 

becoming more and more widespread. One of the effective uses of the internet, which grew up so 

quickly in a short period of time and became an active means of using large masses, is health 

communication. Today, one of the most important tools used for this purpose is web based training. 

Individuals are mostly at first; Information related to chronic diseases including cancer are 

investigating the internet. Within all cancers, colorectal cancer is significantly elevated in the world. 

With the treatment methods such as colorectal cancer, surgical procedure, stoma opening, 

chemotherapy, radiotherapy, the physiological, psychological and social health of the individual is 

negatively affected. For this reason, it is suggested that patients should be supported in the 

postoperative period. The aim of this review is to raise awareness of the content and necessity of a 

web-based training program that will prepare patients to manage their healing process after colorectal 

surgery. Statistics reveal that the rapid increase in the use of the internet all over the world is the issue. 

As of March 30, 2017, the worldwide Internet usage rate was reported as 49.7%. The number of 

Internet users has increased by 936% over the last five years with 3,739,698,500 people. Considering 

these results, the literature has been examined in terms of studies conducted by applying web based 

education to the patients. As a result of the evaluation, Web Based Education (WTE) was seen as an 

effective tool for presenting health education for nurses due to many advantages that it has according 

to written materials as an innovative method. For this reason, the content of web-based training site 

designed for patients with colorectal cancer in the postoperative period was created in this review. 

In the web-based training site which will be designed for patients with colorectal cancer after surgery, 

patients and their relatives; pain, nutrition, nausea-vomiting, constipation, sexuality, fatigue, worship, 

etc. a specialist physician and specialist nurse videos which will describe post-operative care methods 

in colorectal cancer, but also a psychiatrist or specialist psychologist who can consult for psychosocial 

problems, maintenance education videos for self-care needs, a specialist doctor and specialist nurse in 

the field where they will be able to connect online at least once a week to ask questions, a section 

where they can access frequently asked questions, a section where current and evidence based answers 

will be found, one section, and a forum page where patients can communicate with each other. 

It is envisaged that patients with colorectal cancer will be able to contribute to the economy by 

reducing the symptom burden by providing the time and space information they need and facilitating 

their life in postoperative discharge. It is thought that, this review will create a new approach in t the 

nursing care of post-operative colorectal cancer patients, and will contribute scientific contribution to 

the literature in this respect. 
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 Araştırma, kolorektal kanserli (KRK) hasta yakınlarının KRK'den korunmaya yönelik tutumlarını ve 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

  Çalışma Haziran 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Merkezi genel cerrahi servisinde KRK cerrahisi geçiren 86 hastanın 142 yakını ile 

tamamlanmıştır. Veriler hasta tanıtım formu, kolorektal kanser taraması tutum inanç ölçeği (KKTTİ) 

ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları II ölçeği (SYBD) kullanılarak, araştırmacı tarafından 

toplanmıştır. Çalışmada etik kurul onayı ile bireylerden yazılı bilgilendirilmiş olur alınmıştır. Verilerin 

istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistikler, student t testi, one way anova ve pearson korelasyon 

analizi kullanılmıştır.  

Hasta yakınlarının yarısından fazlasının (%56.3) KRK hakkında bilgi sahibi olmadığı ve %85.2'sinin 

KRK erken tanı/tarama programlarına katılmadığı belirlenmiştir. Hasta yakınlarının KKTTİ ölçeği 

toplam puan ortalamasının 53.06±8.91, SYBD ölçeği toplam puan ortalamasının ise 132.46±20.96 

olduğu tespit edilmiştir. KRK ile ilgili bilgi sahibi olan ve KRK erken tanı ve tarama programlarına 

katılan hasta yakınlarının hem KKTTİ ölçeği hem de SYBD ölçeği puan ortalamaları daha yüksek 

olup, aradaki farkın ileri derecede anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.001). Araştırmada hasta 

yakınlarının SYBD ölçeği ile KKTTİ ölçeği arasında pozitif yönlü, zayıf düzeyde, istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p<0.01).  

Çalışmamızda hasta yakınlarının KRK taramalarına katılma oranlarının düşük, KRK'den korunmaya 

yönelik tutumlarının ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Hemşireler kanserli hastaların birinci derece yakınları başta olmak üzere risk altındaki tüm bireylerde 

kanserden korunma ve erken tanı/tarama programları ile ilgili farkındalık geliştirmeli ve sağlıklı 

yaşam biçimi davranışı kazanmalarında yol gösterici olmalıdır. 
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This descriptive study was conducted in order to determine healthy lifestyle behaviours and attitudes 

of first degree relatives of patients with colorectal cancer towards protection from colorectal cancer 

(CRC). 

The study was completed with 142 relatives of 86 patients who underwent CRC surgery in general 

surgery service at Erciyes University Medical Application and Research Centre between June 2015 

and June 2016. The data were collected by the researcher using Patient Information Form, Colorectal 

Cancer Screening Attitude Beliefs Scale (CCSAB), and Health Promotion Life-Style Profile II 

(HPLP).In the study, written informed consent was obtained from individuals with ethics committee 

approval. Descriptive statistics, student-t test, one way ANOVA, and Pearson correlation analysis 

were used to analyse statistical data. 

It was found that more than half (56.3%) of the patient relatives did not have knowledge about CRC 

and 85.2% did not participate early diagnosis/screening programs of CRC. It was found that CCSAB 

total mean score of the patient relatives was 53.06±8.91 and HPLP' total mean score was 

132.46±20.96. Both HPLP' mean score and CCSAB' mean score was higher in patient' relatives who 

had knowledge about CRC and participated in early diagnosis/screening programs of CRC and the 

difference was determined to be highly significant (p<0.001). A positive, weak, and statistically 

significant correlation was found between CCSAB and HPLP scale of patient relatives in the study 

(p<0.01). 

The present study showed that the rate of patient relatives to participate in CRC screening 

participation rates was low, healthy lifestyle behaviours and attitudes towards protection from CRC 

were moderate. Nurses should raise awareness through protection from cancer and early 

diagnosis/screening programs especially for cancer patients' relatives in all individuals is at risk 

primarily first degree relatives of patients with protection from and be guiding to acquire healthy 

lifestyle behaviours. 
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Kolorektal kanser nedeniyle ameliyat olan hastalara bakım verenlerin bakım yükünün incelenmesidir. 

Prospektif, kesitsel ve tanımlayıcı araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Ocak-Haziran 2015 tarihleri 

arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğinde, kolorektal kanser nedeniyle 

ameliyat olan 162 hasta ve bakım vereni oluşturmuştur. Örnekleme dâhil edilme koşulları; hastalar 

için primer tanının kolorektal kanser olması ve ilk kez ameliyat olması; bakım veren için ameliyattan 

sonra en az bir ay evde bakım vermesi, hastanın eşi ya da 1.derece yakını (çocuk ve anne –baba) 

olmasıdır. Veriler Hasta ve Bakım Veren Tanıtıcı Özellikler Formu, Bakım Verenin Stres Ölçeği 

(BVSÖ) ve Aile Bireyinize Yardımcı Olmaya Gösterdiğiniz Tepkiler Ölçeği (ABYOGT) formu ile 

toplanmıştır. Etik kurul izni ve hastalardan yazılı ve sözlü onam alınmıştır. Verilerin analizinde sayı, 

yüzde, ortalama, Mann Whitney U, Kruskall Wallis testi (KW), pearson korelasyon analizi 

kullanılmıştır.   

Hastaların yaş ortalaması 58.5±12.7 ve bakım verenlerin yaş ortalaması 51.8±10.8’dir. Hastaların 

%38.9’u (n=63) Low Anterior Rezeksiyon (LAR) ameliyatı olmuş, %66.7’sinin stoması vardır. Bakım 

verenlerin %58’ini kadın oluşturduğu ve %19.8’inin başkasından yardım aldığı bulunmuştur. Bakım 

verenin stres ölçeği puan ortalaması 3.61±3.52 ve ABYOGT puan ortalaması ise 50.50±9.78 olarak 

saptanmıştır. Hastaların yaş grubu (KW=12.56), stoma varlığı (U=1894.0) ile BVSÖ puan ortalaması 

arasında ve hastanın stoma varlığına göre ABYOGT puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark belirlenmiştir (U=1946, p<0.05). Bakım verenlerin yaş grubu (KW=14.52), yakınlık 

durumu (U=11.83), eğitim süresi (U=14.52), gelir durumu (KW=11.69), bakım verme süresi 

(U=19.07) ve yardım alma durumuna göre (U=1587.0) BVSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark belirlenmiştir (p<0.05). Bakım verenlerin cinsiyeti (U=2518.5), yakınlık durumu 

(KW=14.27) ve bakım verme süresi (KW=20.54) ile ABYOGT puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark belirlenmiştir (p<0.05). Bakım verenlerin diğer sosyodemografik özellikleri ile 

BVSÖ ve ABYOGT puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). 

Bakım verenin hastaya bakım verdiği gün sayısı ile BVSÖ puanı arasında pozitif yönde, zayıf ve 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki (r= .392, p=.000) ve bakım verenin hastaya bakım verdiği gün sayısı 

ile ABYOGT puanı arasında pozitif yönde, çok zayıf ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.242, p=.002). 

Kolorektal kanserli hastalara bakım verenlerin bakım yükününün orta seviyede ve aile bireyine 

gösterdiği tepki düzeylerinin yüksek seviyede olduğu bulunmuştur. Hemşirelerin kolerektal kanser 

ameliyatı olmuş hasta ve bakım verenlerine profesyonel destek sağlamalı, ihtiyaçlarına göre 

bilgilendirme, eğitim, grup toplantıları ve danışmanlık yapmalılardır. 
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To investigate of caregiver’s burden of the patients with colorectal cancer. 

It is a prospective, cross-sectional and descriptive study. The sample of the study consisted of 162 

patients who underwent surgery for colorectal cancer and caregivers in the General Surgery Clinic of 

Dokuz Eylül University Hospital between January and June 2015. The inclusion criteria of sampling; 

patients with the primary colorectal cancer and having surgery for the first time; the caregivers caring 

for at least one month after the surgery, the patient's wife or 1st degree relatives (child and mother-

father). Data were collected by Caregivers Descriptive Characteristics Form, Patients Descriptive 

Characteristics Form, Caregiver Strain Index (CSI) and Your Reactions Helping Your Family Member 

(YRHYFM). The ethics committee approvals (1855-GOA) written and oral informed consent from 

patients have received. In order to analyze the data, descriptive statistical methods in addition to the 

Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U and Pearson correlation test were used. 

The mean age of the patients was 58.5 ± 12.7 and the mean age of caregivers was 51.8 ± 10.8. 38.9% 

of patients (n = 63) has Low Anterior Resection, 66.7% of patients have a stoma. 58% of caregivers 

were women and 19.8% of have received help from someone else. The Caregiver Strain Index (CSI) 

score was 3.61 ± 3.52. There was a statistically significant difference between the CSI scores and 

mean age groups of the patients (KW = 12.56), the presence of stoma (U = 1894.0), and between 

YRHYFM score and the presence stoma (U = 1946, p <0.05). There was a statistically significant 

difference between CSI scores and the mean age groups of the caregivers (KW = 14.52), 

proximity/kinship (U = 11.83), caring duration (U = 19.07). (p <0.05), education duration (U = 14.52), 

income status (KW = 11.69), support/assistance status 1587.0) (p <0.05). No statistically significant 

difference was found between YRHYFM scores and the genders of caregivers (U = 2518.5), 

proximity/kinship (KW = 14.27) and caring duration (KW = 20.54) (p <0.05). No statistically 

significant difference was found between CSI and YRHYFM score and the other sociodemographic 

characteristics of the caregivers (p> 0.05). There is a positive weak statistically significant correlation 

between CSI score and the number of days of caring, and a positive correlation (r = .392, p = .000). 

It has been found that the burden of caregivers is at a medium level and the caregivers’ reaction to 

helping patients with colorectal cancer is at a high level. Nurses should provide professional support to 

patients and caregivers who have undergone colorectal cancer surgery, and provide information, 

training, group meetings and counseling according to their needs. 
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Her aile gebeliği öğrendiği andan itibaren sağlıklı çocuk beklentisi içine girmektedir. Ancak çocukta 

konjenital hastalığın ortaya çıkması durumunda tüm aile üyeleri psikososyal, fiziksel, maddi açılardan 

etkilenir. Konjenital hastalık kalıcı yetersizliğe yol açan, rehabilitasyon süreci, uzun süreli bakım ve 

gözetim gerektiren klinik durumdur. Konjenital hastalıklar çocuk üzerinde duyuşsal, bilişsel, sosyal 

etkiler bırakmaktadır. Konjenital hastalığı olan çocuklar ve bu çocukların aileleri maddi, manevi, 

duygusal, davranışsal yönlerden etkilenir. Ayrıca bu hastalıktan dolayı çocuk sık sık hastaneye gitme, 

diyet yapma, acı ve korku yaşamalarına sebep olan tedavi süreçleri, ailesinden ve arkadaşlarından ayrı 

kalma gibi pek çok durumla yüzleşmek zorunda kalır. Konjenital kalp hastalığı olan çocuklar ve 

aileleri bu zorlu tedavi sürecinde anksiyete yaşarlar. Aile ve çocukların ruhsal açıdan en az düzeyde 

etkilenmeleri için tıbbi destek ile birlikte sosyal destek te almaları gerekir. Bu araştırma konjenital 

kalp ameliyatı olan çocukların ebeveynlerinin anksiyete düzeyini ve algıladıkları sosyal desteği 

incelemek amacıyla yapıldı.  

Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın verileri 20 Şubat-1 Haziran 2017 tarihleri arasında toplandı. Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniğinde konjenital kalp 

ameliyatı olan çocukların ebeveynleri araştırmanın evrenini oluşturdu. Araştırmayı kabul eden 50 

ebeveyn ise araştırmanın örneklemini oluşturdu. Veriler polikliniklerde ebeveyinlerle yüzyüze 

görüşme tekniği kullanılarak 1-) “Çocuğun ve ebeveynin sosyodemogrfik özeelikleri, çocuğun tııbi 

durumu, 2-) Aileden ve Arkadaştan Algılanan Sosyal Destek Ölçekleri” 3-) “Beck Anksiyete 

Envanteri” olmak üzere üç bölümden oluşan soru kağıdı aracılığı ile toplandı.  

Araştırma kapsamına alınan ebeveynlerin yaş ortalaması 33.38±7.49 (min:19, maks:54) yıldır. 

Ebeveynlerin %58’si çocuğunun ameliyat olacağını öğrendiğinde üzüntü duyduğunu ve %72’si 

ailesinden sosyal destek aldığını belirltmiştir. Ebeveynler sırasıyla %88 ve %86 olmak üzere 

ailesinden manevi destek ve duyusal destek aldığını, bunun yanında arkadaşlarından da sırasıyla %86 

ve %78 olmak üzere manevi destek ve duygusal destek aldığını belirtti. Beck Anksiyete Envanterin’in 

puan ortalaması 12.98±9.36 (min:0, maks:40), düşük düzey anksiyete olduğu bulundu. Aileden 

algılanan sosyal destek ölçeğinin puan ortalamasının 13.18±3.31 (min:5, maks:18), arkadaşlardan 

algılananın ise 11.80±4.39 (min:1, maks:19) olduğu ve her ikisinin yeterli sosyal destek olduğu 

saptandı. 

Bu çalışmada konjenital kalp ameliyatı olan çocukların ebeveynlerinin ailelerinden ve arkadaşlarından 

yeteri kadar sosyal destek aldığı ve anksiyete düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Bu durum 

çocuğun ameliyatından uzun süre geçmesi ile ilişkilendirilebilir. Çocukların 2/3ünün ameliyatının 

üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmişti. Bu araştırmanın ameliyat öncesi ve sonrası erken dönemde 

tekrar edilmesi önerilmektedir.  
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Every family has an expectation to have a healthy baby from the beginning of the pregnant. However 

occurrence of a congenital disease in a child all of family members are affected psycho-socially, 

physically and economically. Congenital disease is a clinical condition lead to permanent failure, need 

to rehabilitation, long-term caring and observation. Congenital diseases have sensorial, cognitive and 

social effects on a child. Children with congenital disease and their families are affected in terms of 

financially, spiritually, emotionally and behaviourally. In addition to this the child has to face lots of 

situation such as isolation from their family and friends, process of treatment lead to experience 

fearing and ache and requiring often admission to hospital, having a diet. Children with congenital 

disease and their families experience anxiety during this difficult treatment process. In order to 

children and their families to be effected minimally, they should have support medically as well as 

socially. This study conducted with the aim of investigation of anxiety and perceived social support 

level of parents having a child underwent congenital heart surgery.  

The data of this descriptive study were collected between 20 February and 1 June 2017. Parents 

having a child underwent congenital heart surgery in cardiac surgery department of Ege University 

Medical Faculty consisted of the study population. Fifty parents volunteer to enter the study consisted 

of the sample. Data were collected with face to face technique from parents using a questionnaire form 

consisting three parts 1-) socio-demographic of parents and children, medical conditions of children, 

2-) Perceived Social Support Received from Families and Friends (PSS-F A/FR) scale and 3-) Beck 

Inventory of Anxiety at the clinic  

The mean age of parents was 33.38±7.49 (min:19, maks:54). Of the parents 62% were female, child 

with a congenital diseases the first child of the family in 44%of them. Of the parents 58% have stated 

that they felt grief when learned that their children has to undergo an operation and 72% took social 

support from families. Parents stated that had spiritual support and emotional support from families 

88% and 86% respectively in addition to this, had spiritual support and emotional support from friends 

also 78% and 74% respectively. It has been found that the mean score of Beck Inventory of Anxiety 

was 12.98±9.36 (min:0, maks:40) that is low level. It has been determined that the mean score of 

Perceived Social Support Received from Families was 13.18±3.31 (min:5, maks:18) whereas 

11.80±4.39 (min:1, maks:19) from friends both of them was sufficient social support. 

It was found that parents having a child underwent congenital heart surgery had a low anxiety level 

and sufficient social and emotional support from families and friends where as expected the opposite. 

This might be related with long term duration from surgery. Approximately 2/3 of the children had 

heart surgery more than one year. It has been recommended that the study should conducted before 

surgery and early postoperative period.  
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Araştırma, konjenital kalp hastalığı olan çocuğa sahip ailelerin algılanan sosyal destek ile umutsuzluk 

ve yaşam kalitesi düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Bu araştırma kesitsel-tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklem grubunu Ege Üniversitesi 

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na başvuran, konjenital kalp hastalığı nedeniyle ameliyat olan 

çocuğa sahip toplam 100 ebeveyn oluşturmuştur. Veriler sosyodemografik özellikleri belirlemeye 

yönelik bir hasta tanıtım formu, ‘Short Form-36 (SF-36) Yaşam Kalitesi Ölçeği’, ‘Beck Umutsuzluk 

Ölçeği’ ve ‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’ kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin 

değerlendirmesinde; Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney U testi, bağımsız iki örnekli t testi ve 

Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Araştırma verilerine göre, ebeveynlerin yaşam kalitesi puan ortalamaları; fiziksel fonksiyon 

84.65±19.94, fiziksel rol güçlüğü 26,50±22,21, emosyonel rol güçlüğü 16,50±21,77, 

enerji/canlılık/vitalite 45,65±22,48, ruhsal sağlık 49,36±20,10, sosyal işlevsellik 50,25±24,55, ağrı 

74,72±24,54, genel sağlık algısı 62,50±19,94 bulunmuştur. Algılanan sosyal destek (SD) puan 

ortalamaları; aileden alınan sosyal destek 25,06±5,33, arkadaştan alınan sosyal destek 22,52±6,50, 

özel insandan alınan sosyal destek 21,97±7,25, genel sosyal destek ortalaması 69,55±15,47 

saptanmıştır. Umutsuzluk düzeyi puan ortalaması 6,15±4,23 olarak elde edilmiştir. Çalışmada, 

ebeveyn yaşı, eğitim durumu, konjenital kalp hastalığı (KKH) olan çocuğun yaşı, cinsiyeti, gebelikte 

tanı varlığının yaşam kalitesini etkilemediği (p>0,05); ebeveyn cinsiyeti ve konjenital kalp hastalığı 

olan çocuğun tanısının yaşam kalitesini etkilediği saptanmıştır (p<0,05). Yine, ebeveyn cinsiyeti, yaşı, 

KKH olan çocuğun cinsiyeti, tanısı, gebelikte tanı varlığı, ebeveynlerin ameliyatı öğrendiklerinde ve 

çocuklarını yoğun bakım ünitesinde gördüklerinde oluşan hislerinin umutsuzluk düzeyini etkilemediği 

(p>0,05); KKH olan çocuğun yaşının umutsuzluk düzeyini etkilediği elde edilmiştir (p<0,05). 

Ebeveyn cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, KKH olan çocuğun cinsiyeti, gebelikte tanı varlığının sosyal 

destek düzeyini etkilemediği (p>0,05); KKH çocuğun yaşı ve tanısının sosyal destek düzeyini 

etkilediği bulunmuştur (p<0,05).  

Sonuç olarak, KKH olan çocuğa sahip ailelerin algılanan SD ile umutsuzluk ve yaşam kalitesi 

düzeyleri arasında dolaylı bir ilişki olduğu düşünülmektedir. KKH olan çocukların ebeveynlerinin 

yaşam kalitesini yükseltmek, sosyal destek düzeyini arttırmak ve umutsuzlukla baş etmelerini 

sağlamak amacıyla profesyonel destek sağlanmalıdır. 
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The aim of research was to evalute the relationship between the perceived social support with quality 

of life and hopelessness levels of the parents who have children with congenital heart diseases. 

This research was carried about as a descriptive-cross sectional study. The sample of the study was 

fromed of 100 parents who have children with congenital heart diseases that admitted to the Ege 

University Hospital Cardiac Surgery Department. Patient demographic form, ‘SF-36 Quality of Life 

Scale’, ‘Beck Hopelessness Scale’, ‘The Multidimensional Scale of Perceived Social Support’ were 

used for the data collection. The data analysis was performed using descriptive statics, Kruskal- Wallis 

test, Mann-Whitney U test, Independent t test and Spearman correlation test. 

According to the results, parent’s quality of life subdimensions as follows; physical function 

84.65±19.94, physical role difficulty 26.50±22.21, emotional role difficulty 16.50±21.77, energy 

/liveliness/ vitality 45.65±22.48, mental health score 49.36±20.10, social functioning 50.25±24.55, 

ache 74.72±24.54, general health perception 62.50±19.94. Multidimensional percepted social support 

mean score as fallows; social support provided by family 25.06±5.33, social support provided by 

friends 22.52±6.50, social support provided by significant other 21.97±7.25, general social support 

69.55±15.47. Hopelessness level score mean score as found 6.15±4.23. At present study, it is found 

that parent age, education level, age of the child with congenital heart disease (CHD), gender and the 

precence of diagnosis on pregnancy wasn’t associated with the quality of life; parent’s gender and the 

diagnosis of the child with CHD affects the quality of life. Again, it is gathered that parent’s age, 

education level, gender of the child with CHD, presence of diagnosis on relationship wasn’t associated 

with terms the social support level; age of the child with CHD and diagnosis associated with the social 

support level. It is also found that parent gender, age, gender of the child with CHD, diagnosis, 

presence of diagnosis on pregnancy, the emotions which result from when parent’s find out about the 

operation and see their children on intensive care unit wasn’t associated with the hopelessness level; 

but associated with the hopelessness level age of the child with CHD.  As a result, it is considered that 

perceived social support by parents of children, who have congenital heart disease, has indirect 

relationship with hopelessness level and quality of life. In order to increase life quality,  social support 

level and cope with hopelessness emotions, professional support should be provided to parents of 

children with CHD. 
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Araştırmada amaç, koroner arter bypass greft ameliyatı geçiren kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım 

ünitesinde en az yirmi dört saat tedavi ve bakım hizmeti alarak servise nakledilen hastaların yoğun 

bakım deneyimleri ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. 

Araştırma Kross-Kesitsel tanımlayıcı tipte, İstanbul merkezdeki bir devlet hastanesinde en az 24 saat 

kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde yatan ve koroner arter bypass greft cerrahisi geçiren 

araştırmayı kabul eden 150 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bulgular, araştırması tarafından 

hazırlanan veri toplama formu ve Yoğun Bakım Deneyimleri Ölçeği uygulanarak toplandı. Bulguların 

değerlendirilme için, ortalama ± standart sapma, yüzde dağılımı, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U 

analizleri kullanıldı.Araştırma kapsamına alınan hastaların %54,7‟si 60-79 yaş aralığında bulundu. 

Hastaların %82‟si erkek, %18‟i kadın; %91,3‟ü evlidir Hastaların YBDÖ‟nden almış oldukları puan 

ortalaması 57,07±5,6 (37-74) olarak bulundu. Alt ölçeklerden alınan puan ortalamaları ʺYB 

Ünitesinde iken Çevrenin Farkında Olmaʺ 18,91±2,9 (11-26); ʺYB Ünitesinde Yaşanan Kötü 

Deneyimlerʺ 10,0±1,8 (4-14); ʺYB Ünitesinde Yaşanan Deneyimlerin Hatırlanmasıʺ 12,55±2,1 (4-18); 

ʺYB Ünitesinde Alınan Bakımdan Memnuniyetʺ 15,63±2,4 (8-23) olarak bulundu. 

Araştırmaya katılan hastaların yoğun bakım ünitesi hakkında bilgi alması YBDÖ alt boyutlarından YB 

ünitesinde alınan bakımdan memnuniyeti artırdığı, hastaların yoğun bakımda ağrı yaşamasının YBDÖ 

puanını düşürdüğü bulundu. Diğer bağımsız değişkenlerin YBDÖ puanına anlamlı etkisinin olmadığı 

bulundu. Araştırmadan elde edilen bulgulara, koroner arter bypass greft ameliyatı geçirmiş, 

kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinden servise nakledilen hastaların genel çevresel 

farkındalık düzeyleri ve almış oldukları bakım hizmeti memnuniyetleri orta düzeyde, yoğun bakımda 

yaşadıkları deneyimlerin ise kısmen olumlu yönde olduğu bulundu. 
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P-130 INTENSIVE CARE UNIT EXPERINCES AND INFLUENCING FACTORS OF 

THE PATIENTS UNDER GOING CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING 

 

Nuray KAVUNCU
1 

 

The purpose of this study is to evaluate the experiences and influencing factors of the patients who 

stayed at least 24 hours in ICU and recieved caring services and then transferred to the inpatient ward 

after coronary artery bypass grafting. This is a cross sectional descriptive study 150 patients who 

stayed at least 24 hours in intensive care unit, receiving caring services and stayed in the 

cardiovascular surgery ward following CABG were included in the study. It took place in a state 

hospital in Ġstanbul. The data were collected using sociodemographicalin formation question form 

and Intensive Care Unit Experience Scale (ICUES).The data were analyzed using mean values ± 

standard deviation, percentaged istribution and Kruskal Wallis, Mann Whitney U analysis 54.7% of 

the patients were in between 60-79 years of age. 82% of them were male, 18% were female. 91.3% 

were married. The mean grades patients got from ICUES was 57,07±5,6(37-74). The averagegrades 

the patients got from the subtitles of the scale follows as; “Being aware of the environment in ICU” 

18,91±2,9 (11-26); “bad experiences in ICU” 10,0±1,8 (4-14); “remembering the experiences in ICU” 

12,55±2,1 (4-18); and finally “complacency of the service the patient recieves in ICU” 15,63±2,4 (8-

23). It is found that getting information about ICU process had a positive effect on the subtitle 

“complacency of the service the patinet recieves”. Having pain in ICU had a negative effect on ICUES 

grades. As a result, awareness levels and complacency about the care of  the patients who were 

discharged from the ICU were medium level. The experiences the patients had were partially positive. 
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P-132    KOROZİF MADDE ALIMI SONRASI CERRAHİ SERVİSİNDE TAKİP 

EDİLEN HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI 
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Korozif madde alımı, ev kazaları içinde çok önemli bir yer tutmakta ve ciddi morbidite ve mortaliteye 

neden olmaktadır. Yapılan çok sayıda çalışmalara rağmen, korozif madde alımına bağlı kazaların 

ciddiyeti artarak devam etmektedir. Özofagusun yakıcı maddeler nedeniyle gelişen darlıkları, korozif 

maddelerin (asit ya da alkali) ağız yoluyla alınması sonucu ortaya çıkmakta ve bu tür kazalar çocukluk 

yaş grubunda daha sık görülmektedir. Bu maddelerin içilmesine bağlı gelişen korozif özofajit 

ülkemizin önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Korozif özofajitin ve bunu izleyen özofagus 

darlıklarının en sık görülen sebebi temizlikte kullanılan maddelerin kaza veya intihar amaçlı 

içilmesidir ve en yaygın içilenler asit olarak tuz ruhu (hidroklorik asit) ve alkali olarak çamaşır suyu 

(sodyum hipoklorid)’dur. Bu çalışmada korozif madde içimi sonrası uzun süre yoğun bakımda yatan 

hastada hemşirelik bakımının önemi vurgulandı. 21 yaşında bekar erkek hasta, ailesi ile birlikte 

yaşıyor. Özgeçmişinde herhangi bir özelliği olmayan hasta askerdeyken temizlik için su şişesine 

konulmuş çamaşır suyunu yanlışlıkla içmesi sonucu katı gıda alamama şikayeti ile servisimize 

başvurdu. Hastaya özafagus darlığı teşhisi konulup operasyona karar verildi. Total özefajektomi, 

kolonik interpozisyon ameliyatı yapılıp beslenme jejunostomisi açıldı. Hastanın genel durumunun 

bozulması üzerine aneztezi yoğun bakıma sevk edildi. 70 gündür yoğun bakımda kalan hasta servise 

alındı. Oral alım bozukluğu, toraks dreni takılmasına bağlı ağrı, kilo kaybı, trakeostomi aspirasyon 

riski, psikolojik çöküntü, mobilize olamama, hasta ve ailesinin bilgi eksikliği, uzun süre yoğun 

bakımda kaldığı için hastane enfeksiyonu etkeni VRE (Vankomisine dirençli enterokok) ürediği için 

temas izolasyonuna alındı.Çeşitli kimyasal maddelerin günlük kullanımı hızla artarken, diğer yandan 

hatalı kullanım ile tehlikeli sonuçlar da doğurabilmektedir. Halk arasında bu tip yaralanmalar 

açısından en çok bilinen korozif madde çamaşır suyunun açıkta satılmaması için yasaklar gelmelidir. 

Uzun süre yoğun bakım sonrası servise yatan hastalara interdisipliner yaklaşım gerekmektedir. 
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P-132   NURSING CARE IN THE PATIENT FOLLOWED BY SURGERY UNIT 

AFTER CORROSIVE SUBSTANCE INTAKE 
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Corrosive substance intake is very important in home accidents and causes serious morbidity and 

mortality. Despite the large number of work done, accidents involving the ingestion of corrosive 

substances continue to increase in importance. The result of oral intake of corrosive substances (acid 

or alkali), which develops due to the burning substances of the esophagus arises, and such accidents 

are more frequent in the childhood group. Corrosive esophagitis due to the ingestion of these 

substances is one of the major public health problems of our country. The most common cause of 

corrosive esophagitis and subsequent esophageal strictures is the ingestion of materials used in agents 

for cleaning, and examples of the most common indications are salt spirit (hydrochloric acid) as an 

sodium hypochloride as an alkali. In this study, emphasis was placed on the importance of nursing 

care in a patient who has been in intensive care for a long time after the ingestion of corrosive 

substance.  

A 21 year old, single male patient lives with his family. He applied to our service with the complaint 

of not receiving any solid food after drinking the sodium hypochloride placed in the water bottle for 

cleaning while the patient was not in his background.  The patient was diagnosed with esophageal 

stricture and the operation was decided. Total esophagectomy, colonic interposition surgery and 

nutritional jejunostomy were performed. Anesthesia was referred to intensive care when the general 

condition of the patient deteriorated. The patient was hospitalized in intensive care unit for 70 days. 

Nursing diagnoses are oral reception impairment, pain due to thorax drainage, weight loss, risk of 

tracheostomy aspiration, psychological depression, lack of mobilization, lack of knowledge of the 

patient and family. Because he was in intensive care for a long time, vancomycin-resistant 

enterococcal infection was effective in nosocomial infections and was applied to contact isolation. 

While the daily use of various chemical substances increases rapidly, it can also cause dangerous 

consequences due to misuse. Among the public, the most common corrosive substances for such 

injuries must be prohibited from being sold outside the packaging of sodium hypochloride. An 

interdisciplinary approach is needed for long term inpatient care after intensive care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



722 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-133  KRONİK VENÖZ HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN ÖZ BAKIM GÜCÜ VE 

YAŞAM KALİTESİNİN İNCELENMESİ  
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Bu araştırma alt ekstremite kronik venöz hastalığı olan bireylerin öz bakım gücü ve yaşam kalitesini 

incelemek amacıyla yürütüldü Tanımlayıcı türde olan araştırma Aralık 2014- Eylül 2016 tarihleri 

arasında yürütüldü. Araştırmanın evrenini, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve 

Damar Hastalıkları Cerrahisi polikliniklerine Aralık 2014- Kasım 2015 tarihleri arasında başvuran ve 

alt ekstremite venöz hastalık tanısı konulan hastalar, örneklemini ise bu tarihler arasında Erzurum 

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Cerrahisi polikliniklerine başvuran, 

araştırmaya alınma kriterlerine uyan 312 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında hasta tanıtım formu, 

Öz Bakım Gücü Ölçeği ve Venöz Yetmezliğin Epidemiyolojik ve Ekonomik Çalışması-Yaşam 

Kalitesi/Belirtiler Ölçeği (VEINES-OOL/Sym) kullanıldı. Alt ekstremite kronik venöz hastalığı olan 

bireylerde Öz Bakım Gücü Ölçeği puan ortalaması 102.33±18.20, VEINES-OOL/Sym puan 

ortalaması 74.95±12.86 olarak bulundu ve orta düzeylerde olduğu saptandı. Öz Bakım Gücü Ölçeği 

puan ortalamasının kadın, lise mezunu, çalışan, BKI 18.5-24 aralığında olan, sigara içen ve herhangi 

bir kronik hastalığa sahip olmayan hastalarda yüksek olduğu belirlendi. VEINES-OOL/Sym ölçeği 

toplam puan ortalaması 20-29 yaş aralığında, üniversite mezunu, çalışan, BKI 18.5-24 aralığında olan, 

sigara içen ve herhangi bir kronik hastalığı olmayanlarda daha yüksek saptanmış ve aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).Sonuç olarak, hastaların öz bakım gücü ve yaşam 

kalitelerinin orta düzeyde olduğu, ayrıca hastaların eğitim, çalışma, BKI, sigara içme, kronik hastalığa 

sahip olma durumlarının Öz Bakım Gücü’nü ve Yaşam Kalitesi’ni anlamlı düzeyde etkilediği 

bulundu.  
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The study aims to investigate self-care agency and quality of life in individuals with chronic venous 

disease at lower extremities This descriptive study was carried out between December 2014 and 

September 2016. The study population consisted of patients admitted to Erzurum Regional Training 

and Research Hospital Clinic of Surgical Cardiovascular Diseases between December 2014 and 

November 2015, and diagnosed with lower extremity venous disease. And, the sample of the study 

consisted of 312 patients who meet the inclusion criteria among this population admitted at the said 

dates. For data collection, the "Patient Information Form", "Self-Care Agency Scale", and "Venous 

Insufficiency Epidemiological and Economic Study - Quality of Life/Symptoms Scale (VEINES-

QOL/SYM)" was used. The mean Self-Care Agency Scale score of the patients with lower extremity 

venous disease was 102.33±18.20, and their mean VEINES-QOL/Sym score was found to be 

74.95±12.86, indicating a moderate level. The mean Self-Care Agency Scale score was found to be 

higher in female, high school graduate, employed, smoking patients with BMI 18.5-24, who haven't 

any chronic diseases. The mean VEINES-QOL/Sym scale score was also found to be statistically 

higher in college graduate, smoking, 20-29-year old patients with BMI 18.5-24, who haven't any 

chronic diseases (p<0.05).As a result, research was found that significantly affected between mean 

Self-Care Agency scores and mean quality of life scores of the patients in terms of their level of 

education, employment status, BMI, smoking habits, and conditions about chronic diseases. 
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Bal, tüm eski uygarlıklarda tedavi amacıyla kullanılan ve günümüzde de kullanılmaya devam edilen 

bir ilaçtır. Çeşitli yara örtüleri ve topikal antiseptikler, kronik yara enfeksiyonlarına karşı korunmada 

etkilidir; ancak, antibiyotiklere direncin giderek artması bir tehlike oluşturmaktadır. 

Mikroorganizmalar üzerinde öldürücü etkisi olan bal, içerğinde mikroorganizmaları barındırmaz. 

Balın en önemli özelliklerinden biri antibakteriyel etkisidir. Bu etki, balın pH'ı, içerdiği hidrojen 

peroksit, içeriğinde bulunan ozmotik etki ve fitokimyasal ajanlara bağlıdır. Bu derlemede kronik 

yaralarda balın etkinliği değerlendirildi. 

MEDLINE, CINAHL, ve COCHRANE, veritabanlarında 'topikal bal', 'kronik yaralar' anahtar 

kelimeleri kullanılarak literatür araştırması yapıldı. 2010 yılından itibaren yapılan çalışmalar 

değerlendirmeye alındı. Yaralarda balın iyileştirici özellikleri, antibakteriyel aktivitesine, yarada nemli 

durumun sürdürülmesinde ve enfeksiyonu önlemek için koruyucu bariyer sağlayan balın yüksek 

yoğunluğuna bağlıdır. Bu incelemede, balın kronik yara iyileşmesi için güvenli olduğu, ancak kronik 

yaralarda balın etkinliğini kanıtlayacak yeterli verinin olmadığı belirlendi. 

Bal çok eski zamanlarda kullanılmasına rağmen, bugün, artık kronik yaraların tedavisinde yeni bir 

kavram olarak görülmektedir. Balın kronik yarlarda etkinliğini araştıran daha fazla çalışmanın 

yapılması gereklidir. 
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P-134  IS THE HONEY APPLICATION EFFECTIVE IN CHRONIC WOUND 

HEALING? 
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Honey is a medicine used by all ancient civilizations and continues to be used today. Honey is 

considered one of the oldest known wound dressings. Various wound dressings and topical antiseptics 

are effective in protecting against chronic wound infections; but, growing antibiotic resistance is 

becoming a real threat. Honey does not contain microorganisms as it kills microorganisms. One of the 

most important features of honey is the antibacterial effect. This effect is due to the pH of the honey, 

the hydrogen peroxide it contains, the osmotic effect and the phytochemical agents present in its 

content. Therefore in the current review, the efficacy of honey was assessed in chronic wounds. 

A literature search was done the following databases: MEDLINE, Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), Embase, and the Cochrane Central Register of Controlled Trials 

and COCHRANE using 'topical honey', 'chronic wounds' as key words. Publications on honey and 

wound healing have been reviewed since 2010.The healing properties of honey in wounds are due to 

antibacterial activity, protection of a moist wound condition and high viscosity to help maintain a 

protective barrier to prevent infection. This review showed that honey dressing is safe for chronic 

wound healing, but there is no data to prove the effectiveness of honey in chronic wounds. Although 

honey is used in ancient times, today, it is now seen as a new concept in the treatment of chronic 

wounds. More research is needed to investigate the effectiveness of honey in chronic wound. 
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Çok kültürlü bir toplumda etkili sağlık bakımı vermenin yolu, o toplumdaki kültürleri iyi anlamaktan 

geçmektedir. Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturan aynı zamanda onu diğer toplumlardan farklı 

kılan maddi ve manevi değerler bütünüdür.  

Kültürel anlayışlar yaş, cinsiyet, ırk, etnik özellikler, sosyoekonomik sınıf, dinsel kimlik, seksüel 

davranışlar, eğitim ve tarih gibi birçok etmenle şekillenir. Diğer bir deyişle her birey, dünyayı kendi 

kültür penceresinden algılar. Kültürel özgeçmiş sağlık inançlarının, değerlerinin ve sağlık 

davranışlarının oluşmasında önemli bir role sahiptir. Bu durum, bireylerin sağlık, hastalık ve dünyayı 

algılamasını biçimlendirir. Hemşireliğin odak noktası olan insana hizmet vermenin yolu, insanı 

bütünüyle anlamaktan geçmektedir. Hemşirenin kendini anlaması, kültürel olarak hastayı anlamak için 

başlangıç noktası olabilmektedir. Bu bağlamda, kültürlerarası hemşirelik önemli bir boyut 

kazanmaktadır. Kültürlerarası hemşirelik bakımın amacı; kültürlerarası hemşirelik bilgisi geliştirmek, 

bu bilgiyi hemşirelik uygulamalarına yansıtmak, kültürlerarası kavram, kuram ve uygulamaları 

hemşirelik eğitimi, araştırma ve klinik uygulamalarla bütünleştirmektir. Kültürlerarası bakım dil ve 

iletişim güçlükleri, bilgi toplama eksikliği, hastanın gereksinimlerine uygun hizmetlerin 

karşılanmaması, tanı hataları, ırkçı yaklaşımlar ve sağlık hizmetlerine ulaşamama gibi etmenlerden de 

olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Tüm bu etmenlerin en aza indirilmesi için gerek hemşirelerin 

gerekse öğrencilerin kültürel farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitim alması büyük önem 

taşımaktadır. Üniversitelerde sunulan Erasmus+ programları bu farkındalığı artırmak açısından bir 

fırsat niteliğindedir. Eğitim sürecinde olan öğrencilere mesleğe başlamadan önce yeterli bir kültürel 

bilinç sağlandığı takdirde daha iyi bir bakım hizmeti verecekleri kuşkusuz bir gerçektir. Erasmus+ 

kapsamında İtalya’da bulunduğum süre boyunca kültürel farklılıkları, çalışma yöntemlerini, Türkiye 

ile olan ortak yönlerini, mesleğe bakış açılarını ve hastalara karşı yaklaşımlarını gözlemleme fırsatı 

yakaladım. Hem onlardan çok şey öğrendim, hem de bildiklerimden onlara bir şeyler kattım. Tüm bu 

deneyimlerim, hemşirelik mesleğinin evrensel yönünü görmemde ve bu alanda daha çok 

profesyonelleşmem gerektiğini anlamamda bana yardımcı oldu. Albert Schweitzer der ki “Her insanın 

iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.”  

Sonuç olarak, hemşirelik mesleğinin kültürel boyutunun geliştirilmesi özellikle öğrencilik döneminde 

kültürel bilincin yerleşmesi mesleğin geleceği açısından önem taşımaktadır. Mesleğin odak noktası 

olan insanı anlamak ve ona bütüncül bir bakım vermenin tek yolu o kişinin kültürünü anlamaktan 

geçmektedir. Bu anlamda, hemşire ve öğrenciler kültürel programlara dahil edilmeli, yurt dışı değişim 

programlarına katılmaları sağlanmalı ve desteklenmelidir. Bu şekilde, evrensel bir meslek olan 

hemşireliğin kültürel yanı insanı anlamakta ortak bir dil olabilir.  
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The way to provide effective health care in a multicultural society is be comprehend their culture. 

Culture is the whole of the material and spiritual values that makes different from other societies at the 

same time that it constitutes the identity of a society.  

Cultural understandings are shaped by many factors such as age, gender, race, ethnicity, 

socioeconomic class, religious identity, sexual behavior, education and history. In other words, each 

individual perceives the world from its own culture window. Cultural background has an important 

role in the formation of health beliefs, values and health behaviors. This situation shapes the 

perception of individuals' health, illness and the world. The way to serve the human which is the focal 

point of the nursing, is possible with understand the human totally. Self-aware of nurse can be the 

starting point to understand the patient culturally. In this context, intercultural nursing is gaining an 

important dimension. The purpose of intercultural nursing care; to develop intercultural nursing 

knowledge, to reflect this knowledge to nursing practices, to integrate intercultural concepts, theories 

and practices with nursing education, research and clinical practices. Cross-cultural care can also be 

negatively affected by factors such as language and communication difficulties, lack of information 

gathering, failure to meet services according to the patient's needs, diagnostic errors, racist approaches 

and inability to access health services. In order to reduce all these factors, it is very important that 

either nurses or students to receive training in order to increase the cultural awareness. Erasmus+ 

programs offered at universities are an opportunity to increase this awareness. It is no doubt true that 

students who are in the process of training will provide better care if they are provided with sufficient 

cultural awareness before starting their career. During my stay in Italy as part of Erasmus+, I had the 

opportunity to observe cultural differences, working methods, common aspects with Turkey, 

professional perspectives and approaches to patients. I learned a lot from them, and I contributed 

something to them from what I know. All these experiences helped me see the universal direction of 

the nursing profession and to understand that I need to be more professional in this area. Albert 

Schweitzer says, "Every people has two education: One is that they receive from others, the other and 

more importantly is that they give to themselves."  

In conclusion, the development of the cultural dimension of the nursing profession especially during in 

terms of student is important to have cultural awareness for the future of the occupation. The only way 

to understand human who is the focal point of the profession and give them holistic care is 

comprehend their culture. In this sense, nurses and students should be included in cultural programs 

and should be encouraged and supported to participate in foreign exchange programs. In this way, the 

cultural aspect of the nursing which is a universal profession, can be a common language to 

understand the human. 
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Bu çalışma Türkiye'de larenjektomi uygulanan hastalar üzerinde yapılan hemşirelik tezlerinin 

incelenmesi amacıyla yapıldı. 

Çalışmanın Tipi: Sistematik Literatür Taraması Çalışmanın Yeri ve Zamanı: Temmuz-Ağustos 2017 

tarihleri arasında internet ortamında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Tez Merkezi veri tabanı 

kullanılarak tarama yapıldı. Çalışmanın Evren ve Örneklemi: 'Larenjektomi', “trakeostomi”, 

trakeotomi” ve `hemşirelik' anahtar kelimeleri girilerek yapılan taramada 39 teze ulaşıldı. Tarama, 

hemşirelik alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri olarak sınırlandırıldığında ise 1989-2017 

yılları arasında yapılmış 7 teze ulaşıldı. Veri Toplama: Veriler; tezlerin yapıldığı üniversitelere ve 

anabilim dallarına, tezlerin materyal metoduna, örneklem sayısına göre analiz edilerek toplandı. 

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin analizi tezlerin konu içeriklerine ve sonuçlarına göre 

sınıflandırılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ortalama kullanıldı.  

Bu tezlerden birinin doktora tezi olduğu, dördünün tanımlayıcı tipte olduğu ve randomize kontrollü 

çalışma, kohort yada deneysel çalışmaların bulunmadığı görüldü. Veri toplama aracı olarak, geçerlilik 

güvenilirliği yapılan ölçeklerin kullanıldığı son iki yıla ait olmak üzere iki tez bulunduğu belirlendi. 

Yeni bir hemşirelik uygulaması ve hasta eğitim rehberi geliştirilerek yapılan iki çalışma olduğu 

görülmektedir.  

Kanıt temelli uygulamalara ulaşmak için; larenjektomi uygulanan hastaların hemşirelik bakım 

yönetimi konusunda ülkemizde halen çok fazla sayıda hemşirelik çalışmasına gereksinim olduğu 

görülmektedir.  
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This study was conducted to examine nursing theses on patients who underwent laryngectomy in 

Turkey. 

Type of study: Systematic Literature Scanning Place and time of the study: In this literatüre review, 

YÖK National Thesis Center data based was scanned the internet from july to August 2017. 

Population and sampling of the study: When 'laryngectomy', 'tracheostomy', 'tracheotomy' and 

'nursing' keywords werw entered, 39 theses were reached. When these thesis werw classified as 

“graduate and doctoral theses in the field of nursing”, 7 thesis suitable between 1989-2017. Data 

Collection: Data; to the universities and branches of the theses where theses were made, by the 

material method of theses, by the number of samples. Evaluation of the data: Analysis of the data was 

done by classifying the theses according to the subject contents and results. Numbers, percentages and 

averages were used in the evaluation of the data.  

One of these theses was a doctoral (Phd) thesis. The fourth was of descriptive type, and the 

randomized controlled study, the cohort of the experimental studies were not found. As data collection 

tools, it was determined that there are two theses, the last two years of which the validity reliability 

scales were used. It is seen that there are two studies conducted by developing a new nursing practice 

and patient education guide. 

To achive evidence-based prectice, it is seen that a large number of nursing studies are still needed in 

our country regarding nursing care management of laryngectomy patients 
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Amaç: Bu araştırmanın amacı, ameliyat sonrası öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik 

yapılan yayınların incelenmesidir. 

Yöntem: Bu literatür incelemesinde Google Akademik, Google Scholar, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi 

Merkezi (ULAKBİM), EBSCO elektronik veri tabanları taranmıştır. Elektronik veri tabanlarında 

‘hastaların öğrenme gereksinimleri’, cerrahi sonrası bilgi gereksinimleri’, ‘learning needs of patients’, 

‘learning needs of patients and surgery’, ‘information needs of patients’ anahtar kelimeleri ile tarama 

yapıldı. Dili İngilizce ve Türkçe olan, ameliyat sonrası bilgi gereksinimi olan, tam metin araştırmalar 

araştırma kapsamına alındı. Dahili ve cerrahi hastalar birlikte alınan çalışmalar, kanser hastaları ile 

yapılan çalışmalar dışlanmıştır. 

Bulgular: Yapılan inceleme sonucunda, elektronik veri tabanlarında 2000-2017 yılları arasında 

yapılmış toplam 27, 15 Türkçe ve 12 İngilizce araştırmaya ulaşılmıştır. Türkçe yayınlanan 15 

araştırmanın, % 13.3’ünün (n=2) makale olarak yayınlanmamış yüksek lisans tez çalışması, 

%6,7’sının (n:1) ölçek uyarlama çalışması, % 80’inin (n:12) araştırma makalesi olduğu bulundu. 

Türkçe çalışmaların biri hariç diğerleri tanımlayıcı ve kesitsel tipte araştırmadır. Türkiye’de ameliyat 

sonrası hasta gereksinimleri ile ilgili yapılan ilk araştırma 2010 yılında yayınlanmıştır. Bu 

araştırmalarda Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği (Patient Learning Needs Scale (PLNS) ) 

kullanılmıştır. Yurtdışı çalışmalarda 2000 yılı sonrası 12 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmaların % 8,3 

‘ü (n:1) sistematik inceleme, %92.7’si (n:11) araştırma makalesidir. Bu araştırma makalelerinden 

sadece bir tanesi kalitatif araştırma tipinde yapılmıştır. Diğer araştırmalar tanımlayıcı, kesitsel ve 

ilişkisel araştırma tipindedir. Yurtdışı yayınlarda 2014 yılından sonra ameliyat sonrası hasta 

gereksinimleri ile ilgili yapılan araştırmaya ulaşılamamıştır. Yapılmış çalışmalar; kolesistektomi, 

apendektomi ve herni ameliyatı olan yetişkin cerrahi hastalarında, tiroidektomi uygulanan hastalarda, 

batın ameliyatı, kanser cerrahisi, koroner arter baypas ameliyatı, total kalça ve diz artroplastisi yapılan 

ve nöroşürji ameliyatı uygulanan hastaların öğrenme gereksinimlerini belirlemek için yapılmıştır. 

Yapılan çalışmalarda cerrahi hastaların taburculukta en çok insizyon/yara bakımı, ağrı kontrolü, 

günlük yaşam aktiviteleri, ilaç kullanımı, gelişebilecek komplikasyonlar ve boşaltım gibi konularda 

bilgi gereksinimi olduğu saptanmıştır. Bu araştırmalarda Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği 

(Patient Learning Needs Scale (PLNS) kullanılmıştır.  

Sonuç: Ameliyat olmuş hastalarının öğrenme gereksinimlerinin olduğunu ve benzer öğrenme 

gereksinimi olduğunu çalışmalar göstermektedir. Bu çalışma, yapılan çalışmaların tanımlayıcı olduğu 

ve hastaların gereksinimlerini karşılamaya yönelik deneysel araştırma tasarımlarına gereksinim 

olduğunu göstermektedir Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası, Hasta Öğrenme Gereksinimleri, 

Hemşirelik  
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Aim: The aim of this research is to examine the publications aimed at determining the postoperative 

learning needs of patients. 

Method: In this literature review, Google Academic, Google Scholar, National Academic Network and 

Information Center (ULAKBİM), EBSCO electronic databases were scanned. Electronic databases 

were screened with the keywords 'learning needs of patients', 'postoperative information needs', 

'learning needs of patients', 'learning needs of patients and surgery' and 'information needs of patients'. 

Full-text research, which is in English and Turkish and requires postoperative information, was 

included in the study. Articles done with internal and surgical patients and articles done with cancer 

patients were excluded. 

Results: As a result of the examination, a total of 27, 15 Turkish and 12 English researches have been 

reached in the electronic databases between the years 2000-2017. It was found out that 15 researches 

published in Turkish had 13.3% (n = 2) unpublished master thesis studies, 6.7% (n: 1) of those were 

scale adaptation studies and 80% (n: 12) of those were research articles . Except one of the Turkish 

studies, the others are descriptive and cross-sectional type research. The first research on postoperative 

patient needs in Turkey was published in 2010. In international studies, it has been reached 12 studies 

after 2000. 8,3% (n: 1) of these studies are systematic review and 92,7% (n: 11) are research articles. 

Only one of these research articles was qualitative research. Other researches are descriptive, cross-

sectional and relational research type. After 2014, research on postoperative patient needs could not be 

reached in international publications. The studies was to make determine the learning needs of patients 

who underwent neurosurgery and performed abdominal surgery, cancer surgery, coronary artery 

bypass surgery, total hip and knee arthroplasty, thyroidectomy, cholecystectomy, appendectomy and 

hernia surgery. In the studies performed, it was determined that surgical patients needed information 

on issues such as incision / wound care, pain control, daily life activities, drug use, complications that 

could develop. Patient Learning Needs Scale (PLNS) has been used in these studies. 

Conclusion: The studies show that underwent surgery patients have learning needs and that they have 

similar learning needs. This study suggests that studies are descriptive and require experimental 

research designs to meet the needs of patients. Key words: Postoperative, Patient Learning Needs, 

Nursing 
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Araştırmanın amacı lobektomi sonrası uygulanan hemşirelik bakım girişimlerinin 

değerlendirilmesidir. Araştırmada bir üniversite hastanesi göğüs cerrahisi kliniğinde 01.08.2014- 

01.08.2017 tarihleri arasında lobektomi ameliyatı yapılan 159 hastanın dosyası araştırmacılar 

tarafından retrospektif olarak incelendi. Verilerin analizi SPSS 20.0 programında tanımlayıcı analizler 

ile yapıldı. Hastaların yaş ortalamalarının 58,72±10,77, hastanede kalış süresi ortalamalarının 

11,83±5,10 gün olduğu ve %84,3’üne açık cerrahi yöntemle lobektomi ameliyatı yapıldığı belirlendi. 

Hastaların %99,4’üne derin solunum ve öksürük egzersizlerinin yaptırıldığı ancak bu egzersizlere 

ameliyat sonrası dönemde başlanıldığı, %79,9’unun ameliyat sonrası 1. günde mobilize edildiği, 

%88,7’sinin ağrı kontrolünde narkotik analjezik kullanıldığı, %100’üne aldığı çıkardığı sıvı takibi 

yapıldığı ve yeterli hidrasyon sağlandığı ve %100’üne buhar ve oksijen uygulandığı belirlendi. Hasta 

dosyalarında solunum seslerinin dinlenmesi ve değerlendirilmesi, hipoksi ve siyanoz belirtilerinin 

gözlenmesi ve komplikasyonlar hakkında hasta eğitimi yapılması hemşirelik girişimlerine ilişkin kayıt 

olmadığı (%100) saptandı. Araştırma sonucunda, lobektomi sonrası hasta dosyalarına yüksek düzeyde 

tedaviler, solunum egzersizleri ve mobilizasyonun kaydedildiği ancak solunum sesleri, hipoksi ve 

siyanoz belirtileri ve hasta eğitiminin kaydedilmediği belirlendi. Lobektomi sonrası hemşirelik bakım 

girişimlerinin planlı bir şekilde uygulanmasını ve kaydedilmesini önermekteyiz.  

 
 

  



733 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-138  RETROSPECTIVE ANALYSIS OF POSTOPERATIVE NURSING CARE 

AFTER PULMONARY LOBECTOMY 

 
Filiz TUNCEL SAĞLAM

1
, Ayşe GÖKÇE IŞIKLI

1
, Duygu SOYDAŞ YEŞİLYURT

2
, Ümmü 

YILDIZ FINDIK
2
 

1
Trakya University, Health Center For Medical Research And Practice, 

2
Trakya University, 

Faculty Of Health Sciences, Department Of Surgical Nursing 

The aim of this research is to evaluate postoperative nursing care after pulmonary lobectomy.  

In this retrospective research, the medical records of the patients (n = 159) who underwent pulmonary 

lobectomy surgery between August 1, 2014 and August 1, 2017 at the thoracic surgery clinic of a 

university hospital were examined by researchers. Statistical analysis were completed in the SPSS 

20.0 program using descriptive analyses. It was determined that the average age of the patients was 

58.72±10.77 years and the average length of stay in the hospital was 11.83±5.10 and 84.3% of the 

patients underwent open pulmonary lobectomy. It was found that 99.4% of the patients was given the 

deep breathing and coughing exercises but these exercises were started in the postoperative period, 

79.9% were mobilized on the first postoperative day, 88.7% took narcotic analgesics for pain control, 

100% were made follow-up care and adequately hydrated and 100% were oxygenated. It was 

determined that there was no record (100%) of postoperative nursing care involving listening and 

evaluating of the breath sounds, observation of hypoxemia and cyanosis symptoms and patient 

education about complications.  As a result of the study, it was determined that the treatments, 

breathing exercises and mobilization were highly recorded but the breath sounds, hypoxemia and 

cyanosis symptoms and patient education were not recorded. We suggest that planned postoperative 

nursing care should be implemented and recorded after pulmonary lobectomy.  
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Araştırma, lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat olan hastalarda hastalık algısının öz-bakım gücüne 

etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. 

Araştırma, Ordu İl merkezinde bulunan bir devlet hastanesinin Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği ile 

polikliniklerinde lomber disk hernisi tanılı 200 hastayla yapıldı. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi 

Formu, Hastalık Algısı Ölçeği ve Öz-Bakım Gücü Ölçeği kullanılarak toplandı. Verilerin 

değerlendirilmesinde sayı, ortalama, yüzde hesaplamaları, standart sapma, minimum ve maksimum 

değerler, Student t-testi, Paired t-testi, Oneway ANOVA testi, Kruskal-Wallis Varyans Analizi, 

korelasyon ve Tukey testi kullanıldı. İstatistik hesaplamalar ve yorumlamalar %95 güven aralığında ve 

p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

Araştırmada, lomber disk hernili hastaların ameliyat öncesi ve sonrası dönemde en sık olarak 

yaşadıkları ve hastalıkla ilişkilendirdikleri hastalık belirtilerinin sırasıyla ağrı, güç kaybı, yorgunluk, 

uyku güçlüğü ve eklem sertliği olduğu belirlendi. Hastaların öz-bakım gücü puan ortalaması ameliyat 

sonrası ikinci günde 98.93±14.29 ve ameliyat sonrası onuncu günde 101.94±13.63 olarak saptandı. 

Hastalık algısı ölçeği hastalık tipi/kimlik boyutu ile ameliyat sonrası ikinci gün öz-bakım gücü ölçeği 

puan ortalaması arasında negatif yönde “çok zayıf” düzeyde anlamlı ilişki belirlendi (p=0.013). 

Hastalık algısı ölçeği hastalık hakkındaki görüşleri boyutunun sonuçlar alt boyutu ile ameliyat sonrası 

ikinci gün öz-bakım gücü ölçeği puan ortalamaları arasında negatif yönde “zayıf” düzeyde anlamlı 

ilişki saptandı (p=0.000). Hastalık algısı ölçeği hastalık nedenleri boyutunun psikolojik atıflar, risk 

faktörleri, bağışıklık alt boyutları ile ameliyat sonrası dönem öz-bakım gücü ölçeği puan ortalamaları 

arasında negatif yönde “çok zayıf” düzeyde anlamlı ilişki saptandı. 

Çalışma sonucunda lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat olan hastalarda hastalık algısı ve öz-bakım 

gücü arasında negatif yönde zayıf ilişki bulundu. *Araştırma TT-1604 nolu proje ile maddi olarak 

Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 
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The research was carried out as a descriptive research with the aim of defining the effect of illness 

perception on self-care ability in patients who had surgery of lumbar disc herniation. 

The study was conducted with 200 patients diagnosed with lumbar disc herniation in neurosurgeon 

clinics and polyclinics of a public hospital in the centre of Ordu. The research data was gathered using 

the Personal Information Form, The Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) and Self-Care 

Ability Scale. Datas were evaluated via number, mean, percent calculations, standard deviation, 

minimum and maximum values, Student’s t-test, Paired t-test, Oneway ANOVA test, Kruskal-Wallis 

analysis of variance, correlation and Tukey test. Statistical calculations and interpretations were 

evaluated at the confidence interval of 95% and at the level of p<0.05. 

In the research, it was determined that the patients with lumbar disc hernia most often experienced 

pain, loss of strength, fatigue, sleep disturbance and joint stiffness before and after the surgery and 

they associate these symptoms to this disease respectively. The self-care ability mean of patients was 

98.93±14.29 points on the 2nd postoperative day and was 101.94±13.63 points on the 10th 

postoperative day. There was a significant negative in a very low correlation between the point 

averages of IPQ-R illness type/identity subscale and self-care ability scale in 2th postoperative day 

(p=0.013). There was a significant negative in a low correlation between the point averages of results 

subscale of IPQ-R of views on illness and self-care ability scale in 2th postoperative day (p=0.000). A 

very low correlation was recorded negatively between the point averages of psychological attributions, 

risk factors, immunity subscales of illness causes dimension of IPQ-R and self care ability scale in 

postoperative period. 

Low level correlation was found negatively between illness perception and self-care ability of the 

patients who had lumbar disc herniation surgery. ** Research TT-1604 project was financially 

supported by Ordu University Scientific Research Projects Coordination Unit. 
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Çalışma majör ortopedik cerrahi geçiren hasta yakınlarının anksiyete ve depresyon düzeylerini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.  

Çalışmanın evrenini Ekim 2015- Aralık 2016 tarihleri arasında bir eğitim hastanesinin ortopedi ve 

travmatoloji servisinde majör ortopedik cerrahi geçiren (kalça, diz, omurga, kanser ve travma) tüm 

hasta yakınları; örneklemini ise, bir eğitim hastanesinin ortopedi ve travmatoloji servisinde majör 

ortopedik cerrahi geçiren ortopedi kliniğinde en az 7 gün yatan hastaların, 18 yaş üstü, iletişim 

problemi olmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden yakınları (n=60) oluşturdu. Çalışmaya 

başlamadan önce gerekli etik kurul ve kurum izni alındı. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür 

doğrultusunda geliştirilen, veri toplama formu ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği kullanılarak 

yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak, toplandı. Çalışmada elde edilen bulgular, SPSS 22.0 istatistik 

programı kullanılarak değerlendirildi.  

Çalışma kapsamına alınan hasta yakınlarının “anksiyete” ortalaması (7,850 ± 4,137); “depresyon” 

ortalaması (6,070 ± 3,645) olarak belirlendi. Hasta yakınlarının 39'unda (%65,0) <10 anksiyete 

olmadığı, 21'inde ise (%35,0) >11 anksiyete olduğu; 43'ünde (%71,7) <7 depresyon olmadığı, 17'sinde 

(%28,3) >8 depresyon olduğu saptandı. Hastası kadın olan hasta yakınlarının anksiyete oranının, 

hastası erkek olan hasta yakınlarının anksiyete oranından anlamlı olarak yüksek olduğu belirlendi 

(p=0,004<0,05). Hastası daha önce hastaneye yatmış olan hasta yakınlarında anksiyete oranının, 

hastası daha önce hastanede yatmamış olan hasta yakınlarının anksiyete oranına göre anlamlı olarak 

düşük olduğu bulundu (p=0,021<0,05). Hastanın sağlık durumu ile ilgili yeterli bilgi alamayan hasta 

yakınlarında depresyon oranının, yeterli bilgi alan hasta yakınlarında depresyon oranından anlamlı 

olarak yüksek olduğu belirlendi (p=0,048<0,05). 

Çalışma sonucunda, hastanın cinsiyeti ve hastanın daha önce hastanede yatma durumunun hasta 

yakınlarının anksiyete düzeyini; hastanın sağlık durumu ile ilgili yeterli bilgi alma durumunun ise 

hasta yakınlarının depresyon düzeyini etkilediği belirlendi. Bu sonuçlar doğrultusunda, hasta 

yakınlarının psikolojik durumlarındaki değişikliklerin erken dönemde fark edilmesi ve belirtilerin 

kronikleşip daha ciddi sorunlara neden olmasının önlenmesi açısından hemşirelerin hasta yakınlarının 

içinde bulundukları durumlar konusunda yeterli duyarlılığa sahip olmaları önerilebilir.  
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This study was conducted to determine anxiety and depression levels of relatives of the patients with 

major orthopedic surgery.  

Of the study, the target population consisted of relatives of all the patients who underwent a major 

orthopedic surgery (hip, knee, spine, cancer and trauma) between October 2015 and December 2016 in 

the orthopedics and traumatology clinic of a training hospital and the sample consisted of the relatives 

(n=60) of the patients who underwent a major orthopedic surgery in the orthopedics and traumatology 

clinic of a training hospital and hospitalized at least 7 days in the orthopedics clinic, and above the age 

of 18, have no communication problem and agreed to participate in the survey. Prior to starting the 

study, required approvals were obtained from the institution and the ethical board. Data was collected 

by the researchers through face-to-face interview technique using a data collection form and Hospital 

Anxiety and Depression Scale developed in line with the literature. The resulting findings of the study 

were assessed using the SPSS 22.0 statistical program.  

It was found out that, of the patient relatives included in the survey, the “anxiety” average was (7,850 

± 4,137) and “depression” average was (6,070 ± 3,645). It was found out that, of the patients, 39 

(65,0%) have no <10 anxiety and 21 (35,0%) have >11 anxiety, and 43 (71,7%) have no <7 depression 

and 17 (28,3%) have >8 depression. It was found out that the anxiety ratio of the patient relatives 

whose patient is female is significantly higher (p=0,004<0,05). It was found that the anxiety ratio of 

the patient relatives whose patient hospitalized before is significantly lower than the anxiety ratio of 

those patient relatives whose patient not hospitalized before (p=0,021<0,05). It was determined the 

depression ratio of the patient relatives who were inadequately informed about the medical condition 

of their patients is significantly higher than the depression ratio of those who adequately informed 

about the medical condition of their patients (p=0,048<0,05). 

As a result of the study, it was determined that the gender of the patient and the anxiety level of the 

relatives of the patient affected the anxiety level whereas the status of adequate information on the 

medical condition of the patient affected the depression level of the patient relatives. In line with these 

results, that early recognition of changes in the psychological state of the patient relatives and nurses 

must have sufficient sensitivity to the conditions of the patient relatives for preventing symptoms from 

causing more serious problems by becoming chronic. 
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Meme kanseri, kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olup kadınları fiziksel, psikolojik ve sosyal 

açıdan etkilemektedir. Eşinden/partnerinden psikososyal destek alan meme kanserli kadınların 

hastalığa, uygulanan tedavilere uyumu ve yaşam kalitesi artmaktadır. Bunun tersine çocukluğunda 

ve/veya meme kanseri tanısı aldıktan sonra şiddete maruz kalan kadınlarda psikolojik sorunlar 

yaşandığı, iyileşmenin olumsuz etkilendiği ve yaşam kalitesinin düştüğü belirlenmiştir. Bu sistematik 

derleme, meme kanseri olan hastaların şiddet ile karşılaşma durumlarını ele alan çalışmaların 

sistematik biçimde incelenmesi amacıyla gerçekleştirildi. 

Çalışma konuyla ilgili 2006-2016 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi internet erişim ağı üzerinden 

“meme kanseri” ve “şiddet” “ anahtar kelimeleri kullanılarak Pubmed, OVID-LWW, Scopus, Taylor 

& Francis, Science Direct, EBSCHO, Medline Complete, Cochrane Library, ULAKBİM veri 

tabanları, gri literatür taraması kapsamında da Ulusal Tez Merkezi, System for Information Grey 

Literature in Europe, ProQuest Dissertations & Theses Global, Ethos, Sydney Digital Thesis, 

Openthesis, Kanada Tez Merkezi veri tabanları taranarak yapıldı. Kriterlere uygun 11 çalışma 

değerlendirmeye alındı.  

Çalışmaya dahil edilen 11 çalışma tanımlayıcı ve kalitatif çalışmalar olmak üzere iki başlık altında 

toplandı. Tanımlayıcı olarak tasarlanmış olan sekiz çalışmanın bulgularına göre; bu çalışmaların 

çoğunluğunun çocukluk döneminde şiddet ve istismarı incelediği, şiddet ile karşılaşan meme kanseri 

hastalarının depresyon düzeylerinin yüksek olduğu, eş şiddeti gören veya çocuklukta istismar/şiddet 

ile karşılaşan meme kanseri hastalarının iyileşme durumlarının kötü etkilendiği, fiziksel, duygusal ve 

işlevsel refah/rahatlık durumlarının sıkıntılı, hastalık sürecinde yaşam kalitelerinin düşük olduğu, ileri 

evre kanser olması ile şiddet öyküsü arasında pozitif korelasyon bulunduğu, klinik personelden destek 

almakta çekimser davrandıkları gibi sonuçlara ulaşıldığı belirtilmektedir. Meme kanserli kadınların, 

şiddet gördüklerini istenilen düzeyde bildirmemelerine rağmen, bir çalışmada kadınların %55’inin tanı 

aldıktan sonra şiddete maruz kaldıkları vurgulanmıştır. Kalitatif üç çalışmada ise; meme kanseri 

hastalarında şiddetin hastalar için “tabu” alanı olduğu, hastalık sürecinde “hayatı”, “ilişki kaynaklı 

streslerini”, “sosyal desteklerini” ve “memenin kendisi için önemini” tekrar değerlendirdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Sonuç olarak, şiddet yaşayan meme kanserli hastalara, bakım vermenin güçleştiği, tedavi 

sürekliliğinin sağlanamadığı, hastaların yaşam kalitesinin düştüğü vurgulanmaktadır. Bu nedenle, 

sağlık bakım çalışanlarının klinik kılavuzların yanında şiddet konusunu da ele almaları bütüncül 

bakım yaklaşımın bir gereğidir.  
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Breast cancer is the leading type of cancer among females and affects the women in physical, 

psychological and social aspects. Compliance with the disease and treatment and the quality of life are 

enhanced in women with breast cancer, who are supported psychosocially by their spouse/partner. 

Contrarily, it was determined that psychological problems are experienced, healing is unfavorably 

influenced and quality of life is decreased in women exposed to violence in childhood and/or after 

being diagnosed with breast cancer. This systematic review was conducted to systematically scrutinize 

the studies on exposure to violence among breast cancer patients. 

The study was conducted by searching Pubmed, OVID-LWW, Scopus, Taylor & Francis, Science 

Direct, EBSCHO, Medline Complete, Cochrane Library and ULAKBİM databases relevant to the 

topic as well as National Center for Thesis, System for Information Grey Literature in Europe, 

ProQuest Dissertations & Theses Global, Ethos, Sydney Digital Thesis, Openthesis, and Canadian 

Center for Thesis databases within the scope of grey literature review using the key words “breast 

cancer” and “violence” from 2006-2016 over Kocaeli University internet access network. A total of 11 

studies meeting the study criteria were reviewed.  

The 11 studies included were reviewed under two titles as descriptive and qualitative. Based on the 

results of eight descriptive studies; it was determined that the majority of these studies focused on 

violence and abuse in childhood; depression is high among breast cancer patients exposed to violence; 

healing is unfavorably influenced among breast cancer patients exposed to spouse violence or 

abuse/violence in childhood; physical, emotional and functional welfare/comfort are restricted and 

quality of life is low during disease process; there is positive correlation between advanced-stage 

cancer and history of violence; they hesitate asking the clinical staff for support. Although breast 

cancer women underreport the violence they have been exposed to, a study stated that 55% of women 

are exposed to violence after being diagnosed with breast cancer. Results of the three qualitative study 

revealed that violence is the field of “taboo” among breast cancer patients and they reconsider the 

“life”, “relationship-origin stress”, “social support” and “importance of breast for herself” over the 

disease process.  

In conclusion, it is underlined that giving care becomes difficult, maintenance of treatment fails, and 

quality of life is decreased in breast cancer patients exposed to violence. For this reason, the healthcare 

workers’ taking violence issue into consideration in addition to the clinical guidelines is a requirement 

for comprehensive care approach. 
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Meme kanseri tedavisine bağlı lenfödem (LÖ) gelişen kadınlarda özbakım uygulamaları, özbakım 

eğitimi ve duygu durumlarını incelemektir.  

Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup, örneklemi meme kanserine bağlı LÖ gelişen ve en az bir 

kez LÖ tedavisi alan 102 kadın oluşturmuştur. Veri toplamada Sosyodemografik Klinik Özellikler 

Formu, Lenfödem Özbakım Anketi ve Duygudurum Profili Ölçeği kullanılmıştır. Lenfödem Özbakım 

Anketinden en yüksek 15 puan alınmakta, yüksek puan özbakım uygulamalarının daha fazla 

yapıldığını göstermektedir. Duygudurum Profili Ölçeğinden en yüksek 200 puan alınmakta, yüksek 

puan, duygudurumda bozulmayı göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, 

bağımsız gruplarda t testi, Mann Withney U testi ve pearson korelasyon analizleri kullanılmıştır. 

LÖ özbakım uygulama puan ortalaması 9.90±2.11 olup ve %39.20’sinin özbakımı düzenli olarak 

yaptığı saptanmıştır. Özbakım yarar algısı ile özbakım uygulaması arasında orta düzeyde, pozitif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r:0.40; p:0.00). En fazla yapılan özbakım 

uygılamalarının kolu temiz tutma, nemlendirici ürün kullanma, en az yapılanlar güneş koruyucu krem 

kullanma, boşaltıcı masaj yapmadır. Kadınların %35.50’si yorgunluk, %30.60’ı yardım edecek 

kimsesi olmaması nedeniyle özbakımı yapmadığını, özbakımda önemli engeller olarak, %19.60’ı 

ailesinde kendisinden önce ilgilenmesi gereken kişiler olduğunu, %16.70’i evde kendinden önce 

ilgilenmesi gereken işler olduğunu belirtmiştir. En önemli yük olarak %40.20’si sürekli tetikte 

olmanın yorucu olmasını, %30.40’ı basınç giysisinin çok sıkı ve rahatsız edici olmasını belirtmiştir. 

Kadınların %43.10’u ev işlerine yardım edecek birisinin olmasının, %17.60’ı özbakım eğitimi 

almanın, %16.70’i sürekli özbakım hatırlatacak birinin olmasının LÖ özbakımını kolaylaştıracağını 

belirtmiştir. Kadınların %90.20’sinin özbakıma yönelik eğitim aldığı, eğitimin çoğunlukla fizik tedavi 

uzmanı ve fizyoterapistten alındığı, sadece %6.90’ının hemşirenin içinde bulunduğu sağlık ekibinden 

eğitim aldığı saptanmıştır. Özbakım eğitimi alma durumuna göre özbakım uygulama puan ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, eğitim alan grubun özbakım uygulamalarını daha 

fazla yaptığı saptanmıştır (p<0.05). Kadınların Duygudurum Profili Ölçeği puan ortalaması 

29.63±24.93 olup, özbakım anketi puan ortalaması ile arasında orta düzeyde, negatif yönde ilişki 

saptanmıştır.  

Hemşirelerin meme kanseri olan hastalara ameliyat sonrası dönemden başlayarak LÖ gelişmesini 

önlemek için LÖ gelişme riski ve özbakıma yönelik eğitim vermesi, LÖ özbakım aktivitelerine ilişkin 

yarar algısını artıracak, engel ve yük algısını azaltacak girişimlerin uygulaması, özbakım 

uygulanmasını artıracak eğitim ve girişimlerin uzun dönem izlemde, LÖ polikliniklerinde belirli 

aralıklarla tekrarlanması önerilmektedir. 
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To examine the education, self-care activities and mood states of women with breast cancer related 

lymphedema (BCRLE). 

This study was descriptive and cross sectional design. Study sample included 102 women who 

developed BCRLE and received at least once a lymhedema therapy. Data was collected by 

Sociodemographic and Clinical Characteristics Form, Lymphedema Self-Care Form, Profile of Mood 

States (POMS). The highest score taken from the Lymphoedema Self-Care Form is 15, the high score 

shows that self-care practices are made more. The highest score taken from the POMS is 200, the high 

score shows the mood is deteriorating. Data was analized by number, percentage, mean, t-test, Mann 

Whitney U test and Pearson correlation test.The mean score of lymphedema self-care was 9.90±2.11 

and %39.20 of women regularly do self-care. There was a statistically significant correlation between 

self-care benefit perception and lymphedema self-care score (r:0.40, p:0.00). The most prevalent used 

self-care activities are keeping arm clean, moisturizing the skin, at least used self-care activities sun 

cream and self-drainage massage. It was found that women didn’t do self-care because of fatigue 

(%35.50) and having nobody to help them (%30.60). As a major barrier in self-care, 19.60% stated 

that they should be interested first in their family, and 16.70% stated that they should be do housework 

at home first, before care themselves. As the most important load, 40.20% stated that it is exhausting 

to be on constant alert, and 30.40% stated that pressure garment is very tight and disturbing. It was 

determined that the lymphedema self-care facilitators are having someone to help with housework (% 

43.10), taking education about self-care (%17.60) and having someone to remind self-care (%16.70). 

It was established that 90.20% of the women were received lymphedema self-care education and only 

6.90% of women was educated by nurses. Women who received education had higher self-care score 

than women who not received (p<0.05). The mean score of women's POMS was 29.63±24.93, and 

there was a moderate and negative correlation between the mean score of the self-care questionnaire. 

The study suggests nurse to educate women about lymphedema risk and self-care at postmastectomy 

period and repeat it regularly. Nurse should increase the perception of benefit of lymphedema self-care 

activities, reduce obstacles and load perception by nursing interventions 
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Çalışmada meme kanseri tedavisi sonrası lenfödemi önlemeye yönelik uygulanan girişimlerin 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmada 2010-2017 yılları arasında meme kanseri hastalarında lenfödemi önlemeye yönelik yapılan 

çalışmalar, “PubMed”, “Cochrane Library”, “ProQuest”, “CINAHL”, “EBSCOhost Online Research 

Databases”, “Google Academic” veri tabanları kullanılarak taranmıştır. Tarama yaparken; “lenfödem 

önleme”, “lenfödem ve eğitim”, “lymphedema and education”, “lymphoedema prevention”, 

“lymphoedema education”, “lymphoedema information” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. İncelenen 

çalışmaların dahil edilme ölçütleri; ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanma, tam metin 

olma gibi ölçütlerdir. Meme kanseri tedavisi sonrası lenfödemi önlemeye yönelik girişimlerin 

uygulandığı sistematik incelemeler, randomize kontrollü çalışmalar, kohort-prospektif-retrospektif 

çalışmalar, olgu-kontrol çalışmaları olarak değerlendirilmiştir. Dışlama ölçütleri; meme kanseri 

sonrası lenfödem gelişmiş hastalarda yapılmış olması, kongre bildiri özetleri ve İngilizce ya da Türkçe 

yayınlanmamış olmasıdır. 

5480 makaleye ulaşılmış olup, araştırma konusu ile ilgili olmayan, İngilizce ve Türkçe dışındaki 

dillerde yayınlanan, dahil edilme ölçütlerine uygun olmayan çalışmalar çıkarıldıktan sonra 65 çalışma 

ayrıntılı incelenmiştir. Tanımlayıcı, derleme ve niteliksel çalışmalar çıkarıldıktan sonra 25 çalışma 

değerlendirilmiştir. 

Meme kanseri sonrası hayatta kalan bireylerde lenfödem konusundaki bilgilendirmenin semtomları ve 

riskli davranışları azaltmakta etkili olduğu saptanmıştır. Meme kliniklerindeki çalışan personelin 

verdiği lenfödem eğitiminin kadınların lenfödemi farkederek erken tanılanması ve tedavi edilmesinde 

önemli olduğu vurgulanmıştır. Hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri lefödem riskini azaltmak 

için meme kanseri sonrası hayatta kalanlarla destekleyici iletişim kurularak yeterli ve doğru 

bilgilendirme yapmalıdır. Hemşireler tarafından hatırlatıcı görüşmelerin, bilgilendirmelerin uzun süreli 

olması kadınların önerilen davranışlara uyumu konusunda yararlı olabilir. Anahtar Kelimeler: Meme 

Kanseri, Lenfödem, Egzersiz, Eğitim, Önleme 
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In the study, it is aimed to evaluate the interventions applied to prevent lymphedema after breast 

cancer treatment. 

Studies conducted to prevent lymphedema in patients with breast cancer between 2010 and 2017 were 

searched using the databases, "PubMed", "Cochrane Library", "ProQuest", "CINAHL", "EBSCOhost 

Online Research Databases" and "Google Academic". During the search, the keywords, "lenfödem 

önleme", "lenfödem ve eğitim", "lymphedema and education", "lymphedema prevention", 

"lymphedema education" and "lymphedema information", were used. The inclusion criteria of the 

studies investigated were publication in national and international peer-reviewed journals, being a full 

text and so on. Systematic reviews in which interventions have been applied to prevent lymphedema 

after breast cancer treatment, were evaluated as randomized controlled trials, cohort-prospective-

retrospective trials, and case-control studies. Exclusion criteria were being applied in patients who 

progressed lymphedema after breast cancer, congress abstracts and not being published in English or 

Turkish.65 studies were investigated in detail after 5480 articles were reached and studies that were 

not related to the research topic, were published in languages other than English and Turkish, and did 

not comply with the inclusion criteria were excluded. Total 25 studies were assessed after excluding 

descriptive studies, reviews, and qualitative studies. 

It was determined that informing patients about lymphedema is effective in decreasing symptoms and 

risky behaviors in individuals survived after breast cancer. It was emphasized that lymphedema 

training provided by the staff at the breast clinics is important for the early diagnosis by women's 

recognition and for the early treatment. Nurses and other health professionals should provide adequate 

and accurate information by establishing supportive communication with breast cancer survivors in 

order to reduce the risk of lymphedema. Long-term reminder interviews and information by nurses can 

be helpful in adaptation of women to the behaviors recommended. Key words: Breast Cancer, 

Lymphedema, Exercise, Education, Prevention  
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Araştırmada, meme kanseri cerrahisi uygulanan hastaların yaşadığı üst ekstremite sorunlarını ve bu 

sorunların yaşam kalitesine etkisini belirlemek amaçlandı.  

Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini, tek taraflı meme kanseri cerrahisi uygulanan ve 

cerrahi sonrası 1.-24. aylar arasındabir üniversite hastanesinin Onkoloji polikliniğine başvuran 81 

kadın oluşturdu. Veriler, Kasım 2015- Ağustos 2016 tarihleri arasında toplandı. Araştırmada, Omuz 

Ağrı ve Özürlülük İndeksi (OAÖİ),Avrupa Kanser Araştırma ve Tedavi Teşkilatı Yaşam Kalitesi 

Ölçeği (EORTC QLQ-C30) ve meme kanserine özgü geliştirilen EORTC QLQ- BR23ölçeği 

kullanıldı. Omuz hareket açıklığı ölçüldü ve lenfödem değerlendirildi.  

Araştırmaya katılan kadınların %37’sinde omuz eklem hareket kısıtlılığı; %19,8’inde lenfödem vardı. 

Omuz eklem hareket kısıtlılığı olan kadınların olmayanlara göre OAÖİ ölçeğinin ağrı, özürlülük ve 

toplam puanları arasında anlamlı fark vardı. Omuz eklem hareket kısıtlılığı olan kadınların, EORTC 

QLQ-C30 ölçeğinin fiziksel işlev, ağrı; EORTC QLQ-BR23 ölçeğinin meme ve kola bağlı semptom 

puanlarında anlamlı fark bulundu. OAÖİ ile EORTC QLQ-C30 ölçeğinin fiziksel işlev, ağrı, 

yorgunluk, dispne, uykusuzluk, iştah kaybı ve maddi zorluk puanlarında; EORTC QLQ-BR23 

ölçeğinin sistemik tedavi yan etkileri, memeye ve kola bağlı semptom puanlarında pozitif yönlü, zayıf 

ve anlamlı ilişki saptandı. OAÖİ ile EORTC QLQ-C30 ölçeğinin rol işlevi, zihinsel işlev, sosyal işlev 

ve genel sağlık; EORTC QLQ-BR23 ölçeğinin beden imajı puanlarında ise negatif yönlü; zayıf ve 

anlamlı ilişki bulundu. Lenfödem ile OAÖİ ve yaşam kalitesi ölçekleri arasında ise anlamlı ilişki 

bulunmadı. 

Araştırma bulguları, kadınların meme cerrahisi sonrası üst ekstremite sorunları yaşadığını ve bu 

sorunlarının yaşam kalitesini azalttığını, ağrı, yorgunluk, dispne, uykusuzluk gibi semptomların 

görülme sıklığını da artırdığını ortaya koydu. 
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This study aims to identify upper extremity problems of patients applied with breast cancer surgery 

and effects of these problems to quality of life.  

Eighty one women with single-sided breast cancer surgery and applying to Oncology polyclinic of a 

university hospital between 1st-24th months after surgery made up the sample of this descriptive 

study. Data was collected between November 2015 – August 2016. Shoulder Pain and Disability 

Index (SPADI), European Organization for the Research and Treatment of Cancer (EORTCQLQ-C30) 

and The EORTC breast cancer-specific quality of life questionnaire (QLQ- BR23) scales were used in 

study. Shoulder motion range was measured and lymphedema was evaluated.  

Out of 37% of women had restriction of shoulder motion; 19.8% had lymphedema. There was a 

significant difference between pain, disability and total score of SPADI at women with shoulder 

motion restriction compared to those not having. Meaningful difference was found in EORTC QLQ-

C30 scale score of physical function and pain, and in EORTC QLQ-BR23 scale score of breast and 

arm symptoms at women with shoulder motion restriction. Positive, weak and meaningful relationship 

was detected in SPADI and EORTC QLQ-C30 scale score of physical function, pain, fatigue, 

dyspnea, insomnia, appetite loss and financial difficulties, and EORTC QLQ-BR23 scale score of side 

effects of systemic therapy, breast and arm symptoms. Negative, weak and significant relationship was 

found in SPADI and EORTC QLQ-C30 scale score of role function, cognitive function and global 

quality of life, and EORTC QLQ-BR23 scale score of body image. No meaningful relationship was 

found between lymphedema with SPADI and quality of life scales.  

Research findings suggested that women experience upper extremity problems after breast surgery and 

that these problems decrease quality of life and increase frequency of symptoms like pain, fatigue, 

dyspnea and insomnia.  
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Her profesyonel disiplin için uygulamaya aktarılabilen bilgi temelinin oluşturulması gerekmektedir. 

Uygulamalı bir disiplin olan hemşireliğin de, doğal olarak bilimsel bir yapıya temellendirilmesi 

gerekir. Bu temel bilgi de mesleğe özgü “kavram” ve “kuram” terimleri ile açıklanabilir. Hemşirelik 

kuramları ve modelleri, hemşirelere yol göstererek sistematik, bilimsel temelli ve hasta odaklı bakım 

vermelerini sağlar. Son yıllarda hemşirelik kuram ve modellerine olan ilginin giderek artmasına 

rağmen hemşirelik uygulamaları ve araştırmalarında kullanımları sınırlıdır. Bunun en önemli nedenleri 

ise; temel hemşirelik eğitiminde model kullanımına yeterince yer verilmemesi, modellerin çoğunun 

karmaşık yapılara sahip olması ve soyut kavramlardan oluşmasıdır. Bu çalışmanın amacı Ida Jean 

Orlando’nun Hemşirelik Bakım Modeline göre metastatik kolon kanseri bir hastanın bakımının 

incelenmesidir. 

Bu çalışmada, bir üniversite hastanesinde şubat 2013 te serviks kanseri tanısı alıp, kasım 2014 te genel 

cerrahi kliniğinde kolon metastazı nedeniyle yatmakta olan 46 yaşındaki bir kadın hastanın 

Orlando’nun bakım modeline göre hemşirelik bakımı ele alınmıştır. Hastaya kolostomi açılmış ve yara 

yeri enfeksiyonu nedeniyle batını açık bırakılıp VAC’a bağlanmıştır. Ayrıca vezikovajinal fistülü 

bulunan hastanın hidronefroz nedeniyle bilateral nefrostomisi bulunmaktadır. 

Postoperatif 14. Gününde rejim 1 diyet alan hasta sağlık personeline iştahının iyi olduğunu 

söylemesine rağmen oral almadığı, verilen ek besin takviyesini (ensure) çöpe atılmasını istediği 

gözlenmiştir. Yanında refakatçısı olmayan hastaya birkaç defa bakıcı tutulmuş ancak bakıcılar 

hastayla baş edemeyeceklerini, hastanın koktuğunu söyleyip bırakıp gitmişlerdir. Kolostomisi bulunan 

ve yara yerinden sürekli akıntısı olan hasta bu şikayetlerini sağlık personeline iletmediği ve kendisinin 

başa çıkabileceğini söylediği, utandığı gözlemlenmiştir. Destekle mobilize olabilen hastanın 

mobilizasyona isteksiz olduğu, gün boyu yataktan çıkmadığı ve dalgın dalgın pencereden baktığı 

görülmüştür. 

Hastanın tepkileri gözlemlenmiş, hastanın içinde bulunduğu duruma sosyal ilişkilerini sınırlayarak 

sosyal izolasyon ile tepki verdiği, tedavi planını uygulamada yetersizlik olduğu, baş etmesinde 

sıkıntılar olduğu belirlenmiş ve bakımı sağlanmıştır. 
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For every professional discipline, the foundation of knowledge that can be transferred to practice is 

required. Nursing, an applied discipline, must naturally be based on a scientific structure. This basic 

knowledge can also be explained by the terms "concept" and "theory" specific to the profession. 

Nursing theories and models guide nurses to provide systematic, scientifically based and patient-

focused care. Despite the growing interest in nursing theories and models in recent years, their use in 

nursing practice and research is limited. The most important reasons for this; the lack of adequate use 

of the model in basic nursing education, the fact that most of the models have complex structures and 

they consist of abstract concepts. The purpose of this study is to examine the care of a patient with 

metastatic colon cancer according to Ida Jean Orlando's Nursing Care Model. 

In this study, 46 year old female patient who diagnosed with cervical cancer in February 

2013,hospitalized general surgery clinics due to colon metastasis in November 2014 is discussed 

nursing care according to the Orlando’s care model. The patient was opened for colostomy and the 

wound was left open due to wound infection and connected to the VAC. In addition, the patient with 

vesicovaginal fistula has bilateral nephrostomy due to hydronephrosis. it was observed that Patient 

receiving diet 1 diet on postoperative day 14, wanted to throw away the additional nutritional 

supplements (ensure) that he did not take oral, although he told the health staff that his appetite was 

good. Besides patient without a companion was held on a few times caregivers, they could not cope 

with the patient, they said patient's stink and than left .It is observed that patient with colostomy and 

continuous discharge from the wound site was ashamed, said that he could cope and he did not 

transmit these complaints to the health personnel . It was seen that the patient who could mobilize with 

support was reluctant to mobilize, the length of the day in bed and staring out the window pensively. 

The patient's reaction was observed, the patient reacts with social isolation by limiting social relations 

to the situation in which she is present, the inability to implement the treatment plan, it is determined 

that it is in trouble and care is provided. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



748 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-146  MODİFİYE RADİKAL MASTEKTOMİ AMELİYATI SONRASI ROY UYUM 

MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU 

 

Semra BAĞRIAÇIK ALTINTAŞ
1
, Ali ALTINTAŞ

2
, Fatma VURAL

3
 

 
1
Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Abd, 

İzmir, 
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

İzmir, 
3
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,İzmir,Türkiye 

 

Hemşirelik modellerini temel almadan yalnızca hemşirelik sürecini kullanmanın, bakım 

uygulamalarını açıklamakta yetersiz kaldığı ve uygulamaları bir iş haline getirdiği belirtilmektedir. 

Roy Uyum Modeli (RUM), hemşireliğin amacını, dört uyum alanında uyumlu yanıtların geliştirilmesi 

olarak tanımlamıştır. Bu uyum alanları fizyolojik gereksinimler, benlik kavramı alanı, rol fonksiyonu 

alanı, karşılıklı bağlılık alanıdır. Bu olgu sunumu “RUM’nin kullanımını ile hemşirelik modellerinin 

kullanılmasının gerekliliğine dikkat çekmek ve kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla 

planlanmıştır.  

Bu olgu sunumda İzmir ilinde bir kamu hastanesinde genel cerrahi servisinde yatan, 51 yaşında, 

ilkokul mezunu, ev hanımı, evli ve 13 yaşında bir oğlu olan hasta değerlendirilmiştir. 3 ay önce 

KKMM yaparken eline kitle gelen hasta genel cerrahi polikliniğine başvurmuştur. Yapılan tetkikler 

sonrası sol meme üst orta kadranda 31x20 mm çapında kitle tespit edilmiştir. Alınan ince iğne 

biyopsisi sonucunda kitle, BIRADS 5 kategoride değerlendirilmiştir. Modifiye Radikal Mastektomi 

ameliyatı için yatış yapılan hastanın sol meme dokusu pektoral kas fasyası dahil olmak üzere 

çıkarılmıştır. Ameliyat sonrası 1.günde değerlendirilen hastanın bakımı RUM’ne göre 

planlanmıştır. Fizyolojik Alanda Saptanan Sorunlara İlişkin 1.Davranış; İştahsızlık nedeniyle yeteri 

kadar yemek yememe, Hemşirelik Tanısı: Beden Gereksiniminden Az Beslenme. 2. Davranış; 

Solunum ve Öksürük Egzersizlerini Yapmak İstememesi, Hemşirelik Tanısı: İnsizyon, ağrı ve 

Ameliyat Sonrası İmmobilite ile İlgili Hava yollarının Açıklığında Yetersizlik. 3. Davranış; Ameliyata 

(insizyona) ve Anksiyeteye bağlı ağrı hissetmesi, Hemşirelik Tanısı: Ameliyat ve anksiyete ile ilgili 

akut ağrı. 4. Davranış; Göğsündeki süturlara ve drenlere ilişkin endişe hissetmesi, Hemşirelik Tanısı: 

Dren ve kateter nedeniyle enfeksiyon riski. Benlik Kavramı Alanında Saptanan Sorunlara İlişkin 

1.Davranış; Ameliyat nedeniyle psikolojik olarak kendini iyi hissetmemesi, Hemşirelik Tanısı: Ölüm 

anksiyetesi. 2.Davranış; Kendini tam bir kadın gibi hissetmemesi, Hemşirelik Tanısı: Üreme organı 

olan memenin kaybı ile beden imajında bozulma. 3.Davranış; Memenin kaybını işlediği günahlara 

karşılık ceza olarak görme, Hemşirelik Tanısı: Yaşadığı olaylar ile ilgili ruhsal sıkıntı-çöküntü. Rol 

Fonksiyon Alanında Saptanan Sorunlara İlişkin 1. Davranış; Aile içindeki rollerini yerine getirememe, 

Hemşirelik Tanısı: Üstlendiği sorumluluğu yerine getirmede değişiklik. Karşılıklı Bağlılık Alanına 

İlişkin Sorunlara Yönelik 1. Davranış; Eşinin yardımlarını reddetmesi ve iletişim kurmaktan 

kaçınması, Hemşirelik Tanısı: Cinsel yaşamda değişiklik riski, tanıları ele alınmış olup bu alanlarda 

bireye özgü hemşirelik girişimleri planlanmış ve uygulanmıştır. 

Bu çalışmada, modifiye radikal mastektomi ameliyatı olmuş olgunun bakımı RUM’ne göre 

uygulanmıştır. Olgunun değerlendirilmesinde meme kanseri tanısı konmuş bayanların yeni 

durumlarına uyum göstermelerinde hemşirenin bireye özel geliştireceği girişimlerle olumlu sonuçlar 

alınacağı görülmüştür. Hemşirelik modellerin klinik hemşiresi tarafından kullanımının artırılması için 

temel hemşirelikle entegre edilmesine, sağlık kurumlarında hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesine 

ihtiyaç vardır. 
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It is stated that using only the nursing process without being based on nursing models is inadequate to 

explain care practices and makes practices become a business. The Roy Adaptation Model (RUM) 

defined the aim of the nursing as the development of compliant responses in four areas of compliance. 

These areas of adaptation are physiological needs, self-concept domain, role function domain, 

reciprocal domain. This case study was planned to draw attention to the necessity of using the RUM 

and the use of nursing models and to spread the usage. 

In this case report, a 51 year-old, primary school graduate, housewife, married and 13 year old son 

with a disability in a public hospital in Izmir province were evaluated. 3 months ago, a patient with a 

palpable mass applied to general surgery polyclinic when performing KKMM. After the examinations 

performed, a mass of 31x20 mm in diameter was detected in the upper middle quadrant of the left 

breast. As a result of thin needle biopsy, the mass was evaluated in 5 categories of BIRADS. For the 

Modified Radical Mastectomy operation, the patient's left breast tissue was removed, including the 

pectoral muscle fascia. The treatment of the patient evaluated on the first postoperative day was 

planned according to the RUM. 

Related to the Problems of Physiological Field; 1.Identify behavior; Do not eat as much as you can 

because of loss of appetite, Nursing Diagnosis: Less Nutrition than Body Need. 2. Behavior; Inability 

to Exercise Respiration and Cough Exercises, Nursing Diagnosis: Incision, Pain and Insufficiency of 

Airways Related to Postmortem Immobilization. 3. Behavior; Feeling pain due to surgery and anxiety, 

Nursing Diagnosis: Acute pain related to surgery and anxiety. 4. Behavior; Feeling anxious about 

sutures and drains in the chest, Diagnosis of Nursing: Risk of infection Related to the Problems of 

Field of Self-Concept; 1.Identify behavior; Not feel good psychologically due to surgery, Nursing 

Diagnosis: Anxiety of Death. 2. Behavior; Do not feel like a complete woman, Nursing Diagnosis: 

Disorder of the body image with the loss of the reproductive organs. 3. Behavior; Seeing the loss of 

the meme as a punishment for the sins that it does, The Diagnosis of Nursing: Psychological distress-

depression related to the events inhabited. Related to the Problems of Role Function Area; 1. 

Behavior; Failure to fulfill roles within the family, Nursing Diagnosis: Change to fulfill the 

responsibility it takes. Towards Issues of Mutual Commitment; 1. Behavior; Refusal of partner's 

refusal and communication, Nursing Diagnosis: Risk of change in sexual life, diagnosis, and specific 

nursing interventions have been planned and implemented in these areas.  

In this study, modification of radical mastectomy surgery was applied according to the RUM. In 

evaluating the case, women who were diagnosed with breast cancer were able to adapt to their new 

conditions, and positive results would be obtained with initiatives that the nurse would develop 

specifically for the individual. In order to increase the utilization of nursing models by clinical nurses, 

it is necessary to integrate them with basic nursing and to organize in-service training in health 

institutions. 
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Cerrahi kliniklerde perioperatif süreç boyunca hasta eğitimi ve bakımı yoğun bir şekilde devam eder. 

Ameliyat öncesi dönemdeki yoğun kaygı, farklı bir ortamda bulunma, cerrahinin yarattığı stres ve 

benzeri birçok nedene bağlı olarak hasta tedavi, bakım ve iyileşme ile ilgili motivasyonunu 

kaybedebilir. Bu durum eğitim başarısının azalması ve ameliyat sonrası erken ambulasyon, çeşitli 

egzersiz/bakım uygulamalarının yapılması gibi, hastanın kendi katılımının önemli olduğu aktiviteleri 

güçleştirebilir. Bu gibi durumlarda, hemşire ilgisinin artmaya başladığı bir iletişim yöntemi olan 

motivasyonel görüşme hastaya fayda sağlayabilir. Motivasyon, insanlar arasındaki etkileşimin bir 

ürünüdür ve kişiler arası bir süreçtir. Motivasyonel görüşmeler ile yeni başa çıkma yöntemlerinin 

öğretilmesi hedeflenmez. Bunun yerine çeşitli görüşme esasları ile kişinin şu an ilgilendikleri ve 

kaygıları üzerine yoğunlaşılır. Motivasyonel görüşmede danışan aktif konuşan, danışılan ise aktif 

dinleyicidir. Görüşmeci, danışan hastanın enerjisini kullanmasına izin verir, yargılayıcı değildir, 

tenkitte bulunmaz ve bir şeyi kabul ettirmeye çalışmaz. Bu tekniği kim, nerede, ne kadar süre 

kullanmalıdır? Cerrahi kliniklerdeki hemşirelik bakımını da kapsayacak şekilde motivasyonel 

sorunların yaşandığı her klinik alanda motivasyonel görüşmeler gerçekleştirilebilir. Motivasyonel 

görüşmeler çok kısa (birkaç dakika) ve tek oturum şeklinde olabileceği gibi daha uzun sürelerde ve 

birkaç oturum şeklinde de olabilir. Motivasyonel görüşmede kullanılan yöntemler çabucak 

öğrenilebilecek bir dizi teknik değildir. Eğitiminin alınması gerekir. Hastanın sağlığına kavuşmasına 

hizmet eden sağlık profesyonelleri, bu teknikleri öğrenip, klinik deneyim kazanarak uygulamaya 

geçebilirler. 
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In surgical clinics, training and care of the patient are intensely carried out throughout the 

perioperative process. Patient may lose the motivation about the treatment, care and recovery due to 

the severe anxiety, being in a different environment, stress caused by the surgery and lots of similar 

reasons in preoperative process. This situation can make the activities in which the involvement of the 

patient is important difficult, just as decreased training success and early ambulation in postoperative 

process, various exercise/care practices. In such cases, motivational interview, a communication 

method in which the attention of the nurse starts to increase, can be helpful for the patient. Motivation 

is an output of the interaction between people and it is an interpersonal process. With motivational 

interviews, teaching new coping methods is not aimed. Instead of this, present interests and anxieties 

of the person are concentrated on with the various essentials of the interviews. In motivational 

interview, the one who consults is the active speaker and the one who is consulted is the active 

listener. The interviewer allows patient to spend his/her energy and he/she is not judgmental, does not 

criticize and does not push something on someone. Who should use this technique, where, how long? 

Motivational interviews can be carried out in every clinic field where motivational problems covering 

the nursing maintenance in surgical clinics are experienced. Motivational interviews can be very short 

(a couple of minutes) and single session or can be very long and several sessions. Methods used in 

motivational interviews are not a series of techniques which can be quickly learnt. Training must be 

received. Healthcare professionals who serve for recovery of the patient can carry these into practice 

by learning these techniques and gaining clinical experience. 
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi  

Multiple travmalı hastalarda Travma skorlama sistemlerinin kullanımının prognoza etkisini 

incelenmek. Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine 

Haziran 2012- Eylül 2014 tarihleri arasında multiple travma nedeniyle başvuran 70 hastada yapılmış, 

izlemsel bir araştırmadır.Araştırma verileri araştırmacı tarafından oluşturulan hasta tanıtım formu ve 

hasta izlem formu ile toplanmıştır. Hasta izlem formu yaşam bulguları, hemogram sonuçları, Glasgow 

Koma Skoru (GKS), Revize Travma Skoru (RTS), Kısaltılmış Yaralanma Skoru (AIS), Yaralanma 

Ciddiyet Skoru (ISS), Travma Skoru (TS) ve Travma ve Yaralanma Ciddiyet Skorlamalarının (TRISS) 

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gün ölçümleri yapılarak kayıt edildiği bölümlerden oluşmaktadır. 

Multiple travma hastasının acil servise başvurduğu anda araştırmacı tarafından ilk bir saat içerisinde 

yaşam bulguları, oksijen satürasyonu, hemogram sonucu kaydedilmiştir. Yine araştırmacı tarafından 

ilk bir saat içerisinde GKS, RTS, AIS, ISS TS ve TRISS puanları hesaplanarak kaydedilmiştir.  

Hastaların cinsiyet dağılımı incelendiğinde 55’inin (% 78.6) erkek, 15’inin ( % 21.4) kadın ve yaş 

ortalaması 40.97±16.27 (min 19, max 77) olduğu, eğitim durumları incelendiğinde 31’inin (%44.3) 

ilkokul ve 4’ünün (%5.7) üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Hastaların meslek durumları 

incelendiğinde en fazla işçilerin olduğu (%47.1) en az ise memurların (%2.9) olduğu tespit edilmiştir. 

Hastaların travma nedenleri incelendiğinde en fazla (%32.9) AİTK’sı, en az ateşli silah yaralanması 

(%1.4) olduğu saptanmıştır. Hastaların 51’inde (% 72.9) kafa ve vertebra, 45’inde (%64.3) karın 

yaralanması olduğu tespit edilmiştir.Ölüm ile GKS, RTS, AIS, ISS, TS ve TRISS skorlama sistemleri 

arasında birinci gün istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Birinci gün; ölüm ile 

GKS arasında negatif yönde, orta ve anlamlı bir korelasyon, ölüm ile RTS arsında negatif yönde, 

güçlü ve anlamlı bir korelasyon, ölüm ile AIS arasında pozitif yönde, orta ve anlamlı bir korelasyon, 

ölüm ile ISS arasında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı bir korelasyon, ölüm ile TS arasında negatif 

yönde, orta ve anlamlı bir korelasyon, ölüm ile TRISS arasında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı bir 

korelasyon olduğu saptanmıştır.Ölüm ile GKS, RTS, AIS, ISS, TS ve TRISS skorlama sistemleri 

arasında dördüncü günde de istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Dördüncü gün; 

ölüm ile GKS arasında negatif yönde, güçlü ve anlamlı bir korelasyon, ölüm ile RTS arasında negatif 

yönde, güçlü ve anlamlı bir korelasyon, ölüm ile AIS arasında pozitif yönde, orta ve anlamlı bir 

korelasyon, ölüm ile ISS arasında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı bir korelasyon, ölüm ile TS arasında 

negatif yönde, güçlü ve anlamlı bir korelasyon, ölüm ile TRISS arasında pozitif yönde, güçlü ve 

anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır.Ölen ve sağ kalan hastaların birinci ile dördüncü 

günlerinde GKS, RTS, AIS, ISS, TS, TRISS skorlama sistemlerinin hepsinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p< 0.05).Ölen ve sağ kalan hastaların travma skorlama 

sistemlerinin karşılaştırılmasına ilişkin veriler incelendiğinde ölen ve sağ kalan hastaların birinci ile 

dördüncü günlerinde GKS, RTS, AIS, ISS, TS, TRISS skorlama sistemlerinin hepsinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p< 0.05).  

Multipl travma hastasında kullanılan TSS'nin hastanın fizyolojik durumunun ve mortalitesinin 

belirlenmesi açısından önem taşıdığı ve Travma Puanlama Sistemlerinin hastanın takibi ve hemşirelik 

yönetiminde etkili bir şekilde kullanılabileceği belirtilebilir.  
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Study's aim is to examine the effects of the use of trauma scoring systems on prognosis in patients 

with multiple traumas 

The study was carried out in 70 patients who had more than one trauma between June 2012 - 

September 2014 to the Emergency Department of Muğla Sıtkı Koçman University Training Research 

HospitaL. The research data was collected using the Patient Information Form and Patient Follow-up 

Form created by the researcher. The Patient Follow-up Form contains variables such as indicates 

which vital signs, hemogram results, Glasgow Coma Score, Revised Trauma Score, Abbreviated 

Injury Score, Injury Severity Score, Trauma Score and Trauma and Injury Severity Score were 

measured and recorded on the first, second, third and fourth days. Vital signs, oxygen saturation and 

hemogram results for multiple trauma patients were recorded by the researcher within the first hour 

after the patient was first treated by the emergency service. Patients’ GCS, RTS, AIS, ISS, TS and 

TRISS scores were also measured and recorded by the researcher in the first hour.  

There were 55 (78.6%) male patients, the average age was 40.97±16.27 (min 19, max 77), 31 patients 

were elementary school graduates 31(44.3%), 4 patients were university graduates (5.7%). 

Occupationally, the majority of patients were manual workers 33(47.1%) and government employees 

were found to be in the minority 2 (2.9%). Cause of trauma, the most common cause was In-Vehicle 

Traffic Accident (IVTA) 23 patients (32.9%) and firearm injury was the least common cause 1 patient 

(1.4%). 51 patients had suffered head -vertebra injuries (72.9%), 45 had suffered abdominal injuries. 

A statistically significant difference was found between death and GCS, RTS, AIS, ISS, TS and 

TRISS on day one . There was negative, medium -significant correlation between death and GCS; 

negative, strong - significant correlation between death and RTS; positive, medium - significant 

correlation between death and AIS; positive, strong - significant correlation between death and ISS; 

negative, medium - significant correlation between death and TS; positive, strong - significant 

correlation between death and TRISS. A statistically significant difference was found between death 

and GCS, RTS, AIS, ISS, TS and TRISS on day four as well. There was negative, strong -significant 

correlation between death and GCS; negative, strong - significant correlation between death and RTS; 

positive, medium - significant correlation between death and AIS; positive, strong -significant 

correlation between death and ISS; negative, strong -significant correlation between death and TS; 

positive, strong - significant correlation between death and TRISS. The distribution of data regarding 

the comparison between the TSS for patients who died and those who survived is given in research. 

There was a statistically significant difference in all trauma scoring systems on the first and fourth day 

of patients who died and who survived. It can be stated that TSS used for multiple trauma patients are 

important for the determination of the physiological status and mortality of the patient and that the 

TSS can be used effectively in patient follow up and nursing management. 
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Kadınlar arasında en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin erken teşhisi morbidite ve 

mortalite riskini azaltır. Tedavi edilmeyen olgularda kanser çok büyüyebilir, cildi tutabilir hatta 

penetre olup geniş ülser veya nekroza neden olabilir.  

Bu olgu sunumunda yaklaşık dört yıl önce meme kanseri tanısı konulan ve 6 ay önce de nüks şüphesi 

ile eksizyonel biyopsi yapıldıktan sonra sol meme alt iç kadranda iyileşmeyen ülsere yara gelişen 40 

yaşında kadın hastanın hemşirelik bakımından bahsedilecektir. 

Yöntem: Hastanın sözlü ve yazılı onamı alınmıştır. Olgu: 40 yaşında kadın hasta Aralık 2013’de sol 

memede kitle fark etmesi sonucunda hastaneye başvurmuş, yapılan meme ultrasonografisinde sol 

meme alt iç kadranda yaklaşık 2x2 boyutlarında kitle ve sol lenfadenopati tespit edilmiştir. 12 Ağustos 

2014 yılında tru-cut biyopsi sonrası yapılan histopatolojik incelemede invaziv ductal karsinom (İDK ) 

saptanmıştır. Hastaya ameliyat öncesi 20 kür kemoterapi ve 3 seans herceptin tedavisi verildikten 

sonra tedaviye yanıtın tam olmadığı görülmüştür.(BİRADS 6) . Hastaya 1 Temmuz 2015 tarihinde Sol 

Parsiyel Mastektomi + Aksiller Disseksiyonu ve eş zamanlı plastik cerrahi tarafından bilateral meme 

küçültme ameliyatı uygulanmıştır. 25 Temmuz 2015 tarihinden itibaren meme polikliniğinde takibi 

sürmekte olan hastanın 8 Mart 2017 yapılan kontrollerinde sol meme alt iç kadranda insizyon yerinde 

cildi tutmuş sertlik saptanmıştır. Nüks şüphesi ile 7 Nisan 2017 tarihinde eksizyonel biyopsi yapılan 

hastanın patoloji sonucu invaziv apokrin karsinom çıkmıştır. Biyopsi sonrasında sol meme alt iç 

kadrandaki insizyon yeri iyileşmeyen ve ülsere yara haline gelen hastaya yaklaşık 1,5 ay furacinli 

basınçlı pansuman uygulanmıştır. Yaranın iyileşmemesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya 

başlayan hastaya psikiyatri konsültasyonu istenmiş ve antidepresan tedavi kullanmaya başlamıştır. Sol 

meme alt iç kadrandaki insizyonu iyileşmeyen ve ülsere yara haline gelen hasta 23 Mayıs 2017 

tarihinde total mastektomi + tam kat cilt ile greft (6 cm çapında) rekonstrüksiyonu yapılmış fakat greft 

tutmamıştır. Ameliyattan sonra üç hafta yara bölgesine rivenollu pansumana devam edilmiştir. Yara 

yerinin kötüleşmesi üzerine yara yerinin debritmanı düşünülmüş, ancak bu arada silverdin ile 

pansuman devam edilmesine karar verilmiştir. Hastanın 20 gün sonrası izleminde yara yerinin 

debritmana gerek olmadığı saptanmış ve silverdin ile pansumana devam edilmiştir. Yara yerinin 

silverdin ile pansumanına 19 Haziran 2017 tarihinden itibaren yaklaşık üç aydır devam edilmektedir. 

Hastaya yara bakımı konusunda eğitim verilerek yara bölgesinin her gün duş aldıktan sonra bol 

silverdin ile pansuman yaparak özbakımını gerçekleştirmesi sağlanmıştır.  

Etkin yara bakımı yönetimi ve destek tedavi ile hastanın psikolojik durumunun daha iyi olması 

sağlanmıştır. Yara yeri başlangıçta üçüncü derece nekrotik yara görünümünde olup, en son yara 

yerinin değerlendirilmesinde granülasyon dokusunun oluştuğu saptanmıştır.  
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Early diagnosis of breast cancer, the most common type of cancer among women, reduces the risk of 

morbidity and mortality. In untreated cases, the cancer can grow too large, can hold the skin, and can 

even cause a large ulcer or necrosis.  

In this case, about 40 years old female patient who has been diagnosed with breast cancer about 4 

years ago and recurrence 6 months ago, who has developed a ulcer scar that has not healed after the 

excisional biopsy has been performed, will be mentioned about nursing. 

Method:The patient's oral and written consent was obtained. Case: 40 year old woman was admitted to 

the hospital as a result of a mass in the left breast in December 2013, and a mass and left 

lymphadenopathy were detected in the lower internal mammogram about 2x2 in the breast 

ultrasonography. On August 12,2014, histopathological examination after a true-cut biopsy revealed 

invasive ductal carcinoma. After 20 cycles of chemotherapy and 3 sessions of herceptin treatment 

were given to the patient, the response to treatment was not complete. Bilateral breast reduction 

surgery was applied to the patient on 1 July 2015 by left partial mastectomy + axillary dissection and 

simultaneous plastic surgery. From 25th of July,2015, in the control of the patient who was driving in 

follow-up at the breast polyclinic on March 8,2017, the stiffness of the skin at the incision site of the 

left breast was determined. With the recurrence of doubt, on April 7,2017, an excisional biopsy of the 

patient's pathology resulted in invasive apocrine carcinoma. After the biopsy, the incision site in the 

inner lower quadrant of the left breast was applied to the patient who had not healed and became 

ulcerous wound for about 1.5 months with furacin pressure dressing. The psychiatric problems started 

because the wound was not healed, and the patient was asked for a psychiatric consultation and started 

using antidepressant medication. The patient who had not recovered the incision in the lower left 

breast of the left breast and became a ulcer wound was reconstructed with total mastectomy + full 

layer of skin (6 cm in diameter) on May 23,2017 but did not graft. After the operation, the wound area 

was continued for three weeks with rivenolous dressing. On the worsening of the wound site, a 

debridement of the wound site was considered, but in the meantime it was decided to continue 

dressing with silverdin. After 20 days of follow-up, the wound was not debrided and the dressing was 

continued with silverdine. The dressing of the wound with silverdine has been ongoing for about three 

months since June 19,2017.The patient was trained in wound care and the wound area was dressed 

daily with plenty of silverdin after taking a shower.  

Effective wound care management and supportive care make the patient's psychological condition 

better. The wound site was initially in the appearance of a third degree necrotic wound and granulation 

tissue was found to be the most recent wound site evaluation. 
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Mide kanseri, son yıllarda küresel olarak insidansının azalmasına rağmen, dünyada en yaygın görülen 

ikinci (1); kansere bağlı ölüme neden olan üçüncü kanser türü olarak karşımıza çıkmaktadır (2,3). 

Erkeklerde görülme oranı kadınlardan 2 kat daha fazladır (4,5). Mide kanserinin primer gelişiminde 

genetik ve heterojen faktörlerin (6); sekonder gelişiminde ise alkolik karaciğer hastalığı, kolorektal ve 

lobüler meme kanserinin rol oynadığı düşünülmektedir (7). Tedavi şekli evreye göre değişim 

göstermekte olup (8), temel tedavisi cerrahidir (9). 

Olgumuz 65 yaşında, 5 yıldır kolon ca nedeniyle izlemi devam eden, son 2 ayda 10 kg kaybeden ve 

mide CA tanısı konmuş bir erkek hastadır. Hasta mide ca tanısı konulduktan sonra bilgilendirilmiş izni 

alınarak ameliyat edilmiştir.  

Hasta cerrahi girişim sonrasında deneyimlediği ağrının değerlendirilmesinde VAS puanının 9 olduğu 

görüldü. Hasta yaşadığı ağrı nedeniyle etkin nefes alıp verememekte ve balgam çıkaramamaktadır. 

Hastaya saat başı solunum ve öksürük egzersizi ve soğuk buhar uygulaması yapıldı. Alt ve üst 

ekstremitelerde ödem (3 pozitif ve albümin: 2,9mgr/dl), güçsüzlük ve günlük yaşam aktivitelerinde ve 

özbakımını sürdürmede yetersizlik mevcuttu. Hastanın yatak içinde aktif ve pasif egzersiz yapması 

sağlandı. Mümkün olduğunca kendi bakımına katılımı sağlanarak öz bakım gereksinimleri giderildi. 

Yoğun anksiyete yaşayan hastaya, yapılan ve yapılacak olan tüm işlemler hakkında bilgi verilerek 

psikolojik olarak desteklenmesi sağlandı. Bununla birlikte hekim istemine göre psikosomatik 

(Cipralex and Norodol) ilaçlar başlandı. Hastada mevcut olan infeksiyon bulgularına (kanda ESBL 

(+);WBC: 20.000 ve CRP:8.5) yönelik olarak, temas izolasyonu önlemleri alınarak, bakım verildi. 

Hastanın tüm invaziv işlemleri ve bakımları cerrahi asepsiye uygun olarak yapıldı. Oluşabilecek 

sekonder infeksiyon (pnömoni, üriner infeksiyon vb.) bulguları izlendi. Yaşadığı şiddetli bulantı ve 

kusma nedeniyle ağızdan yeterince beslenemeyen hastanın total parenteral nütrisyon ile beslenmesi 

sağlandı. Ayrıca hastanın yeterli oral beslenememesi ve oksijen tedavisi alması nedeniyle ağız 

mukozasında kuruluk belirlendi. Oral kavite düzeyi “2” olarak belirlenen hastaya 4*1 sodyum 

bikarbonat ile ağız bakım verildi. Yaşadığı anksiyeteye bağlı olarak yeterli ve düzenli uyuyamadığını 

ifade eden hastanın, gündüz meşguliyet faaliyetleri arttırılarak; gece uyuması yönünde desteklendi. 

Uykuyu engelleyen gürültü, ışık, tedavi saatleri gibi sorunların giderilmesine çalışıldı.  

Sonuç olarak, cerrahi tedavi uygulanan mide ca tanılı hastaların ameliyat sonrası hemşirelik bakımı, 

hemşirelik süreci ışığında planlanlamalı ve uygulanmalıdır. Bütüncül hemşirelik bakımı ile hastanın 

ameliyat sonrası dönemde yaşadığı sorunlar azaltılıp, iyileşme süreci desteklenmiş olacaktır. 
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Stomach cancer, despite the global decline in its incidence in recent years, is the second most common 

in the World(1); the third type of cancer that causes cancer-related death is emerging(2). The incidence 

in men is 2 times more than women(4,5). Genetic and heterogeneous factors in primary development 

of gastric cancer(6), alcoholic liver disease, colorectal and lobular breast carcinoma are thought to play 

a role in the sekonder development(7). The treatment varies according to the type of staging (8), and 

the primary treatment is the surgeon (9).Our case is a 65 year-old male patient who has been followed 

up for 5 years due to colon Ca, losing 10 kg in the last 2 months and being diagnosed with stomach 

Ca. The patient was operated on informed consent after the stomach Ca was diagnosed. It was seen 

that the VAS point was 9 in evaluation of the pain experienced by the patient after surgical 

intervention. The patient can not breathe effectively and remove sputum due to the pain who 

experiences after surgical intervention. For this reason, hourly respiration and coughing exercises and 

cold steam application were made to the patient. There were edema (3+ and albumin:2,9mg/dl) in the 

upper and lower extremities, weakness and inability to maintain daily activities and self-care. The 

patient was supported with active and passive exercise in the bed. Self-care requirements were 

eliminated by providing self-care participation wherever possible. Patients living with intense anxiety 

were provided with psychological support by informing them about all the procedures to be done and 

will do. However, psychosomatic (Cipralex and Norodol) medicines were started according to the 

physician's request. In order to detect infections present in the patient(blood ESBL (+);WBC: 20.000 

ve CRP:8.5), the patient was taken care of by taking contact isolation measures. All invasive 

procedures and treatments of the patient were performed in accordance with the surgical 

procedure(surgical asepsis). The findings of possible secondary infection (pneumonia, urinary 

infection, etc.) were observed. The patient was fed with total parenteral nutrition because of severe 

nausea and vomiting. Also, dryness in the oral mucosa was determined due to the patient's inadequate 

oral feeding and oxygen therapy. The patient, whose oral cavity level was "2", was given oral care 

with 4 x 1 sodium bicarbonate. By increasing the daytime occupation activities of the patient who 

stated that they could not sleep adequately and regularly due to the anxiety they experienced, was 

supported in the direction of night sleep. We tried to solve problems such as noise, light, treatment 

hours that prevented sleeping.As a result postoperative nursing care of stomach Ca patients treated 

surgically should be planned and applied in nursing process light. The problems experienced by the 

patient in the postoperative period will be reduced and the healing process will be supported with 

holistic nursing care. 
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Bu sistematik derleme, ortopedik cerrahi sırası ve sonrası hastaya uygulanan oksijen desteğinin cerrahi 

alan infeksiyonlarına etkisini inceleyen çalışmaları irdelemek amacı ile planlandı.   

Derleme, 2000-2016 yılları arasında ulusal ve uluslararası veri tabanlarından elde edilen bilimsel 

yayınlar incelenerek oluşturuldu. 

Ameliyat sırasında uygulanan oksijen desteği kolay ulaşılabilen, düşük maliyetli ve komplikasyon 

oranı az olan bir uygulamadır. Oksijen desteği, yara oksijen gerilimi ve oksidatif öldürme 

mekanizmalarını arttırdığı için, ortopedik cerrahide kullanılması önerilmektedir. Ameliyat sırasında 

uygulanan oksijen desteğinin cerrahi alan infeksiyonlarını azaltmada farklı sonuçlarının olduğunu 

gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Brar ve ark. (2009) perioperatif oksijen desteğinin cerrahi alan 

infeksyionlarını azaltmada etkili olmadığını ancak kolorektal cerrahi uygulanan hastalarda ölüm 

oranlarını azalttığını, buna karşın Al Niami ve Safdar (2009) kolorektal cerrahi uygulanan hastalarda 

perioperatif oksijen desteğinin CAİ azalttığını bildirmiştir. Stall ve ark. (2013)’nın yüksek riskli 

kırıklarda açık fiksasyon sırası ve sonrası uygulanan oksijen desteğinin cerrahi alan infeksiyonlarına 

etkisini inceledikleri çalışmada, perioperatif dönemde kontrol grubuna iki saat süre ile %30, deney 

grubuna ise %80 oksijen uygulanmış ve çalışma sonunda perioperatif dönemde oksijen uygulamanın 

cerrahi alan infeksiyonlarını önlemeye yönelik güvenli bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bu sistematik derleme sonucunda; ortopedik cerrahide perioperatif oksijen uygulamasının CAİ’larına 

etkisinin incelendiği çalışmaların sınırlı sayıda olduğu belirlendi. Bu sonuç doğrultusunda, konu ile 

ilgili çalışmaların sayısının arttırılması, sağlık bakım profesyonelleri içinde önemli role sahip olan 

hemşirelerin, CAİ’larının tüm risk faktörlerini bilmeleri, güncel gelişme, çalışma sonuçları ve kanıta 

dayalı uygulamaları takip ederek hasta bakımına yansıtmaları önerilebilir.  
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This systematic review was planned with the aim of investigating the effects of oxygen support 

supplied to the patient during and after an orthopedic surgery on the surgical site infections.  

The review was created by reviewing the scientific publications obtained from both national and 

international databases from 2000 to 2016. Oxygen support supplied during surgery is a procedure that 

is easily accessible, with low-cost and less complication rate. There are studies indicating that oxygen 

support supplied during surgery has different results for reducing the surgical site infections. Brar and 

et al. (2009) reported that perioperative oxygen support has not effect in reduction of the surgical site 

infections, however, that it reduces mortality in patients with colorectal surgery; despite this, Al Niami 

and Safdar (2009) reported that perioperative oxygen support reduced the SSI in patients with 

colorectal surgery. In the study of Stall and et al. (2013) where they investigated oxygen support 

supplied during and after open fixation for high-risk fractures on the surgical site infections, 30% of 

oxygen supplied to the control group and 80% of oxygen supplied test group in the perioperative 

period and, at the end of the study, it was concluded that oxygen procedure in the perioperative period 

was a safe procedure to prevent the surgical site infections. At the result of this systematic review, it 

was determined that studies investigating the perioperative oxygen support in orthopedic surgery on 

SSIs are in limited number. According to this result, increasing the number of studies regarding the 

subject, knowing all the risk factors of SSIs by nurses who have an important role within the 

healthcare professionals, and follow current developments, study results and evidence-based practices 

and reflect these to the patient care can be suggested.  
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Bu çalışma, ortopedi hastalarının perioperatif hemşirelik bakımının kalitesi ile ilgili düşüncelerinin 

değerlendirmesi amacıyla yapıldı.  

Araştırmada kolayda örnekleme tekniği kullanılmış olup veriler yüz yüze anket yöntemiyle Mart-

Nisan 2017 tarihleri arasında elde edildi. Kurum izni alındıktan sonra, gönüllü olan ve ortopedi 

servisinde tedavi gören 115 hasta çalışma kapsamına alındı. Veriler sosyodemografik özellikleri içeren 

soru formu ve Dönmez ve Özbayır (2006) tarafından uyarlanan Kaliteli Perioperatif Hemşirelik Bakım 

Ölçeğinden (KPHBÖ) yararlanılarak toplandı. IBM SPSS 23 paket programı kullanılarak normallik 

testi, frekans, t testi, tek yönlü varyans analizi yapıldı ve KPHBÖ’nin Cronbach Alpha değeri 0,765 

olarak hesaplandı.  

Hastaların %74,8’inin kadın %84,3’ünün evli, %41,7’sinin ilköğretim mezunu, %73’ünün ev hanımı 

olduğu, %54,8’inin şehir merkezinde yaşadığı belirlendi. Katılımcıların %73’ünün ameliyat edildiği, 

bunların da %70,4’ünün total diz protezi tanısıyla yatırıldıkları saptandı. Ameliyat sonrası, ağrı (%33), 

anesteziye ait sorunlar (%29,6) ve kanama (%12,2) sık karşılaşılan komplikasyonlardandı. Hastaların 

%86,1’i ameliyat öncesinde, %80,9’u sırasında ve %87’si sonrasında bilgi aldıklarını belirtti. 

Ameliyatları hakkında bilgilendirilme durumlarına bakıldığında; %81,7’si cerrahın, %91,3’ü 

anestezistin, %63,5’i ameliyat hemşiresinin ve %76,5’i de servis hemşiresinin yeterli bilgi verdiğini 

belirtti. Bilgilendirme broşür/formları ise hastalar tarafından düşük oranda (%31,3) yeterli bulundu. 

Hastalar mahremiyete özen gösterildiğini (%95,7), ortopedi servisinde ekip uyumunun (%96,5) ve 

bakımın (%96,5) yeterli düzeyde olduğunu, ameliyat sonrasında ağrılarının giderildiğini (%88,7) ve 

tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanmadığını (%76,5) belirtti. Katılımcıların ortopedi hemşiresi memnuniyet 

puan ortalamasının 8,4783±1,41637 (min-maks: 3-10) olduğu ve memnuniyetin yüksek düzeyde 

olduğu saptandı. Cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, mesleği, yaşadığı yer, ameliyat olma 

durumu, ameliyat sonrası komplikasyonlar, ameliyat öncesi-sırası-sonrası bilgi alma durumu, 

broşürlerle bilgilendirilme, cerrah-anestezist-hemşire tarafından bilgilendirilme durumu, servis 

ekibinin uyumu, bakım ve tedavinin yeterliliği ve mahremiyet, ortopedi hemşiresinden memnuniyet ve 

ağrı şikâyetinin giderilmesi ile KPHBÖ arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşıldı 

(p>0,05). Yüksek tibial osteotomi tanısı konulanların KPHBÖ puanlarının fraktür ve küçük cerrahi 

müdahale tanısı konulan katılımcıların puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptandı 

(p<0,05). Ortopedi servisinde kaldığı tedavi süresince hastaya en iyi/en kötü gelen faktörler ve 

ortopedi hemşireliği memnuniyeti ile KPHBÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı görüldü (p>0,05).  

Sonuç olarak, ortopedi servisindeki hastaların bakım ve tedavilerini sürdüren sağlık profesyonelleri 

tarafından bilgilendirildikleri, ekibi uyumlu, bakım-tedaviyi yeterli buldukları ve hemşirelik 

hizmetinden memnun oldukları saptandı. 
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This study is conducted to assess the thoughts of orthopedics patients about the quality of 

perioperative nursing care.  In the study, convenience sampling method was used and data were 

collected by face-to-face survey method between March-April 2017. After the authorization of the 

institution, 115 patients who were voluntary and treated in orthopedic service were included in the 

scope of the study. The data was collected by using a questionnaire containing sociodemographic 

characteristics and a Quality Perioperative Nursing Care Scale (QPNCS) adapted by Dönmez and 

Özbayır (2006). Normality test, frequency, t test, one-way variance analysis was performed using the 

IBM SPSS 23 package software and the Cronbach Alpha value of QPNCS was calculated to be 0,765.  

It was determined that 74,8% of the patients were woman, 84,3% were married, 41,7% were primary 

school graduates, 73% were housewives and 54,8% were living in the city center. It was found that 

73% of the participants underwent an operation and 70,4% of them were hospitalized with a diagnosis 

of a total knee prosthesis. After operation, pain (33%), anesthesia related problems (29,6%) and 

bleeding (12,2%) were common complications. 86,1% of the patients stated that they received 

information before the operation, 80,9% of them during the operation and 87% of them after the 

operation. When the state of being informed about surgery is considered; 81.7% stated that the 

surgeon, 91.3% the anesthetist, 63.5% the operating nurse and 76.5% the service nurse gave enough 

information. Informing brochures/forms were adequate at a low level (31.3%) of patients. Patients 

were stated that their privacy was preserved (95.7%), team cohesion (96,5%) and care (96,5%)were at 

an adequate level in orthopedics service and their pains are relieved after operation (88,7%), and there 

was not a medical material shortage (76,5%). It was determined that the average of the participants' 

average score for orthopedic nurse satisfaction was 8,4783 ± 1,41637 (min-max: 3-10) and the 

satisfaction level was high. It was found that there was not statistically significant (p> 0.05) 

relationship between QPNCS and gender, marital status, level of education, occupation, place of 

residence, operation status, postoperative complications, preoperative, intraoperative and postoperative 

information status, informing with brochures, information status by surgeon-anesthetist-nurse, 

coherence of service team, adequacy of care and treatment, satisfaction with orthopedics nurse and 

overcoming the pain complaint. It was confirmed that the QPNCS scores of patients who were 

diagnosed with high tibial osteotomy were significantly higher than the scores of patients who were 

diagnosed with a fracture and small surgical intervention (p <0.05). It was observed that there was no 

statistically significant difference between factors that the patients like most/least and orthopedics 

nursing satisfaction and QPNCS during the treatment of orthopedic service (p> 0,05).  As a result, the 

patients in the orthopedics department were informed by the health professionals who are conducting 

their care and treatment and these patients found that the team was harmonious and the care-treatment 

was sufficient and they were satisfied with the nursing service. 
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Hemşirelik hizmetleri per-operatif bakım ve tedavi başarısının önemli bir kısmını oluşturur. Bu 

çalışmada; ortopedi kliniğinde opere olan hastaların hemşirelik bakımı memnuniyetlerinin 

değerlendirilip, olumlu yönlerin sürdürülmesi ve geride kalan yönlerin ise güçlendirilmesi yönünde bir 

rehber olması amaçlanmıştır.Çalışmaya Haziran-Temmuz 2017 tarihlerinde Yalova Devlet Hastanesi 

ortopedi kliniğine yatıp opere olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden tüm hastalar alındı. Demografik 

özellikler kaydedildi ve Newcastle Hemşirelik Bakım Ölçeği (1) uygulanarak hasta memnuniyet 

düzeyi skorları belirlendi. Sonuçlar SPSS istatistiksel analiz yöntemiyle değerlendirildi. Bu çalışma 

için hastane etik kurul onayı ve hasta onamları alınmış olup, çalışma Helsinki deklerasyonuna uygun 

şekilde yürütülmüştür. Çalışmaya 32 kadın, 50 erkek toplam 82 hasta alındı. Hastalar ağırlıklı olarak 

60 yaş ve üzeri (%61), evli (%70.7) ve ilköğretim mezunu (%61) idi. %61’i hastanede bir haftadan az 

yatmıştı. Hastaların %51.2’sine acilden, %48.8’ine poliklinikten yatış yapılmıştı. Hastaneden ayrılışta 

memnun olma oranı %87.8 ve kısmen memnun olma oranı %12.2 idi. Hemşirelerin kurduğu 

iletişimden memnun olma %90.2 ve memnun olmama %9.8 idi. Hastaların %43.9’u fraktür , %41.5’u 

protez, %14.6’sı kesi, ön çapraz bağ onarımı ve ampütasyon nedenli opere edilmişti. Hastaların 

%48.8’inde eşlik eden en az bir hastalık mevcuttu. Newcastle Hemşirelik Bakım Ölçeğine göre anket 

yanıtları 1’den 5’e kadar sınıflandı [1)Hiç memnun değilim 2) nadiren memnunum 3)memnunum 

4)çok memnunum 5)tamamen memnunum]. Buna göre; memnuniyet ortalaması erkek hastalarda 4.45 

iken kadın hastalarda 4.14’tü. Erkek ve kadın hastalar arasında memnuniyet ortalamaları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktaydı. Fraktür hastalarının memnuniyet ortalaması 

4.25, protez hastalarının 4.33, kesi/ön çapraz bağ/amputasyon hastalarının ise 4.6’ydı. Farklı ameliyat 

tiplerinden dolayı yatan hastaların memnuniyet ortalamaları bakımından anlamlı bir farklılık 

bulunmamaktaydı. Serviste yatan hastaların en memnun oldukları konular, “Her an sizinle 

ilgilenebilecek bir hemşirenin yakınınızda bulunması” ve “İhtiyaç durumunda çağırdığınızda 

hemşirelerin hemen gelmeleri” iken en az memnun olunan konular ise “Hemşirelerin sizi kendi 

evinizdeymiş gibi hissettirmeleri” ve “Hemşirelerin mahremiyetinize gösterdikleri saygı” ydı. 

Memnuniyet ortalaması üzerinde yatış süresi ve iletişimden memnuniyet değişkenlerinin anlamlı 

etkileri bulunmaktaydı. Buna göre, yatış süresi arttıkça memnuniyet düşmekte, iletişimden 

memnuniyet arttıkça da memnuniyet anlamlı şekilde artış göstermekteydi. Çalışmamızda; hastaların 

ortopedi kliniğinde aldıkları hemşirelik hizmetlerinden genel olarak memnun oldukları görülmüştür. 

Hastaları evlerinde hissettirmek ve mahremiyete daha fazla özen göstermek geliştirilmesi gereken 

konulardır, ancak bunlar daha çok hastanenin fiziki şartları ve denetim mekanizmaları (daha çok tekli 

oda ve paravan, daha iyi oda ekipmanı, odalara refakatçi dışında giriş-çıkışların engellenmesi gibi) ile 

ilgili görünmektedir. Cerrahi kliniklerinde bu tarz araştırmaların yapılması gerekli düzenlemelerin 

yapılıp hasta memnuniyetinin arttırılmasını sağlayacak, hastayla en fazla iletişimde olan sağlık 

personelleri olan hemşirelerin verdikleri emeğin değerinin farkındalığını arttırıp, iş tatmini ve 

motivasyonu sağlayarak daha iyi hizmet olarak hasta ve hastaneye dönecektir (2,3). Kaynaklar: 1. 

Thomas LH, McColl E, Priest J, Bond S, Boys.RJ. Newcastle satisfaction with nursing scales: an 

instrument for quality assessments of nursing care. Qual Health Care. 1996 Jun; 5: 67–72. 2. Kuzu C, 

Ulus B. Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet 

Durumlarının Belirlenmesi Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 2 :129-34. 3. Koc Z, 

Saglam Z, Senol M. Patient Satisfaction with the Nursing Care in Hospital Turkiye Klin-ikleri J Med 

Sci 2011;31:629-40.  
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Nursing care is an important part of peri-operative care and treatment success. In this study; it’s aimed 

to evaluate patient satisfaction with nursing care in patients who were operated in orthopedics clinic 

and be a guide to maintain the positive parts and strengthen the weak parts of care. 

All patients who were operated in Yalova State Hospital Orthopedics Clinic in June-July 2017 and 

agreed to participate the survey were included in the study. Demographic features were recorded and 

Newcastle Nursing Care Scale (1) was applied to evaluate satisfaction scores. Results were evaluated 

using SPSS. Ethical committee approval and informed consents were taken, Helsinki Declaration was 

followed 32 female, 50 male, totally 82 patients were included. Majority of patients were 60-years-old 

and above (61%), married (70.7%) and primary school graduate (61%). 60% stayed at hospital less 

than a week. 51.2% was admitted from emergency room, 48.8% from outpatient-clinic. At discharge 

from hospital, overall satisfaction rate was 87.8% and partial satisfaction was 12.2%. Satisfaction with 

nurse-communication was 90.2% and non-satisfaction was 9.8%. 43.9% of patients had fracture, 

41.5% had prosthesis and 14.6% had laceration, anterior-cruciate-ligament reconstruction, amputation. 

Newcastle Nursing Scale answers were categorized as 1-5 [1) Not satisfied at all 2) rarely satisfied 3) 

satisfied 4) very satisfied 5) satisfied completely]. Mean satisfaction level was 4.45 in men and 4.14 in 

women. Mean satisfaction rate was 4.25 in fracture patients, 4.33 in prosthesis patients and 4.6 in 

laceration/ligament reconstruction/amputation patients. There was no statistically significant 

difference between genders or different surgeries for satisfaction. Patients were mostly satisfied about: 

‘Having a nurse in proximity anytime for care when needed’, Immediate answer from nurses when 

they are called’, the least satisfied subjects were: ‘To make patients feel like at home’, ‘Respect to 

privacy’. Duration of stay and communication variables affected the satisfaction. Duration of stay was 

negatively correlated with satisfaction whereas, communication satisfaction was positively correlated 

with general satisfaction. 

In our study; patients were generally satisfied with the nursing care in orthopedics clinic. To make 

patients feel at home and pay better attention to privacy are subjects that need to be developed but 

those subjects seem to be more related to hospital’s physical conditions and control mechanisms (like 

more single rooms and seperators, better room equipments, prevention of entrance of people to patient 

rooms) Doing similar studies in surgical clinics would allow to make the necessary arrangements for a 

better patient satisfaction, increase awareness of valuing the work done by nurses who have the most 

communication with patients among all health workers, provide better job satisfaction and motivation 

and benefit to the patient and hospital (2,3). References: 1. Thomas LH, McColl E, Priest J, Bond S, 

Boys.RJ. Newcastle satisfaction with nursing scales: an instrument for quality assessments of nursing 

care. Qual Health Care. 1996; 5: 67–72. 2. Kuzu C, Ulus B. Cerrahi Kliniklerde Tedavi Gören 

Hastaların Aldıkları Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi AÜ Sağlık 

Bilimleri Dergisi 2014; 2:129-34. 3. Koc Z, Saglam Z, Senol M. Patient Satisfaction with the Nursing 

Care in Hospital Turk J Med Sci 2011;31:629-40. 
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Günübirlik cerrahi, ameliyat sonrası erken mobilizasyonun sağlanması, hastanede yatış suresinin kısa 

olması ve maliyetin düşük olması nedeniyle hastalar tarafından tercih edilmektedir. Günübirlik cerrahi 

girişim geçirecek hasta ve ailesinin ameliyat öncesi fiziksel ve psikolojik hazırlığının en iyi 

koşullarda, nitelikli bir biçimde gerçekleştirilmesi gerekir. Hemşirelik açısından günübirlik cerrahi 

hastası ile yatan hasta arasındaki en önemli farklılıklardan birisi, günübirlik cerrahide hasta-hemşire 

ilişkisinin çok kısa bir süre içinde gerçekleşmesidir. Hasta ve hasta yakınlarına kapsamlı ve iyi 

sunulan eğitim, günübirlik cerrahinin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Bu araştırma Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında günübirlik cerrahi 

geçiren hastaların bilgi düzeylerini incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. 

Araştırmanın örneklemini, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

Anabilim Dalında 01.04.2016-20.05.2016 tarihleri arasında günübirlik cerrahi geçiren ve araştırmaya 

gönüllü olarak katılmayı kabul eden 110 hasta oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar 

tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde Statiscial Package for Social Science (SPSS for Windows 20) programı 

kullanılmış ve sayı-yüzde analizi yapılmıştır. Araştırma için Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Etik Kurulundan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden (Sayı: 69631334.044) 

yazılı izin alınmıştır. Hasta ve ailesinden sözel onam alınarak anketler uygulanmıştır.  

Araştırmaya katılan hastaların %32.7’sinin 41-55 yaş aralığında, %50.9’nun kadın, %49.1’inin el 

ameliyatı ve %20.9’unun diz ameliyat olduğu saptanmıştır. Hastaların %67.3’ünün ameliyat öncesi 

bilgilendirildiği ve bilgilendirmenin %52.7’sinin doktor tarafından yapıldığı saptanmıştır. Hastaların 

%53.6’sının ameliyattan sonra toplam kalış sürelerinin 3-4 saat olduğu, %56.4’ünün ameliyattan sonra 

hastanede kalmayı tercih etmediği saptanmıştır. Hastaların günübirlik cerrahiden memnun kalmaları 

konusundaki düşünceleri incelendiğinde %68.2’sinin (n=75) evet cevabını verdikleri saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan hastaların günübirlik cerrahi konusunda yeteri kadar bilgilendirildiği ve 

günübirlik cerrahiden memnun kaldığı sonucuna varılmıştır. Hemşirelerin, hastalara ameliyat 

randevusu verildiği andan taburculuk sonrası döneme kadar geçen süre içinde hemşirelerin 

eğitimlerine katılmalarının bakımın kalitesini daha da arttıracağı düşünülmektedir. 
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Ambulatory surgery is preferred by patients because of early mobilization after surgery, short duration 

of hospitalization and low cost. The patient and the patient's family who will have daily surgical 

intervention should be performed in a qualified manner, under the best conditions of physical and 

psychological preparation before surgery. In terms of nursing, one of the most important differences 

between day-care and in-patient patients is that the patient-nurse relationship in ambulatory surgery 

takes place in a very short period of time. Comprehensive and well-educated education for patients 

and their relatives plays an important role in the success of ambulatory surgery. This research is a 

descriptive study aimed to investigate the knowledge level of the patients who have undergone 

ambulatory surgery in Orthopedics and Traumatology Department of Ege University Medical Faculty 

Hospital. 

The sample of the study consisted of 110 patients who underwent daily surgery between the dates of 

01.04.2016-20.05.2016 in Orthopedics and Traumatology Department of Ege University Medical 

Faculty Hospital and volunteered to participate in the research. The research data were gathered by the 

questionnaire developed by the researchers in line with the literature information. Analyzes of the data 

were made with the Statiscial Package for Social Science (SPSS for Windows 20) program, and 

numerical analysis was performed on the descriptive data. A written permission was obtained from 

Ege University Faculty of Nursing Ethics Committee, Ege University Medical Faculty Hospital 

Headquarters (No: 69631334.044) for research. Questionnaires were taken verbally from the patient 

and his family.  It was determined that 32.7% of the patients participated in the research, 41-55 years 

old, 50.9% were female, 49.1% had hand surgery and 20.9% had knee surgery. 67.3% of the patients 

were informed before surgery and 52.7% of the patients were informed by doctors. It was determined 

that 53.6% of the patients had a total stay time of 3-4 hours after surgery and 56.4% did not prefer to 

stay in the hospital after surgery. 68.2% (n = 75) of the patients gave the yes answer when the patients' 

opinions about the satisfaction of ambulatory surgery were examined. 

It was concluded that the patients who participated in the study were well informed about ambulatory 

surgery and that the surgeon was pleased daily. As nurses are given surgery appointments for patients, 

it is thought that they will increase the quality of care for patients' participation during the period after 

the discharge. 
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Dünya sağlık örgütüne göre sağlık teknolojisi, bir sağlık probleminin çözümüne önemli katkıda 

bulunabilen yöntem, teknik ve donatımın bir birleşimidir. Teknolojideki gelişmelerle birlikte olarak 

sağlıkta teknolojilerin kullanımı da artmıştır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi olarak adlandırılan 

otomasyon sistemi, hastanedeki iş süreçlerinin doğru bir şekilde yürümesini sağlamaktadır. Bu çalışma 

otomasyonu sisteminin hemşirelerin iş yüküne etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı.  

Avrupa yakasında bir devlet hastanesinin cerrahi servisinde, otomasyon sisteminde hemşirelerin her 

bir hasta için kullandıkları ve hemşirelik bakımını ilgilendiren veriler saptandı. Hemşireler, otomasyon 

sisteminden hastasına yönelik hemşirelik tanısı seçmekte, bu seçimi yaptıktan sonra o tanıya ilişkin 

amaç / beklenen sonuçların neler olduğunu görmekte ve bu sonuçlara ulaşmak için yapılabilecek 

hemşirelik uygulamaları sistemde görünmektedir. Bireyselleştirilmiş ve bütüncül bakım felsefesi ile 

hemşire hastasının hemşirelik problemini çözmek için en uygun olan hemşirelik uygulamalarını bu 

sistemden seçerek hemşirelik sürecini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bireyselleştirilmiş hemşirelik 

süreci, basınç yaralanması ölçeği, İtaki Düşme Ölçeği ve NRS (Nütrisyonel Risk Skoru) 2002 formu 

otomasyon sistemi üzerinden doldurulmaktadır. 

Bireye özgü hemşirelik sürecinin uygulanması, kaliteli bir bakımın göstergelerinden biridir. Kaliteli 

bir hemşirelik bakımı uygulamak için teknolojik gelişmelerin izlenmesi ve hemşirelerin teknolojiyi 

kullanmaları gerekmektedir. Hemşirelikte, hem mesleki gelişimleri, hem de ilerleyen teknoloji 

nedeniyle teknoloji temelli hemşirelik bakımının klinikte kullanımı önemli olmaktadır. Hastanemiz 

kliniklerinde uyguladığımız bilgisayar destekli hemşirelik süreci sisteminin kullanılması, basınç 

yaralanması ve düşme riski formlarının sistemde kayıtlı olması hemşirelik hizmetleri için bir kanıt 

temeli oluşturma, sağlık ekibi içerisinde etkin bir iletişimi sağlama, hemşirelere hasta bakımında 

zaman tasarrufu sağlama ve iş yükünü azaltma gibi olumlu sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. sonuç 

olarak, günlük ve mesleki yaşama giren teknoloji, doğru ve etkin kullanımıyla tüm sağlık bakımı ve 

eğitim ortamlarında etkili ve verimli hizmet sunma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca, hasta güvenliğini 

sağlamakta ve tıbbı hataları en aza indirgemektedir.  
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According to the World Health Organization, health technology is a combination of methods, 

techniques and equipment that can contribute significantly to the resolution of a health problem. 

Together with technological improvements, the use of technology in health has also increased. The 

automation system, called the Hospital Information Management System, ensures that the work 

processes in the hospital are performed correctly. This study was conducted to evaluate the effect of 

the automation system on the workload of nurses.  In the surgical unit of a state hospital in Europe, 

used in automation system for each patient and related to nursing care were determined. The nurses 

choose the nursing diagnosis for the patient from the automation system and see what the intended / 

expected results are after that selection and the nursing practices that can be done to reach these results 

appear in the system. The technology that enters the daily life and the professional life provides the 

opportunity to provide effective and efficient service in all health care and education with correct and 

effective use. In addition, the individualized nursing process, pressure injury scale, Itaki Fall Risk 

Scale, NRS (Nutritional Risk Screening) 2002 form is filled through the automation system. Today, 

these systems are being used to increase patient safety and reduce medical errors the most.  

Implementation of the individual-specific nursing process is one of the indicators of quality care. To 

apply quality nursing care, technological developments must be monitored and nurses must use 

technology. Clinical use of technology-based nursing care is important in nursing, because of both its 

professional development and advancing technology. We have implemented in our clinics that the use 

of the computer-assisted nursing process system has shown positive results such as creating evidence-

based practice for nursing care, providing effective communication within the healthcare team, saving 

time in patient care for nurses, and reducing workload due to the registration of pressure injury and 

falling risk forms in the system. The technology that enters the daily and professional life provides the 

opportunity to provide effective and efficient service in all health care and education environments 

with correct and effective use. It also provides patient safety and reduces medical errors the most.  
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Araştırma bir Hemşirelik Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinin hastane enfeksiyonları ve korunmaya ilişkin 

bilgilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın örneklemi, 26.12.2016-15.03.2017 tarihleri arasında Hemşirelik 

Fakültesi 2. sınıfta okuyan, çalışmaya katılmayı kabul eden 235 öğrenciden oluştu. Verilerin 

toplanmasında literatür incelenerek geliştirilen 66 sorudan oluşan soru formu kullanıldı. Öğrencilerin 

araştırmacı tarafından araştırma hakkında bilgilendirilerek soru formunu doldurulması sağlanmıştır. 

Veriler, SPSS 18.0 programı ile sayı, yüzde olarak değerlendirildi. Araştırmanın yapılabilmesi için 

Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’ndan yazılı izin alındı.  

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 20.64 ± 0.96’dır. Öğrencilerin %88.5’inin kız 

olduğu görüldü. Soru formunda yer alan “Hastane enfeksiyonları, hasta hastaneye yattığında 

inkübasyon döneminde olmayan, hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ya da taburcu olduktan sonra 

ortaya çıkan enfeksiyonlardır.” maddesine %86.8’inin (n=204) doğru, el hijyeni ile ilgili “Ellerde 

gözle görülür kirlenme varsa alkol bazlı el antiseptikleri ile eller ovalanabilir.” maddesine %54.9’unun 

(n=129) doğru olarak yanıt verdiği, eldiven kullanımı ile ilgili “Vücut sıvıları, sekresyon ve atıkları, 

mukoz membranlar, bütünlüğü bozulmuş deri ve yara ile temasta mutlaka eldiven giyilmesi gerekir.” 

maddesine %92.3’ünün (n=217) doğru olarak yanıt verdiği, koruyucu ekipman giyimi ile ilgili 

“Gözlük-Yüz Koruyucu, eldivensiz ellerle çıkartılmalıdır.” maddesine %47.7’sinin (n=112) yanlış 

olarak yanıt verdiği, izolasyon ile ilgili “Akciğer tüberkülozu için temas izolasyonu uygulamak 

gerekir.” maddesine %46.4’ünün (n=109) doğru olarak yanıt verdiği, atıklar ile ilgili ”Evsel nitelikli 

atıklar mavi renkli torbalara atılmalıdır.” maddesine %49.4’ünün (n=116) doğru olarak yanıt verdiği, 

verdiği saptanmıştır.  

Sonuç olarak; bu çalışma kapsamına alınan öğrencilerin hastane enfeksiyonları ve korunmaya ilişkin 

özellikle izolasyon ve atıklar hakkında bilgi eksikliklerinin olduğu saptanmıştır. Öğrencilere hastane 

enfeksiyonları ve korunmaya yönelik seminerlerin yapılması ve uyum programlarının her yıl 

sürdürülmesi önerilebilir. 
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The research has been done for the purpose of evaluating the knowledge of the second-Grade students 

of a Faculty of Nursing regarding nosocomial infections and prevention thereof. 

Sampling of this descriptive type research consisted of 235 students who study in the second-Grade in 

the Faculty of Nursing and who accepted to participate in the study between the dates of 26.12.2016 – 

15.03.2017. A questionnaire that consists of 66 questions which were developed by reviewing the 

literature is used in collecting the data. The students were provided with information regarding the 

research by the researcher and they filled the questionnaire. The data is evaluated as numbers, 

percentage with SPSS 18.0 program. A written permission in order to conduct the research was 

obtained from the Faculty of Nursing.  

The average age of the students who were included within the scope of the research is 20.64 ± 0.96. 

88.5% of the students were female. It was determined that 86.8% (n=204) gave the right answer to 

paragraph which is in the questionnaire and states that “The nosocomial infections are infections 

which are not in the incubation period when the patient is admitted to the hospital and which develop 

48 – 72 hours after the patient is admitted or after they are discharged from the hospital.”, 54.9% 

(n=129) of them gave the right answer to the paragraph regarding hand hygiene which states that “If 

there is a visible contamination on the hands, hands can be rubbed with alcohol based hand 

sanitizers.”, 92.3% (n=217) of them gave the right answer to the paragraph regarding usage of hand 

gloves which states that “Gloves must be worn when contacting with body fluids, secretion and its 

waste, mucous membranes, disintegrated skin and wounds.”, 47.7% (n = 112) of them gave the wrong 

answer to the paragraph regarding protective equipment which states that “Glasses - Face Shield must 

be taken off with bare hands -without gloves-.”, 46.4% (n=109) of them gave the right answer to the 

paragraph regarding isolation which states that “Contact isolation must be implemented for pulmonary 

tuberculosis.”, 49.4% (n=116) of them gave the right answer to the paragraph regarding waste which 

states that “Domestic quality waste must be thrown into blue colored bags.”.In conclusion; it was 

determined that the students who are included within the scope of this study had lack of knowledge 

regarding the nosocomial infections and preventions thereof and especially regarding isolation and 

wastes. It is recommended to give seminars to students about nosocomial infections and prevention 

and also continuing coherence programs every year.  
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Bu çalışma cerrahi kliniklerde çalışan ve staj yapan öğrencilerin sağlık bakımını etkileyen etmenleri 

ve sağlık algılarını belirlemek amacıyla planlandı.Tanımlayıcı olarak yapılan çalışma Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde öğrenim gören 300 öğrenci ve 

cerrahi kliniklerinde çalışan 75 hemşire katıldı. Veriler "Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği" 

ve araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplandı. Çalışma 375 katılımcı ile yürütüldü. 

Katılımcıların %20'si çalışan hemşiredir. Hemşirelerin yaş ortalaması 31.68 ± 7.27 ve öğrencilerin yaş 

ortalaması 21.44 ± 1.15'dir. Öğrencilerin %72.7'si ve hemşirelerin %72'si mesleğinden memnundu.. 

Öğrencilerin %83'ü ve çalışan hemşirelerin %85.3'ü sağlık bakımının iş yoğunluğundan etkilendiğini 

ifade etti. Öğrencilerin %64.3'ü ve çalışan hemşirelerin %50.7'si iş imkanından dolayı hemşireliği 

seçtiği bulundu. Ölçek ortalama puanı öğrenciler için 146.58 ± 9.39 ve çalışan hemşireler için 146.01 

± 10.52'dir. Öğrencilerin eğitim alt boyun ortalaması çalışan hemşirelerden yüksek bulundu (p <0.05). 

Ek olarak, çalışan hemşirelerin mesleki yeterlilik ve çalışma koşulları alt boyut ortalamaları 

öğrencilerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p <0.05).Öğrenci hemşireler ve çalışan hemşireler iş 

imkanının fazla olmasından dolayı hemşirelik mesleğini seçtiği bulundu. Öğrenciler ve çalışan 

hemşireler sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini iş yoğunluğunun etkilediğini ifade etti. Hemşire 

başına düşen hasta sayısını azaltarak ve sağlık bakım kalitesini artırmak için yeterli hemşire 

sağlayarak çalışma şartları geliştirilmelidir. 

 

 

  



771 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

P-157 THE FACTORS AFFECT HEALTH CARE SERVICES AND NURSING 

PERCEPTIONS OF STUDENT AND WORKING NURSES 

 
Bahar AKSOY

1
, Özlem YÜKSEL

1
, Emine KÖYBAŞI

1
, Dilek ÇİLİNGİR

1
, Enes BULUT

1 

 
1
Karadeniz Technical University Health Sciences Faculty 

 

This study was planned to determine the factors affecting health care services and nursing perceptions 

of nurses working in surgical clinics and nursing interns who practiced in these clinics. 

The descriptive study included 300 students of Karadeniz Technical University Health Sciences 

Faculty Nursing Department and 75 nurses working in surgical clinics of a hospital. The data were 

collected by using the "Image Scale for Nursing Job" and the "question form" developed by 

researchers. 

The study was conducted with 375 participants. 20% of the participants are working nurses. The 

average age of the nurses is 31.68 ± 7.27 and the students are 21.44 ± 1.15. 72.7% of the students and 

72% of the nurses are satisfied with their profession. 83% of the students and 85.3% of the nurses said 

that health care is affected by work intensity. It was determined that 64.3% of the students and 50.7% 

of the working nurses chose the nursing profession because of the high number of jobs. The mean 

score of the scale was 146.58 ± 9.39 for the students and 146.01 ± 10.52 for the nurses. The average of 

the education subscale scores of the students was found to be significantly higher than the nurses (p 

<0.05). In addition, the average scores of professional qualifications and working conditions subscale 

scores of nurses were significantly higher than the students (p <0.05). Student nurses and working 

nurses were found to choose nursing profession because of the high number of jobs. Both student and 

working nurses stated that the quality of health care services varies depending on the intensity of 

work. Working conditions should be improved by reducing the number of patients per nurse and 

providing sufficient numbers of nurses to provide better quality health care services. 
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Hemşirelikte model ya da kuram kullanımı, uygulamadaki sorunların araştırılmasını sağlayarak çözüm 

önerileri geliştirilmesine, hemşirenin tıbbi uygulamalardan çok hemşirelik uygulamalarına 

odaklanmasına ve hemşirelik bakımının sistematik, kontrollü, amaçlı ve etkili olmasına yol 

açmaktadır. Travmalı bir hastanın tedavi ve bakımı karmaşık olup; bu hastalara multidisipliner bir 

yaklaşımla bütüncül bakım verilmelidir.  

Bu olgu sunumunda, perianal doku kaybı olan orta yaşlı erkek hastanın fizik muayene bulguları, 

laboratuvar bulguları, kullandığı ilaçlar göz önünde bulunduruldu. Akut ağrı, deri bütünlüğünde 

bozulma, fiziksel harekette bozulma, enfeksiyon riski gibi tanılar “Roy Adaptasyon Modeli” ne göre 

ele alınarak bütüncül bakım verildi. Anahtar Kelimeler: Roy adaptasyon modeli, hemşirelik, travma 
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The use of model or theory in nursing helps developing solution suggestions by providing a research 

opportunity for the problems arising during the practice while enabling the nurses to focus on nursing 

care rather than medical practices and making the nursing care a systematic, controlled, intentional and 

efficient system. The treatment and care of a patient with trauma is complicated and requires 

integrative care with a multidisciplinary approach.  

In this case report, the physical examination findings, laboratory findings, drugs used by middle aged 

male patient with perianal tissue loss were taken into consideration. Acute pain, deterioration of skin 

integrity, deterioration of physical motion, risk of infection were assessed according to the "Roy 

Adaptation Model" and overall care was given. 
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Bu çalışmanın amacı; perioperatif dönemin farklı alanlarında uygulanan ısıtma tekniklerinin hastaların 

termal konfor ve anksiyeteleri üzerine etkisini incelemektir. 

Çalışma, York Üniversitesi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından geliştirilen rehber 

doğrultusunda yapılmıştır. Pubmed, EBSCO Host, ScienceDirect, ULAKBİM Tıp Veri Tabanı ve 

Türk Medline veri tabanları taranarak yürütülmüştür. Literatürde sıkça kullanılan fakat bu dizinlerde 

yer almayan "termal konfor" anahtar kelimesi de çevirisi kullanılarak taramaya dahil edilmiştir. 

Anahtar kelimeler ile çeşitli kombinasyonlar yapılarak tarama işlemi Temmuz 2017’de 

sonlandırılmıştır. İngilizce anahtar kelimeler için “Medical Subject Headings” ve Türkçe anahtar 

kelimeler için ise “Türkiye Bilim Terimleri” dizinlerine bakılmıştır. Çalışmaya; Türkçe ve İngilizce 

dillerinde yapılan tam metin makaleler dahil edilmiştir. Yüksek kanıt düzeyine ulaşabilmek için 

yalnızca araştırma deseni randomize kontrollü çalışma olan makaleler değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışmaların dahil edilme kriterleri; Population, Intervention, Comparison ve Outcome’a uygun olarak 

belirlenmiştir.  

Çalışmaya dahil edilen araştırma sayısı yedidir ve tamamı İngilizce dilinde yazılmıştır. Araştırmaların 

üçü Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), birisi Hollanda, birisi Çin’de, birisi Brezilya’da ve birisi 

de İsveç’te yürütülmüştür. Anksiyete düzeyi yalnızca bir araştırmada değerlendirilirken termal konfor 

düzeyi tüm araştırmalarda değerlendirilmiştir. İncelen tüm araştırmalar, hemşirelerin de içinde 

bulunduğu sağlık profesyonelleri tarafından yürütülmüştür.  

Bu kapsamda, ülkemizde mevcut durumu ortaya koyan çalışmaların planlanması, perioperatif 

dönemin farklı alanlarında uygulanan ısıtma tekniklerinin anksiyete üzerine etkisini inceleyen 

araştırmaların yapılması, randomize kontrollü çalışma sayısının artırılması ve hemşirelerin bu alanda 

güçlendirilmesi/ desteklenmesi önerilmektedir. Değerlendirilen araştırmalarda hastaların perioperatif 

dönemin farklı alanlarında ısıtılmasının termal konforu artırmada etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca bu sistematik derleme, bu konuda yapılan araştırmaların niceliksel sınırlılığını ve sadece 

postoperatif dönemde hipotermiden korumanın anksiyete üzerine etkisinin değerlendirildiğini ortaya 

koymuştur.  
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The objective of this study is to; examine the effect of heating techniques applied in different areas of 

perioperative period on thermal comfort and anxiety of patients. 

The study was conducted in accordance with the guide developed by York University National 

Institute for Health Research through searching Pubmed, EBSCO Host, ScienceDirect, ULAKBİM 

Medical and Türk Medline databases. The keyword of “thermal comfort”, which is frequently used in 

literature but is not involved in these indexes, is also involved in the search using its translation. The 

search was terminated in July 2017 after making various combinations with the keywords. Indexes of 

“Medical Subject Headings” were used for English keywords and “Turkish Scientific Terms” for 

Turkish keywords. Full textual articles written in Turkish and English were included in the study. In 

order to reach a high level of evidence, only articles whose research pattern was randomized 

controlled study were evaluated. Inclusion criteria of studies were determined according to; 

Population, Intervention, Comparison and Outcome. The number of studies that were included in the 

study is seven and all of them were written in English. Three of studies were conducted in the United 

States of America (USA), one in Netherlands, one in China, one in Brasil and one in Sweden. While 

anxiety level was evaluated in only one study; thermal comfort level was evaluated in all studies. All 

studies being examined were conducted by healthcare professionals including nurses.  As a result of 

studies, it was concluded that heating the patients in different areas of perioperative period was 

effective on increasing thermal comfort. Besides, this systematic compilation revealed the quantitative 

limitation of studies on this subject and the effect of protection from hypothermia on anxiety only in 

postoperative period. In this context, it is recommended to plan studies revealing the present condition 

in our country, conduct studies examining the effect of heating techniques applied in different areas of 

perioperative period on anxiety, increase the number of randomized controlled studies and strengthen / 

support nurses in this area.  
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Prematüre retinopatisi (ROP) bebeklik döneminde körlüğe en çok yol açan durumlardan birisidir. ROP 

için erken tanı, izlem ve cerrahi yaklaşımın önemli bir yeri vardır. Bu vaka sunumunda, Karabuk 

Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi rop tanı ve takip merkezinde prematüre retinopatisi riski 

açısından takip edilen bebekler tartışılmıştır. 

ROP sıklıkla düşük doğum ağırlıklı ve erken doğan bebeklerde görülen retinal damarların anormal 

proliferasyonuna bağlı oluşan bir hastalıktır. Bu hastalık için erken tanı, izlem ve cerrahi yaklaşımın 

önemli bir yeri vardır. Risk faktörleri prematüre doğum ve düşük doğum ağırlığı, çoğul gebelikler, 

oksijen tedavisi, vitamin E eksikliği, sürfaktan tedavisi, tekrarlayan kan transfüzyonu, intrakraniyal 

kanama, beyaz ırk, respiratuar distres sendromudur. Klinik rehberlere göre 1500 gr. altında veya 28 ya 

da 31 haftadan küçük bebeklerin pediatrik oftalmolog tarafından muayenesi önerilmektedir. Bu 

hastalık için erken tanı, izlem ve cerrahi yaklaşımın önemli bir yeri vardır. Tedavi retinopati varlığına, 

evresine ve yaygınlığına bağlı olup, cerrahi ve tıbbi tedavide sıklıkla fotokoagülasyon, intravitreal 

enjeksiyon kriyoterapi, vitrektomi uygulanmaktadır.  

Haziran 2015- Aralık 2016 tarihleri arasında Karabuk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi rop 

tanı ve takip merkezinde prematüre retinopatisi riski açısından takip edilen 26-34 hafta arası 83 erkek 

66 kız olmak üzere 149 bebek 291 kez muayene edilmiş, 107 bebek Karabük ili, 42 si şehir dışından 

gelmiş 149 bebekten 2 tanesine dış merkezde vitreoretinal cerrahi girişimi, 5 bebeğe dış merkezde 

lazer fotokoagülasyon tedavisi yapılmış, geri kalan bebeklere ise retinal vasküler maturasyonun 

spontan sağlandığı görülmüştür.  

Prematüre retinopatisi olan bebeğin izlemi ve cerrahi yaklaşımda cerrahi hemşiresine önemli roller 

düşmektedir. Günümüzde hemşirelik bakımı bazı alanlarda özelleşmeye başlamıştır. Bu alanlardan biri 

de “ophthalmic nursing” olarak adlandırılan göz hemşireliğidir. Bu dal hemşiresi yetişkin hastalardan 

farklı olarak rop konusunda ebeveynlerin bilgilendirilmesi, gerekirse lazer tedavisi, intravitreal 

enjeksiyon veya cerrahi girişim öncesi, sırası ve sonrasında bebeğe ve ailesine bakım vermekte, diğer 

cerrahi ekip üyeleri ile birlikte bütüncül yaklaşım çerçevesinde bebeğin yaşam kalitesinin 

arttırılmasını, bebeğin normal görme fonksiyonlarının kazandırılmasını, ailenin cerrahi süreç boyunca 

alacağı bakımdan memnun kalmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda hemşireye cerrahi girişim 

sürecinde büyük sorumluluklar düşmektedir. Genel anlamıyla cerrahi hemşiresinin rolleri 

değerlendirildiğinde bebeğin güvenliğinin sağlanmasını, ailenin stres ve anksiyetesinin azaltılmasını, 

cerrahi sürecin başarılı geçmesini ve bebeğin taburculuk planlamasını içeren eğitim, bakım, 

danışmanlık, savunuculuk ve karar verici rolleri ön plana çıkmaktadır.  
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ROP is one of the most frequent causes of blindness in infancy. Early diagnosis, follow-up and 

surgical approach are important for this disease. In this case presentation, Karabuk University Training 

and Research Hospital was examined babies who were followed up for the risk of retinopaty and 

prematurity in the diagnosis and follow-up center was discussed. ROP is a disease often associated 

with abnormal proliferation of retinal vessels in low birth weight infants and premature babies. Early 

diagnosis, follow-up and surgical approach are important for this disease. Risk factors include 

premature birth and low birth weight, multiple pregnancies, oxygen therapy, vitamin E deficiency, 

surfactant therapy, recurrent blood transfusion, intracranial hemorrhage, white race, respiratory 

distress syndrome. According to clinical guidelines 1500 gr. Infants under the age of 28 or 31 weeks 

are recommended by the pediatric ophthalmologist. Early diagnosis, follow-up and surgical approach 

are important for this disease. Treatment depends on presence and stage of retinopathy. 

Photocoagulation, intravitreal injection, cryotherapy, vitrectomy are frequently used in surgical and 

medical treatment Karabuk University Training and Research Hospital was examined 291 times with 

83 boys and 66 girls between the ages of 26-34 who were followed up for the risk of retinopaty and 

prematurity in the diagnosis and follow-up center between June 2015 and December 2016. It has been 

seen 107 out of 149 infants was in Karabük city,42 infants was out of Karabük city.2 infants had 

vitreoretinal surgery in the external center, 5 out of them had laser photocoagulation treatment in the 

external center, and the rest of the infants had spontaneous retinal vascular maturation.  Observation of 

the baby with premature retinopathy and the surgical approach have important role in surgical nursing. 

Today, nursing care has begun to become specialized in some areas. One of these areas is the 

ophthalmic nursing. This branch differs from nursing adult patients in that it informs the parents about 

ROP, gives care to the baby and family before and after laser treatment, intravitreal injection or 

surgical intervention if necessary, increases the quality of life of the baby in a holistic approach with 

other surgical team members, To be satisfied with the care that the family will receive throughout the 

surgical procedure. In this context, the nurse has great responsibilities in the surgical procedure. In 

general, when the role of the surgical nurse is assessed, education, care, counseling, advocacy and 

decision-making roles are important, including the safety of the baby, the reduction of stress and 

anxiety of the family, the successful operation of the surgery and the discharge planning of the baby. 
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Proflaktik mastektomi, ailede meme kanseri öyküsü bulunan, genetik yatkınlığı olan kadınlarda meme 

kanseri insidansını azaltmak için uygulanmaktadır ve günümüzde uygulanma oranı giderek 

artmaktadır. Hastalar proflaktik mastektomi sonrası genellikle yaşam kalitesinde ve memnuniyette 

artma yaşanırken, kronik ağrı, beden imajı ve cinsellik yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir. 

Proflaktik mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu uygulanan hastalarda yaşam kalitesine yönelik 

yapılmış çalışma sonuçlarını incelemektir. Yöntem: Literatür 1996-2016 yılları arasında, Scopus, 

Science Direct, Pubmed, Ebsco, Cochrane, Medline Complete, Ovid, Springer Link, Google 

Akademik, Taylor & Francis, Psychinfo veri tabanları ve gri literatür olarak Ulusal tez merkezi, 

Ulakbim veri tabanları ile tarandı, kriterlere uygun 7 çalışma derlemeye alındı. İncelenen 7 çalışma; 

profilaktik mastektominin meme ağrısı, hissizlik, cinsellik ve yaşam kalitesi üzerine olan etkisininin 

araştırılmasını amaçlamaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde hastaların büyük bir çoğunluğu 

yapılan işlemden memnunken; cerrahi müdahale sonrasında beden imajı algısı ile cerrahi yapılan 

memede ağrı/ hareket/ algılama sorunları ve cinsellikle ilgili problem yaşadıkları saptandı. Genel 

olarak kozmetik sonuçlardan memnuniyet düzeyi yüksek bulunurken, kadınların büyük bir kısmı 

yeniden yapılan memelerinin yumuşaklığından memnun olmayıp, memede sertlik, hissizlik ve 

cinsellikle ilgili sorun yaşamaktadırlar. Dolayısıyla, ameliyat öncesi bu konuda bilgilendirmenin 

önemine ilişkin yeterli veri bulunmamakla birlikte, ameliyat sonrası gelişebilecek komplikasyonlar 

konusunda hastaların ameliyat öncesinde bilgilendirilmeleri çok önemlidir. Anahtar kelimeler: 

“proflaktik mastektomi”, “meme rekonstrüksiyonu” ve “yaşam kalitesi” 
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Prophylactic mastectomy is used to reduce the incidence of breast cancer in women with genetic 

predisposition and family history of breast cancer, the rate of application is increased nowadays. 

Chronic pain, body image, and sexuality may negatively affect quality of life while patients generally 

have increased quality of life and satisfaction after prophylactic mastectomy. The aim of this study is 

the evaluation of the results of the studies about quality of life of patients who underwent breast 

reconstruction after prophylactic mastectomy Method: For the 1996-2016 literature, we searched the 

databases of Scopus, Science Direct, PubMed, EBSCO, Cochrane, Medline Complete, Ovid, Springer 

Link, Google Academic, Taylor & Francis, PsychINFO databases. For the gray literature, National 

Thesis Center and ULAKBIM databases were searched. 7 studies complying with the criteria were 

included in the review. Seven studies included in this study aimed to investigate the effect of 

prophylactic mastectomy on breast pain, numbness, sexuality and quality of life. When the studies 

were reviewed, we was found that the majority of the patients were satisfied with the results of the 

procedure, although the body image perception and pain/ movement/ perception and sexual problems 

were experienced after the breast surgery. While overall satisfaction with cosmetic results was high, 

most women were not satisfied with the softness of the reconstructed breasts, and had problems with 

breast hardness, numbness and sex. Therefore, it is very important to inform the patients about the 

complications that may develop after the operation, while there is not enough data about the 

importance of informing the patients before the operation. 
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Nekrotizan fasiit “hastane gangreni”, “Fournier gangreni” gibi değişik isimlerle de anılan temel olarak 

fasya ve subkutan dokuları tutan, hızlı ilerleyen yıkıcı bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Yüksek 

mortalite riski nedeni ile erken tanı ve tedavi hayati önem taşımaktadır. Diabetes mellitus, kronik alkol 

kullanımı, böbrek yetmezliği ve immünsüpresyon Nekrotizan fasiit için belirlenen risk faktörleridir. 

Tedaviye rağmen olguların %30’u hayatını kaybetmektedir. Bu olgu sunumunda agresif bir cerrahi 

tedavi uygulanan, uzun süre hastanede yatan nekrotizan fasiiitli bir hastanın hemşirelik bakımının 

önemini vurgulamayı amaçladık.  

39 yaşında bayan hasta, eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşıyor. Özgeçmişinde herhangi bir özelliği 

olmayan hastada rahim içi araç çıkarılırken uterüs rüptürü gelişir. Fark edilmeden evine gönderilen 

hastada bir ay sonra şiddetli karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma idrar yapamama şikayeti başlar. Karın ön 

duvarının 20x10 cm genişliğinde siyah görünümünde nekroz olması sebebiyle hasta acil kliniğimize 

başvurdu.  

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda acil ameliyata alındı. Hastada sigmoid kolon perferasyonu 

nedeniyle kolostomi ve batın ön duvarı nekroz olmasından dolayı açık batına negatif basınçlı vakum 

yardımlı kapama (VAC) uygulandı. Üçüncü VAC değimi sırasında ameliyat sırasında ince bağırsağın 

perfore olduğu görüldü ve ostomi yapıldı. Servis takibinin 15. gününde hastanın genel durumunun 

bozulması ve sepsis tablosunun görülmesi üzerine hasta anestezi yoğun bakım ünitesine nakil edildi. 

Üç gün yoğun bakımda takip edildikten sonra genel cerrahi servisine tekrar alındı. Hasta da iki adet 

ostominin olması hasta da beden imajının bozulmasına ve duygusal çöküntüye sebep olmuştur. 

Yorgunluk ve isteksizliğe bağlı öz bakım ihtiyacını karşılayamama, deri bütünlüğünde bozulma, bilgi 

eksikliği, eşinin stomayı kabullenmemesi, oral alım bozukluğuna bağlı beslenme yetersizliği, kilo 

kaybı, uzun süre yatmaya bağlı üçüncü evre basınç yaralanması gözlendi. Öncelikle hasta ve 

yakınlarına bilgi verildi. Eşine stoma bakımı anlatıldı ve öğrenmesi sağlandı. Benzer deneyimleri 

yaşayan kişilerle paylaşımda bulunması için olanak sağlandı. Hastalığının seyri konusunda soru 

sorması için hasta cesaretlendirildi. Kilo kaybı için total parenteral nutrisyon ve enteral beslenme 

başlanmıştır. Yara bölgesinden alınan kültür sonucunda yara yeri enfeksiyonu tedavisi için üçlü 

antibiyoterapiye başlanmıştır. Batın bölgesine vakum yardımlı kapama uygulaması bir ay sürmüş üç 

günde bir VAC değiştirilmiştir. Yara yeri enfeksiyonu minimal seviyeye gelmesi ve açık batının 

ölçülerinin küçülmesi (7X 12) cm nedeniyle VAC uygulaması sonlandırılmıştır. 

Nekrotizan fasiit sonrasında uzun süre yatan hastada gelişebilecek sorunlar ve bu sorunların 

önlenmesinde kapsamlı hemşirelik bakımının verilmesi gerekmektedir. 
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Necrotizing fasciitis is a rapidly progressive destructive soft tissue infection that mainly involves 

fascia and subcutaneous tissues, also known as "hospital gangrene", "Fournier gangrene". Early 

diagnosis and treatment are vital importance due to the high risk of mortality. Diabetes mellitus, 

chronic alcohol use, renal insufficiency and immunosuppression are risk factors for necrotizing 

fasciitis. Despite treatment, 30% of cases die. In this case report, we emphasized the importance of 

nursing care of a necrotizing fasciitis patient who has been in aggressive surgical treatment for a long 

time.  

A 39-year-old female patient lives with her husband and four children. The uterus rupture develops 

when the intrauterine device is removed from the patient without any characteristic of her history. The 

patient who has been sent home without notice starts complaining of severe abdominal pain, fever, 

nausea, vomiting and not urination after one month. The patient was admitted to our emergency clinic 

because of the necrosis of the abdomen's frontal wall 20x10 cm in width with black appearance.  

As a result of the examination, the patient was in immediate emergency. The colostomy was opened 

because the patient had a sigmoid colon perforation. Due to the necrosis of the anterior wall of the 

abdomen, a negative vacuum assisted closure application (VAC) was performed. At the time of the 

third VAC, the perforation of the small intestine was observed during the operation and an ostomy was 

performed. On the 15th day of the follow-up of the service, the general condition of the patient was 

deteriorated and the sepsis was seen and the patient was transferred to the anesthesia intensive care 

unit. After three days in intensive care unit, he was taken to the general surgery service again. When 

the patient had two ostomies, the patient also suffered impaired body image and emotional depression. 

Third-degree pressure injury due to fatigue and reluctance to meet self-care needs, deterioration of 

skin integrity, lack of knowledge, acceptance of spouse's stomach, malnutrition due to oral intake 

impairment, weight loss, Firstly, patients and their relatives were informed. Stoma care was taught to 

his wife and was provided with learning. It was allowed to share with people who had similar 

experiences. The patient was encouraged to ask questions about his illness. Total parenteral nutrition 

and enteral feeding were started for weight loss. As a result of culturing from the wound area, triple 

antibiotherapy has been started. Vacuum assisted closure to the abdominal area was changed one VAC 

in three days. VAC application was terminated because the wound infection was at a minimal level 

and the size of the open abdomen diminished (7X12 cm). 

After the development of necrotizing fasciitis, it is necessary to provide comprehensive nursing care 

for the problems that may develop in long term patients and prevention of these problems. 
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P-163  REFLEKSOLOJİNİN ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ: LİTERATÜR 

İNCELEMESİ 
 

Didem KANDEMİR
1
, Seher Deniz ÖZTEKİN

1
  

 
1
İstanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty 

 
Refleksoloji, anksiyetenin yönetiminde yaygın olarak kullanılan destekleyici ve farmakolojik olmayan 

tedavi yöntemi olup, hemşirelik bakım uygulamalarından biridir. Bu derlemenin amacı, refleksolojinin 

anksiyete üzerine etkisini araştıran çalışmaları literatür ışığında incelemektir.   

Bu derleme, 2005-2017 yılları arasında PubMed, ScienceDirect, Google Scholar ve OVID veri 

tabanlarından elde edilen İngilizce ve Türkçe bilimsel yayınlar, refleksoloji, terapötik masaj, 

anksiyete, gibi anahtar kelimeler ile taranarak incelendi. 

Quattrin ve ark.’nın (2006) ayak refleksolojisinin kemoterapi alan kanser hastalarının anksiyete 

düzeyleri üzerine etkisini incelediği bir çalışmasında, uygulama sonrası deney ve kontrol grubundaki 

hastaların anksiyete puan ortalamalarının azaldığı; deney grubundaki azalmanın 7,9 puan, kontrol 

grubundaki azalmanın ise 0,8 puan olduğu ve deney grubundaki hastaların uygulama sonrası anksiyete 

puan ortalamalarındaki düşüşün istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu (p<0,0001); 

Stephenson ve ark.’nın (2007) kanser ağrısı olan hastalara eşi/partneri tarafından yapılan 

refleksolojinin ağrı ve anksiyete düzeyleri üzerine etkisini incelediği bir çalışmasında, ayak 

refleksolojisi uygulanan deney grubundaki hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerinde istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir azalma olduğu; kontrol grubundaki hastalarda ise minimal değişiklikler olduğu 

(p<0,05) bulunmuştur. Bagheri-Nesami ve ark.’nın (2012) koroner arter bypass greft cerrahisi sonrası 

hastalara uygulanan ayak reflekosolojisinin anksiyete üzerine etkisini incelediği çalışmasında, her iki 

gruptaki hastaların anksiyete düzeylerinin hafif-orta derecede olduğu; ayak refleksolojisi sonrası deney 

grubundaki hastaların anksiyete düzeylerinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir azalma 

olduğu (p=0,001) ve Mobini-Bidgoli ve ark.’nın (2017) koroner anjiyografi uygulanacak olan 

hastalarda el refleksolojisinin anksiyete üzerine etkisini incelediği çalışmasında ise, el refleksolojisi 

uygulanan deney grubundaki hastaların anksiyete düzeyinin 54,57’den 47,55’e düştüğü ve bu 

azalmanın istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı olduğu (p=0,0001) belirlenmiştir.  

Literatürde yer alan çalışmalarda (Quattrin ve ark. 2006; Stephenson ve ark. 2007; Imanishi ve ark. 

2009; Bagheri-Nesami ve ark. 2012; Eguchi ve ark. 2016; Mobini-Bidgoli ve ark. 2017) farklı 

örneklem gruplarındaki hastaların anksiyete düzeylerini azalttığını gösteren refleksolojinin, hastaların 

bakımında anksiyete yönetimine yönelik etkili bir hemşirelik girişimi olduğunu göstermektedir. Buna 

bağlı olarak, refleksolojinin mevcut standart anksiyete yönetimine entegrasyonun sağlanmasına 

yönelik girişimlerde bulunulması önerilebilir. 
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P-163  THE EFFECT OF REFLEXOLOGY ON ANXIETY: LITERATURE REVIEW 

 

 
Didem KANDEMİR

1
, Seher Deniz ÖZTEKİN

1
 

 
Reflexology is a supportive and non-pharmacologic treatment that is commonly used in the 

management of anxiety and is one of the nursing care practices. The purpose of this review is to 

examine the studies investigating the effect of reflexology on anxiety in the light of literature. 

This review was conducted by screening the scientific publications in English and Turkish obtained 

from PubMed, ScienceDirect, Google Scholar and OVID databases from 2005 to 2017 using key 

words such as reflexology, therapeutic massage and anxiety.  In a study of Quattrin et al (2006) was 

found that the anxiety mean score of the patients included in both groups were decreased after the 

practice, decrease was 7.9 in the experimental group and 0.8 points in the control group, that decrease 

of the anxiety mean score of the patients in the experimental group was statistically significant at the 

advanced level after the practice (p<0.0001); and in a study of Stephenson et al (2007) was determined 

that there was a statistically significant decrease in the pain and anxiety levels of the patients in the 

experimental group, for whom foot reflexology was practiced and that minimal changes were observed 

in the patients of the control group (p<0.05). In the study of Bagheri-Nesami et al (2012) was 

indicated that the anxiety levels of the patients included in both groups are low-moderate, there was 

statistically significant decrease at the advanced level in the anxiety levels of the patients in the 

experimental group following foot reflexology practice (p=0.001) and in the study of Mobini-Bidgoli 

et al (2017) was found that the anxiety level of the patients in the experimental group with practiced 

hand reflexology regressed from 54.57 to 47.55 and that this regression was statistically significant at 

advanced level (p=0.0001).  

Studies published in the literature, (Quattrin et al 2006; Stephenson et al 2007; Imanishi et al 2009; 

Bagheri-Nesami et al 2012; Eguchi et al 2016; Mobini-Bidgoli et al 2017) show that reflexology that 

regresses the anxiety levels of patients in different sample groups is an effective nursing initiative for 

the management of anxiety during the care of patients. Accordingly, it may be advisable to undertake 

initiatives to integrate reflexology into existing standard anxiety management. 
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ÖĞRENCİLERİNİN CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİNDE 

GORDON’UN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİNE GÖRE EN 

ÇOK KULLANDIKLARI HEMŞİRELİK TANILARININ BELİRLENMESİ 
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Çalışma, 2. sınıf hemşirelik öğrencilerinin Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ) modeline 

göre uygulamalarda en çok kullandıkları hemşirelik tanılarının belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

Çalışma Şubat/Mart 2017 tarihleri arasında araştırmayı kabul eden 172 öğrenci ile tanımlayıcı olarak 

yapıldı. Öğrencilerden en çok kullandıkları tanıları yazması istenilerek veriler toplandı. Bilgisayar 

ortamında yüzdelik hesaplamalar kullanılarak analizleri yapıldı.  

Hemşirelik öğrencilerinin %22.7’si erkek; %77.3’ü kadındır. Öğrencilerin FSÖ maddelerine göre 

yazdıkları hemşirelik tanılarının dağılımına bakıldığında en çok kullanılan maddelerin “Sağlığın 

algılanması” (%83.7), “Beslenme-metabolik durum” (%52.3), “Aktivite-egzersiz durumu” (%48.3), 

“Uyku-dinlenme” (%24.4), “Kendini algılama” (%18), “Boşaltım biçimi” (%8.7), “Bilişsel-algısal 

durum” (%8.1), “Baş etme”( %1.7) olduğu görülürken; “Rol-ilişki”, “Cinsellik-üreme”, “İnanç-değer” 

maddelerini ise hiç kullanmadıkları saptandı. Öğrencilerin belirledikleri en çok kullanılan NANDA 

tanılar sırasıyla; Enfeksiyon Riski (%51.7), Akut Ağrı (%51.2), Uykuda Örüntüsünde Rahatsızlık 

(%24.4), Sıvı Volüm Dengesizliği (%21.5), Beden Gereksiniminden Az Beslenme (%19.8), Aktivite 

İntoleransı (%18.0), Düşme Riski (%16.3), Anksiyete (%13.4), Deri Bütünlüğünde Bozulma (%9.9), 

Etkisiz Doku Perfüzyonu (%9.3), Bilgi Eksikliği (%8.1), Konstipasyon (%8.1), Öz Bakım Eksikliği 

(%7.0), Enfeksiyon (%6.4), Yorgunluk (%5.2), Beden İmajında Bozulma (%4.7), Oral Mukoz 

Membranda Bozulma (%4.7), Doku Bütünlüğünde Bozulma Riski (%4.7), Beden Gereksiniminden 

Fazla Beslenme (%4.7) Fiziksel Harekette Bozulma (%3.5), Hava Yolunu Temizlemede Etkisizlik 

(%2.3), Etkisiz Baş Etme(%1.7), Hipertermi(%1.2), Kardiyak Outputta Yetersizlik (%1.2), İdrar 

Boşaltımında Bozulma (%0.6), Rahatlıkta/Konforda Bozulma (%0.6) olduğu görüldü.  

Hemşirelik öğrencilerinin belirledikleri tanılara bakıldığında; en çok “Sağlığın algılanması”, 

“Beslenme-metabolik durum”, “Aktivite-egzersiz durumu” alanlardaki tanıları kullandıkları, diğer 

alanlardaki hemşirelik tanılarını ise çok kullanmadıkları görüldü. Öğrencilere eğitim-öğretim 

dönemlerinde 1. sınıftan itibaren hemşirelik süreci derslerinde hemşirelik bakım planı ve hemşirelik 

tanılarının ayrıntılı bir şekilde anlatılması ve uygulamalarda hastalara uygun tanılar koyabilmeleri için 

doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler: öğrenci, hemşirelik tanıları, 

fonksiyonel sağlık örüntüsü  
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This study was conducted to determine the nursing diagnoses most commonly used by 2nd grade 

nursing students in practice according to Gordon's Functional Health Patterns (FSM) model. 

The study was conducted as a descriptive study with 172 students who accepted to research between 

February / March 2017. The students were asked to write the diagnoses they used the most and the 

data were collected. Analyzes were made using computerized percentile calculations.22.7% of the 

nursing students were male, 77.3% were females. When the distribution of the nursing diagnoses 

written by the students according to the functional health patterns were examined, it was seen that the 

most used items were "perception of health" (83.7%); "nutrition-metabolic status" (52.3%), "activity-

exercise status" (48.3%), "sleep-rest" (24.4%), "self-perception" (18%), excretion pattern "(8.7%), 

cognitive-perceptual state "(8.1%),“coping ”( %1.7); It was determined that they did not use "role-

relationship", "sexuality-reproductive", "faith-worth" materials. The most commonly used NANDA 

diagnoses identified by students are; risk of infection (51.7%), acute pain (51.2%), disturbed in the 

pattern of sleep (24.4%), fluid volume unbalance (21.5%), low body nutrition (19.8%), activity 

intolerance (18.0%), risk of falling(%9.3), lack of information(%8.1), constipation(%8.1), absence of 

self care (7.0%), infection (6.4%), fatigue (5.2%), deterioration of body image (4.7%), oral mucous 

membrane disturbance (4.7%), deterioration risks in tissue integrity(%4.7), more nutrition than body 

necessity(%4.7), deterioration in physical movement(%3.5), ineffectiveness in airway cleaning(%2.3), 

ineffective coping (1.7%), hyperthermia (1.2%), inadequate cardiac output (1.2%), Inadequate cardiac 

output (1.2%), Impaired urinary elimination (%0.6), comfort/comfort distortion (0.6%) were seen.  

When the nursing students determine the diagnosis; it was seen that they mostly used "perception of 

health", "nutrition-metabolic status", "Activity-exercise status" the diagnoses in the fields, they did not 

use the diagnosis of nursing in other areas very often. It is necessary for the students to be guided 

correctly in order to explain the nursing care plan and the nursing diagnoses in detail during the 

nursing process courses from the first semester in the education period and to make appropriate 

diagnoses to the patients Keywords: Student, Nursing Diagnoses, Functional Health Pattern  
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Bu olgu sunumunun amacı spinal fraktür ameliyatı sonrası deliryum gelişen hastada hemşirelik 

bakımını gözden geçirmektir.  

Deliryum, hızlı başlayan, dalgalı seyir gösteren, çok farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan, bilinç, 

algılama, düşünce, uyku-uyanıklık döngüsü değişimlerinin eşlik ettiği bir klinik sendromdur. Ameliyat 

sonrası deliryum için; ileri yaş, hareketsizlik, uyku eksikliği, görsel veya işitsel bozukluk, 

dehidratasyon, hipoksi, hiperkapni, hipotansiyon, hiperglisemi, elektrolit dengesizliği, kan kaybı, 

geçirilmeyen ağrı, antikolinerjik ilaç tedavisi ve alkol bağımlılığı risk oluşturmaktadır. Deliryum, 

mortalite hızının artırmasına, hastanede kalış süresinin uzamasına, daha fazla komplikasyon 

görülmesine ve dolayısıyla hastane maliyetinin artırmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda ameliyat 

sonrası deliryumun tanılanması ve risk altında olan hastalarda önleyici girişimlerin erken dönemde 

uygulanması ve tedavi edilmesinde cerrahi hemşireler anahtar konumdadır 

Olgu sunumumuzda, 2017 eylül ayında düşme nedeniyle acil servise transferi yapılan 68 yaşında 

kadın hastaya çekilen spinal mr da C1 anterior fraktür görülen hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla 

beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmış. Hastanın nörolojik muayenesinde; bilinç açık, 

koopere ve oryante pupiller izokorik, IR+/+, fasiyal asimetri yok, E4M6V5, tetraplejik , idrar 

inkontinansı mevcut olarak değerlendirilmiş ve acil ameliyat planlanmıştır. Ameliyat sonrası yoğun 

bakım ünitesine alınan hastada postop 2. günde ajitasyon, uyku bozukluğu, oryantasyon ve 

kooperasyon bozukluğu, anlamsız konuşmalar ve tedaviyi reddetme nedeniyle açılan psikiyatri 

konsültasyonu sonucunda deliryum tanısı konulmuştur.  

Hemşirelik bakımında, fizyolojik desteğin sağlanması, etkili iletişim kurulması, çevresel faktörlerin 

düzeltilmesi, psikososyal destek sağlanması ve ilaç tedavisi ana başlıkları altında girişimler 

uygulanmıştır. 3 gün sonra semptomları gerileyen hasta 4 gun servis takibi sonrası şifa ile taburcu 

edilmiştir. Anahtar kelimeler: ameliyat sonrası deliryum, yaşlı hasta, hemşirelik bakımı  
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CERVICAL FRACTURE: A CASE REPORT 
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The purpose of this case report is to review the nursing care of a patient who develops delirium 

following spinal fracture surgery. Delirium is a rapid-onset disorder with a fluctuating course and a 

wide range of underlying causes. It is commonly characterized by altered mental status, disturbance of 

consciousness and cognition, as well as disruptions in sleep wake cycle. For post-operative delirium; 

elderly, immobility, lack of sleep, visual or hearing impairment, dehydration, hypoxia, hypercapnia, 

hypotension, hyperglycemia, electrolyte disturbances, blood loss, untreated pain, anticholinergic drug 

treatment and alcohol addiction are risk factors. Delirium leads to increased mortality rate, prolonged 

hospital stay, more complications and therefore increased hospital cost. Accordingly surgical nurses 

are in key position to diagnose post-operative delirium, to treat and prevent early interventions on 

patients at risk. Our case report, in September 2017. A 68-year-old woman came to the emergency 

service due to falls. The patient was referred to the neurosurgical intensive care unit for further tests 

and treatment after C1 anterior fracture were indicated by the spinal MR. The patient was taken to the 

intensive care unit after surgery postoperative day 2, agitation, sleep disturbances, impaired orientation 

and cooperation, to refuse treatment because of pointless conversations and a result of a psychiatric 

consultation was diagnosed delirium In nursing care, initiatives have been implemented under the 

main headings of providing physiological support, establishing effective communication, correcting 

environmental factors, providing psychosocial support and drug treatment. After 3 days the patient 

recovery of symptoms and he was discharged by healing after 4 days service. Keywords: postoperative 

delirium, elderly patients, nursing care 
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Bu çalışmanın amacı, hipertermik intraperitoneal kemoterapi (hipek) uygulamasında güvenli çevre ve 

çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemleri incelemektir. Konu ile ilgili makalelere ulaşmak 

için HIPEC (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi), safety (güvenlik) ve occupational risks 

(mesleki riskler) anahtar kelimeleriyle Pubmed, Scholor Google ve Science Direct veri tabanlarında 

2002-2017 tarihleri arasında arama yapıldı. Hipertermik intraperitoneal kemoterapi (HİPEK) 

uygulamasında güvenli çevre ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlere ilişkin 27 

makaleye ulaşıldı. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 18 tane makale çalışma kapsamında 

değerlendirildi.  

Bu sistematik incelemede; HİPEK uygulamasında güvenli çevre ve çalışan güvenliğinin sağlanması 

amacıyla birtakım düzenlemeler yapıldığı, bu düzenlemelerin, ilacın hazırlanması, taşınması ve 

uygulanması süreçlerini içine alacak şekilde 5 başlık altında ele alınabildiği belirlendi. Bunlar; 

ameliyathane çalışanlarının ve ameliyathanenin hazırlanması, HİPEK sırasında kişisel koruyucu 

ekipman (KKE) kullanımı, HİPEK sırasında kemoterapi yönetimi, dökülme yönetimi, HİPEK sonrası 

atıkların taşınması’dır. 

HİPEK ile çalışan riskini araştıran çalışmalarda standart koruyucu önlemler alındığında etkilenmenin 

ihmal edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur. 
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The objective of this study is to examine measures to provide a safe environment and employee safety 

for the application of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC).  

In order to reach the relevant articles, searches were made on Pubmed, Scholor Google and Science 

Direct search engines for the period 2002-2017, using key words such as HIPEC (Hyperthermic 

Intraperitoneal Chemotherapy), safety and occupational risks. 27 articles were reached regarding 

measures to provide a safe environment and employee safety for the application of hyperthermic 

intraperitoneal chemotherapy (HIPEC). 18 articles meeting the inclusion criteria were included in the 

study.In this systematic review, it was determined that some regulations have been made in order to 

provide a safe environment and employee safety in HIPEC application, and these regulations can be 

addressed under 5 titles including the preparation, transportation and administration of the medicine. 

These include the preparation of operating room staff and the operating theater, the use of personal 

protective equipment (PPE) during HIPEC, chemotherapy management during HIPEC, management 

of spillage, and the transport of wastes after HIPEC. In the studies investigating the risk of working 

with HIPEC, it has been found that impaction is negligible when standard protective measures are 

taken 
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Bu çalışma spinal anestezide ameliyat sırasında dinletilen müziğin hastaların ameliyat sırası yaşam 

bulguları ile ameliyat sonrası ağrı ve anksiyetesi üzerine etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirildi. 

Çalışmanın evrenini, Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde 

yatan, planlı spinal anestezi ile total diz protezi (TDP) ameliyatı olan hastalar oluşturdu. Çalışmaya 

randomize kontrollü olacak şekilde 30 müzik dinletilen olgu grubu, 30 sedasyonlu kontrol grubu ve 30 

sedasyonsuz kontrol grubu olarak hasta seçimi yapıldı. Ancak koagülasyon bozukluğu, hipertansiyon, 

ağrı hissetmesi, anatomik nedenler, spinal anestezi yapılamaması ve entübasyon endikasyonu gibi 

nedenlerle bilgilendirmesi ve rızası alınan olgu müzik grubundan 22, sedasyonlu kontrol grubundan 

25, sedasyonsuz kontrol grubundan 22 hasta ile çalışma gerçekleştirildi. Müzik grubundaki hastalara 

spinal anestezi uygulandıktan ameliyat bitimine kadar tüm kulağı kapatan kulaklıklarla müzik 

dinletildi. Sedasyonlu hasta grubuna spinal anestezi yapıldıktan sonra doktoru tarafından sedasyon 

uygulandı. Sedasyonsuz hasta grubunda spinal anestezi uygulandıktan ameliyat bitimine kadar 

sedasyona ait uygulama yapılmadan takip edildi.Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme 

tekniği ve ameliyat süresince hasta izlemi yapılarak toplandı. Olgu müzik grubu, sedasyonlu ve 

sedasyonsuz kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet, kronik hastalık varlığı ve daha önce spinal anestezi 

altında ameliyat olma durumları açısından istatiksel olarak bir fark bulunmadığı (p>0.05), grupların 

homojen olduğu görüldü. TDP hastalarının büyük çoğunluğunun 66.8 yaş ortalamasında, % 84.1 kadın 

cinsiyette, 32.6 VKO’ da, %78.3 ASA II düzeyinde, %68.1 kronik hastalığı olan ve %49.3 oranında 

sol TDP ameliyatı olan hastalar oluşturduğu görüldü. Ameliyat sırasında 90. ve 120. dk’larda 

sedasyonlu kontrol grubunda nabız sayısının daha düşük olduğu, yine ameliyat sırasında 30. dk 

solunum sayılarının daha yüksek olduğu ve bunun istatiksel olarak anlamlı olduğu (p< 0.05) bulundu. 

Diğer yaşam bulguları takiplerinde istatiksel olarak bir fark (p>0.05) bulunmamasına rağmen; olgu 

müzik grubundaki hastaların nabız, sistolik ve diyastolik kan basınçları daha sabit düzeyde kaldığı 

saptandı. Ameliyattan 8 saat sonra gruplararası ağrı puan ortalamaları arasında istatistiksel açısından 

bir fark olduğu (p>0.05); anestezi ve sedasyona bağlı kontrol grubunda ağrı puan ortalamaları (X :4.8) 

en düşük bulunurken, olgu müzik grubu ağrı puan ortalamasının (X :5.2), sedasyonsuz kontrol 

grubundan daha düşük olduğu belirlendi. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası durumluluk ve 

süreklilik kaygı puanları açısından bir fark bulunmazken (p>0.05); müzik grubundaki hastaların 

durumluluk kaygı puanlarında bir değişme olmadığı, diğer grupların kaygı puanlarının yükseldiği 

görüldü. Sedasyonsuz kontrol grubundaki hastalardan %63.6’sının ameliyat sırasındaki sesleri 

duymaktan rahatsız olduğu, olgu müzik grubundaki hastaların %54,5’inin müzik dinlemenin 

kendilerini rahatlattığı, sedasyonlu kontrol grubundaki hastalarda %52.0’ının seslerden rahatsız 

olmadığı bildirildi. Sonuç olarak; müzik terapi hastaların anksiyetelerini ve ağrılarını azaltmada ve 

yaşam bulgularına olumlu etkisi olan, sedatif ilaçlara göre yan etkisi olmayan, hasta işbirliği 

gerektirmeyen, bölgesel anestezi ile gerçekleştirilen cerrahi işlemlerde kullanılabilecek farmakolojik 

olmayan maliyeti etkin bir yöntemdir. 
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This study aims to investigate the effect of music played during surgery on intraoperative vital sign 

and postoperative pain and anxiety at spinal anesthesia.  

The study was carried out in the operating rooms of Abant Izzet Baysal University Training and 

Research Hospital, which is affiliated to the Association of Public Hospitals General Secretary. The 

patients in Orthopedics and Traumatology Clinic,who underwent elective orthopedic surgery and had 

spinal anesthesia and knee prosthesis. Patients were selected as a random sample of 30 patients with 

music playing music group, 30 patients with sedation control group and 30 patients without sedation 

control group. However, studies were conducted with 22 cases of music group,22 of sedatiancontrol 

group,22 of without sedatioon controlgroup,informed and informed about reasons such as coagulation 

disorder,hypertension,pain sensation,anatomical reasons,spinal anesthesia and indications of 

intubation. After spinal anesthesia and until the end of surgery,music was played through the earplugs 

which closed all the ears. After the spinal anesthesia, doctor applied sedation in sedated patient 

group.The patient group without sedation was followed without any application from spinal anesthesia 

was applied to the end of the operation.Data analysis was conducted Patient monitoring during the 

operation and collected by the researcher in face-to-face interview technique. 

There was no statistically significant difference between the case musical group, sedated and non-

sedated control groups in terms of age, gender,presence of chronic illness and previous surgery under 

spinal anesthesia (p>0.05)and the groups were homogeneous.It was found that the majority of TDP 

patients have a mean age of 66.8,84.1% womens,32.6 BMI,68.1% chronic disease,78.3% ASA II and 

49.3% of patients with left TDP.During the operation,the number of pulses in the sedated control 

group was lower at the 90th and 120th minutes and respiratory numbers were higher at the 30th and 

this was statistically significant (p <0.05), Although there was no statistically significant difference 

(p>0.05) in other life forms follow-up,the pulse, systolic and diastolic blood pressures of the patients 

in the case group were found to be more stable.No complication was observed in the case group 

during perioperative period.The pain score in the musical group was found to be lower than the pain 

score in the control group without sedation. There was no difference between preoperative and 

postoperative state and continuity anxiety scores of the patients. There was no change in the state 

anxiety scores of the patients in the music group. It was observed that the anxiety scores increased in 

the other groups.It was determined that 63.6% of the patients in the control group without sedation 

were uncomfortable to hear the sounds during the operation. The patients reported that in the music 

group were comforted by listening to music and 52.0% of the patients in the sedated control group 

were not disturbed by the sounds.As a result;music therapy is a cost effective method that can be used 

in reducing the anxiety and pain of patients and positively affecting the life signs and in surgical 

procedures performed with regional anesthesia which does not require side effects and does not 

require patient cooperation 
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Tanımlayıcı, kesitsel çalışma. Örneklemi bir üniversite hastanesinin Genel Cerrahi kliniği, Üroloji 

kliniği ve Yara ve Stoma Polikliniği’ne gelen en az 3 ay stoması olan 115 stomalı birey oluşturdu. 

Veriler Hasta Tanıtıcı Özellikler Formu ve Umut Merkezi Yaşam Kalitesi Ölçeği (UMYKÖ) ile 

toplandı. Veriler Mart 2015-Haziran 2016 arasında toplandı. Kurum izinleri, etik kurul onayı 

(No:2153-GOA) ve bireylerden onam alındı. Tanımlayıcı istatistik (ortalama, standart sapma, sayı, 

yüzde) kullanıldı. Gruplar arasında ölçek puan ortalamaları arasındaki farkı belirlemek için Kruskal 

Wallis testi, Students t testi, Mann Whitney U testi kullanıldı. Çalışmaya katılan 115 bireyin 39’u 

kadın, 76’si erkek, yaş ortalaması 55.7 ± 13.0 (18-83) ve ortalama stoma süresi 17.5 ± 23.2 (3-96) 

aydır. Bireylerin %54.8’ine (n = 63) kolostomi, %47.8’ine (n = 45) ileostomi ve %6.1’ine (n = 7) 

ürostomi açılmıştır. Bireylerin %77.4’üne kanser nedeniyle stoma açılmıştır. Çalışmaya katılan 

stomalı bireylerin UMYKÖ genel puan ortalaması 5.37 ± 1.324, alt boyut puan ortalamaları ise 

sırasıyla fiziksel 4.42 ± 2.78, psikolojik 5.33 ± 1.45, sosyal 5.37 ± 1.32 ve manevi 6.97 ± 1.70’dir. 

Ameliyat sonrası kemoterapi (KT) alan ve KT almayan hastaların psikolojik alt boyut puan ortalaması 

arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptandı (P < .05). Stoması kalıcı ile geçici olan hastaların 

psikolojik ve sosyal alt boyut ve genel ölçek puan ortalaması arasında istatiksel olarak anlamlı fark 

saptandı (P < .05).Stomalı bireylerin yaşam kalitesi her boyutta olumsuz etkilendiği ve stoma 

açılmasıyla yaşam kalitesinin düştüğü görülmektedir. Bütüncül hemşirelik bakımı çerçevesinde 

stomalı bireylerin yaşam kalitelerini geliştirmeye yönelik etkilenen tüm alanlarda hastaya özgü 

girişimler planlanmalıdır. 
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This descriptive, cross-sectional study includes 115 patients with a stoma for at least three months and 

was conducted in a university hospital’s General Surgery/Urology wards and Stomatherapy Unit. Data 

were collected with the City of Hope Ostomy Quality of Life (QoL) Questionnaire between March 

2015 and June 2016. The ethics committee approval (No:2015/21-33, 2153GOA) and the written and 

oral consent from patients have been taken. The descriptive statistics, Kruskal Wallis test, Student t 

test and Mann Whitney U test were used. Of the 115 participants, the mean duration of stoma was 

17.5±23.2 months. The colostomy was performed in 54.8% of patients, ileostomy in 47.8%, urostomy 

in 6.1%, and by cancer in 77.4%. The overall QoL mean score was 5.37±1.32, the mean scores of 

subscale were, physical 4.42±2.78, psychological 5.33±1.45, social 5.37±1.32, and spiritual 

6.97±1.70, respectively. A statistically significant difference was found between the mean score of 

psychological and social subscale and overall QoL mean score of patients with a permanent and 

temporary stoma (P < .05). A statistically significant difference was found between psychological 

subscale mean score in cancer patient received adjuvant chemotherapy and patient not received 

chemotherapy (P < .05).  

The QoL of patients with stoma was adversely affected in every subscale and decreased by opening 

stoma. Patient-centered nursing interventions should be planned to improve the QoL of patients with a 

stoma in the context of holistic nursing care 
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Giriş: Tamamlayıcı terapiler arasında bir enerji terapisi olan terapötik dokunma (TD) uygulayıcının 

kendi lokalize enerji alanını bir araç gibi kullanarak, hastada düzensiz hale gelmiş bölgeleri, tekrar 

dengelemek amacıyla, enerjinin eller aracılığıyla yönlendirilmesi esasına dayanan, ellerin 

uzatılmasıyla, temaslı ya da temassız yapılan müdahale olarak tanımlanmaktadır. Hastalıkları önleme, 

öz bakımı artırarak bireyi güçlendirme olarak TD kan basıncında azalma, hemoglobin seviyesini 

yükseltme, immün sistemin çalışma hızında artma, yara ve kırık iyileşmesinde hızlanma, kanserli 

hastalarda metastazın önlenmesi ve ağrının azalması olarak sayılabilirken; psikolojik olarak da 

anksiyete ve streste azalma, gevşemeyi sağlayarak rahatlıkta artma, iyi hissetme duygularında uyanma, 

depresif duygu durumunda azalma, uykuya dalmada kolaylaşma ve sağladığı gevşeme ile ölüm 

sürecinde rahatlık sağlamaktadır.Amaç: Yapılan araştırmaların sonuçlarını irdeleyerek TD yararlarını 

gözden geçirmek. Yöntem: Araştırmacılar tarafından terapötik dokunma, hemşirelik anahtar kelimeleri 

kullanılarak, Trakya Üniversitesi kütüphanesi veri tabanlarından ulaşılan ve 2006-2016 yılları arasında 

yapılan on araştırmanın hastaların iyileşmesi üzerine etkili sonuçları değerlendirildi. 

Bulgular: Araştırmalarda; hastaların anksiyetelerinin azaldığı (n=3), uykularının düzeldiği (n=2), 

rahatlama sağladıkları (n=2), kusma şiddetlerinde azalma olduğu (n=1), ağrılarının azaldığı (n=4), 

bulantılarının azaldığı (n=1), hemoglobin ve hematokrit düzeylerinin arttığı (n=1), depresyon 

belirtilerinin azaldığı (n=1), yorgunluklarının azaldığı (n=1) ve kardiyak disritmide azalma sağladığı 

(n=1), vital bulgularda düzelme sağladığı (n=1) gözlenmiştir. 

Sonuç ve öneriler: TD’nın hasta iyileşnesi üzerine olumlu etkileri vardır. Hemşireler hastaların 

iyileşme sürecini desteklemek için TD’dan yararlanmalıdırlar.  
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Introduction: Therapeutic touch (TD), which is an energy therapy among complementary therapies, 

uses its localized energy field as a tool in order to rebalance the unregulated areas of the patient based 

on the principle of directing the energy through the hands is defined as contact or contactless 

intervention by extension of the hands. Disease prevention can be cited as individual strengthening by 

increasing self-care, decreasing TT blood pressure, increasing hemoglobin level, increasing the 

working speed of the immune system, accelerating wound and fracture healing, preventing metastasis 

in cancer patients and reducing pain; psychological effects provide benefits by reducing anxiety and 

stress, increasing comfort by providing relaxation, awakening in good feelings, decreasing depressive 

mood, ease in sleeping, relaxation and relaxation in the process of death.Objective: Examine the 

benefits of TT by examining the results of the investigations made. Methods: The results of ten studies 

conducted by researchers from the Trakya University Library database using therapeutic touch, 

nursing key words, and the research done between 2006-2016 were evaluated on the improvement of 

the patients Results: In researches; (n = 1), decreased pain (n = 4), decrease in nausea (n = 1), decrease 

in nausea and vomiting (n = 1) (n = 1), hemoglobin and hematocrit levels were increased (n = 1), 

depression symptoms decreased (n = 1), fatigue decreased (n = 1) and cardiac dysrhythmia decreased 

(n=1) and vital findings improved (n = 1).Conclusions and recommendations: TT has positive effects 

on patient recovery. Nurses should use TT to support the patient's recovery process. 
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Artroplasti operasyonu büyük cerrahi bir girişimdir ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir 

dolayısıyla hastalar preoperatif dönemde anksiyete yaşarlar. Bu çalışma total diz artroplastisi 

uygulanacak hastaların preoperatif dönem anksiyete düzeyinin değerlendirilmesi ve etki eden 

faktörlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Bu araştırma total diz artroplastisi uygulanacak hastaların preoperatif anksiyete düzeyi ve etki eden 

faktörlerin incelenmesi amacıyla tasarlanmıştır. İki ay boyunca operasyon amacıyla kliniğimize 

başvuran 100 hastaya uygulanan anket formu ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) veri toplama aracı 

olarak kullanıldı. Elde edilen verilerin analizinde Mann-Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi 

kullanıldı. İstatistiksel önemlilik için p<0.05 değeri kriter olarak kabul edilmiştir.  

Araştırma sonucunda olguların anksiyete puan ortalaması 17.84±1.39, çoğunun kadın (%75), yaş 

ortalamasının 65.79±0.75, 72 hastanın ise çift dizden opere olacağı saptandı. Cinsiyet, yaş, eğitim 

durumu, meslek, operasyon türü, önceki ameliyat deneyimleri gibi değişkenler ile anksiyete skoru 

arasında fark saptanmazken, ameliyat endişesini ifade eden hastalar ile anksiyete skoru arasında 

anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0.05). 

Sonuç olarak, çoğunlukla ev hanımı olan kilolu kadınlarda daha fazla total diz artropilasti cerrahisi 

yapılmaktadır. Risk grubundaki popülasyonun kilo kontrolünü sağlamaları, düzenli spor ve özel 

egzersizler yapmaları ile osteoartrit görülme sıklığı azaltılabilir. 
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The Total Knee Arthroplasty (TKA) is a major surgial which operations cause serious complications 

such as preoperative period anxiety disorders. The aim of this study is to evaluate the preoperative 

anxiety level and to investigate the affecting influence factors of total knee arthroplasty patients. 

This study designed for analyse preoperative anxiety. The questionnarie form and Beck Anxiety Scale 

were used as data collections tools. A randomized hundred patients were included in this study and the 

data collection process continuued during two months. Mann-Whitney U and Kruskal Wallis H tests 

were used for the analysis of data. For statistical significance, p <0.05 was accepted. 

The result of this study, anxiety score average of the patients was 17.84±1.39, where 75% of the 

women and average age was 65.79±0.75. It was determined the 72 patients going to be bilateral knee 

arthroplasty surgery. Insignificant difference was noticed between anxiety score with gender, age, 

education, occupation, type of operation, surgical anamnesis such as variables but, there was a 

significant relationship between anxiety scores with expression anxiety of patients (p<0.05). 

As a conclusion, obesity housewife women have higher rate of TKA, among the risk gruop 

populations sports weight control and specifial excersice types have an important role in decreasing 

the rate of osteoartrites. 
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Günümüzde hemşireler; sağlık bakımı vermenin yanı sıra araştırma yapma, kuram geliştirme, mesleki 

örgütlere ve politik aktivitelere katılma gibi profesyoneller tarafından yerine getirilen işlevleri 

gerçekleştirir duruma gelmişlerdir. Transplantasyon hastasının hemşirelik bakımı çok geniş 

kapsamlıdır. Böbrek transplantasyonu sonrası hasta bakımı, çoğu zaman diğer organ sistemlerini de 

içeren, karmaşık ve birçok boyutun etkilendiği bir sağlık sorunudur. Transplantasyon hastasının 

hemşirelik bakımı, ileri bilgiyi gerektiren oldukça karmaşık ve hassas bir süreçtir. Bu nedenle 

profesyonel hemşirelik yaklaşımlarının yanı sıra özel bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Amerikan 

Hemşireler Birliği, transplantasyon hemşiresinin profesyonel uygulamalarını; bakımın kalitesi, eğitim, 

profesyonel uygulamaları değerlendirme, ekip çalışması, işbirliği ve iletişim, etik, kanıta dayalı 

uygulama ve araştırma, kaynak kullanımı ve liderlik olmak üzere dokuz başlık altında toplamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Transplantasyon, hemşirelik, profesyonellik 
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Nowadays nurses; have functions such as conducting research, developing theories, participating in 

professional organizations and participating in political activities in adition to providing health care, 

Nursing care of transplant patients is very extensive. Patient care after renal transplantation is a health 

problem effecting many dimensions involving other organ systems. Nursing care of a transplant 

patient is a complex and delicate process that requires advanced knowledge. Therefore, besides 

professional nursing approaches advanced knowledge and experience is necessary. The American 

Nurses Association gathers nine titles under this heading; care quality, education, evaluating 

professional practices, teamwork, collaboration and communication, ethics, evidence-based practice 

and research, resource usage and leadership in maintining professional practices of transplantation 

nurses. Keywords: Transplantation, nursing, professionalism 
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Kalp kapak ameliyatı uygulanan hastaların ameliyat sonrası süreçte antikoagülan ilaç tedavisi 

kullanımına ilişkin deneyimlerini ortaya koymaktır. 

Araştırma kalitatif araştırma yöntemlerinden fenomenolojik araştırma türündedir. Araştırma için etik 

kurul onayı, kurum izni ve hastaların yazılı ve sözlü onamı alınmıştır. Veriler Haziran-Ağustos 2017 

tarihleri arasında bir üniversite hastanesi kalp ve damar cerrahisi polikliniğinde toplanmıştır. 

Örneklem kapsamına ilk kez kapak ameliyatı uygulanan, taburcu olan ve taburculuk sonrası en az üç 

ay antikoagülan tedavi alan 12 hasta alınmıştır. Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan yarı 

yapılandırılmış derinlemesine görüşme formu ve ses kayıt cihazı kullanılarak yüz yüze görüşmeyle 

toplanmıştır. Görüşmeler sessiz bir ortamda yapılmış ve ortalama 15 dakika sürmüştür. Yazılı hale 

getirilen görüşmeler tümevarımcı içerik analizi kullanılarak kodlanmış, kavramlar ve ana temalar 

oluşturulmuştur.  

Hastaların yaş ortalaması 50.83±12.91 olup %66.7’si (n=8) erkektir. Hastalar antikoagülan tedavi 

olarak vitamin K antogonisti (VKA) kullanmaktadır. VKA kullanım süresi ortalama 70.50±49.93 

aydır. İçerik analizi sonucunda; antikoagülan ilaç kullanımına ait güçlükler, ilaç kullanımı 

kolaylaştıran faktörler, tedaviyi sürdürmede güçlükler, izlem ile ilişkili güçlükler ve antikoagülan ilaç 

komplikasyonları olmak üzere beş ana tema ve alt temaları oluşturulmuştur. Hastalar uzun süredir 

VKA kullanmasına rağmen hedef INR düzeyini sürdürmekte güçlük yaşamaktadırlar. İlaç kullanımını 

kabullenmenin yanısıra aile ve sağlık profesyoneli desteğinin ilaç kullanımı kolaylaştırdığı 

belirlenmiştir. Hastalar VKA ilişkili besin alımına yönelik sınırlamalarda kararsızlık yaşamakta, bazı 

hastalar herhangi bir sınırlama yapmamaktadır. İlacın kullanımında bazı hastalarda kendi kendine doz 

azaltma veya hiç almama durumu görülmektedir. Sık izlem gerektirme önemli bir problem olup, 

hastaların INR düzeylerini farklı merkezlerde ölçtürerek doz ayarlanması problemlere yol açmaktadır. 

Kanama ameliyat sonrası en sık karşılaşılan komplikasyon olup, hastaların sosyal ve iş yaşantılarını 

olumsuz etkilemektedir.  

Kalp kapak ameliyatı uygulanan hastalar taburculuk sonrası antikoagülan tedaviye uyum ile ilişkili 

problemler yaşamakta, taburculuk sonrası antikoagülan ilaç kullanımı konusunda hemşirelik izlemine 

ve yönlendirilmeye gereksinim duymaktadır.  
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To evaluate the experience of patients underwent valvular heart surgery for the use of anticoagulant 

drug treatment in the postoperative period. Research is a phenomenological research from qualitative 

research methods. Ethical committee approval, institutional permission and oral and written approval 

of the patients were obtained. The data were collected in the cardiovascular surgery outpatient clinic of 

a university hospital between June and August 2017. Sample of the study consisted of 12 patients who 

underwent valvular heart surgery for the first time, discharged and who received anticoagulant 

treatment for at least three months after discharge. The data were collected face to face using a semi-

structured in-depth interview form and voice recorder by the researcher. Interviews were conducted in 

a quiet environment and continued approximately 15 minutes. Written interviews were coded using 

inductive content analysis, concepts and main themes were composed. 

The mean age of the patients was 50.83 ± 12.91 and 66.7% (n = 8) were male. Patients used vitamin K 

antagonist (VKA) as anticoagulant treatment. The mean duration of VKA use is 70.50 ± 49.93 

months. As a result of content analysis; five major themes and sub-themes were created, including 

difficulties with anticoagulant drug use, factors facilitating drug use, difficulties in maintaining 

treatment, difficulties in monitoring, and anticoagulant drug complications. Patients had difficulty 

maintaining the target INR level despite long-term use of VKA. In addition to accepting medication 

use, family and health professional support had been found to facilitate drug use. Patients had 

indecision in VKA-related nutrient uptake limitations, some patients did not have any limitations. 

Some patients decreased the dose of the drug themselves or did not take the drug. Frequent monitoring 

was an important problem and measuring patients' INR levels at different centers was leading to dose 

adjustment problems. Bleeding was the most common complication after surgery and affected patients' 

social and work life negatively. 

 Patients who underwent valvular heart surgery have problems related to adaptation with anticoagulant 

treatment after discharge. Post-discharge anticoagulant drug use needs to be monitored and guided by 

nurses. 
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Araştırma, doğu ve batı illerinde (İstanbul-Bingöl) cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin, psikolojik 

mobbing davranışlarına maruz kalma ve tükenmişlik durumlarını belirlemek, bu durumun doğu ve batı 

illerine göre değişkenlik göstermediğini tespit etmek amacıyla yürütüldü. 

İki ayrı ilde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 90 doğu ve 90 batı olmak üzere 180 cerrahi 

birim hemşiresi oluşturdu. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu”, “Psikolojik Yıldırma (Mobbing) 

Anketi” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanıldı. Elde edilen veriler SPSS 17.0 istatistik paket 

programı kullanılarak değerlendirildi.  

Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin sosyo-demografik ve mesleki özellikleri karşılaştırıldığında, 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0.05). Hemşirelerin psikolojik 

mobbing ve tükenmişlik düzeyleri arasında illere göre istatistiksel olarak anlamlılık saptanmadı 

(p>0.05). Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Duygusal Tükenme, Duyarsızlaşma alt boyutları ve toplam 

puan ortalaması ile Psikolojik Yıldırma Anketi toplam puan ortalaması arasında negatif yönde, 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin Kişisel Başarı alt boyut puan ortalaması ile Psikolojik Yıldırma 

Anketi toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde güçlü bir korelasyon olduğu belirlendi 

(p<0.001). 

Araştırmada cerrahi birim hemşirelerinin mobbing düzeylerinin, tükenmişliğin üç boyutunu da 

(duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı) etkilediği belirlendi. Hemşirelerin doğu ve batı 

illerinde bulunma durumlarının mobbing ve tükenmişlik düzeylerini etkilemediği tespit edildi. 
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The study aims to determine the exposure to psychological mobbing behavior and burnout status and 

of surgical nurses working in eastern and western provinces (Istanbul and Bingol) as well as 

determining whether their condition varies according to provinces. 

The sample of the study conducted in two separate provinces consisted of 180 surgical unit nurses, 90 

from the east and 90 from the west. In the study, "Personal Information Form," "Psychological 

Mobbing Questionnaire," and "Maslach Burnout Inventory" was used. The data obtained were 

evaluated using SPSS 17.0 statistical software package.  

When the socio-demographic and professional characteristics of the nurses included in the study were 

compared, no statistically significant difference was found between the groups (p>0.05). There was no 

statistically significant difference between psychological mobbing and burnout levels of nurses in 

terms of the provinces (p>0.05). A significant and negative correlation was found between the 

emotional exhaustion, and depersonalization sub-scales and total mean score of Maslach Burnout 

Inventory and total score average of the Psychological Mobbing Questionnaire; and a significant and 

negative correlation was found between the mean personal accomplishment score of the Maslach 

Burnout Inventory and total score average of the Psychological Mobbing Questionnaire (p<0.001). 

In the study, the mobbing levels of the surgical nurses were found to affect the three dimensions of 

burnout (emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment). And, the eastern or 

western locality of the nurses was not found to affect their levels of mobbing and burnout.  
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Deliryum; hastanede yatan hastalarda yaygın olarak görülen, fakat sıklıkla tanı konulamayan bir 

komplikasyondur(Robinson T, Eiseman B. 2008). Yapılan çalışmalarda hastanede yatarak tedavi 

gören hastalarda %18- 25’inde, yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların %40-80 'inde, mekanik 

ventilatöre bağlı hastaların yaklaşık %60-80, mekanik ventilatöre bağlı olmayan hastaların %40-

60’ında, yaşlı hastalarda %14-47’sinde, genel cerrahi sonrası hastaların %30’unda, kalp ameliyatı 

olmuş hastaların %30-67’sinde, kalça kırığı olan hastaların %40-50’sinde, hastane de yatan son evre 

kanser hastalarında %26-44’sinde deliryum geliştiği bildirilmiştir(Schuurmans MJ 2001, Maldonado 

JR 2008). Deliryum önemli bir sorun olmasına karşın, genellikle sağlık ekibi üyeleri tarafından erken 

dönemde fark edilemediği görülmektedir. Deliryum açısından anlamlı belirti gösteren hastaların 

yaklaşık üçte biri yeterince tespit ve tedavi edildiği tahmin edilmektedir(Schuurmans MJ 2001, 

Maldonado JR 2008, Truman B 2003,Vollmer C 2007). Bunun sonucu olarak deliryum; fonksiyonel 

düşüş, hastanede yatış süresinde uzama, maliyette artış, daha yüksek mortalite olmak üzere kötü 

sonuçlara sebep olur(Dasgupta M, Dumbrell AC. 2006). Bu makalenin amacı; Türkiye’de deliryum ile 

ilgili yapılan hemşirelik araştırmalarının sonuçlarını incelemek ve paylaşmaktır.  

Mayıs- Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye’de yayınlanan hemşirelik dergileri, hemşirelik kongre 

kitapları ve ulusal tez merkezinde; “deliryum”, “hemşire” anahtar kelimeleri kullanılarak hemşirelik 

çalışmaları taranmıştır. 

Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde; kritere uygun toplam 18 çalışmaya ulaşılmıştır. Bunların 10 

tanesi yüksek lisans/doktora tezi, 4 tanesi yabancı dergide, 3 tanesi Türk hemşirelik dergisinde, 1 

tanesi ise kongrede sözel bildiri olmuştur. Araştırmalar konu olarak sınıflandırıldığında; 6 tanesi 

yoğun bakımlarda yatan hastalarda, 3 tanesi kalp damar cerrahisi hastalarında ve 1 tanesi ortopedi 

cerrahisi hastalarında deliryumu değerlendirmiştir. Geriye kalan 8 tane araştırma ise hemşirelerin 

deliryum hakkında bilgi düzeyini ve yönetimini ölçmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde; 

hemşirelerin yoğun bakım hastalarında görülen deliryumu önemli ve ciddi bir sağlık sorunu olarak 

gördükleri, ancak deliryum yönetimi ve alınması gerekli önlemler konusunda yetersiz kaldıkları 

görülmüştür.  

Deliryum sık rastlanan bir olgu olması dolayısıyla; hastanede yatan hastalarda deliryum tanılaması 

yapılmalı ve hizmet içi eğitimler ile hemşirelerin deliryum ile ilgili bilgi düzeyi ve farkındalığı 

arttırılmalıdır.  
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Delirium; is a common complication in hospitalized patients, but often is not diagnosed. In studies 

conducted in the hospital, it is observed that 18-25% of patients in hospitalized, 40-80% of patients in 

intensive care unit, 60-80% of patients connected to mechanical ventilation, 40-60% of patients not 

mechanically ventilated, 14-47% of older patients, 30% of patients after general surgery, 30-67% of 

patients with heart surgery, 40-50% of patients with hip fractures, 26-44% of hospitalized end stage 

cancer patients delirium has been reported(Schuurmans MJ 2001, Maldonado JR 2008). Although 

delirium is a major problem, it is often seen that members of the health team are not noticed early. 

Approximately one third of patients with significant signs of delirium are estimated to be adequately 

diagnosed and treated(Schuurmans MJ 2001, Maldonado JR 2008, Truman B 2003,Vollmer C 2007). 

As a result of Delirium leads to poor results, including functional decline, prolonged hospitalization, 

increased cost, and higher mortality. Dasgupta M, Dumbrell AC. 2006). The purpose of this article is 

to examine and share the results of nursing research on delirium in Turkey.  

Nursing studies were screened using "delirium", "nurse" keywords in nursing journals, nursing 

congress books and national thesis center published in Turkey between May and September 2017. 

When the studies were evaluated, a total of 18 studies were reached according to the criterion. 10 of 

them were graduate thesis, 4 of them were foreign journals, 3 of them were in Turkish nursing journal, 

and 1 of them was a verbal statement in congress. When the research was classified as a subject, 

delirium was evaluated in 6 studies in intensive care, 3studies in cardiovascular surgery and 1 study in 

orthopedic surgery. The remaining 8 studies measure the level of knowledge and management of 

nurses about delirium. When the studies were examined, nurses found that delirium in intensive care 

patients as an important and serious health problem, but their delirium management and taking 

measures were insufficient. Because delirium is a common case, should be diagnosed in hospitalized 

patients and the knowledge level and awareness of nurses about delirium should be increased. 
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Bu literatür derlemesinde, meme kanseri (meme CA) tanısı konulan hastalarda farkındalığa yönelik 

çalışmalar taranarak; farkındalık yöntemleri, farkındalık süresi ve farkındalığın en yüksek olduğu 

yerler gibi özellikleri belirlemek amaçlandı. 

Konu ile ilgili veritabanları olarak; Pub-med 2009-2017, Cochrane Library, Google ve ülkemizde 

yapılan çalışmalar (2010-2017) olarak belirlendi. İlgili tarihlerde yayınlanmış 121 araştırma 

makalesine ulaşıldı. Anahtar kelimeler; erken tanı, farkındalık ve meme CA olarak belirlendi. 

Çalışmaların (N=121) %26,4'ü (n=32) randomize kontrollü çalışmaydı.  

Çalışmaların %94,7'sinde meme CA'daki farkındalığın eğitim ile sağlandığı ve farkındalık eğitimi 

alanların %89,7’sinde, eğitim düzeyi yüksek olan kadınlarda farkındalığın istatistiksel olarak yüksek 

olduğu; %78,4’ünde eğitim materyali olarak kitap-dergi-broşürlerden yararlanıldığı; %43,6’sında 

kendi kendine meme muayenesinin görsel teknikle (TV) öğretildiği; bilincin ortalama 2-3 yıl arasında 

artış gösterdiği; çalışmaların %82,4’ünde hazırlanan broşürlerin istatistiksel olarak anlamlı derecede 

erken tanı farkındalığını arttırdığı vurgulanmaktadır. Dünyada en fazla farkındalık çalışmasının; 

sırayla İngiltere ve Çin ülkelerinde yapıldığı; ülkemizde ise İzmir de yapıldığı kaydedildi. 

Farkındalık çalışmalarında; görsel araç gereçlerden yararlanılmasının olumlu etkileri 

olduğu,farkındalığın zamanla arttığı sonucuna varıldı. 
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In this literature review, the studies on the awareness of breast cancer patients were searched to 

determine the awareness methods, the duration of awareness and which locations had the highest 

awareness rates at the time of the study. PubMed 2009-2017, Cochrane Library, Google Scholar and 

the studies in our country (2010-2017) were determined as the relevant databases. 121 research papers 

published in related dates were found. The keywords of the study were determined as early diagnosis, 

awareness and breast cancer. 26.4% (n=32) of the studies (n=121) were randomly controlled studies. 

In 94.7% of the studies, the awareness about breast cancer was provided by education. In 89.7% of the 

women who got awareness training, the awareness was higher in women with higher education level, 

78.4% of them used boks, magazines, brochures as educational materials while 43.6% of them were 

taught breast self examination by visual techniques (TV). It was emphasized that the awareness 

increased between 2-3 years on average and the brochures increased the early diagnosis awareness at 

statistically significant level in 82.4% of the studies. The highest number of the studies about 

awareness were published in England and China, respectively while the highest number of the studies 

were published in the city of İzmir in our country at the time of the study.  

In awareness studies that the use of visual aids was beneficial, and experienced that the awareness 

increased with time. 
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Bu sistematik inceleme, Türkiye'de hemşirelik öğrencilerin karşılaştıkları delici kesici alet 

yaralanmasını değerlendiren çalışmaları sistematik olarak incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmanın evrenini Ocak -Nisan 2017 tarihinde CINAHL Plus, Medline, Türk Veri Tabanı ve 

Türkiye Atif Dizini veri tabanları ile Google Scholar kaynaklarından taranarak ulaşılan 629 makale 

oluşturmuştur. İnceleme ‘Student of nursing’, ‘ student nurse’, ‘sharp injury’, ‘sharps’ ,‘sharp 

injuries’, ‘needlestick’, ‘needlestick injury’, ‘needlestick injuries’, ‘inoculation’, ‘needle prick’, 

‘accidents’, ‘incidents’,‘needle stick’, ‘occupational injury’, ‘occupational injuries’ anahtar 

kelimeleriyle son onaltı yılda yayınlanmış (Ocak 2000- Nisan 2017), yayın dili Türkçe ya da İngilizce 

olan ve tam metni bulunan makaleler seçilmiştir. Bu makalelerden araştırma kriterlerini karşılayan 

toplam10 çalışma incelemenin örneklemini oluşturmuştur. Çalışmaya dahil edilen makalelerde 

tanımlayıcı ve kesitsel, tanımlayıcı ve retrospektif araştırma tasarımlarının kullanıldığı saptanmıştır. 

Yaralanma oranının %19.4 ile 84 oranında değiştiği, öğrencilerin çoğunluğunun birden fazla 

yaralandığı, öğrencilerin çoğunluğunun ampul ve serum şişe, enjektör iğnesiyle yaralandığı 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %25- 27 ‘si yaralanma sırasında kan ve vücut sıvılarına maruz kaldığını 

ifade etmiştir. Yaralanma olayının aceleci davranış, dikkatsizlik, kontamine olan nesnelerin 

uzaklaştırılması, deneyimsizlik nedeniyle gerçekleştiği bildirilmiştir. Öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun yaralanma olayını bildirmediği, yaralanan bölgeyi antiseptik solüsyonla veya su ve 

sabunla yıkadığı saptanmıştır.Öğrencilerde delici kesici alet yaralanmaları ciddi fiziksel ve psikolojik 

etkilenimlere neden olabilir. Bu sistematik inceleme Türkiye’de bu konuda daha fazla çalışma 

yapılmasına gereksinim olduğunu ortaya koymaktadır. 
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This systematic review intended to investigate studies evaluation of needlestick and sharps injuries in 

Turkey student nurse population. A literature search in the following databases CINAHL Plus, 

Medline, Turkish Database Turkey Cited Index and Google Scholar resulted in 629 articles. The 

articles were selected among a pile of full text studies written in Turkish or English released in the last 

sixteen years (January, 2000 – April, 2017) with key words ‘Student of nursing’, ‘ student nurse’, 

‘sharp injury’, ‘sharps’ ,‘sharp injuries’, ‘needlestick’, ‘needlestick injury’, ‘needlestick injuries’, 

‘inoculation’, ‘needle prick’, ‘accidents’, ‘incidents’,‘needle stick’, ‘occupational injury’, 

‘occupational injuries’. Among these articles, 10 studies met the research criteria and are included in 

this study. 

The articles involved in the study were determined to use descriptive and cross-sectional, descriptive 

and retrospective. According to the data, 19.4-84 % of the participating students had experienced a 

NSSI, and the majority of injuries occurred, majority of the injured students had been injured by an 

ampoule, serum bottle injection needles. According to the students' statements, 25- 27%had been in 

contact with the patients' blood or body fluids at time of injury. Needlestick and sharp injuries were 

most commonly reported as occurring hurrying, inattentiveness, contaminant removal and lack of 

experience. The majority of the injured students were reported to health-care personnel or the clinical 

instructor; however, none were reported in writing and rinsed the area with antiseptic solution or soap 

and water. The impact of sharps injuries can be severe, both psychological and physical. This 

systematic review shows that further research is needed into this, especially in under-researched areas 

in Turkey 
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Bu çalışma ile ülkemizde hemşirelik alanında yapılmış lisansüstü tezlerde yara ile ilgili uygulamaları 

belirlemek ve yapılacak sonraki çalışmalara ve yara ile ilgili hemşirelik uygulamalarına yol göstermek 

hedeflenmiştir.Veri toplamak amacıyla alan yazın taraması yapılmış olup, Yüksek Öğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ‘yara’, ‘yara bakımı’, ‘yara iyileşmesi’, ‘yara enfeksiyonu’ 

‘hemşirelik’, ’cerrahi’, ‘’kolostomi’’, Diyabetik yara’’, “yanık“ anahtar kelimeleriyle taranmıştır. 

Tarama sonunda 1984-2016 yılları arasında konu ile ilgili künye bilgisine ulaşılan 64 tez 

belirlenmiştir. Künye bilgisinde yeterli verinin olmadığı ve tam metnine ulaşılamayan 17 tez 

değerlendirme dışı bırakılmıştır ve araştırmada toplam 47 tez incelenmiştir.İncelenen tezlerin büyük 

çoğunluğunun (37 tez) son 6 yılda yapıldığı, %76.6’sının (49 tez) yüksek lisans düzeyinde yapıldığı 

tespit edilmiştir. Tezlerden % 60.9’unun tanımlayıcı, %3.1’inin yarı deneysel ve %35.9’unun deneysel 

olarak tasarlandığı belirlenmiştir. Tezlerin yara türüne göre dağılımı incelendiğinde %26.6’sının yanık 

yarası, %26.6’sının cerrahi yara, %18.8’inin bası yarası, %14.1’inin stoma, %14.1’inin diyabetik yara 

olduğu saptanmıştır. Çalışmada tezlerin yarıdan fazlasının örneklem grubunun hastalar olduğu, sadece 

21.9’unun hemşire, refakatçi, öğrenci gibi sağlıklı bireylerden oluştuğu saptanmıştır.Yara bakımı ile 

ilgili yapılan tezlerin çoğunlukla yanık yarası ve cerrahi yara üzerine yoğunlaştığı ve çoğunlukla ağrı, 

anksiyete, yaşam kalitesi, bakım yükü belirleme gibi tanımlayıcı nitelikte olduğu belirlenmiştir. Yara 

bakımına yönelik deneysel ve kalitatif çalışmalar yapılmasına gereksinim olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçların yara bakımı ve yönetiminde kullanılacağı ve yapılacak diğer 

çalışmalara ışık tutacağı umulmaktadır. 
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In this study it was aimed to determine the applications related to the wound in the postgraduate theses 

in the field of nursing in our country and to guide the way to future studies related to nursing practice 

and wounds.Literature review was conducted for the purpose of data collection and then the National 

Council of Higher Education Dissertation Center Database was screened for the keywords “wound”, 

“wound care”, “wound healing”, ” wound infection “surgery”, “nursing“, “diabetic wound“, 

“colostomy“, “burn“. As a result of this search, 64 nursing theses were reached between 1984 and 

2016 which reached the information about the subject. 17 theses that can not be reached in full text 

were excluded from the evaluation and a total of 47 theses were examined in the research. 

It has been found that the majority of the theses examined (37 thesis) were made in the last 6 years and 

76.6% (49 thesis) were made in the master level. It was determined that 60.9% of the theses were 

descriptive, 3.1% were quasi-experimental and 35.9% were experimentally designed. When the 

distribution of theses according to wound type was examined, it was determined that 26.6% of the 

wound was burn wound, 26.6% was surgical wound, 18.8% was pressure ulsers, 14.1% was stoma and 

14.1% was diabetic wound. It was defined that more than half of the theses in the study of the sample 

group were patients, only 21.9 of them were composed of healthy individuals such as nurses, 

companions, students.The theses on wound care are mostly focused on burn and surgical wounds and 

are mostly descriptive in terms of pain, anxiety, quality of life, and burden of care. Experimental and 

qualitative studies for wound care are considered necessary. It is hoped that the results obtained in the 

research will use wound care and wound management and shed light on other researc 
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Venöz Tromboemboli toplum sağlığını tehdit eden ancak önlenebilir bir sağlık sorunudur. Hastaneye 

yatan hastaların yarısından fazlasında; hastanede veya taburculuk sonrası 30 gün içinde Venöz 

tromboemboli gelişmektedir. Ayrıca genelde tedaviye odaklanıldığı için koruyucu önlemler ihmal 

edilmektedir. Amaç: Bu çalışmada rehberlere göre hazırlanan Venöz Tromboemboli Risk 

Değerlendirme ve Önleme Girişimleri Algoritmasının literatüre kazandırılarak hemşirelerin klinik 

karar vermelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.  

Algoritma oluşturulurken, 23.5.2016-10.6.2016 tarihleri arasında “CINAHL, Cohrane, Elsevier, 

Medline, Ovid, Since Direct “ veri tabanları kullanılarak, “ venous thromboembolism risk assessment, 

venous thromboembolism prevent, venous thromboembolism assessment tool, venous 

thromboembolism prophylaxis” anahtar kelimeleriyle literatür taraması yapılmıştır. Değerlendirme 

sonucunda 15 çalışmanın kriterlere uygun olduğu belirlenmiştir. Kanıta dayalı girişimler sıralı olarak 

hazırlanan algoritmada gösterilmiştir. Hazırlanan algoritma hemşirelik ve Tıp alanında uzman 20 

öğretim üyesine email yoluyla gönderilerek, kapsam geçerlilik çalışma prosedürleri kullanılarak 113 

algoritma karar adımlarının her birinin uygunluğunun değerlendirilmesi istenmiştir. 

Venöz tromboemboli risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve önlenmesi, hastalığa bağlı kayıpların 

azaltılmasında anahtar rol oynamaktadır. Venöz tromboemboli ve komplikasyonlarının önlenmesinde, 

erken tanı sürecinde tedavi ve bakım harcamalarının azaltılmasında hemşirelerin önemli rol ve 

sorumlulukları vardır. Nitekim literatürde hemşirelerin venöz tromboemboli risk değerlendirilmesinin 

yapılmasını ve uygun koruyucu önlemlerin alınmasını, hastalara koruyucu önlemlerin etkinliği 

hakkında sözlü ve yazılı bilgi verilmesini (kanıt düzeyi B) önermektedir. Çalışmanın kapsam geçerliği 

uzman değerlendirmesinde olup sonuçları kongrede tartışılacaktır. 

Venöz tromboemboli ve komplikasyonlarının önlenmesinde, erken tanı sürecinde, tedavi ve bakım 

harcamalarının azaltılmasında hemşirelerin önemli rol ve sorumlulukları vardır. Bu alanda geliştirilen 

rehberlerin yeterli olmaması nedeniyle hemşirelik girişimlerine yönelik algoritmaların artırılması 

önerilmektedir. 
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Venous thromboembolism is a preventable health problem that threatens community health. More than 

half of the patients in the hospital; Venous thromboembolism develops in the hospital or within 30 

days after discharge. In this study, it was aimed to support clinical decision making of nurses are 

provided via is given to literature the "Risk-assessment and Prevention Initiatives Algorithm for 

venous thromboembolism", which prepared according to the guidelines. 

While creating the algorithm, the period between 23.5.2016-10.6.2016, the literature was searched 

with the keywords " venous thromboembolism risk assessment, venous thromboembolism prevent, 

venous thromboembolism assessment tool, venous thromboembolism prophylaxis”" by using 

"CINAHL, Cohrane, Elsevier, Medline, Ovid, Since Direct" databases. At the end of the evaluation, 

15 studies was determined as appropriate according to the criteria. Evidence-based interventions are 

shown in the prepared algorithm. The prepared algorithm was e-mailed to 20 faculty members in the 

field of nursing and medicine, and they were asked to evaluate the suitability of each of the 113 

algorithm decision-making steps using content validity procedures Assessment and prevention of VTE 

risk factors play a key role in reducing disease-related losses. Nurses have important roles and 

responsibilities on the prevention of VTE and its complications,and also reducing the treatment and 

care expenditures during early diagnosis. Indeed, literature recommends nurses to perform VTE risk 

assessment and take appropriate preventive measures, giving verbal and written information about the 

effectiveness of disease-protective measures (level of evidence B). The content validity of the study is 

still evaluated by experts, so the results will be discussed in the congress.  

Nurses have important roles and responsibilities in the prevention of VTE and its complications, in the 

early diagnosis process, and in the reduction of treatment and care expenditures. Since the guidelines 

developed in this area are not sufficient, it is suggested to increase the algorithms for nursing 

interventions. 
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Mide kanseri dünyada her yıl yaklaşık bir milyon yeni olguyla sık karşılaşılan bir hastalıktır. Mide 

kanseri cerrahisi sonrası hemşirenin görevi optimal sağlığı sürdürmek için bireyin gereksinimlerinin 

karşılanmasına yönelik bütüncül bakımı uygulamaktır. Hastaların bu zorlu yolculukta neler yaşadığını 

ve neler hissettiğini anlamak hemşireliğin temel prensipleri ile uyuşmaktadır. Watson’ın İnsan Bakım 

Kuramı (İBK); zihnin, bedenin ve ruhun uyumunu, bireyin güçlü-zayıf yönlerini ve tepkilerini içeren 

davranışlarını bilmeyi gerektiren bir hemşirelik kuramıdır. Bu nedenle çalışmada, mide kanseri 

ameliyatı olan olguya, ameliyat sonrası dönemde verilen hemşirelik bakım sürecinin Watson İBK 

çerçevesinde oluşturulması amaçlanmıştır. 

Bu olgu sunumunda mide kanseri tanısı konulan 64 yaşında kadın hasta Total Gastrektomi ameliyat 

sonrası değerlendirilmiştir. Watson İBK’nın kavramsal çerçevesini “kişilerarası bakım ilişkisi”, 

“bakım durumu ve bakım anı”, “iyileştirme süreçleri” olmak üzere üç ana temadan oluşturmaktadır. 

Veriler, iyileştirme süreçlerine göre araştırmacılar tarafından teorik bilgiye dayanarak oluşturulmuş, 

10 adet yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşan bir formla toplanmıştır. Ses kayıt cihazı 

kullanılarak 60 dakika görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Olgunun hemşirelik bakımı kuramın temel yapısını oluşturan üç ana tema çerçevesinde 

oluşturulmuştur. Bakım sürecinin ilk adımı olarak bakım-iyileşme çevresi oluşturulmuştur. Olgunun 

içsel ve dışsal çevresine ulaşması ve bakım-iyileşme yaklaşımını düzenlemesi sağlanmıştır. Bakım 

sürecinin ikinci adımı olarak kişilerarası bakım ilişkisi kurulmuştur. Olguya yardım etmek için, “Bana 

kendinden bahseder misin? Yaşadığın deneyimleri, hissettiklerini, hedeflerini ve beklentilerini paylaşır 

mısın?” gibi, sorular sorularak varoluşsal alanı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bakım örneğindeki üçüncü 

adım olarak olgunun gereksinimine göre iyileştirme süreçlerine başvurulmuştur. İnançları öğrenilmiş 

ve umut aşılanmaya çalışılmıştır. Hastayla yardım edici-güven ilişkisi kurulmuş ve olumlu ve olumsuz 

duygularının ifadesi sağlanmıştır. İyileştirme süreçleri sırasında; dokunma, duyarlı olma, aktif 

dinleme, göz teması kurma, rahatı sağlama, dürüstlük, saygılı olma, güven verme, açık ve ulaşılabilir 

olma bakım davranışları kullanılmıştır. Kişiler arası bakım ilerledikçe olgunun sorunlarına yardımcı 

olmak için yaratıcı, bilimsel problem çözme yöntemleri kullanılmıştır. Sağlık personeline sormak 

istedikleriyle ilgili konuşması için teşvik edilmiştir. Hasta verilen bakımla ilgili olumlu 

geribildirimlerde bulunmuştur. Bütüncül bakım sayesinde hastanın hemşireye ve sağlık ekibine güveni 

arttırılmıştır. Son adım olarak, olguya uygun olan kişilerarası bakım-iyileştirme yöntemlerinden 

gevşeme egzersizleri, müzik dinleme, ışığın uygun kullanımı ve dokunma yöntemleri kullanılmıştır. 

Çalışmada Watson İBK’nın hemşirelere daha etkili ve bilinçli bakım sağlamada yararlı olduğu, 

bireylerin bütüncül olarak ele alınmasını sağladığı, bireyin memnuniyetini ve güvenliğini de arttırdığı 

bulunmuştur. Watson’ın İBK kullanılarak verilen bakımın ameliyat sonrası mide kanserli hastalar için 

uygulamaya aktarılması kolay, hastanın yararına ve kendi kültürümüze uygun bir kuram olduğu 

düşünülmektedir. 
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Stomach cancer is a common disease worldwide with about one million new cases each year. The task 

of the nurse after gastric cancer surgery is to apply holistic care to meet the individual's needs in order 

to maintain optimal health. Understanding what nurses are experiencing and feeling in this challenging 

journey is consistent with the basic principles of nursing. Watson's Theory of Human Care (HCT); it is 

a nursing theory that requires that the mind, body, and soul cohesion should not know the behaviors of 

the individual, including strengths and weaknesses and reactions. For this reason, it is aimed to 

establish the nursing care period given in the postoperative period in the Watson's HCT framework for 

the patients who have stomach cancer surgery in the study. In this case report, a 64-year-old female 

patient with gastric cancer diagnosis was evaluated after total gastrectomy. Watson makes up the 

conceptual framework of HCT with three main themes as "interpersonal care relationship", "care 

situation and care moment" and "improvement process". The data were collected on a form consisting 

of 10 semi-structured interview questions, based on theoretical knowledge by researchers according to 

the healing process. A 60 minute conversation was performed using a voice recorder. 

The case was formed within the framework of three main themes that constitute the basic structure of 

nursing care theory. The care-healing environment was established as the first step in the care process. 

It was provided to reach the internal and external environment of the case and to organize the care-

healing approach. As a second step in the care process, an interpersonal care relationship has been 

established. To help the case, "Are you telling me about yourself? Do you share experiences, feelings, 

goals and expectations? As a third step in the case of maintenance, improvements have been made to 

the needs of the case. Beliefs have been learned and hope has been tried to be infused. An aid-trust 

relationship has been established with the patient and positive and negative feelings are provided. 

During the improvement process; touching, being sensitive, active listening, establishing eye contact, 

providing comfort, honesty, respect, trusting, being open and reachable. As inter-personal care 

progressed, creative, scientific problem-solving methods were used to assist in the problems of the 

problem. They were encouraged to talk to their healthcare staff about what they wanted to ask. The 

patient had positive feedback about the care given. Thanks to holistic care, the patient's confidence in 

the nurse and healthcare team has been increased. As a final step, relaxation exercises, listening to 

music, proper use of light and touching methods were used in the personal care-healing methods 

appropriate to the case. 

In the case report, Watson’s HCT was found to be more effective and more effective in nursing care, 

nurtured individuals in a holistic manner, and increased the satisfaction and safety of the individual. It 

is believed that Watson's HCT is easy to transfer to post-operative stomach cancer patients, and is 

appropriate for the benefit of the patient and his own culture. 
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Araştırma, 65 yaş ve üstü bireylerin cerrahi girişim sonrası evde yaşadıkları sorunları belirlemek, 

sorun yaşama durumu ile sosyo-demografik özellikler, sağlık özellikleri ve taburculuk sonrası bilgi 

alma durumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.  

Araştırma, 15 Mart-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin 

tüm cerrahi kliniklerinde yapıldı. Tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak 227 hasta ile araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından geliştirilen bir anket formu 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, medyan, sıklık ve oran, Mann Whitney U 

testi ve Pearson Ki-Kare testi (Yates Continuity Correction, Fisher’s Exact test ve Fisher Freeman 

Halton) kullanıldı. 

Araştırmada yaşlı bireylerin %74,4’ünün taburculuk sonrası evde sorun yaşadığı belirlendi. Cerrahi 

girişim sonrası evde yaşanan sorunların türleri incelendiğinde en fazla cerrahi girişim bölgesi (%64,3) 

ve öz-bakım aktivitesi (%52,9); en az yaşanan sorunların ise ilaç kullanımı (%5,7) ve gastrointestinal 

sisteme (%10,1) ilişkin olduğu saptandı. Hastaların %67,8’inin verilen taburculukta yapılan 

bilgilendirmenin yaşanan sorunlara yönelik yarar sağladığı belirlenmiştir. Cinsiyet, bakımdan sorumlu 

olan kişinin kim olduğu, daha önce hastaneye yatma durumu, yatılan cerrahi klinik, cerrahi girişim 

sonrası hastanede yatma süresi ve toplam hastanede yatma süresi ile evde sorun yaşama durumu 

arasında ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,01).  

Sonuç olarak cerrahi girişim sonrası yaşlı bireylerin ağrı ve özbakıma ilişkin sorunlar yaşadığı, verilen 

taburculuk eğitimi yeterli görülmüştür. Hemşirelerin cerrahi girişim sonrası yaşlı bireylerin evde 

bakımına ilişkin hasta ve ailesine yeterli taburculuk eğitimi verip gerekli bilgi ve beceriyi 

kazandırmaya yönelik girişimler yapması önerilebilir. 
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The research has been done restrictively and in correlational condition in order to determine the 

problems of individuals aged 65 and older they live at their homes after surgical operation, to the 

situation of having a trouble and socio-demographic characteristics, health features and the status of 

receiving information. 

The research has been done between the dates of 15th of March and 16th of July in the all surgical 

clinic in a faculty of medicine hospital. The research has been performed with 227 patients who stayed 

in surgery clinics and had operation by using stratified sampling method. A questionnaire developed 

by the researcher was used for collecting the data. The mean, standard deviation, median, frequency 

and rate, Mann Whitney U test, Pearson's and chi-square test have been used for analyzing the data. 

There was determined in the study that 74,4% of old people live problems at their homes after the 

discharge. There was determined that the problems were mostly towards the operating zone and self-

care activity and the problems which were lived in minimum level were towards the use of drugs and 

gastrointestinal system, while the kinds of problems lived at homes after the operation were examined. 

There was determined a relation between some facts as sexuality, who is responsible for the 

domiciliary care, previous periods while the patient stayed at hospital, surgery hospital where the 

patient stayed, the status of staying at hospital after surgery, length of at the total hospital stay and the 

situation of living problems at home (p<0,01).  

Consequently, there has been seen that the old individuals live some problems about the pain and self-

care after surgery and the discharge education given is adequate. Nurses may be advised to provide 

adequate discharge training to the patient and his / her family for home care of elderly individuals after 

surgical intervention and to make attempts to gain necessary knowledge and skills. 
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Tüm dünyada 65 yaş ve üzeri nüfus giderek artmakta bu durum, öncelikle cerrahi olmak üzere diğer 

tedavi ve bakım gereksinimlerinin artmasını da beraberinde getirmektedir. Yaşlılarda, cerrahi 

tedavinin avantajları olmasına karşın, yaşla birlikte ameliyat sonrası komplikasyon gelişme 

olasılığının artması da söz konusudur. Günümüzde cerrahi girişim risklerini değerlendirmede yaşlı 

hastalarda kullanılan kapsamlı geriatrik değerlendirme (KGD) altın standart olarak kabul edilmektedir. 

Bu sistematik derleme, ameliyat öncesi yaşlı hastaların değerlendirilmesinde kullanılan kapsamlı 

geriatrik değerlendirme yönteminin kullanımını içeren çalışmaları incelemek ve literatüre katkıda 

bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.  

Derlemede, MED-LINE, SCIENCE DIRECT, Scopus, PUBMED, Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), Ulusal Tez Merkezi ve ULAKBİM elektronik veri tabanlarında, 

ameliyat öncesi, kapsamlı geriatrik değerlendirme, risk değerlendirmesi anahtar kelimeleri 

kullanılarak ulaşılan, 2000-2017 yılları arasında yayınlanan, yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, tam 

metin erişimi bulunan 34 makale incelendi ve çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan 23 makale, 

çalışma kapsamına alındı.  

İncelenen çalışmaların 5’i Kore, 3’ü Amerika Birleşik Devletleri, 4’ü Norveç, 2’si İngiltere, 2’si 

Japonya, 2’si İtalya, 1’i Hollanda, 1’i Litvanya, 1’i Polonya, 1’i Yunanistan ve 1’i Finlandiya’da 

yapılmıştır. Türkiye’de bu konuda yapılan bir tez çalışmasına ulaşıldı ancak ameliyat öncesi dönemi 

kapsamadığı için çalışma kapsamına alınmadı. Çalışmaların örneklem gruplarını çeşitli cerrahi girişim 

(kalça kırığı, pankreaduodenektomi, kolorektal cerrahi, gastrektomi, kolesistektomi) geçiren yaşlı 

hastalar oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışmaların 21’sinde yaşlı hastalarda ameliyat öncesi yapılan 

kapsamlı geriatrik değerlendirmenin ameliyat sonrası komplikasyon riskini belirlemede önemli rol 

oynadığı belirlenirken, ortopedik cerrahi girişim geçiren hastalarla yapılan 2 çalışmada geriatrik 

değerlendirmenin komplikasyon görülme, tekrar hastaneye yatış, tekrar ameliyat olma ve ölüm 

oranlarını azaltmadığı saptanmıştır.  

Bu derleme, ameliyat öncesi kapsamlı geriatrik değerlendirme yapılan çalışmaları ve bu çalışmalarda 

geriatrik değerlendirmenin ameliyat sonrası sonuçlar üzerine etkilerini göstermektedir. Sağlık bakım 

profesyonellerinin ameliyat öncesi yaşlı hastaları kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi, ameliyat 

sonrası gelişebilecek olumsuz sonuçların azaltılması ve önlenmesinde etkilidir. Bu literatür incelemesi 

sonucu ülkemizde bu konuda yapılan çalışma sayısının sınırlı olduğu belirlendi. Bu konuda yapılacak 

çalışma sayısının arttırılması literatüre katkı sağlayacaktır.  
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The population of 65-year-old and above people is gradually increasing in all over the world and this 

situation is accompanied by an increase in other treatment and care needs, primarily surgery. Despite 

the advantages of surgical treatment for the elderly, the possibility of post-operative complication 

development with age is also increasing. Today, comprehensive geriatric assessment (CGA) used for 

elderly patients to assess the risks of surgical intervention is accepted as the gold standard. This 

systematic review was conducted to investigate studies involving the use of the comprehensive 

geriatric assessment method used for the evaluation of pre-operative elderly patients and to contribute 

to the literature. In the review, 34 articles were reviewed, which were accessed using the key words of 

pre-operative, comprehensive geriatric assessment, risk assessment in the MED-LINE, SCIENCE 

DIRECT, Scopus, PUBMED, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 

National Thesis Center and ULAKBIM electronic databases and published from 2000 to 2017, and of 

which publication language was Turkish and English, having full text access and 23 articles matching 

the criteria of inclusion in the study were included in the study. Of the studies reviewed, 5 have been 

conducted in Korea, 3 in the Unites States of America, 4 in Norway, 2 in the United Kingdom, 2 in 

Japan, 2 in Italy, 1 in the Netherlands, 1 in Lithuania, 1 in Poland, 1 in Greece and 1 in Finland. A 

study conducted in Turkey on this subject was reached, however, it was not included in the scope of 

the study because it does not cover the pre-operative period. It was found out that the sampling groups 

of the studies consisted of elderly people who underwent various surgical interventions (hip fracture, 

pancreaduodenectomy, colorectal surgery, gastrectomy, and cholecystectomy). In 21 of the studies, it 

was determined that the comprehensive geriatric assessment before surgery had an important role in 

determining the risk of post-operative complications in the elderly patients whereas in 2 studies 

conducted with orthopedic surgery patients, it was determined that the geriatric assessment did not 

reduce complication, re-hospitalization, reoperation and mortality rates. This review shows the studies 

with pre-operative comprehensive geriatric assessment and the effects of geriatric assessment on post-

operative outcomes in these studies. Comprehensive evaluation of pre-operative elderly patients by 

healthcare professionals is effective in reducing and preventing negative outcomes that might develop 

pre-operatively. As a result of this literature review, it was determined that the number of studies 

conducted in our country is limited. Increasing the number of studies to be conducted in this regard 

will contribute to the literature. 
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Bu çalışmada, yoğun bakım ve servislerde çalışan hemşirelerin mizah tarzlarını belirlemek 

amaçlanmıştır. 

Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 238 hemşire ile 30 

Ağustos-8 Eylül 2017 tarihlerinde yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü, G Power güç analizi yöntemi ile 

etki büyüklüğü 0,3 , α=0,05, güç 0,95 belirlenerek, iki yönlü hipoteze göre en az 134 hemşire olarak 

hesaplanmıştır. Veriler “Hemşire Tanıtım Formu” ve “Mizah Tarzları Ölçeği” ile 28 Ağustos-5 Eylül 

2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Ölçek 32 maddeden oluşan, 7’li likert tipinde bir ölçektir. Her bir 

alt boyuttan 7-56 arası puan alınabilmektedir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde SPSS 21.0 

programı kullanılmıştır. Analizde tanımlayıcı istatistikler ile bağımsız gruplarda t testi uygulanmıştır.  

Hemşirelerin %89,1’i kadın, %58,4’ü bekar, %65,5’i lisans mezunu, %88,7’si klinik hemşiresi, 

%50,4’ü serviste çalıştığını, %86,6’sı mesleğinin hemşirelik olduğunu ve %74,8’i mesleği isteyerek 

seçtiğini bildirmiştir. Hemşirelerin yaş ortalaması 27,69±6,31, meslekte çalışma süreleri 69,91±68,79 

ay, şimdiki kliniklerinde çalışma süreleri ise 36,85±37,48 olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin %87,4’ü 

kendilerini güleryüzlü olarak tanımlarken, %85,3’ü yakınları tarafından güleryüzlü olarak 

tanımlandığını belirtmiştir. Hemşirelerin %3,8’i şaka yapmadığını ve %2,9’u şakadan hoşlanmadığını 

ifade etmiştir. Hemşirelerin %39,1’i günlük hayatta sıklıkla espiri yaptıklarını, %42,4’ü gün içinde 

bazen neşeli olaylarla karşılaştıklarını, %42,9’u gün içindeki olayların sıklıkla espirili yönünü 

gördüklerini ve %63,4’ü hemşirelik mesleğinin bu özelliklerde değişikliğe neden olmadığını 

bildirmişlerdir. Hemşirelerin, %94,5’i espirili insanlarla ilgili “Eğlenceli insanlardır, keşke onlar gibi 

olabilsem.” ifadesini kullanmıştır. Mizah Tarzları Ölçeği’nin olumlu-uyumlu alt boyutu olan 

“Katılımcı Mizah Puan Ortalaması” servis ve yoğun bakım üniteleri için sırasıyla 40,90±7,29; 

40,23±8,02, “Kendini Geliştirici Mizah Puan Ortalaması” 34,56±8,10; 34,81±8,43; olumsuz-uyumsuz 

alt boyutu olan “Saldırgan Mizah Puan Ortalaması” 21,6±6,85; 22,00±6,96, “Kendini Yıkıcı Mizah 

Puan Ortalaması” 26,37±7,48; 27,68±7,82 olarak bulunmuştur. Yoğun bakım üniteleri ve servislerde 

çalışan hemşirelerin mizah tarzları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05).  

Hemşirelerin servis ya da yoğun bakım ünitelerinde çalışma durumlarına göre mizah tarzları 

puanlarında istatistiksel olarak değişiklik olmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin uyumlu-olumlu mizahı 

daha fazla kullandıkları ancak uyumsuz-olumsuz mizahı da kullandıkları sonucu ortaya çıkmıştır. 

Hemşirelerin olumlu mizah tarzlarını kullanması hem çalışanlar için hem de hastalar ve yakınları için 

önemlidir. Ancak olumsuz-uyumsuz mizah tarzını kullanan hemşirelerin de olumlu-uyumlu mizah 

tarzını geliştirmeleri konusunda destekleyici çalışmaların yapılması önerilebilir.  
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In this study, it was aimed to determine the humor styles of nurses working in intensive care and 

services.The study was conducted with 238 nurses at Adnan Menderes University Practice and 

Research Hospital between August 30 and September 8, 2017. The size of the sample was calculated 

as 134 nurses according to the bi-directional hypothesis by determining the effect size 0.3, α = 0,05, 

power 0,95 by G power power analysis method. The data were collected between August 28 and 

September 5, 2017 with the "Nurse Promotion Form" and the "Humor Styles Scale". The scale is a 

measure of the likert type of 7 with 32 items. Each sub-dimension score is between 7-56. SPSS 21.0 

program was used for the statistical analysis of the data. Descriptive statistics were used in the analysis 

and t test was used in independent groups.89.1% of the nurses were female, 58.4% were single, 65.5% 

were bachelor graduates, 88.7% were clinical nurses, 50.4% were working in service, 86.6% that his 

occupation was nursing and 74.8% of the nurses reported that they had chosen the profession 

voluntarily. The mean age of the nurses was 27.69 ± 6.31, the duration of vocational training was 

69.91 ± 68.79 months, and the current working duration of the nurses were 36.85± 37.48. While 

87.4% of the nurses defined themselves as friendly, 85.3% stated that they were defined as friendly by 

their relatives. 3.8% of the nurses said that they did not joke and 2.9% did not like jokes. 39.1% of the 

nurses reported that they frequently make jokes in daily life, 42.4% of them see sometimes cheerful 

events during the day, 42.9% of them see frequently joyful events in the day and 63.4% of the nurses 

reported that nursing profession did not cause any changes in these characteristics. 94.5% of the nurses 

used the expression about humorous people "They are funny people; I wish I could be like them". The 

Positive-harmonious Sub-dimension of the Humor Styles Scale for service and intensive care units for 

"Participatory Humor Score Average was found respectively 40.90±7.29; 40.23±8.02, for "Self 

Improvement Humor Score Average" 34.56±8.10; 34.81±8.43, negative-incompatible sub-dimension 

for "Aggressive Humor Score Average" 21.6±6.85; 22.00±6.96, for "Self Destructive Humor Score 

Average" 26.37±7.48; 27.68±7.82. There was no statistically significant difference between the mean 

score of humor styles of nurses working in intensive care units and services (p> 0,05).  It was 

determined that the scores of humor styles did not change statistically according to working places of 

nurses in service or intensive care units. The result is that nurses use more positive-harmonious humor 

but also use negative-incompatible humor. Nurses' use of positive humor styles is important for both 

employees and patients and their relatives. However, nurses who use the negative-  incompatible 

humor style may also be encouraged to undertake supportive efforts to improve the positive- 

harmonious humor style. 
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Kuşak kavramı ilk defa Alman sosyolog Karl Mannheim tarafından “Kuşaklar Sorunu” isimli 

makalede ortaya atılmıştır. Mannheim bireyin ait olduğu kuşağı sosyal konumu gibi soyut bir sınıfa 

benzetmiştir. Bu doğrultuda ortak bir zaman diliminde yaşayıp, ortak yaşam deneyimlerine sahip 

olmak, bireyleri o kuşağın bir üyesi yapar ve diğer kuşakların üyelerinden farklılaştırır (Mannheim, 

1952). Türk Dil Kurumu kuşak kavramını; yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, 

dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin 

topluluğu olarak tanımlamaktadır (http://tdkterim.gov.tr/bts/). Bu doğrultuda, sesiz kuşak ve bebek 

patlaması kuşağı üyeleri ekonomik ve fiziki güvenliği kapsayan “materyalist” değerlere önem 

verirken, genç kuşaklar, özellikle Y kuşağından itibaren, özerklik, anlamlılık, kendini ifade edebilmeyi 

kapsayan “post-materyalist” değerlere önem vermektedir. Ülkemizde de yapılan çalışmalarda, 

kuşaklararası değer değişiminin olduğu, muhafazakarlığın yerini özerkliğe bıraktığı görülmektedir 

(Morsümbül, 2014). 

Günümüzde iş yaşamında genelde 3 kuşak birlikte çalışmaktadır. İnsan ömrünün uzamasıyla, 

yakın gelecekte bu sayının 4’e ve hatta 5’e çıkması beklenmektedir. Öte yandan teknolojideki hızlı 

değişimin hayatımıza etkilerinin, kuşaklararası geçiş sürelerinin kısalmasına, 20-25 yıldan 10-15 yıla 

düşmesine neden olabileceği ileri sürülmektedir. Bu durum kuşak çalışmalarının önemini 

arttırmaktadır. Kuşaklara dair çalışmaların odağı genelde kuşak çatışmalarına ve çatışma çözüm 

yöntemlerine dayanmaktadır. Ancak, günümüzde bu çalışmaların odağının farklı kuşaklar arasındaki 

çatışmalardan ziyade, farklı kuşakların birbirini nasıl besleyebileceğine kayması gerekmektedir. Kuşak 

farklılıklarının sıkıntı değil, zenginlik kaynağı olarak algılanması hem kurumların hem de bireylerin 

faydasınadır. Kuşkusuz, bunun mümkün olabilmesi için kuşakların özelliklerinin, beklentilerinin ve 

kuşaklarla iletişimde nasıl bir dilin kullanılması gereğinin, farklı kuşak mensuplarınca anlaşılması 

gerekmektedir. Aşağıda, bebek patlaması, X kuşağı ve Y kuşağına dair temel özellikler 

özetlenmektedir. 

Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964): 

 Kapitalizmin bu kadar hayatımıza girmediği, kapalı ekonomi dönemi, dolayısıyla rekabet az. 

 Türkiye’de 1000 kişiye 18 telefon, 4 otomobil düşüyor. 

 9 üniversite var, üniversite sınavı yok! 1960’larda her yıl 3000 üniversite mezunu iş 

piyasasına çıkıyor, çok değerliler! 

 Güçlü bir iş ahlakına sahiptirler; ekip üyeliği, bağlılık, saygı görme, başarı sonrası takdir 

edilme çok önemlidir. 

 Uzmanlıktan etkilenirler, daha rasyoneldirler. Bir konuda ikna etmek için uzman görüşüne 

başvurduk, uzmanlar bunu diyor kalıpları kullanılabilir. 

 Çalışkanlığı işte geçirilen saatlerle ölçerler. Erken gelip, geç çıkmak başarının anahtarıdır. 

 Bebek patlaması kuşağı hemşirelerinin iş sloganı aşktır. İşlerini büyük bir meslek aşkıyla 

yaparlar. Otoriteye ve kurumlarına karşı sadık ve saygılıdır (Hu ve ark, 2004). 

 

X kuşağı: (1965-1980) 

 Ebeveynlerinden sıklıkla duydukları söz: sen de çalış, sen de yap! 
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 Kadının iş gücüne katılmasıyla, boşanma oranlarının arttığı, tek ebeveynli dönemi yaşıyorlar. 

Kendi ebeveynlikleri ise “helikopter” ebeveynlik. 

 Evde anne de çalıştığından, okuldan boş bir eve gelen çocuklar. Boyunlarında anahtar taşıyan 

kuşak! 

 Önceki kuşaklara göre aile içinde daha fazla söz hakkı oluş, kendini, fikirlerini ifade etmeyi ve 

sorumluluk almayı erken yaşta öğrenmiş. 

 Sonuç odaklı, rekabetçi, fark yaratmak istiyor. Ancak risk alma eğilimi daha düşük, örneğin Y 

kuşağının iş bulmadan işten ayrılma davranışına bir türlü anlam veremiyorlar.  

 Deneyime çok önem veriyor. Daha önce bu işi yapmış mı? 

 X kuşağı hemşirelerinin hayat sloganı güçtür. Zorluklardan yılmayan hatta daha çok motive 

olan, hedef odaklı, iyimser ve kendine güvenen bireylerdir (Hu ve ark, 2004). 

 Bir önceki kuşak olan bebek patlaması kuşağı, X kuşağı hemşireleri bencillik, bağlılıktan 

yoksun olma ve kibirli olarak tanımlamaktadır! (Santos ve Cox, 2000) 

Y Kuşağı (1981-2000) 

 Türkiye’de nüfusun %35’inden fazlası Y kuşağı 

 Çalışan anne konsepti onlara da yabancı değil. Ancak aileler düzeni kurup, çocuğu yalnız 

bırakmayacak şekilde ayarlama yapabilmekte daha başarılı. Okula bırakılıp alınmaları, özel 

kurs ve dersleri hep planlı (Weston, 2006). 

 Y bugüne kadar dünyadaki en korunmuş kuşak! 

 En çok kendi kuşağını, akranlarını referans alıyor davranışlarında.  

 Önemli olan DENEYİMLEMEK! Deneyimi paylaşabilmek çok önemli. Ürünler, okul, hatta iş 

hayatı deneyimin bir parçası. Bu nedenle farklılaşmayı değil, akran kalabalığının bir parçası 

olmayı seçiyorlar. 

 Teknoloji hayatın ayrılmaz bir parçası, deneyimin parçası..  

 Otoriteye saygısız değiller ama sadece otorite olduğu için de saygı göstermeye razı değiller. 

“Neden?” kuşağın kilit sorusu. Açıklama istiyorlar. 

 Geri bildirimi ve özellikle de övgüyü sever ve beklerler.  

 Kararlara katılım onlar için çok önemlidir. Kendilerini gerçekleştirebileceklerini düşündükleri 

fırsatlarda çok heyecanlanırlar. İç girişimcilik kavramı da bu kuşakla birlikte çok popüler 

olmuştur. 

 Y kuşağı hemşireleri takımlar halinde çalışmayı tercih ederler, işlerinin anlamlı olmasını ve 

bir amaca katkıda bulunduklarını görmek isterler. Olumlu bir atmosfer, iyi takım arkadaşları, 

görevlerde çeşitlilik, esnek çalışma saatleri gibi beklentileri vardır. İş ve özel yaşam dengesi 

önemlidir. 

Yukarıda belirtilen özellikleri ve farklı kuşakların farklı beklentilerini anlamak, daha önemlisi 

bunlara cevap verebilecek çalışma ortamları oluşturmak öncelikle yöneticilerin sorumluluğundadır. 

2012 yılında tamamlanan bir yüksek lisans tezinde, Y kuşağı hemşirelerinin X ve bebek patlaması 

kuşaklarından istatistiksel olarak anlamlı derece düşük iş doyumuna ve yüksek işten ve meslekten 

ayrılma niyetine sahip olduğu ortaya konulmuştur (Bezirci, 2012). Diğer bir deyişle, kuşaklar arası 

farklılıklar anlaşılmadan ve yeni kuşağın insan kaynakları yönetimine dair beklentileri karşılanmadan, 

iş doyumu düşüklüğü ve işten ayrılmaların getirdiği problemlerin önüne geçilemez. Ayrıca, kuşaklar 

arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi sadece yöneticilerin değil, her kamede ve sektörden 

çalışanların yararınadır. Bu nedenle, eğitimde kuşak farklılıkları, kullanılması gereken dil ve geleceğin 

çalışma ortamları üzerinde durulacak ve sağlık sektöründen ve hemşirelik mesleğinden kuşak 

çalışmalarının sonuçları paylaşılacaktır. 
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Talent Management 

 Talent management is an organization's commitment to recruit, retain, and develop the most 

talented and superior employees available in the job market. 

 

 Human Resources Department is so crucial in talent management activities. 

 

 Talent management process is a very important tool for achieving the strategic goals of the 

organization. 

 Various research show that the most important resource of a successful organization is the 

TALENTED EMPLOYEES. 

 

 9 Steps For a Successful Talent Management Process 

o Support of the all managers in the organization 

o Existing performance 

o The analysis of present and future key positions 

o Practice 

o Communication and Feedback 

o Empowerment, Reward systems and promotion 

o Controlling 

o New direction 

Emotional Labor 

 Emotional labour For Arlie Hochschild (The Managed Heart, 1983): This is the work done 

with feelings, as part of paid employment. People in many of the personal service 

occupations—such as nurses, airline stewardesses, waitresses, bartenders, and such like—are 

paid to ‘sell their emotions’. Emotions here can become a commodity. Arguably, more and 

more work in the Western world is of this type, particularly in those occupations dominated by 

women. 

 Costumer=Audiance; Employee=Actor; Organization=Stage 

 Surface Acting 

 Deep Acting 

 Natural Acting (Person-Job Fit; Person-Organization Fit) 

 Demographic Variables Which Effect Emotioal Labor 

o Gender 

o Age 

o Income 

o Marital status 

o Tenure 

 Negative Effects of Emotional Labour 

o Stress 

o Low job satisfaction 

o Burnout 

o İş doyumunda düşüş 

o Collapsing 

o Anxiety 

o Low self-trust 

o Anger 
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UYGULAMALI YARA VE STOMA BAKIMINDA GÜNCEL 

YAKLAŞIMLAR 
 

STOMA BAKIMINDA SON GELİŞMELER 
 

Öğr Gör. Dr. ET/WOCN Deniz HARPUTLU 

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

 

Stoma ameliyatı ile hastaların çoğu yeni hayatlarına uyum süreci yaşamaya başlar. Sürecin 

sağlıkla kısa zamanda tamamlanabilmesi ameliyat öncesi ve sonrası dönemde mevcut hemşirelik 

bakımının yanı sıra stoma ve yara bakım hemşirelerinin desteğini gerektirir. 

Ameliyat Oncesi Donem Hemşirelik Bakımı 

Stoma ameliyatı öncesi verilecek hemşirelik bakımı hasta eğitimi ve stoma bölgesinin 

işaretlenmesini olmak üzere iki bölümdür. 

Hasta Eğitimi 

Ameliyat öncesi hasta eğitimi, cerrahi sonrası kaygı, anksiyete ve ağrı duzeylerinin yanı sıra 

kullanılan analjezik miktarının, normal aktivitelere dönüş suresinin azaltılmasını sağlamaktadır. 

Ayrıca hastanın ameliyat sonrası dönemde stomaya uyumu ve bakımına katılımının sağlanması 

acısından da oldukca etkilidir. Ameliyatı öncesinde hastanın stoma ve yara bakım hemşiresi tarafından 

değerlendirilmesi önemlidir. Bu sayede hastaya verilecek eğitimin içerik ve yöntemi belirlenir. 

Stoma Bölgesinin İşaretlenmesi 

Stomaya uyumun ilk basamağı stomanın açılacağı bölgenin cerrahi öncesinde işaretlenmesidir. 

Böylece, ameliyat sonrası dönemde görülebilecek stomal ve peristomal komplikasyon oranları azalır 

ve yaşam kalitesinde artış sağlanır. Bu nedenle, tüm hastalarda stoma bolgesi ameliyat öncesinde 

konusunda uzman ve deneyimli hemşireler tarafından işaretlenmelidir. 

 Stoma bölgesinin işaretlenmesi belirli basamaklardan oluşur: 

- Stoma bölgesinin işaretlenmesi icin gerekli olan malzemeler (işaretleme kalemi, işaretleme diskleri 

veya standart boy bir adaptor, transparan film ortu) hazırlanır. 

- Hastaya stoma bölgesi işaretleme süreci hakkında bilgi verilir. 

- Hasta sırt üstü düz yatar pozisyona getirildikten sonra karın bölgesi umblikus orta nokta olacak 

şekilde, sağ alt, sağ üst, sol alt ve sol üst olmak üzere dört kadrana ayrılır. 

- Daha sonra hasta sandalyeye oturtulur. Yatarken secilmiş olan stoma bölgesi deri kıvrımları altında 

kalmışsa başka bir bölge secilmelidir. 

- Son olarak hasta ayakta tekrar değerlendirilir. 

- Otururken ve ayakta hastanın seçilen bölgeyi görüp göremediği dikkatle değerlendirilmelidir. 

- Bölge belirlendikten sonra hasta sırt üstü yatırılarak öksürmesi istenir ve seçilen bölgenin rektus kası 

icinde olduğu kontrol edilir. 

- En uygun bölge seçildikten sonra cerrahi işaretleme kalemle belirginleştirilir ve işaretlenen bölge 

transparan film örtu ile kapatılır. 

Ameliyat Sonrası Dönemde Hemşirelik Bakımı 

Bu dönemde mevcut hemşirelik bakımının yanı sıra stomanın değerlendirilmesi, stoma bakımı 

ve hasta eğitimi yapılmalıdır 

Stoma Bakımı 

Stoma bakımı, birbirini takip eden aşağıdaki adımlara göre yapılmalıdır:  

1. İlk olarak bakımda kullanılacak olan torba, adaptör, makas, stoma ölçüm cetveli, stomayı 

temizlemek icin mendil veya gazlı bez, çöp poşeti, eldiven, pasta gibi malzemeler hazırlanır. Gerekli 

ise deri bariyeri, stoma pudrası ve yapışkan kaldırıcı mendil ya da sprey de bulundurulur. 
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2. Hastanın derisinde takılı olan adaptör yukarıdan aşağıya doğru yavaşca çekilerek deriden ayrılır ve 

çöp poşetine atılır. 

3. Stoma çevresi ılık suyla ıslatılmış gazlı bez ile silinir, kurulanır ve gerekli ise deride bulunan tüyler 

kesilir. 

4. Stoma ve peristomal deri değerlendirilir. Kanama, mukokutanoz ayrılma, deri değişiklikleri 

gözlenir. Bu arada, temizleme esnasında hafif, bastırmakla duran kanamalar normaldir. 

5. Stoma capı stoma cetveli yardımıyla ölçülür. Uygun olan ölçü, torbanın kenarı ile stoma arasında 2 

mm boşluk olmasıdır. 

6. Ölçülen stoma çapına göre adaptör makas yardımıyla kesilir. 

7. Kesilen adaptörün yapışkan kısmındaki kağıt çıkartılır ve iç kısmına diş macunu kıvamında “pasta” 

sürülür. Pasta, stoma ile torba arasında bariyer oluşturarak dışkı veya idrarın deriye bulaşmasını ve 

sızıntıyı önler, böylelikle stoma etrafındaki deri korunur. 

8. Adaptöre uygun olan stoma torbası bir noktadan başlanarak dairevi hareketle adaptöre yerleştirilir. 

9. Torba yerleştirildikten sonra torbanın altı kapatılır. 

10. Son olarak, torba hafifce geri çekilerek adaptöre iyice yerleşip yerleşmediği kontrol edilir. 
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Yara mı? Yara sı mı var? Nerede? İyi, iyi kabuk kabuk bağlamış,gibi deyimler ile aslında yara yı ne 

kadar çok basite indirgediğimizi/indirgendiğini görürüz. ‘’Bir pansuman yapılsın’’ denilip geçer. Yara 

çoğu zaman ikincil bir problem olarak görüldüğünden yaranın aslında bireyin ve ona bakan kişilerin 

yaşam kalitelerini ne kadar olumsuz etkileyebileceği göz arda edilir.   

Birey ölüm kalım savaşı verirken, kim kalçasındaki deliği düşünür ki?  

Sadece sırt üstü rahat nefes alan bireyin saatlerce o şekilde yatarken sırtında yaraların açılacağını kim 

düşünür ki? Altını bağladığı bezi çöpe atılacağı düşüncesiyle, bezin sebep olduğu pişiğin kocaman bir 

yaraya dönüşeceğini kim düşünür ki? 

Evdeki yatağa bağlı bireyin veya hastanın bu sıkıntıları göz arda edilirken, sağlık kuruluşlarında 

hemşirelerimiz bu bireylerin yaşadığı sıkıntıları ile başa çıkmak zorunda kalıyorlar ve maalesef bazen 

bunu ilkel yöntemler ile yapmaları zorlanıyor.   

Tarihe bakıldığında yara bakımında bir çok yönteme rastlayabiliriz. M.Ö. 1550 yılında Ebers 

papirüslerinde hint yağını yara ve yanıklarda kullanıldığı belirtiliyor. M.Ö. 460 yılında Hipokrat ise 

yaraya katran ile ilk antisepsiyi uygulayan hekim olmuştur. Yarada primer ve sekonder iyileşmeyi ilk 

defa Hipokrat tanımlamış ve Bal’ı kirli yaraların temizlenmesinde kullanmış.1537 yılında Ambroise 

Pare ise dokulara nazik davranmanın, yara temizliği ve nemli kapamanın önemini vurgulayıp yaralara 

gül yağı, yumurta sarısı sürerek yaraları iyileştirmiş. Kırım savaşında (1853-1856) ise modern 

hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale hasta bakımında çevre ve yara bakımı gibi konuların ne 

kadar önemli olduğunu vurgulamış. 

Bunları düşünen ve gören bilim adamları yara bakımının sadece gazlı bez ve merhemler den ibaret 

olamayacağını düşünüp kolları sıvayıp cilt ve cilt hücrelerin derinliğine inip doğru zamanda doğru 

müdahale için uygun pansuman örtüleri ve gereçleri tasarlamışlar. Yeni yöntemler geliştirmişler.  

Bu yeni yöntemler in sayesinde bazen bir ayak, bazen bir bacak, bazen bir hayat bile kuratarabiliyoruz. 

Önemli olan duyarlı ve doğru bir yaklaşım.  

Yarayı tanımlarken, patalojik bir nedenden dolayı ciltte oluşan hasardan bahsederiz.   

Peki yara yı tek başına mı değerlendirilir? Önce hasta değerlendirmeli. Cilt durumu, bakım ve hijyen 

eksikliği varmı? Hastaya pozisyon verirken, yatağını yaparken davranış hatalarından kaçınmalıyız. 

Hastanın kronik hastalıklarını göz önünde bulundurmalıyız. Diyabet, kalp, böbrek durumunu, ilaç 

alımını, beslenmesini, kan değerleri gibi bir çok faktörleri incelemeliyiz. 

Vücudumuzun en büyük organı olan cilt 1,5 – 2 m2 büyüklüğündedir. Cilt temas ve duyu organıdır. 

Çevre faktörlerinden korur ve bariyer oluşturur. Vücut ısısını dengeler. Imün sistem ve metabolizma 

için önemli yer alır.  Cildin yapısı üç tabakadan oluşur. Bunlar; Epidermis, Dermis ve Subkutan 

tabakasıdır.  

Epidermis, derinin en dış tabakasıdır ve çoğunlukla keratinosit den oluşmaktadır. Damarsal yapılar 

içermez. Epidermiste keratinositler dışında Melanosit, Langerhans ve Merkel hücreleride 

bulunmaktadır. Epidermis kalınlığı ise yaşa ve bölgesine göre değişkenlik gösterir.  

Dermis, Epidermal tabakanın altında, cildin ikinci tabakasıdır. Dermiste hücre arası destek dokusu ve 

fibroblast hücreleri ile bunların arasında sinir, damar, lenfatik yapılar, ter ve yağ bezleri, tırnak ve kıl 

folllikülleri yer almaktadır. Epidermis ile karşılaştırıldığında, çok daha az sayıda hücre ve çok daha 
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fazla lif bulunmaktadır. Dermiste ana hücreler fibroblastlardır ve dermisin hücre dışı destek matriks 

dokusunu yapmaktadır. Bu matriks yapısı kolajen, elastin ve retiküler fiberlerden ouşmaktadır.  

Deri Altı Doku (Hypodermis), dernin en alt tabakasıdır. Liposit ismini verdiğimiz hücrelerden 

oluşmaktadır. Lipositler küçük bölmeler yapmakta bunlara panniculus denilmektedir. Endokrin 

görevleri androjenleri östrojene çevirmektedir. Leptin yaparlar bunlarda beyinde tokluk hissini 

sağlamaktadır. 

Cildi rakamlar ile incelediğimizde en yüksek oranı su olduğunu görürüz. Yaklaşık %65 oranı su iken, 

yağ oranı yaklaşık %13, protein oranı ise yaklaşık % 22 dir.  

Cilt bütünlüğü bozulduğunda akut veya kronik yara olarak karşımıza çıkar. Akut yaralar da mekanik 

yaralanma, laserasyon, kesici delici alet yaralanması, yanık gibi sonuçlar ile karşımıza çıkar. İyileşme 

süreci ise ortalama 3-6 hafta arası değişirklik gösterir. Kronik yara yı, doğru yaklaşıma rağmen 6-8 

haftada iyileşme göstermeyen yaralar olarak tanımlarız.  

Kronik yaralar çoğunlukla bası yarası, diyabetik ayak ülseri ve bacak ülseri olarak karşımıza çıkar.  

Yaraların iyileşmesini etkileyen faktörler ise sistematik ve lokal olarak ikiye ayrılır. Sistematik 

faktörlerde yaş, beslenme, ilaç alımı, kronik hastalıklar gibi etkenler rol oynarken, lokal faktörlerde 

yaranın içinde yabancı cisimin varlığı, yaranın lokasyonu, hematom, enfeksiyon gibi etkenler rol alır.  

Sahada en çok karşımıza çıkan kronik yaraları değerlendirelim.  

Deri, kemik çıkıntılar da basınç ve / veya makaslama ve sürtünme ile oluşan doku hasarına bası yarası 

denir. Bası yarasının oluşum süresi ve derecesi maruz kadığı basıncın süresi ve yoğunluğu ile ilgilidir. 

Bası yarası bölgenin maruz kaldığı  eksternal basınç kapiller damarları kapanması, kanın hücreye 

ulaşımın durması ve hücreye oksijen ulaşamamsı ile oluşur. Oksijen alamayan hücre ölüme başar, 

buna nekroz doku denir. Nekrozun yayılmasına bağlı olarak basınç yarası oluşur. Basınç, sürtünme, 

makaslama, ısı ve nem ol©uşumunu etkileyen faktörlerdir. EPUAP 2014 bası yaralarını kategorilere 

göre sınıflandırmış. Kategori 1 de derinin eritemi ve kızarma mevcut. Kategori 2 de epidermis ve / 

veya dermis içeren cilt kayıpları söz konusu. Bül ve sıyrık, gibi. Kategori 3 de nekrotik dokular 

mevcut ve subkutan dokuya kadar kayıplar söz konusu. Kategori 4  ise 3’e benzer, doku nekrozu kas, 

kemik, destek dokularına kadar hasar vardır. Cepler ve tüneller görülür. Ayrıca sert nekrotik dokunun 

hakim olduğu yaraları evrelendirilemeyen yara ve hematom görülen bası bölgelerinde, örn. topuklarda, 

derin doku hasarı düşünülen yaralar diye sınıflandırılır. Bası yaasının temel tedavi prensipleri de 

etkilenen bölgeye kanlanmayı sağlayabilmek için basıyı azaltıcı ve dağıtıcı önlemler ve mobilizasyon 

söz konusu. Risk faktörlerini saptayıp bunları uzaklaştırmamız gerekir ve uygun bir yara bakımı 

yapılmalıdır. 

Diyabetili bir hastanın ayağında oluşan her türlü lezyon ‘Diyabetik ayak sendromu’olarak adlandırılır. 

Hastamız diyabet hastası ise, akut veya kronik bir ülserasyon var ise, diyabetik polinörpati ve/veya 

parallelinde perifer arteriyel tıkanıklık mevcut ise diyabetik ayak sendromundan bahsederiz. 

Komplikasyon olarak charcot ayak , gangren, amputasyon görülebilir. 

Dünya çapında Dünya Sağlık Örgütünün 2025 öngörüsü 330 milyon diyabet hastası yönündedir. 120 

milion diyabet hastasnın her 10uncu hasta var ve bunlardan her 10uncu kişinin bir diyabet ülseri var. 

Diyabet sebepli amputasyon lar ise %40-60 arası dır ve amputasyon sonra 5 yıllık ömür oranı %27 dir.  

Dünya nüfusun %5,1 i diyabetlidir. Her yıl 3,2 million doğrudan veya dolaylı olarak diyabet yüzünden 

ölüyor. Son yıllarda yapılan amputasyon lar anlamlı bir düşüş göstermemekte. 

Diyabetik ayak sendromunda temel tedavi prensiplerinde off-loading, enfeksiyon tedavisi ve 

revaskulizasyon yer almaktadır. Bunun yanı sıra yaranın iyileşmesini desteklemek için debridman ve 

uygun yara bakım ürününü kullanmak gerekir. 

Koruyucu olarak ayakların günlük gözlemlenmesi, ayakkabıların kontrolü, risk altındaki hastaların 

tespiti, hastalara, ailelerine ve sağlık personellerine eğitimin verilmesi önemlidir. Mantar oluşumun, 

ayak ve cilt bakımı ve ayaklardaki hastalıkların tedavisi de koruyucu yöntemler içinde yer almaktadır.  
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Kronik yaralardan en çok karşımıza çıkan bir diğer ülser çeşidi, bacak ülserleridir. Venöz, arteriyel 

veya ikisini bir arada gördüğümüz bacak ülserleri vardır.  

Venöz ülserler, venöz hipertansiyon ve bacak kas pompası yetmezliği sonucu gelişir. Venöz 

hipertansiyona sebep olan durum kapak yetmezliğidir ve çoğunlukla varisli venler ile birlikte görülür. 

Venöz ülserlerini Widmer veya CEAP sınıflandırmasıyla değerlendiririz. CEAP sınıflandırmasında C0 

herhangi venöz değişiklik göstermiyorken, C1 de yüzeyel varisler (süpürge görünümü) görülmekte. 

C2 de varikozit venler görünür, C3 de alt ekstremiteler de ödem görülür. C4 de ise ciltte değişiklikler 

söz konusudur. C5 de iyileşmiş bir venöz ülser vardır, C6 da ise aktif bir venöz ülser vardır. 

Venöz ülserin temel tedavi prensiplerin arasında kompresiyon tedavisi, ülserin temizlenmesi, stripping 

gibi cerrahi müdahaleler ve sistematik ilaç tedavisi vardır. Bunların yanı sıra fizik tedavi, ağrı 

yönetimi ve komplikasyonlara yönelik tedaviler de bulunmaktadır.  

Kompresiyon tedavisi, venöz refluxun hız kazanmasını, venöz kapak fonksiyonunun iyileştirilmesini, 

kas ven pompası desteklenmesini, bacaklardaki kan hacminin azalmasını, kılcal damarlarda tıkanıklığı 

azaltmasını, filtrasyonda azalma ve ödemin emilimi arttırmasını, lenfatik akışın güçlendirilmesini, 

dokuda protein parçalanmasını sağlar. Kompresiyon tedavisinde uygulanan basınç hafif, orta, yüksek 

ve çok yüksek olarak ayrılır. Trombofilebit profilaksisinde hafifi derece basınç (<20 mmHg) 

uygulanırken, CEAP sınıflandırmasına göre C3-C6 arası bacaklarda yüksek basınçlı kompresiyon 

uygulanmalıdır (<40-60 mmHg). Bu basınc kısa gergili kompresiyon bandajlar ile uygulanır.  

Yara yönetiminde sadece hangi tür yara ile uğraştığımız değil, altında yatan sebep önemlidir. Bunun la 

birlikte farklı konuları da göz önünde tutmamız gerekir.  

Başarılı bir yara yönetimi için bazı unsurlar vardır. Tanı, ayırıcı tanıyı koymak.  

Temel terapötik bir karar vermek, cerrahi, geleneksel, kombin bir tedavi gibi. 

Malnutrisyon durum değerlendirip, düzenlemek, gerekirse takviyeler sağlamak.  

Yaş ve genel sağlık durumunu göz önünde bulundurmak, mobilizasyon için gerekirse Fizyoterapi den 

destek almak. Yara iyileşmesini potansiyel engelleri tanımlamak (ilaç, bağımlılık, eşlik eden 

hastalıklar, v.s.) ve kayıt tutup mümkün ise yaranın resimleri ile dosyalamak. 

Yara iyileşme sürecinde bakıldığında her yaranın 3 dinamik ve karmaşık fazı olduğu görülür. 

Birbirinden farklı ancak birbiriyle kesişen aşamalardır. Bunlar:  

Enflamasyon, Granülasyon ve Epitelizasyon Fazlarıdır. 

Yara iyileşmesinin 3 aşamasını incelediğimizde: 

Eksudasyon/Enflamasyon fazında klinik olarak lokal enflamasyon ve eksudasyon fazladır. Kan 

koogilasyonu, doğal yara temizleme süreci, vücudun enfeksiyona karşı doğal savunması görülür. Bu 

aşamada pansuman örtüsü yara eksuda miktarını dengede tutarak, akıntıyı emer ve enfeksiyonlara 

karşı korumalıdır.  

Granülasyon fazında klinik olarak kırmızı doku kanlanır ve eksüdasyon azalır. Yara yüzeyi yeni 

oluşan granülasyon dokusu ile doldurulur. Bu aşamada pansuman örtüsü yara dan fazla olan eksudayı 

emerken yara yatağın kurumasını engellemeli. Mekanik travmadan ve enfeksiyondan korumalıdır. 

Epitelizasyon/Re-modeling fazında klinik olarak pembe ve ince epitel doku olarak görülür. Yeni 

oluşan eithelial doku yarayı kenarlarlardan örter. Bu aşamada pansuman örtüsü yaranın optimum nem 

seviyesini korumalı. Dış etkenlerden ve mekanik hasardan korumalı. Atravmatik bir pansuman 

değişimini sağlamalı.  

Yara iyileşme için ideal koşulları sağlamalı. Bunun için yara yatağı sürekli nemli kalarak vücudun 

kendi enzimlerini aktifleştirmeli. Enfeksiyon engellenmeli, granülosit ve diğer hücreler 

aktifleştirilerek patojen mikroorganizmalar kontrol altında tutulmalı. Proliferasyon dokunun sağlıklı 

oluşabilmesi için anjiogenez ve fibrogenez süreçleri desteklenmeli. Sinir uçları nemli kalarak ve 

gerekirse analjzikler ile ağrı yönetilmelidir.  

Yara yatağını hazırlarken TIME prensibiyle yara yı tanımlarız. Nekrotik dokuların debride ederek 

dokuyu yönetmeliyiz. Patojen mikroorganizma yükünü azaltmalıyız. Yara yatağındaki nemi dengede 
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tutmak için eksudasyonu yönetmeliyiz. Epitelizasyonun en iyi duruma getirebilmek için gerekli 

koşulları sağlamalıyız.  

Yara yatağın hazırlanmasında ilk basamak nekrotik dokuları uzaklaştımak olmalıdır.  Yarayı debride 

ederek yara yatağındaki bakteriyel yük azaltılır, enfeksiyon kontrolü sağlanır, enfeksiyonu önlenir, 

yara duvarının ve canlı dokunun görülebilmesine olanak verilir. .  

Hastanın ve yaranın durumuna göre en uygun debridman yöntemini seçmeliyiz. Cerrahi debridman en 

hızlı ve en etkin debridman çeşidi dir. Canlı doku kenarlarını da kapsayacak şekilde nekrotik doku 

kesilerek temizlenir.  

Ancak hastanın genel durumu veya aldığı ilaçlar bunu bazen mümkün kılmıyor. Bu tür durumlarda 

diğer debridman yöntemlerinden destek alınır. Otolitik, biyolojik, enzimatik veya mekanik debridman 

yöntemleri de vardır. 

Otolitik debridman, nemli bir ortam sağlayarak yaplan debridman çeşididir. Nemli yara koşulları ölü 

dokuların atılması için gerekli olan eksudaya ve enzimlere sahiptir. 

Hücre aktivitesinin sürdürülmesi için ısı ve nemli bir ortam yaratılır. Makrofajlar proteini parçalayarak 

debridmanı sağlar.  

Mekanik debridman, dışardan güç kullanarak nekrotik dokuların uzaklaştırmak için yapılan bir 

debridman çeşididir. Mekanik debridman petleri veya yüksek basınçlı sıvı irrigasyonu mekanik 

debridman çeşidine girer. 

Son teknolojinin ile neredeyse ağrısız debridman yapan ve hemşirelerin de güvenli bir şekilde 

kullanabileceği monofilament lif yapıda ki mekanik debridman pedi dakikalar içinde debrisi, fibrinotik 

dokuyu yara yüzeyinden uzaklaştırır ve granülasyon dokusunun daha hızlı gelişimini sağlar. Ayrıca 

biyofilm var ise onuda pet yardımıyla temizlenip mikroorganizmaların liflere tutunup yaradan 

uzaklaşmasını sağlar. Bu teknoloji hem sağlık profesiyonellere zaman kazandırıp yaranın daha hızlı 

iyileşmesine olanak sağlar. Temiz yara iyileşebilen yaradır. Yara temiz olmalı.  

Enzimatik ajan nekrotik dokuya nüfuz ederek, nekrotik dokunun uzaklaştırılmasında proteolitik ve 

diğer eksojen enzimlerin kullanılmasına enzimatik debridman denir. Papain ya da kollejenaz içeren 

topikal ajanlar kullanılır. Enzimlerin uygulanması  sırasında enfeksiyon riskine dikkatli olunmalı.  

Biyolojik debridman, Lucilia sericata sineğinin larvalarıyla yapılan debridman yöntemidir. Larvalar 

tedavi süresince yarayı debride ve dezenfekte eder. Ağrılı bir tedavi yöntemidir. Larvalar yaraya 

nekroze materyali eriten tükrük enzimleri salgılar. 

16 saatlik 400-600 maggot, 24 saatte, 10-15 gr nekroze doku tüketebilir (10 maggot/cm2). Sağlıklı 

dokuya zarar vermezler. Sekresyonlar yara iyileşmesini hızlandıran fibroblast üretimini uyarır. Geniş 

damarlara ve iç organlara yakın yerleşimi olan yaralarda kullanılmamalı. Yumurta, soya fasulyesi ve 

protein alerjisi olan hastalarda kontredikedir. 

Debridma sonrasında ki yara yatağın durumuna göre yaranın bakımı için uygun bir pansuman örtüsü 

seçilmeli.  

Yara Örtü çeşitleri birincil ve ikincil örtü olarak ayırılır. Birincil örtü yara yatağına direkt temas eder. 

Bir kısmı yapışkanlı olabilir. Düz pet veya tampon şeklindedir.  

İkincil örtü ise birincil örtüyü tespit eden örtüdür. Yapışkanlı veya yapışkansız olabilir.  

En ideal yara örtüsünde bazı koşullar aranır. Örtü gaz değişimine izin verirken, mikroorganizmalara 

geçiş vermemeli ve su geçirmemeli. İkincil enfeksiyonlardan korumalı. En uygun şekilde eksudanın 

ve toksik bileşenlerin emilmesini ve yara yatağın nemli kalmasını sağlamalı. Yaranın termal ısısını 

korumalı. Yabancı maddelerin ve fibrinleri yaraya geri bırakmamalı. Atravmatik bir pansuman 

değişimi sağlamalı. Kullanıcı dostu olmalı. Kolay uygulanabilmeli. Kolay ulaşılabilir olmalı ve 

ekonomi sağlamalı. Hastanın ve bakan kimselerin yaşam kalitelerini artırmalı. 

Topikal yara tedavileri geleneksel, hidroaktif ve biyoaktif yara örtüleri diye sınıflandırılır.  

Geleneksel yara örtülerinde parafinli gazlı bezler var iken hidroaktif örtüleri yara doldurucular ve 

örtücüler diye tekrardan ikiye ayırıyorlar.  
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Aljinatlar, hidrofiberler, jel ve selülöz yara  örtüleri yara doldurucu olarak tanımlanırken, 

hidrokolloidler, film ve köpük örtüler yara örtücü olarak tanımlanır.  

Hidroaktif örtüler yara yatağını nemli tutan ve eksuda ile yara da aktivasyon gösteren örtülerdir.  

Sınıflandırmaları hammadde lerine göre yapıldığında: 

Aljinatlı Yara Örtüsü: 

Hidroaktif örtülerden aljinat grubu olan yara örtüleri hem yara doldurucu hem de yoğun eksudalı 

yaralarda kullanılır.  

Yüksek emme kapasitesi ve yumşak yapısı ile yarayı kolayca doldurur. Atravmatik bir pansuman 

değişimi sağlar. Örtünün içinde bulunan kalsiyum iyonları vücutta ki sodyum iyonları ile etkileşime 

girdiğinde yara örtüsü değişime uğrayıp jellimsi bir şekle dönüşür. Bu jel yapı mikroorganizmayı, 

bakteriyi ve ölü dokuları kendisine bağlar ve yara yatağına geri salınmasını engeller. Yara yatağı 

nemli kalır. Yoğun akıntılı, derin ve yüzeyel, eksudasyon veya granülasyon aşaması tüm kronik 

yaralarda kullanılabilir. Eksudanın miktarına göre pansuman değişim süresi 1(2)-7 gün arası olarak 

farklılıklar gösterebilir.  

Enfeksiyon ve yoğun eksudalı bir yarada gümüşlü aljinat yara örtüsü tercih edilebilir. Gümüş iyonları 

yaraya salınırken MRSA ve VRE gibi dirençli bakterileri de öldürür. Ölen bakteriler jele dönüşen yara 

örtüye bağlanır. 

Hidrobalans Yara Örtüsü: 

Biyoselüloz yapıda hidrobalans yara örtüsü poliheksanid biguanid içeriği ile 7 güne kadar yaraya 

antiseptik salınım yapar. Geniş antibakteriyel etkilidir. Özel temel yapısı yara yatağındaki nem 

dengesini sağlar. Serinlik hissi vererek hastanın ağrısını azaltır ve komforlu hissettirir. Atravmatik 

pansuman değişim olanağı verir.Hafif ve orta dereceli eksudalı, derin ve yüzeyel, tüm iyileşme fazında 

bulunan yaralarda kullanılabilir. Tüm kronik yaralarda, abrasyon, laserasyon, 2.ci derece yanık gibi 

akut yaralarda kullanılabilir. Yaranın ihtiyacı ve durumuna göre pansuman değişim süresi 1-7 gün 

arası olarak farklılıklar gösterebilir. 

Kollajen Yara Örtüsü: 

Katabolik ve anabolik süreçlerin dengesizleşmesinden kaynaklı iyileşmesi geçiken ve zor iyileşen 

yaralarda kollajen iyileşmeyi engeleyen faktörleri engeller ve iyileşme sürecini hızlandırır. Köpüklü 

yapısı sayesinde eksuda hızlı emilir. Büyüme faktörlerini korur. Taze granülasyon doku oluşumunda 

rol oynayan hücreleri destekler. Fiziksel hemostazı destekler. 100% dogal sığır kollajeni. Hafif ve orta 

dereceli eksudalı, temiz, derin ve yüzeyel, tüm iyileşme fazında bulunan yaralarda kullanılabilir. Tüm 

kronik yaralarda, cerrahi doku hasarı, 2.ci derece yanıkta kullanılabilir. Yaranın ihtiyacı ve durumuna 

göre pansuman değişim süresi 1-7 gün arası olarak farklılıklar gösterebilirç 

PU Köpük Yara Örtüsü: 

Yumşak ve esnek yapıda, kompresiyon altın da da eksudayı emer ve nem dengesini sağlar. Gaz 

değişimine izin verir, mikroorganizma ve sıvı geçirmez. Orta dereceli eksudalı, temiz, yüzeyel, tüm 

iyileşme fazında bulunan yaralarda kullanılabilir. Kenarı yapışkanlı ve yapışkansız olarak sunulur. 

Bası dağıtıcı olarak da kullanılabilir. Yaranın eksuda miktarına ve ihtiyacı göre pansuman değişim 

süresi (1) 2-7 gün arası olarak farklılıklar gösterebilir. 

Hidrokolloid Yara Örtüsü: 

İdeal nemli bir yara ortamı sağlar. Kolay uygulama, İnce ve kalın versiyonları var. Esnek. Su ve 

mikroorganizma geçirmez. Gaz geçirgen. Hafif ve orta dereceli eksudalı, temiz, yüzeyel, tüm iyileşme 

fazında bulunan yaralarda kullanılabilir. Hiperkolloidal ciltte kullanılabilir. Yaranın eksuda miktarına 

ve ihtiyacı göre pansuman değişim süresi 2-7 gün arası olarak farklılıklar gösterebilir. 

PU Film Yara Örtüsü: 

Yüksek nefes alabilen yapısı ile nemli bir yara ortamı sağlar, dış etkenlerden etkili korur. 

Mikroorganizma geçişini engeller. Şeffaf yapısı ile yaranın kolay gözlenmesini sağlar. Esnek ve 

elastik yapısı ile kolay uygulanır. Tere ve antiseptik solüsyonlara karşı dayanıklı. Hafif eksudalı, 
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temiz, yüzeyel, epitelizasyon fazındaki yaralarda kullanılabilir. Çeşitli kronik yaralarda, abrasyon, 

ameliyat sonrası, 2.ci derece yanık gibi akut yaralarda kullanılabilir. Yaranın eksuda miktarına ve 

ihtiyacına göre pansuman değişim süresi 1 (2) -7 gün arası olarak farklılıklar gösterebilir. 

Hidrojel – Hidrojel Yara Örtüsü: 

Şırınga içinde ve pet şeklinde sunulur. Otolitik debridman sürecini destekler. Kuru nekrotik dokuyu, 

ölü dokuları, fibrinlerin otolitik sürecinde kullanılır. Nem verir. Komfporlu uygulama. Kolayca 

yaranın gözlenmesi. Gel şeklindeki uygulamada film örtüler ile kombinasyonlar önerilir. Kuru ve hafif 

eksudalı, temiz, derin veya yüzeyel, tüm iyileşme fazında bulunan yaralarda kullanılabilir. Yaranın 

ihtiyacı ve durumuna göre pansuman değişim süresi 1-7 gün arası olarak farklılıklar gösterebilir. 

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte farklı geleneksel örtüler ve cihazlar da modern yara bakım tedavi 

yöntemlerine girdi. 

Geleneksel örtülerin içine gümüş ve karbon işleyerek kokulu yaralarda kullanım sağlandı. 

Lenf ödeminden maruz kalan hastaların çok akıntılı yaralarında ise daha az sıklıkla pansuman 

değişimini sağlayan süper emici poliakrilat içeren ve maserasyonu engelleyen örtüler tasarlandı.  

Bu örtülere rağmen bile yaranın akıntısı ile başa çıkamadığınız zaman da negatif basınç cihazlar dan 

destek alınır. Negativ basınç yara tedavisi akut ve kronik yaraların iyileşme sürecini destekleyen ve 

enfeksiyon ile savaşan lokal vakumlu bir sistemdir. Vakumun gücü yara ortamın da alt-atmosferik 

basınç yaratır. 

Klinikte bir çok yara yavaş iyileşip zor yönetilir. CNP (kontrollü negatif basınç) sistemi bu tür 

zorlukları yenmek için kullanılır. Örneğin çok eksudalı ve durağan yaralarda kullanılır. CNP 

eksudanın emilimi ile lokalize kan akımını artırır ve enfeksiyon riskini azaltır. Granülasyon 

dokusunun büyümesi ile birlikte yaranın derinliği ve genişliği de azalır. CNP sistemi pomba, toplama 

kabı, sünger ve bağlantı drenlerinden oluşur. Yaranın boyu ve derinliğine göre PU sünger kesilir ve 

yaraya yerleştirilir, film örtü ile tespit edilir. Drenaj tüpleri sisteme yerleştirilip pompaya bağlanır. 

Hekimin talmatı doğrultusunda 80-125 mm Hg basınç ile ya devamlı yada ara da negatif basınç 

vererek eksuda yaradan emilir.  

NBYT nin yararları sadece eksuda emilimi ve granülasyon dokusunun desteklenmesi olarak kalmıyor. 

Yara kenarların yakınlaştırıyor ve ödemi azaltıyor. Eksuda ile birlikte bakterileri yaradan uzaklaştırıp 

toplama kabına çekiyor. 

Temiz, kolonize, enfekte, kronik ve akut yaralarda, enflamasyon ve granülasyon aşaması yaralarda 

kullanılabilir. 

Malinite yaralarda, nekrotik dokularda, tedavi edilmeyen osteomiyelitlerde, koagılasyon 

dizfonksiyonlarında, 3.cü derece yanıklarda, kuru yara yatağında, periferik arteriyel hastalıklarda 

kullanılmamalıdır.  

Sonuç olarak her yara iyileşme fazın farklı bir niteliği var. Her niteliğe yönelik yaklaşım farklı olmalı. 

Önce ihtiyacı belirleyip ona yönelik bir yara bakım planı yapılmalı.  

Söz konusu insan ve onunla birlikte gelişen teknoloji insanın yaşam kalitesini artırdı. Bir çok 

hastalığın tedavi var artık. Yara bakımında da da bir çok yeni yöntemler gelişdi.   

Sadece hastanın değil ona bakan ailelerin ve sağlık profesiyonellerin de yaşam kaliteleri bunların 

sayesinde artıyor.  

Maalesef her sağlık kuruluşunda bu tür malzemeler olmadığı gibi, bir çok meslektaşım ve sağlık 

profesiyonelleri bu malzemelerin nasıl kullanılacağını da bilmiyorlar. Mevcut olan malzeme de ziyan 

oluyor.  

Hiç birimizin elinde bir sihirli değnek yok. Tek dokunuş ile herşeyi düzeltelim. Ama doğru anamnez 

ile doğru örtü kombinasyonları ile doğru bir yaklaşım ile her yara iyileşebilir.  

Bireyi bir bütün olarak ele alalım. Kronik hastalıkarını, beslenmesini, sosyokültürel durumun gibi 

faktörler de göz önünde tutalım. Sadece vücundaki o deliğe odaklanmayalım.  
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15 Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olan AORN 2017 Radyasyon Güvenliği rehberi AORN 

Rehberleri Danışma Kurulu tarafından onaylanmıştır. Rehberdeki politikalar ve prosedürler, 

uygulamadaki değişimleri yansıtmakta ve bu rehberin uygulanabilirlik derecesini belirtmektedir. 

Rehber, ameliyat veya diğer invaziv işlemlerin gerçekleştirilebileceği tüm alanlara uyarlanabilir.  

Bu rehberin amacı; hastaların ve sağlık personelinin perioperatif ortamda gerçekleştirilen terapötik, 

teşhis veya girişimsel işlemler sırasında iyonize radyasyona maruz kalmadan zarar görmelerini 

önlemeye yönelik rehberlik yapmaktır. Rehber ayrıca hastalar ve perioperatif ekip üyeleri dışında, 

brakiterapi (brakiterapi; kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi yani ışın tedavisi yöntemlerinden 

bir tanesidir) veya diğer radyoaktif terapötik uygulamalarda çalışan ekip üyeleri için de geçerlidir. 

Çalışmalar, iyonlaşan radyasyonun insan vücudu üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini 

göstermektedir. Bu nedenle hasta ve personel, iyonize radyasyonun güvensiz seviyedeki dozlarından 

korunmalıdır. Radyasyonun olumsuz etkileri, deterministik veya stokastik olarak sınıflandırılır. 

Deterministik ve skostatik sınıflandırma; radyasyonun vereceği hasarın  şiddeti, türü ve alınan doz ile 

ilişkilidir(yani, doz arttıkça hasar o kadar fazla olur). Radyasyonun deterministik etkileri (örneğin cilt 

eritemi, saç dökülmesi, katarakt oluşumu, infertilite, dolaşım hastalığı) maruz kaldıktan sonra çeşitli 

zamanlarda ortaya çıkar. Stokastik etkiler ise (örneğin kanser, genetik etkiler) maruz kaldıktan sonra 

herhangi bir zamanda ortaya çıksa da genellikle birkaç yıl sonrasını bulmaktadır. 

Rehberde, hastanın ve çalışan ekibin radyasyon dozuna maruz kalmasını etkileyen faktörler şu şekilde 

belirtilmektedir; 

 Hastanın pozisyonu 

 Görüntü büyütme 

 Floroskopi süresi 

 Işın açısının sürekliliği 

 Yüksek yoğunluklu modun kullanılması 

 Doz takibi 

 RX-ray ışın açısı  

 Radyasyon kaynağındaki teknik kusurlar 

Radyasyona maruz kalma;  

 birincil radyasyon,  

 sızıntı radyasyonu,  

 saçılım radyasyonu olmak üç farklı kaynaktan olmaktadır.  

Perioperatif ortamda personel için radyasyonun ana kaynağının çoğunlukla saçılım radyasyonu olduğu 

belirtilmektedir.  

Hastaların ve ekip üyelerinin radyasyondan korunması için;  

 radyasyon kaynağının yakınında harcanan zamanın en aza indirilmesi, 

 radyasyon kaynağından olan  mesafenin en üst seviyede tutulması,  
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 etkin koruyucuların  kullanılması,  

 kullanılan malzemelerin kirlilik yönünden kontrolünün  sağlanması ve 

 radyasyon güvenliği ile ilgili gerekli eğitim programlarına katılımın sağlanması gibi 

uygulamaları içermektedir. 

Rehberdeki öneriler kanıt temellidir.  Kanıt değerlendirmesi; MEDLINE, CINAH veri tabanları ve 

meta analizler için Coachrane veritabanı, sistematik incelemeler, randomize kontrollü ve randomize 

olmayan denemeler ve çalışmalar, olgu sunumları, mektuplar, incelemeler ve sistematik olmasada 

Scopus veritabanı araştırılarak yapılmıştır. Kanıt özet tablosuna http://www.aorn.org/evidencetablesh 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

Rehberdeki kanıta dayalı  olarak verilen öneriler şunlardır; 

1. Teşhis veya terapötik amaçla uygulanan radyasyona maruz kalma potansiyeli bulunan tüm tesis ve 

sağlık kuruluşları, bir radyasyon güvenlik programı oluşturmalıdır. 

2. Preoperatif ekip üyeleri, hastaların radyasyona maruz kalma düzeyini en aza indirgemek için 

önlemler almalıdır. 

3. Çalışanlarının  radyasyona maruz kalmaları en aza indirgenmelidir. 

4. Bilinen veya şüphe edilen bir gebelik durumu olan personelin mesleki radyasyon dozu; mevzuatta 

belirtilen şekilde sınırlanmalıdır. 

5. Koruyucu malzemeler tüm radyasyon kaynaklarında kullanılmalıdır (duvara monte ekran, 

malzemeye monte edilmiş veya hareketli koruyucular ve kişisel koruyucu cihazlar  dahil olmak 

üzere). 

6. Personel tarafından radyasyon izleme cihazlarının veya dozimetrelerin nasıl kullanılacağı, 

düzenlemeleri yapan kurumların belirttiği şekilde olmalıdır. 

7. Terapötik radyonükleidler ile çalışan personel ve terapötik radyonükleidleri alan hastalar için; 

zaman, mesafe ve koruyucular ile ilgili gerekli ilkeler, bakım veren personel tarafından takip 

edilmelidir. 

Radyasyon güvenliği programları kapsamında rehberde özellikle hastalar, personel ve gebe personel 

için gerekli eğitim programları içeriğinin neler olması gerektiği belirtilmiş olup, içeriğe yönelik 

yapılacak uygulamalar kanıta dayalı olarak açıklanmaktadır.  

Radyasyon güvenliği programı şunları kapsamalıdır; 

 Kullanılacak malzemelerin onaylı listesini (Mevzuat Gerekliliği), 

 Dokümantasyon ve kayıt tutma gerekliliklerini (Mevzuat Gerekliliği), 

 İyonlaştırıcı radyasyona gereksiz maruz kalmaya karşı hastaları ve personeli korumak için 

gerekli önlemlerin listesini (Mevzuat Gerekliliği), 

 Radyoaktif vücut sıvıları ve dokuların taşınması ve atılması için gerekli usulleri (Mevzuat 

Gerekliliği), ve 

 Radyasyon miktarını izleyen cihazların (örneğin, dozimetreler) kullanılması (Mevzuat 

Gerekliliği)  ile ilgili gereklilikleri. 

Ayrıca; 

 Malzemeleri satın alınması sırasındaki gerekli süreçleri ve gereklilikleri (Orta Düzey Kanıt), 

 Personelin eğitimi ve konuyla ilgili yeterlilik değerlendirmesi için gerekli şartları (Güçlü 

Kanıt),  

 Kalite güvencesi ve geliştirme programı (Sınırlı  Düzey Kanıt), 

 Koruyucu olarak kullanılan malzemeleri test etmek için gerekli usulleri ve test sıklığı, 

 Hasta eğitimi için gerekli şartları (Tavsiye), 

 Gerekli olduğunda, radyasyonla sterilizasyon için izlenecek prosedürleri (Tavsiye) de 

kapsamalıdır. 

Radyasyon güvenliğinde yer alması gereken ekip üyeleri;  
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 Radyasyon güvenlik görevlisi veya yönetim tarafından alternatif olarak belirlenmiş bir 

görevli,  

 Perioperatif hemşire,  

 Radyolog veya alternatif olarak yönetim tarafından belirlenmiş anestezi uzmanı,  

 Scrub personel,  

 Çevresel hizmetleri yürüten personel,  

 İlgili birimin yöneticileri,  

 İlgili disiplinlerden hekimler, ve  

 Mevcutsa bir tıbbi fizikçiyi içermektedir.  

Ekibin sorumlulukları; Potansiyel olarak radyasyona maruz kalan personelin rolleri ve 

sorumluluklarını ülkenin yönetmeliklerine uygun bir şekilde belirlemek, eğitimlerini sağlamak 

ve yetkinliklerini sağlamak, radyasyon güvenliği programını oluşturmak ve sürdürmektir. 

Ekibin diğer sorumlulukları ise, her tür radyolojik cihazı kullanacak teknik personelin gerekli 

niteliklerini belirlemek(Orta Düzey Kanıt), yeni radyoloji aletlerini seçmek ve 

değerlendirmek(Orta Düzey Kanıt), radyasyon dozunun izlenmesi için kullanılacak ölçüm 

birimini ve teknisyen için en üst radyasyon değerini belirlemektir(Orta Düzey Kanıt). 

Rehberde hasta güvenliğine yönelik olarak; radyasyon işlemi görmeyecek olan vücut 

bölümlerinin radyasyon alanının dışında bırakılması (Güçlü Kanıt), menopoza girmemiş tüm 

hastaların gebelik durumlarının değerlendirilmesi, hamilelik durumunda, fetüs ile radyasyon 

kaynağı arasına koruyucu yerleştirilmesi gibi hususlar belirtilmektedir. Perioperatif ekip üyesi 

(örneğin radyasyon teknisyeni, hemşire); hastanın aldığı radyasyon dozunu takip etmelidir ve 

en yüksek doz değerine ulaşıldığında teknisyene bilgi vermelidir[ Orta Düzey Kanıt]. Hastanın 

tiroid, yumurtalık,  testis(örn., gonadlar) ve göğüsleri üzerine koruyucuların (örn., kurşun veya 

kurşun eşdeğeri) kullanımı ve yerleştirilmesi konusunda işbirliği yapmalıdır[Orta Düzey 

Kanıt]. Floroskopik işlemler sırasında hasta mümkün olduğunca floroskopi ünitesinin 

görüntüyü yoğunlaştırıcı tarafından ve ünitenin tüp tarafından uzak tutulmalıdır[ Orta Düzey 

Kanıt]. Hasta ve radyasyon kaynağı arasına koruyucu yerleştirilmeli, ancak koruyucu, x-ışını 

tüpünden kaynaklanan ışın yolu içinde olmamalıdır[Sınırlı Düzey Kanıt]. Tepe değerler, 

yalnızca floroskopi zamanı olarak kaydedilmemeli, floroskopi ünitesi tarafından kaydedilen 

değerler de kullanılarak ifade edilmelidir[ Orta Düzey Kanıt]. Ameliyatı sırasında radyolojik 

görüntüleme kullanılan hastanın taburculuğundan sorumlu perioperatif  hemşire, eğer hasta 

yatarak tedavi görüyorsa yatağına götürülmesi için gerekli prosedürler için eğitim ihtiyacını 

belirlemelidir. Hastanın nasıl takip edileceğini belirlenme için hekim ile işbirliği halinde 

olmalıdır[ Orta Düzey Kanıt]. 

Hastaya verilecek eğitim konuları: 

 Radyasyona aşırı maruz kalma belirtilerinin ve semptomların (örn., gastrointestinal 

semptomlar, radyasyon yanıkları, potansiyel saç dökülmesi) neler olduğu, 

 Belirti ve semptomların potansiyel olarak ortaya çıkabileceği zamanın neler olduğu, 

 Hastanın kendi durumunu işlemi yapan hekim ile takip etmesinin önemi [ Orta Düzey Kanıt] 

dir. 

    Rehberde personel güvenliğine yönelik olarak; meslekte radyasyona maruz kalmanın en az seviyeye 

indirilmesi gerektiği önerilmektedir.  

Radyasyona maruz kalan personele yönelik güvenlik önlemleri; 

 zaman,  

 mesafe, ve  

 korunma başlıkları altında ele alınmaktadır.  
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Birçok çalışma, ameliyathane veya girişimsel radyolojide çalışan personelin farklı radyasyon 

seviyelerine maruz kaldıklarını işaret etmektedir. Ancak bu çalışmaların çoğunun teknisyene ve 

genellikle de hekime odaklandığı, odada çalışan diğer personelin sıklıkla çalışma verilerinin dışında 

bırakıldığı belirtilmektedir.  

Radyasyon dozu, radyasyon kaynağı ile teknisyen arasındaki mesafenin karesi arttıkça azalmaktadır. 

Bu ilke, ters kare kanunu olarak da bilinmektedir. Bu nedenle ekip üyeleri, radyasyon kaynağından 

mümkün olan en uzak mesafeyi korumalı ve kaynağa yakın olarak geçirilen süreyi sınırlandırmalıdır[ 

Orta Düzey Kanıt]. Birçok ulusal mevzuat ve yerel yönetmelikler, oda içindeki tüm personelin 

mutlaka bir çeşit koruyucu kullanması gerektiğini belirtmektedir. Personelin mümkünse radyasyon 

kaynağından en az bir metre uzak kalması önerilmektedir. Radyasyon teknisyeni, kaynağı aktive 

etmeden önce, tedavi odasında bulunan tüm personeli uyarmalıdır. Personel, prosedürler izin 

verdiğinde, fluoroskopi ünitesinin görüntü yoğunlaştırıcı tarafında durmalıdır [Orta Düzey Kanıt]. 

Araştırmacılar, görüntü yoğunlaştırıcı ile aynı yönde durmanın, dörtte beş faktörle alınan radyasyon 

dozunu azalttığı sonucuna varmışlardır. Hastayı elle tutmak doğrudan maruz kalma riskini artırır. Bu 

nedenle radyasyona maruz kalma sırasında hastanın pozisyonunu korumak için; traksiyon aletleri, 

kaydırıcılar, kum torbaları gibi malzemeler kullanılmalıdır. Filmleri sabitlemek için ise, kaset 

tutucuların kullanılması gerektiği belirtilmektedir[ Orta Düzey Kanıt]. İşlem sırasında ameliyathane 

dışına çıkmaya gerek yoktur. 

Gebe personelin güvenliğine yönelik öneri; bilinen veya şüphe edilen gebelik durumu olan personelin 

mesleki radyasyon dozunun, ulusal ve yerel yönetmeliklerde belirtilen şekilde olması gerektiğidir. 

Gebe personel standart radyasyon koruma tekniklerine uymalıdır.  Gebelik durumunu radyasyon 

güvenlik görevlisine bildirmeli ve radyasyona maruz kalacağı zaman bel bölgesinde radyasyon dozunu 

izleyen cihazlar kullanmalıdır. Perioperatif hemşire menopoza girmemiş tüm hastaların gebelik 

durumlarını değerlendirmelidir [Orta Düzey Kanıt].  

Gebe olabileceğini söyleyen hasta, hemşire tarafından derhal sorumlu hekime bildirilmelidir [Orta 

Düzey Kanıt]. Radyasyon koruyucuların yeterli olmadığı durumlarda kurşun kalkanı, fetüs ile 

radyasyon kaynağı arasına yerleştirilmelidir[Orta Düzey Kanıt]. 

Radyasyon dozunun tüm gebelik süresi boyunca 0.5 rem'i geçmemesi gerektiği belirtilmektedir. Gebe 

kalma durumunun tahmin edildiği tarihin yazılı olarak resmi şekilde beyanı, gebe kişinin toplam doz 

limitinin başlangıç noktası olarak kullanılabilir[Orta Düzey Kanıt]. Gebe personelin doz ölçüm 

cihazları aylık olarak okunmalı, gebe personel standart radyasyondan korunma tekniklerini takip 

etmeli, gebeler için özel koruyucu, çift katmanlı önlük veya tüm abdominal bölgesini kapsayacak 

kadar geniş uzun bir koruyucu önlük giymelidir[Orta Düzey Kanıt]. 

Koruyucu cihazların faydaları, oluşabilecek zararlara kıyasla daha fazladır. Koruyucu cihazlar 

radyasyonun stokastik ve deterministik etkilerini önlenme açısından yararlıdır. Ancak ağır bir kurşun 

önlük giyilmesinin uzun bir süre ortopedik gerginlik yaratabilmesi gibi de zararlı olabilecek bir yönü 

bulunmaktadır. Binadaki duvarlar, pencereler, kabinler, kapılar, koruyucu hücreler gibi yapısal 

durumlar, genellikle 1 mm ila 3 mm arasında kurşun eşdeğerliliğine sahiptir. Ancak radyasyon 

kaynağı oda içinde sabit olacaksa, inşaat sırasında binanın yapısına dahil edilmesi gerekliliği 

belirtilmektedir(ör. hibrit ameliyathane, girişimsel radyoloji odası gibi) [Orta Düzey Kanıt]. Koruyucu 

cihazlar; sabit veya mobil koruyucular ve kişisel koruyucu araçlar şeklindedir. Koruyucu cihazlar, 

kurşun veya kurşun eşdeğer bir materyalden (örneğin; tungsten antimuan, bizmut antimuan) oluşabilir 

[Orta Düzey  Kanıt.] Personel, hastanın yanında veya radyasyonlu steril alanın yakınında kalması 

gerektiği zaman kişisel koruyucuların yanı sıra, monte edilmiş malzeme ve mobil koruyucuları da 

kullanmalıdır [Orta Düzey  Kanıt]. Perioperatif ekip üyeleri radyasyondan korunma önlüklerini 

radyasyon kaynağı etkinleştirildiği zaman, işlem süresince giyilmelidir [Orta Düzey Kanıt]. Koruyucu 

önlükler tiroidin altındaki alandan diz kısmına kadar olan vücut bölümünü örtmelidir. Eğer personelin 

sırtı radyasyon ışınına maruz kalacaksa, koruyucu önlük sırt bölümünü tamamen çevreleyecek şekilde 
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sarılmalıdır [Orta Düzey Kanıt]. Tiroid koruyucuları, floroskopi kullanılan işlemler sırasında tüm 

personel tarafından giyilmelidir [Orta Düzey Kanıt].  

Ayrıca kişi, radyasyon ışınlarının kaynağına yakınsa, kurşunlu göz koruması kullanmalıdır[Orta 

Düzey Kanıt]. İnvaziv girişim gereklilikleri izin verdiği sürece monte gereçler ve mobil koruyucular 

alternatif olarak kullanılabilir [Güçlü Kanıt]. 

Koruyucu eldivenler, kullanıcının elleri radyasyon kaynağına yakın olduğunda takılabilir ancak 

pirimer röntgen ışınında gerekmez [Orta Düzey Kanıt]. 

Prosedüre uygun olduğu sürece invaziv işlemler sırasında, kişisel ve hareketli koruyucu cihazların 

birlikte kullanımı sağlanmalıdır[Orta Düzey Kanıt]. 

Koruyucu cihazlar, üreticinin kullanım talimatlarına göre temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir 

[Güçlü Kanıt]. Çalışmalar kurşun önlüklerin kullanımla kirlendiğini ve çapraz enfeksiyon için 

potansiyel bir rezervuar olduğunu ortaya koymuştur. Ekip üyeleri (örneğin, perioperatif hemşire, 

radyoloji teknisyeni, enfeksiyon uzmanı) koruyucu cihazları temizleme sıklığını belirlemelidir [ Güçlü 

Kanıt]. Araştırmacılar, koruyucu önlüklerin rutin olarak temizlenmesine yönelik bir politika ve 

prosedür oluşturulması gerektiğini belirtmektedirler. 

Rehberde personelin radyasyon izleme cihazlarını veya dozimetreleri, kurumların belirttiği şekilde 

kullanmaları gerektiği önerilmektedir. Bu hususla ilgili öneriler şunlardır; 

 Dozimetreler uygun yere takılmalı[Sınırlı Düzey Kanıt].  

 Yönetmeliklerde farklı bir şekilde belirtilmedikçe, bir dozimetre kurşun önlüğün içine diğeri 

de dışına takılmalıdır [Orta Düzey Kanıt]. 

 Parmak dozimetreleri, birincil röntgen ışınının bir metre kapsamında bulunan personel 

tarafından takılmalıdır. [Orta Düzey Kanıt] 

 Radyasyon izleme cihazları veya dozimetreler her iş gününün sonunda kurumun belirlediği bir 

yerde muhafaza edilmelidir. Radyasyon izleme cihazları güneş, toprak, havaalanı tarayıcıları 

gibi diğer kaynaklardan iyonize radyasyon toplayabileceğinden eve götürülmemelidir. 

 Dozimetre rapor sonuçları, bireye en az yılda bir kez bildirilmelidir[ Mevzuat Şartı].  

 Dozimetre raporları, prosedürlerin belirlediği şekilde kurum tarafından, sağlık kuruluşları 

tarafından ve bireyin yaşamı boyunca bireyin kendisi tarafından tutulmalıdır[ Mevzuat Şartı]. 

Bireyin yaşamı boyunca tuttuğu kayıtlar yaşam boyu radyasyona maruz kalma düzeylerini 

belirlemeye yardımcı olacaktır. 

 

Rehberde, terapötik radyonükleitler ile çalışan personel ve terapötik radyonükleitleri alan hastalar için; 

zaman, mesafe ve koruyucular ile ilgili gerekli ilkelerin bakım veren personel tarafından takip 

edilmesi gerektiği önerilmektedir. Bu  hususla ilgili öneriler şunlardır; 

 Terapotik radyasyon kaynakları, ulusal ve yerel yönetmeliklere uygun olarak ele alınmalıdır [ 

Mevzuat Şartı].  

 Radyoaktif kapalı kaynaklar (örn, kapsüller, tohumlar, iğneler) forseps, maşa veya tüp 

tutucuları ile tutulmalıdır [Sınırlı Düzey Kanıt]. 

 Radyoaktif malzemeler, radyasyon güvenlik görevlisinin veya yetkili bir kullanıcının 

doğrudan denetimi altında kullanılmalıdır [Mevzuat Şartı]. 

 Radyoaktif sterilizasyon işlemi, imalatçıların yazılı talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır [ 

Güçlü Kanıt]. 

 Lenfatik izleme ve sentinel lenf nodu biyopsisi ameliyatlarında, ışınlanmış dokudan mümkün 

olduğunca uzak mesafede durulmalı ve ışınlanmış doku uzun forseps ile tutulmalıdır [Orta 

Düzey Kanıt]. 

 Radyoaktif atıklar, ulusal ve yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. 
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 Radyoaktif atık üzerine radyoaktif atık olduğunu belirten etiket yapıştırılmalıdır.  Etiket: 

radyoizotop adı, radyoaktivite miktarı, atım tarihi ve personelin veya yetkili kullanıcının tam 

adı ve iletişim bilgilerini içermelidir [Mevzuat Gereklilikleri]. 

Perioperatif ekip üyeleri rolleri ve sorumlulukları için her yıl eğitim almalıdır [ Mevzuat Gerekliliği]. 

Eğitim içeriği  personele ve hastalara yönelik olmalıdır.  

Personele yönelik eğitim; 

 radyasyona maruz kalmayı en aza indirgemek (yani mümkün olan en düşük seviyede ), 

 dozimetrelerin kullanımı ve izlenmesi,  

 radyoaktif nükleit alan hastaların bakımı,  

 radyoaktif çekirdeklerin taşınması,  

 cihazların güvenlik kontrolü ve güvenliğinin sağlanması,  

 sızıntılara karşı acil müdahale işlemleri [ Mevzuat Gerekliliği]  gibi hususları kapsar. 

Hastalara yönelik eğitim;  

 hastaların hekim ile işbirliği,  

 hasta uyarıları,  

 sinama, toplu taşım araçları gibi kalabalık yerlerden uzak durma, 

 çift yıkanmış idrar ve dışkı,  

 akan vücut sıvılarının derhal silinmesi,  

 koruyucu elbiseler giyilmesi,  

 kadın hastalara tedaviden bir hafta sonrasına kadar emzirmeme bilgisi,  

 aile üyelerine, bakım veren kişilere ve ziyaretçilere hastadan bir metre uzakta kalmaları 

bilgisi, ve  

 koruyucu önlemlerin ne kadar süre devam edeceği [Orta Düzey Kanıt] bilgisi gibi konuları 

kapsamalıdır. 

 

Kaynak 

Guidelines for Perioperative Practice 2017 Edition, “ Guideline for Radiation Safety” 

Denver, CO: 2017 AORN. 
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YABANCI CİSİM UNUTULMASI 

 

Araş. Gör. Hale TURHAN DAMAR 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi,  

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Ameliyat esnasında hastanın vücudunda yabancı cisim unutulması cerrahi ekibin karşı karşıya kaldığı 

önemli bir sorundur. Genellikle her hastane veya kurumun kendine özgü alet, spanç sayım yöntemleri 

vardır. Yabancı cisim unutulması ile ilgili AORN önerileri aşağıda yer almaktadır. 

1. Tüm cerrahi ekip üyeleri yabancı cisim unutulmasını önlemek için etkileşim halinde olmalıdır. 

Steril ve sirküle hemşire yabancı cisim unutulmasını önlemek için güvenlik önlemlerine aktif 

olarak katılmalıdır. Cerrahlar ve asistanlarda yabancı cisim unutulmasında aktif rol almalıdır 

(Güçlü Öneri). 

2. Ameliyat alanından düşen bir malzemeyi gözlemleyen herhangi bir kişi derhal sirküle hemşire 

ve cerrahi ekibe bilgi vermelidir (Orta Düzey Öneri). 

3. Cerrahi ekip üyeleri, sayımları sözlü olarak kontrol etmelidir (Güçlü Öneri). 

4. Cerrahi ekip üyeleri, yabancı cisim unutulmasını önlem olarak ekip eğitimine aktif olarak 

katılmalıdır (Yüksek düzey Öneri). 

5. Dikkat, gürültü ve gereksiz kesintiler cerrahi sayım sırasında en aza indirilmelidir (Güçlü 

Öneri). 

Dikkat dağıtıcı unsurları etkileyen faktörler arasında; 

 Teknoloji (telefonlar, kablosuz cihazlar, kablosuz iletişim sistemleri, çağrı sistemleri, 

bilgisayarlar, müzik cihazları) 

 Elektronik etkinlikler (e-posta, sosyal medya, İnternet, oyunlar), 

 Hasta bakım faaliyetleri (tıbbi kayıtlar, klinik alarmlar, monitörler, tıbbi ekipman ve 

cihazlar), 

 Davranışsal faaliyetler (konuşmalar, odadaki ve dışındaki personel hareketi) ve 

 Mekanik (fiziksel) çevre (örneğin, ısıtma, havalandırma, metal teçhizat, elektrikli 

cerrahi aletler, ekipman sorunları, pnömatik tüp sistemleri) . 

6. Yeniden sayım gerektiren sayımlar (sirküle ve scrup hemşiresinin dinlenmesi ve şift değişimi), 

time-out periyotları, kritik ayrımlar, implantların onaylanması ve cilt açılmasının onaylanması, 

ve hastanın anesteziden çıkışı ve örneklerin alınmasıdır (Güçlü Öneri). 

7. İlk sayım, mümkün olduğunca hasta ameliyathaneye girmeden önce yapılmalıdır (Güçlü 

Öneri). 

8. Sayım iki kişi tarafından yapılmalıdır. Bu kişilerden bir mutlaka sirküle hemşire olmalı ve 

sesli yapılmalıdır (Güçlü Öneri). 

9. Sayım kesilirse, kesilme sırasındaki sayılanın türünün (örn. laparotomi spançları) belirtilerek 

tekrar başlatılması gerekir(Güçlü Öneri). 

10. Sirküle hemşire sayımı hemen kaydedemezse ve sayılan öğeleri aynı anda görselleştirmezse, 

sirküle hemşire sayılan öğelerin sayısını standart bir sayım tablosunda belgeleyebilir ve daha 

sonra bilgileri sayaç tahtasına aktarabilir. Sayım yapılırken bir yerde toplanmalıdır(Güçlü 

Öneri). 

11. Steril alana bir madde geçirilirse veya bırakılırsa, Sirküle hemşire standart önlemleri 

kullanarak geri çekmeli, scrup hemşireye göstermeli, alandan ayırmalı ve son sayıma dahil 

etmelidir (Yüksek düzey Öneri). 
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12. Sayılan tüm maddeler, sayımlar tamamlanıncaya ve uzlaştırılıncaya kadar ameliyathane veya 

işlem odasında kalmalıdır. Tüm sayımlar tamamlanıp uzlaşılana kadar hasta ve odadan kotrol 

ve atık kayıpları kaldırılmamalıdır ve hasta odadan çıkarılmalıdır (Güçlü Öneri). 

13. Sayılan tüm maddeler, sayımlar tamamlanıncaya ve uzlaştırılıncaya kadar ameliyathane de 

veya işlem odasında kalmalıdır. Sayım bittikten sonra ve hasta odadan ayrıldıktan sonra sayım 

yapılan tüm maddelerde uzaklaştırılabilir (Güçlü Öneri). 

14. Cerrahi aletlerin elsiz teknik ile verilmesi önerilmektedir (Güçlü Öneri). 

15. Cerrahi insizyon da kullanılan tüm yumuşak ürünler radyoopak olmalı ve radyoopak olmayan 

yumuşak ürünlerden (spançlar, havlular) kolaylıkla ayırt edilmelidir (Güçlü Öneri). 

16. Radyoopak maddeli spançlar genellikle cilt antiseptiğinde kullanılmakta ve radyoopak madde 

kullanılmayan ameliyatlarda karışıklığa neden olmaktadır. 

17. Radyoopak spançlar postoperatif yara pansumanında kullanılmamalıdır (Düşük Düzey Öneri). 

18. Cerrahi yara içinde havlu gerekiyorsa, radyoopak belirteçli havlular kullanılmalıdır (Yüksek 

Düzey Öneri). 

19. Cerrahi yara kapatılıncaya dek, radyoaktif olmayan spançlar steril alandan çıkarılmalıdır 

(Yüksek Düzey Öneri). 

20. Radyoopak pansuman/spanç ürünlerin sayısı hesaplanmalıdır (Güçlü Öneri). 

 Ameliyat öncesi 

 Steril alana yeni cerrahi alet eklendiğinde 

 Bir kavitede (örn. rahim) boşluğun kapanmadan önce 

 Cerrahi yara kapanma başladığında  

 Cilt kapatılmaya başladığında veya kapanış bittiğinde 

 Steril ve sirküle hemşirenin değişmesinde ve dinlenmesinde 

 Sayım da bir tutarsızlık olduğunda 

21. Yaranın kapatılmasında kullanılan tüm cerrahi ekipmanlar ve spançlar cerrahi alandan 

çıkarılana kadar son sayım tamamlanmış sayılmamalıdır. 

22. Radyoopak cerrahi spançlar birbirinden tamamen ayrılmalı, eşzamanlı olarak biri sirküle 

hemşire olan iki kişi tarafından incelenmeli ve sesli olarak sayılmalıdır  (Yüksek Düzey 

Öneri). 

23. Yanlış sayı ve üretim hatası spançlar (etiketi veya çipi olmayan) içeren paketler alandan 

kaldırılmalı, ameliyathanedeki sayılabilir maddelerin gerisinde izole edilmelidir. Özellikle 

"saymadan çıkarılmalıdır" ve " etiketli” şekilde kaldırılmalıdır. Hastanın girişinden önce 

odadan çıkarılabilir (Güçlü Öneri). 

24. Radyoopak cerrahi spançlar orijinal biçiminde bırakılmalı ve herhangi bir şekilde kesilmemeli 

veya değiştirilmemelidir  (Güçlü Öneri). 

25. Cerrahi yara veya diğer boşluklara yerleştirilen veya paketlenmiş olan tüm radyoopak cerrahi 

spançlar (örn. vajina) denetlenmeli ve çıkarılması durumunda görünür bir yere (örn. Karton) 

kaydedilmelidir (Yüksek Düzey Öneri). 

26. Cerrah, yarayı kapamadan önce hem görüntüleme hem de mümkün olduğunca dokunma ile 

radyoopak cerrahi spançlar için yöntemsel bir cerrahi alan araştırması yapmalıdır. 

27. Minimal invaziv cerrahi için, cerrah kamera çıkartılmadan önce yöntemsel bir yara araştırması 

yapmalıdır (Güçlü Öneri). 

28. Sayılan radyoopak cerrahi spançlar (yani 4 x 4 gazlı bez) cep torba sistemi gibi benzer sistem 

tarafından organize edilmelidir (Yüksek Düzey Öneri) (Figure 1.) 
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29. Kullanılmış spançlar, ceb torba sistemine bırakılmadan sabitlenmiş bir yere (örn. kova) 

yerleştirilmelidir (Düşük Düzey Öneri). 

30. Steril alana bir spanç düşürüldüyse, sirküle hemşire standart önlemlerini kullanarak geri 

almalıdır, steril hemşireye veya cerrahi ekibe göstermelidir ve ceb torba sistemine 

yerleştirmelidir (Orta Düzey Öneri). 

31. Sirküle hemşire, spançları almak için standart ön-önlemler kullanmalı, daha sonra her 

spancı ceb torba sistemine yerleştirmeden önce açıp ayırmalıdır. 

32. Ceb torba sisteminde her bir cebe bir spanç yerleştirilmelidir (Düşük Düzey Öneri). 

33. Spancın radyoopak işaretleyicisi öne bakacak şekilde yerleştirilmeli, böylece cebe torba 

sisteminde kolayca görülmelidir (Orta Düzey Öneri). 

34. Ceb torba sistemi alttan üste doldurulabilir (Orta Düzey Öneri). 

35. Son sayım için, kullanılmayan spançlar hastada olmadığını onaylamak için cep torba sistemine 

yerleştirilebilir (Orta Düzey Öneri). 

36. Hasta sonraki bir işlem için Ameliyathaneye geri döndüğünde veya terapötik ambalajı 

çıkardığında, çıkarılacak radyoopak spançların sayısı ve tipi, ambalajın yerleştirildiği 

ameliyatın intraoperatif kayıttan alınmalı, radyoopak spanç sayısı ve tipi, çıkarılan ürünler 

tıbbi kayıtta belgelenmelidir. Tüm radyoopak spançların hesaba katılması durumunda, 

kaldırma prosedürü üzerindeki sayım mutabık kılınmalıdır (Güçlü Öneri). 

37. Kesici aletlerin sayımı yapılmalıdır (Güçlü Öneri). 

 Ameliyat öncesi 

 Steril alana yeni cerrahi alet eklendiğinde 

 Bir kavite (örn. rahim) boşluğun kapanmadan önce 

 Cerrahi yara kapanma başladığında  

 Cilt kapatılmaya başladığında veya kapanış bittiğinde 

 Steril ve sirküle hemşirenin değişmesinde ve dinlenmesinde 

 Sayımda bir tutarsızlık olduğunda 

38. Sayım yapılırken kayıdı tutulması gereken diğer aletler; katheter kılıfları, elektrocerrahi 

pedleri, endostapler reload cartridges, örnek torba, zımba çubukları, trokar sızdırmazlık 

kapakları, göbek bağı ve fıtığı bantları, vasküler eklenti, damar klipsleridir (Güçlü Öneri). 
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39. Cerrahi aletlerin sayımları eşzamanlı olarak biri sirküle hemşire olan iki kişi tarafından 

incelenmeli ve sesli olarak sayılmalıdır (Güçlü Öneri). 

40. Sayım tamamlanıncaya kadar kesici aletlerin yüzü çevrilmelidir (Yüksek Düzey Öneri). 

41. Kesici aletler steril alanın belirtilen alanlarında veya belirli bir alanda alet içinde sınırlı 

tutulmalıdır (Orta Düzey Öneri). 

42. Kesici aletler/ iğne sayma cihazları "delinmeye dirençli olmalı,'' etiketli, kan yoluyla bulaşan 

patojenler standardına göre renk kodludur olmalıdır (Orta Düzey Öneri). 

43. Steril alan üzerinde bulunan keskin bir kap dolduğunda, ilave yeni bir kap kullanılmalıdır 

(Yüksek Düzey Öneri). 

44. Minimal invaziv bir işlem sırasında bir iğne ve muhtelif bir alet kaybedilmesi durumunda 

cerrah, aletin alınma riskini ve faydalarını tartmalıdır (Yüksek Düzey Öneri). 

45. Hastaya kasıtlı olarak yerleştirilen cerrahi aletlerin sayısı ve çeşitleri, hasta bakım bilgilerinin 

aktarılması sırasında iletilmeli ve hastanın intraoperatif kayıtlarında belgelendirilmelidir 

(Güçlü Öneri). 

46. Aletler bir vücut boşluğunun (örneğin, toraks, karın, pelvis) girildiği tüm işlemler için 

sayılmalıdır (Güçlü Öneri). 

47. Yaranın kapatılmasında kullanılan aletler (örn. retraktörler, iğne tutucuları, makas) yaradan 

çıkıncaya ve steril hemşireye teslim edilinceye kadar son cihaz sayımı tamamlanmış 

sayılmamalıdır (Güçlü Öneri). 

48. Birleştirilmiş aletler (örneğin bıçak ağızları, kılıflar) bireysel parçaları ayrı sayılır ve sayım 

tablosunda belgelenmelidir (Yüksek Düzey Öneri). 

49. Sayım yapılırken aletleri kaydetmek için hazır kayıt defterleri/sistemler kullanılmalıdır (Güçlü 

Öneri). 

50. Sayılmış tüm cerrahi aletler, tüm sayımlar tamamlanıncaya ve uzlaştırılıncaya kadar işlem 

sırasında ameliyathanede veya işlem odasında kalmalıdır (Yüksek Düzey Öneri). 

51. Enstrümanların kırılmalarını da içeren alet kırılmalarını önlemeye yönelik önlemler 

alınmalıdır. 

52. Cerrahi aletin kırılmış veya eksik olduğu işlem sırasında tespit edilirse, steril hemşire cerrahi 

ekibe derhal haber vermelidir (Yüksek Düzey Öneri). 

53. İntravasküler cihazlar, imalatçının talimatlarına uygun olarak yerleştirilmeli ve çıkarılmalıdır. 

54. Ameliyat sırasında sayımda bir yanlışlık veya tutarsızlık olduğun da steril ve sirküle hemşire 

işbirliği ile tekrar sayılmalıdır (Yüksek Düzey Öneri). 

55. Ameliyat sırasında sayımda bir yanlışlık veya tutarsızlık olduğunda cerrah ve asistan cerrahi 

yara içini tekrardan ayrıntılı değerlendirmeli ve hastanın cilt ve doku kapatmasını 

yapmamalıdır (Yüksek Düzey Öneri). 

56. Ameliyat sırasında sayımda bir yanlışlık veya tutarsızlık olduğunda anestezi uzmanı anestezi 

procedürünü ekibe uygun belirlemelidir (Yüksek Düzey Öneri). 

Kaynaklar 

1. Guidelines for Perioperative Practice 2017 Edition. Association of periOperative Registered 

Nurses. Guideline for Prevention of Retained Surgical Items, 369-414.  
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HİPOTERMİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇEÇEN 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A. D. 

 

Vücut sıcaklığı normalde vücut tarafından düzenlenmektedir. Ancak bu düzenleyici mekanizma genel, 

epidural ve diğer bölgesel anestetik ajanlar,  çevresel faktörlerin de etkisiyle, ameliyat öncesi, sırası ya 

da sonrası süreçte planlanmamış hipotermiye neden olabilir. Planlanmamış  hipotermi hastada bazı 

komplikasyonların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. 

Genel anestezi, periferik damar yapılarındaki tonik vazokonstriksiyonu inhibe eder ve vazodilatasyona 

ve vücudun ısı kaybına neden olur. Genel anestezinin indüksiyonundan sonraki ilk saat boyunca 

vücudun sıcaklığı 0,5 ° C'den 1,5 ° C'ye düşebilir.  Epidural ve spinal anestezi de, vazokonstriksiyona 

neden olur ve anestezi bloğunun seviyesine bağlı olarak biraz daha az titrer .
 

Ameliyat sırası planlanmamış  hipotermiye katkıda bulunan çevresel faktörler, perioperatif oda 

sıcaklığının düşük olması, giysinin daha az olması ve aşırı ısı kaybını teşvik eden cerrahiye özgü örn. 

oda sıcaklığı, IV ve yıkama sıvılarının uygulanması, cilt hazırlama solüsyonlarının buharlaşması, hava 

hareketi vb diğer faktörlerdir .
 

Hipotermiyi tanımlamak için kullanılan sıcaklık değeri, kaynaklara göre değişir, ancak sıklıkla 35 ° C 

veya 36 ° C'den düşük sıcaklık olarak ifade edilir. 32 ° C- 35 ° C hafif hipotermi, 28 ° C - 32 ° C orta 

şiddetli hipotermi, 28 ° C’nin altında  ise şiddetli hipotermi olarak tanımlanır. Hipotermi birçok 

cerrahi prosedür sırasında ortaya çıkar. 
 

Hipotermi, miyokardial olumsuz sonuçlara, anesteziklerin ve diğer ilaçların farmakodinamik 

özelliklerinin değişmesine, termal rahatsızlık ve anestezi sonrası bakım ünitesinde (PACU)  kalış 

süresinin uzunluğu ve titreme gibi birçok komplikasyona neden olabilir. Bu komplikasyonların 

önlenmesi için aşağıdaki önlemler önerilmektedir. 

Öneri I 

Perioperatif  hemşiresi, planlanmamış hipotermiye katkıda bulunabilecek faktörlerin varlığını 

belirlemek için perioperatif bir hemşirelik değerlendirmesi yapmalıdır. 

I.a. Ameliyat öncesi hasta değerlendirmesinde planlanmamış hipotermiye katkıda bulunabilecek 

faktörler, 

• cerrahi prosedürün türü ve süresi (21 -28
0
 C) 

• ameliyat odasının ortam sıcaklığı( 20
0
 C' den düşük) 

 • Prosedürle ilgili cihazlar vb. 

Bunların dışında hasta ile ilgili faktörler: 

 Yaş (ön: prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler,  65 yaş üstü hastalar), 

 Cinsiyet (kadın),  

 Vücut yüzey alanı veya ağırlığı düşük hastalar, 

 Konjestif kalp yetmezliği, 

 Yüksek ventriküler fonksiyon 

 Mevcut  bazı hastalığı olanlar (örneğin, hipotiroidizm, hipoglisemi, malnutrisyon, yanıklar, 

travma, nörolojik bozukluklar),  

 kardiyak damar hastalığı,  

 daha önceki kardiyak cerrahi, 

 hipotansiyon,  

 organ nakli öyküsü olanlar. 
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I.a.Değerlendirme, perioperatif ekibin tüm üyeleri ile paylaşılmalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

I.b.Ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası hemşirelik değerlendirmelerinin 

normoterminin korunması için uygulanan bileşenleri ile ilgili politikalar ve prosedürler geliştirilmeli, 

periyodik olarak gözden geçirilmeli, gerektiğinde tekrar gözden geçirilmeli ve uygulama ortamında 

hazır bulunmalıdır 

Öneri II 

Hastanın sıcaklığı perioperatif bakımda her aşamada izlenmelidir. Kanıt hastanın sıcaklık izleme 

önemini belirler. 

 

II.a.I.Aynı ölçme metodu klinik olarak mümkün olduğunda perioperatif dönemde de kullanılmalıdır. 

(2: Yüksek Düzey Kanıt) 

I.a.2. Seçilen sıcaklık izleme cihazı imalatçının yazılı talimatlarına göre kalibre edilmelidir. (2: 

Yüksek Düzey Kanıt) 

II.b.Sıcaklık ölçümü yapılan sıcaklık ve bölge, hastanın kayıtlarında belgelenmelidir (2: Yüksek 

Düzey Kanıt) 

II.c.Hasta sıcaklığı sonuçları ameliyattan önce, sıcaklık normoterminin sınırları dışındayken ameliyat 

sırasında perioperatif ekibe ve cerrahiden sonra sorumlu bakıcıya bildirilmelidir. (2: Yüksek Düzey 

Kanıt) 

II.d. Ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ve ameliyattan sonra hastanın sıcaklığını ne zaman 

açıklayacağınızı açıklayan politikalar ve prosedürler geliştirilmeli, periyodik olarak gözden 

geçirilmeli, gerektiği gibi gözden geçirilmeli ve uygulama ayarında hazır bulunmalıdır. (2: Yüksek 

Düzey Kanıt) 

Öneri III 

Perioperatif bakımın her aşamasında, cerrahi hemşiresi bireyselleştirilmiş bir bakım planı 

geliştirmeli ve planlanmamış hipotermiyi önlemek için seçilen müdahaleyi uygulamalıdır. 

III.a. Ekip üyeleri arasında işbirliğine dayalı bir tartışma sonrasında perioperatif ekip tarafından 

ısınma yöntemleri (örn., Aktif, pasif, yöntemlerin bir araya getirilmesi) seçilmeli ve uygulanmalıdır.
 
( 

1:Güçlü Kanıt) 

Aktif ısınma yöntemleri olarak; ortam oda sıcaklığın arttırılması,basınçlı hava ısınması (örneğin 

battaniye, önlük), su yatağı, özel su dolaşımı olan giysiler, ılık IV ve irrigasyon sıvıları, elektrikli 

ısınan battaniyeler, karbon-fiber battaniyeler, dirençli polimer battaniyeler,elektrikli ısıtma yastıkları, 

negatif basınçlı ısıtma sistemleri kullanılabilir. 

Pasif ısıtma yöntemleri ise; pamuklu battaniyeler,cerrahi örtüler, plastik kaplama ve battaniyeleri veya 

yansıtıcı komple kumaştan yapılmış giysileri (örn., boşluk battaniyeleri) kullanılmaktadır.
 
 

III.a.1. Isınma metodu seçilirken planlanan cerrahi prosedür, hasta konumlandırma, IV setleri ve 

ısıtma ekipmanları sınırlanmalıdır (örn., cerrahi bölgeye erişim, cilt yüzey alanı teması). 

(3:Orta Düzey Kanıt) 

III.a.2. Aktif ve pasif ısıtma yöntemlerinin bir kombinasyonu kullanılabilir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.a.3. Isıtma cihazları imalatçının yazılı talimatlarına göre kullanılmalı, temizlenmeli ve muhafaza 

edilmelidir.  

Ill.b. Ameliyat öncesi ısınma dönemi, hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.c. Hipotermi ameliyat öncesi tanımlandığında, mümkünse hastanın ameliyathaneye geçmeden önce 

hastanın vücuduna normalleştiren müdahaleler başlatılmalıdır. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.d. Basınçlı hava ısınma yöntemleri (örneğin, battaniyeler, sıcak hava önlükleri) kullanılabilir. ( 

1:Güçlü Kanıt) 

III.e.1. Sıcak salin dolaşımlı santral venöz kateter kullanılabilir. (3:Orta Düzey Kanıt) 
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III.f. İletken / dirençli cihazlar (örn. Elektrikli ısıtma yastıkları, karbon fiber dirençli ısıtma 

battaniyesi, iletken ısıtma şilteleri) kullanılabilir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.g.Pasif ısınma yöntemleri (örn. Termal giysiler, pamuklu battaniyeler, plastik kaplama, ısıya 

dayanıklı, süngerimsi olmayan sargılar, yansıtıcı kompozit kumaştan yapılmış battaniyeler veya 

giysiler) kullanılabilir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.h. Anestezi gazları aktif bir ısıtma yöntemi kullanılarak intraoperatif olarak ısıtılabilir. (1:Güçlü 

Kanıt) 

III.i. Isıtılmış intravenöz sıvılar, bireysel hasta gereksinimleri tarafından belirtildiği şekilde 

uygulanmalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.i.1. IV sıvılar bu amaç için tasarlanmış teknoloji kullanılarak ısıtılmalı ve bu amaçla ABD Gıda ve 

İlaç İdaresi tarafından temizlenmelidir. Teknoloji, üreticinin yazılı talimatlarına göre kullanılmalıdır. 

III.j. 33 ° C' den 40 ° C'ye kadar ısıtılmış sulama solüsyonları kullanılabilir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.j.1. Damlatmadan önce, sıcak sulama çözeltisinin sıcaklığı, kullanım noktasında ABD Gıda ve İlaç 

İdaresi tarafından temizlenen bir cihazla ölçülmelidir.  

III.k. Ortam sıcaklığı olabilir. bazı klinik durumlarda artmış ve normothermiyi korumak için diğer 

önlemlerle kombinasyon halinde kullanılmıştır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.l. Radyan ısıtma cihazları kullanılabilir. [Orta Düzey Kanıt] 

III.m. PACU'ya kabul edildiğinde hipotermi belirlendiğinde, ısınma yöntemleri (örneğin, zorla hava 

ısınması, radyan ısıtma cihazları, pasif termal önlemler, oda sıcaklığı 24 ° C veya üzeri), ılık IV 

sıvılar, ılık oksijen ) başlatılmalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.n. Kullanılan ısıtma yöntemi, ısıtma cihazı tanımlayıcı ve uygulanabilir olduğunda sıcaklık ayarları 

da dahil olmak üzere, hasta norma termisini korumak için alınan önlemler hastanın tıbbi kayıtlarında 

belgelendirilmelidir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.o. Politikalar ve prosedürler geliştirilmeli, gerektiğinde periyodik olarak gözden geçirilmeli ve 

uygulama ortamında hazır bulunmalıdır.  

 Politikalar ve prosedürler belirli olmalıdır, 

 Isınma ekipmanı, hasta bakımının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası evrelerinde 

kullanılmalıdır, 

 Personelin ısıtma ekipmanlarının temizlenmesi ve muhafaza edilmesi ve uygun yöntemleri 

kullanma ve hipotermiyi önlemeye ilişkin yetkinliği olmalıdır. 

Öneri IV 

Planlanmamış perioperatif hipotermi ile ilgili iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve bunlara cevap 

vermek için bir kalite geliştirme  yönetim programı olmalıdır. 

IV.a. Kalite izleme faaliyetleri 

 Perioperatif bakımın tüm aşamalarında tutarlı sıcaklık ölçümünün uygulanmasına uyum, 

 Teslim veya bakım transfer raporunda sıcaklık ve termoregülasyon müdahalelerine dahil 

olma, 

 Termoregülasyon ile ilgili verilen hasta bakımının belgelenmesine uyumluluk,  

 Planlanmamış hipotermi insidansı, 

 Termoregülasyona bağlı advers olaylar ve 

 Sıcaklık ölçümü ve normotermi bakım cihazlarının kullanımına ilişkin üreticinin talimatlarına 

göre uyumluluğu. (3:Orta Düzey Kanıt) 

Öneri V 

Sağlık personeli, kişinin iş sorumluluklarına uygun olarak hipotermi konusunda eğitim almalıdır. 

(3:Orta Düzey Kanıt) 

V.a. Hipoterminin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili eğitim şunları içermelidir: 

• Hipoterminin klinik bulguları ve semptomları, • Hipotermiyi önleme tedbirleri 
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ORTA DÜZEY SEDASYON/ANALJEZİ  

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek ÇEÇEN 

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği A. D. 

 

Orta derecede sedasyon/analjezinin amacı, bilincin ilaçlar tarafından uyarılarak hafif depresyonun, 

çoğu zaman intravenöz olarak uygulanan analjezik ilaçlar ile  ya da sedatiflerin kombinasyonuyla elde 

edilmesidir. Orta düzeyde sedasyon/analjezinin birincil amacı hastanın kaygı ve rahatsızlığını 

azaltmaktır. Orta düzeyde sedasyon ayrıca hasta ve bakım vericileri arasındaki işbirliğini 

kolaylaştırabilir. Orta derecede sedasyon, hastanın hafif derecede depresyona uğramış bir bilinç 

seviyesi ve değişen bir ağrı algısı sergilediği, ancak sözel veya dokunsal uyarana cevap verme 

becerisini koruyacağı bir durum oluşturur. Hasta koruyucu refleksleri tutar ve bir miktar amnezi 

yaşayabilir. 

 

Sedasyon derinliği minimal sedasyondan ılımlı sedasyon / analjezi, derin sedasyon / analjezi ve 

nihayet genel anestezi gibi bir süreklilik boyunca ortaya çıkar. Hastaların orta şiddette 

sedasyon/analjezi ilaçlarına verdikleri yanıtlar önceden tahmin edilemez. Hasta amaçlanandan daha 

derin bir sedasyon seviyesine kayabilir; Bu nedenle, ılımlı sedasyon/analjezi uygulayan uygulayıcılar 

derin sedasyon/analjeziye giren bir hastayı kurtarabilirler. Bu nedenle aşağıdakiler öneriler 

sunulmuştur. 

Öneri 1: 

Orta düzey sedasyon/analjezi uygulayan perioperatif hemşire, kurumun tanımladığı şekilde 

hemşirelik uygulamaları çerçevesinde uygulamalı; devlet danışmanlık görüşlerine, bildirim 

kurallarına ve hemşirenin uygulamalarını yönlendiren diğer yönetmeliklere uygun olmalıdır. 

I.a. Perioperatif hemşireler, bildirge niteliğindeki kararlar ve hemşirenin orta düzey sedasyon ve 

analjezi uygulama rolü ile ilgili diğer yönergeler için devlet hemşirelik kuruluna danışmalıdır. (2: 

Yüksek Düzey Kanıt) 

1.a.1. Perioperatif hemşireler, orta düzey sedasyon ve analjezi uygulanmasının hemşirelik bakım 

kurulu, devlet danışmanlık görüşleri, beyanat kuralları ve uygulamayı yönlendiren diğer düzenlemeler 

tarafından tanımlanan hemşirelik uygulamaları kapsamına girdiğini doğrulamalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

1.b. Orta düzeyde sedasyon uygulamak için eğitimli, lisanslı, bağımsız bir uygulayıcı; orta düzeyde 

sedasyon / analjezi uygulayan hemşireyi denetlemelidir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

Öneri II: 

Perioperatif hemşire; orta düzey sedasyon/analjezi uygulamadan önce hastayı değerlendirmeli ve 

kaydetmelidir.  

II.a. Hemşirelik değerlendirmesi şu parametreleri içermelidir: 

 Alerji ve duyarlılıklar (ilaç, kimyasal ajan, yiyecek, latex gibi) 

 Yaş 

 Boy, kilo, beden kitle indeksi 
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 Tıbbi öykü  

 Mevcut kullanılan ilaçlar (reçete edilen ilaçlar, alternatif/tamamlayıcı terapiler, takviye 

ilaçlar), dozu ve sıklığı 

 İlaç kullanımı (esrar, uyuşturucu, reçete edilmeyen ilaçlar) 

 Sigara, alkol kullanımı 

 Laboratuar testlerinin sonuçları 

 Tanı testlerinin sonuçları 

 Bazal kardiyak durum (kalp hızı, kan basıncı gibi) 

 Bazal solunum durumu (hız, ritim, kan oksijen düzeyi [SpO2]) 

 Bazal nörolojik surum  

 Havayolu (tıkayıcı uyku apnesi, zor maske ventilasyonu gibi ) 

 Duyusal bozukluk (görsel, işitsel) 

 Anksiyete düzeyi 

 Ağrı düzeyi 

 Uygulanabilir olduğunda hamilelik testi sonuçları 

 Anestezi veya orta düzey sedasyonla ilgili önceki olumsuz deneyimler:  

 Anestezi veya sedasyondan geç uyanma 

 İşlem sonrası bulantı, kusma 

 Anestezik veya sedatif ilaçlardan kaynaklanan yan etkiler ve  

 Havayolu veya solunum problemleri 

 IV kateter gereksinimi 

 Sedayon için açıklanan risk, yarar ve alternatifler hakkında hastanın rızası 

 Evde refakat etmesi için yetişkin biri bakım verici ayarlanması ( 1:Güçlü Kanıt) 

II.a.1. IV kateter gereksinimi değerlendirilmelidir. IV kateter gereksinimi amaçlanan sedasyon 

seviyesine; ilaç uygulama yoluna (damar içi, burun içi, oral); kurum politika, prosedür ve 

protokollerine bağlı olarak değişecektir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

II.b. Perioperatif hemşire, hastanın aciliyetini belirlemek için bir fiziksel durum sınıflandırma aracı 

(örn., ASA Fiziksel Durum Sınıflaması) kullanmalıdır. (3:Orta Düzey Kanıt) 

II.c. Perioperatif hemşire, maske ventilasyonu ile ilgili zorlukları gösterebilecek özellikler açısından 

hastayı değerlendirmelidir. Değerlendirme şu parametreleri içermelidir: 

 Yaş>55 
 BKI≥30 kg/m

2 

 Horlama, stridor ve uyku apnesi öyküsü 

 Diş kaybı 

 Sakal olma durumu 

 Kısa boyun 

 Kısıtlı boyun ekstansiyonu 

 Küçük ağız açıklığı 

 Çene anomalileri (mikrognati, retrognati gibi) 

 Makroglossi 

 Görünmeyen küçük dil 

 Anestezi veya sedasyonla ilgili roblem yaşama öyküsü 

 İlerlemiş romatoit artrit 

 Kromozomal anomaliler (trizomi 21 gibi) 

 Tonsiller hipertrofi ( 1:Güçlü Kanıt) 
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II.d. Perioperatif hemşire, hastayı tıkayıcı uyku apnesi riski açısından değerlendirmelidir. (1:Güçlü 

Kanıt) 

II.d.1. Hastada tıkayıcı uyku apnesini değerlendirmek için bir tarama aracı kullanılmalıdır. (2: Yüksek 

Düzey Kanıt) 

II.d.2. Pediyatrik hastalar için tıkayıcı uyku apnesi taraması şu parametreleri içermelidir: 

 Kilo (ör. Yaş ve cinsiyet için %95 persentil) 

 Uyku sırasında aralıklı seslendirme 

 Ebeveynin; huzursuz uyku, uyku sırasında solunum güçlüğü veya solunum eforu olduğunu 

bildirmesi 

 Gece korkuları 

 Normalden farklı uyku pozisyonu 

 Yeni başlayan enürezis 

 Uykusuzluk (örneğin, gün boyunca uykulu görünür, normal uyanma zamanında zor uyanma) 

 Aşırı agresiflik 

 Sinirlilik 

 Konsantrasyon güçlüğü ( 1:Güçlü Kanıt) 

II.d.3. Hastanın şiddetli tıkayıcı uyku apnesi öyküsü varsa perioperatif hemşire bir anestezi uzmanıyla 

görüşmelidir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

II.d.4. Orta düzey sedasyon/analjezi yapılacak uyku apneli hastalar için ek önlemler alınmalıdır. (örn., 

sürekli pozitif havayolu basıncı [CPAP] veya pozitif havayolu basıncı [BİPAP], dikkatli opioid 

titrasyonu, non-opioid analjezi teknikleri, multimodal ağrı yönetimi)  (1:Güçlü Kanıt) 

II.e. Perioperatif hemşire bir anestezi uzmanıyla görüşmeli ve eğer hastada aşağıdaki durumlardan 

herhangi biri varsa perioperatif bakım planı geliştirmelidir.  

 bilinen solunum ya da hemodinamik instabilite öyküsü, 

 pıhtılaşma anomalliği öyküsü, 

 orta derecede sedasyon / analjezi için verilen ilaçlar tarafından etkilenebilecek nörolojik veya 

kalp hastalığı öyküsü, 

 orta derecede sedasyon / analjezi için verilen ilaçların metabolizmasını etkileyebilecek böbrek 

veya karaciğer hastalığı öyküsü,  

 daha önce anestezi veya sedasyon ile ilgili zorluklar 

 şiddetli uyku apnesi veya diğer hava yolu ile ilgili sorunlar 

 bir veya daha fazla eşlik eden hastalık 

 hamilelik 

 iletişim kuramama (örneğin afazi), 

 işbirliği yapamama 

 çoklu ilaç alerjisi 

 sedatif analjeziklerle ilaç etkileşimi potansiyeli bulunan çoklu ilaçlar, 

 halihazırdaki madde bağımlılığı (örn., uyuşturucu, alkol, reçete edilmeyen ilaçlar) 

 Stabil olmayan ASA fiziksel durum sınıflandırması 

 ASA IV veya üstü ASA fiziksel durum sınıflandırması ( 1:Güçlü Kanıt) 

II.e.1. Danışmak için bir anestezi uzmanı uygun değilse perioperatif hemşire, lisanslı bağımsız bir 

doktora danışmalıdır. 

II.f. Perioperatif hemşire hastanın orta düzeyde sedasyon / analjezi için uygunluğunu disiplinler arası 

ekip (örneğin, perioperatif hemşireler, anestezi uzmanları, cerrahlar, kalite ve risk yöneticileri) işbirliği 

ile geliştirilen seçim kriterlerine dayanarak belirlemelidir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 
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II.g. Perioperatif hemşire, sedasyon planının geliştirilmesi ve belgelenmesinde lisanslı bağımsız bir 

hekim (örneğin, fizyoterapist, podiatrist, diş hekimi) ile işbirliği yapmalıdır. Sedasyon planında ilaçlar 

ve uygulama yolu, sedasyon derinliği, işlem süresi yer almalıdır (3:Orta Düzey Kanıt) 

Öneri 3: 

Orta düzey sedasyon uygulayan hemşire işlem boyunca hastaya sürekli bakım yapmalıdır. 

III.a. Orta düzey sedasyon / analjezi alan hastaya bakım veren hemşire, uygulama sırasında hastanın 

sürekli izlenmesine ve değerlendirilmesine zarar verecek hiçbir rekabet sorumluluğunda 

bulunmamalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.a.1. Orta düzey sedasyon / analjezi alan hastaya bakım için iki perioperatif  hemşire atanmalıdır. 

Bir hemşire sedasyon ilacını yönetmeli ve hastayı izlemeli ve diğer hemşire dolaşıcı rolü 

üstlenmelidir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.b. Orta düzey  sedasyon / analjezi uygulayan  perioperatif  hemşire, hastaya sınırsız acil görsel ve 

fiziksel erişim ile devamlı olarak katılmalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.b.1. Orta düzey sedasyon / analjezi alan  hasta için bakım uygulayan  perioperatif hemşire, 

ameliyat veya işlem odasında kalırken perioperatif ekibe yardım etmek için kısa görevler (örn. ek dikiş 

malzemesi açma, önlük giydirme gibi) yapabilir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.b.2. Orta düzey  sedasyon / analjezi uygulayan  perioperatif  hemşire, propofol kullanıldığında kısa 

görevler üstlenmemelidir. Hemşire hastayı kesintisiz olarak izlemeli, bilinç düzeyini değerlendirmeli 

ve hipotansiyon, bradikardi, apne, hava yolu obstrüksiyonu ve oksijen desatürasyonunun erken 

belirtilerini saptamalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

Propofolün terapötik dozu çok dar bir aralıktır ve uygun şekilde kullanılmadığında solunum ve 

kardiyopulmoner komplikasyonlar açısından risk taşır. 

III.c. Hemşire, hastanın fizyolojik ve psikolojik tepkilerini izlemeli ve kaydetmeli, verilerin 

değerlendirilmesine dayanan hemşirelik tanılarını belirlemeli ve bakım planını uygulamalıdır.  

III.c.1. Temel hasta izlemi ve dokümantasyonu şu parametreleri içermelidir: nabız,kan basıncı, 

solunum hızı,oksijen satürasyonu,, ağrı düzeyi, anksiyete ve bilinç düzeyi( 1:Güçlü Kanıt) 

III.c.2. Ameliyat sırası hasta izlemi ve dokümantasyonu şu parametreleri içermelidir: nabız,kan 

basıncı, solunum hızı,oksijen satürasyonu,, ağrı düzeyi, anksiyete ve bilinç düzeyi (1:Güçlü Kanıt) 

 III.c.3. Ameliyat sonrası hasta izlemi, değerlendirme ve dokümantasyonu şu parametreleri 

içermelidir: 

 kalp hızı ve ritmi, 

 kan basıncı,  

 solunum sayısı,  

 Sp02,  

 ağrı düzeyi,  

 sedasyon düzeyi, 

 bilinç düzeyi, 

 intravenöz hat (açıklık, yer, verilen sıvı türü), 

 yara ve pansumanın durumu ve 

 drenaj tüplerinin açıklığı ve yeri (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.c.4. Monitorizasyon ekipmanları (pulse oksimetre, EKG, kapnograf, kan basıncı ölçüm cihazı 

gibi); oksijen kaynağı; maske ve kanüller; aspiratör kaynağı, hortum ve uçlar; ve oral ve nazal 

airwaylar düzgün çalışmalı ve işlemin uygulandığı odada hazır bulunmalıdır. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.c.5. Monitörlerin alarmları duyulabilir olmalı ve hastanın durumundaki kritik değişikliklere karşı 

hemşireyi uyaracak şekilde ayarlanmalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 
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III.c.6. Perioperatif hemşire, objektif bir ölçek kullanarak (örn., ASA Sedasyon Sürekliliği Ölçeği, 

Ramsay Sedasyon Ölçeği, Modifiye Ramsay Sedasyon Ölçeği gibi) sedasyon derinliğini 

değerlendirmeli ve kaydetmelidir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.c.7. Perioperatif hemşire, hastanın sözel komutlara veya hafif dokunarak verilen uyaranlara 

yanıtını değerlendirerek, hastanın bilinç seviyesini değerlendirmelidir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.c.8. Bispektral indeks (BIS) monitorizasyonu, hastanın sedasyon düzeyini ölçmek için ek bir 

teknoloji olarak kullanılabilir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.d. Lisanslı bağımsız bir uygulayıcı (örneğin, cerrah, anestezi uzmanı, diş hekimi, podyakrist), 

hastayı izleyen ve ilaç tedavisi yürüten perioperatif hemşireyi doğrudan denetlemelidir. (2: Yüksek 

Düzey Kanıt) 

III.d.1. hasta sedasyondayken  komplikasyonların teşhisi, tedavisi ve yönetimi için lisanslı bağımsız 

bir hekim hazır bulunmalı ve hemen müdahale edebilmelidir (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

III.e. Acil resüsitasyon ekipman ve malzemeleri, sedasyonun uygulandığı her yerde hemen ulaşılabilir 

olmalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

III.e.1. Acil ekipman ve malzemeleri şunları içermelidir: hastanın yaş ve büyüklüğüne uygun  

 resüsitasyon ilaçları,  

 opioid ve benzodiazepin antagonistleri,  

 airway ve ventilatör ekipmanları (örn. Laringoskoplar, endotrakeal tüpler, laringeal maske, 

oral ve nazal airway, mekanik pozitif balon valf maskesi cihazı),  

 defibrilatörler ve  

 IV sıvılar ve damar yolu malzemeleri. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

Öneri 4:  

Hemşire; sedasyon sırasında kullanılan her bir ilacın önerilen dozu, önerilen dilusyonu, başlangıcı, 

süresi, etkileri, potansiyel yan etkileri, ilaç uygunluğu ve kontrendikasyonlarını bilmelidir. 

IV.a. Perioperatif hemşire ilaçları uygulamadan önce hekim orderını doğrulamalı; doğru doz 

parametrelerini doğrulamalı; sağlık kuruluşunun ilaç formülleri, eczacı, doktor veya ürün bilgi 

sayfasına başvurarak ya da yayınlanmış kaynakları inceleyerek hastaya özgü maksimum dozu 

belirlemelidir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

IV.a.1. Perioperatif hemşire, yaşlı bir hastaya sedayon ve analjezi dozunu lisanslı bağımsız bir hekim 

tarafından yönlendirilerek ayarlamalıdır. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

IV.b. İntravenöz ilaçlar birer birer, artan dozlarda uygulanmalı ve istenen etkiye göre titre edilmelidir 

(örn., hastanın koruyucu reflekslerini, solunum yolunun açıklığını ve spontan ventilasyonu 

sürdürmesini sağlayan orta düzey sedasyon). ( 1:Güçlü Kanıt) 

IV.c. Orta düzey sedasyon / analjezi sağlamak için bilgisayar destekli kişiselleştirilmiş sedasyon 

(computer-assisted personalized sedation-CAPS) teknolojisi kullanılabilir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

IV.c.1. CAPS sistemi kullanıldığında, anestezi uzmanı yardım ya da danışma için hemen hazır 

bulunmalıdır. Sağlık kuruluşu anestezi uzmanının acil ulaşılabilirliğini belirlemelidir. (Düzenleyici) 

IV.c.2. CAPS cihazı FDA ve üretici firmanın talimatlarına göre kullanılmalıdır. (2: Yüksek Düzey 

Kanıt) 

IV.d. Perioperatif hemşire ilaçları intravenöz olmayan bir yolla (oral, rektum, intramüsküler, burun 

içi, transmukozal) uygularken, ek ilaç uygulaması yapmadan önce ilacın emilimi ve etkisinin 

başlaması için yeterli zaman vermelidir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

IV.e. Orta düzeyde sedasyon / analjezi alan hasta için ilave oksijen bulunmalıdır( 1:Güçlü Kanıt) 

IV.e. 1. Perioperatif hemşire, lisanslı bağımsız hekim hekim denetiminde, hastanın pulse oksimetre ile 

ölçülen oksijen satürasyonunun optimal düzeyine dayanarak oksijen uygulamasının gerekliliğini, 

metodunu ve akış oranını belirlemelidir. ( 1:Güçlü Kanıt) 
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IV.f. Perioperatif hemşire, orta düzey sedasyon / analjezi ilaçlarını aşağıdaki parametreleri içerecek 

şekilde kaydetmelidir.İlacın adı, dozu, verilen toplam miktar, veriliş yolu, zamanı, hastanın yanıtı ve 

yan etkileri (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

IV.g. Opioid ve benzodiazepinler uygulandığında opioid antagonistleri (örn., naloxone) ve 

benzodiazepin antagonistleri (örn.,  flumazenil) kolay ulaşılabilir olmalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

Öneri 5: 

Perioperatif hemşire, spesifik taburculuk kriterlerine dayanarak hastanın taburculuğa hazır 

oluşunu değerlendirmelidir.  

V.a. Orta düzey sedasyon / analjeziden sonra hastanın iyileşmesi ve taburcu edilmesi için tıbbi 

denetim, ameliyathanenin veya lisanslı bağımsız bir hekimin sorumluluğundadır. (1:Güçlü Kanıt) 

V.a.1. Hastayı sağlık kuruluşunun taburculuk kriterlerine uygun olarak taburcu etmek için sağlık 

kuruluşunun kuralları ve politikaları uyarınca tanımlanan kalifiye bir personel  bulunmalıdır. (2: 

Yüksek Düzey Kanıt) 

V.b. Sağlık kuruluşu, orta düzey sedasyon / analjezi alan hastalar için taburculuk kriterlerini birlikte 

geliştirmek için multidisipliner bir ekip oluşturmalıdır (örn., Perioperatif hemşireler, anestezi 

uzmanları, cerrahlar ve diğer lisanslı bağımsız hekimler). ( 1:Güçlü Kanıt) 

V.b. 1. Taburculuğa hazırlık kriterleri şunları içermelidir: 

 ameliyat öncesi temel mental duruma geri dönme (örn., uyanık ve oryante), 

 stabil yaşam bulguları, 

 bir antagonistin son uygulanmasından (örn., nalokson, flumazenil) sonra yeterli zaman aralığı 

(örn., iki saat) 

 objektif bir hasta değerlendirmesi için taburculuk skorlama sistemi (örn., Anestezik 

Taburculuk Skorlama Sistemi) kullanımı 

 mide bulantısının olmaması, 

 koruyucu reflekslerin bozulmaması, 

 yeterli ağrı kontrolü, 

 motor / duyu kontrolünün geri dönmesi, 

 En az 20 dakika uyanık kalabilme ve  

 güvenli ulaşım için düzenleme ( 1:Güçlü Kanıt) 

V.b.2. Aşağıdaki durumlarda hastanın taburculuğu ertelenebilir: 

 Tıkayıcı uyku apnesi varlığı 

 Morfin alımı 

 Deksmedetomidin alımı, 

 Bir antagonist alımı 

 Ameliyat sonrası mide bulantısı ve kusma ( 1:Güçlü Kanıt) 

V.b.3. Aşağıdaki durumlarda pediyatrik hastaların taburculuğu uzayabilir: 

 Çocuğa yarılanma ömrü uzun bir ilaç (örn., kloral hidrat) verildiğinde 

 Çocuğa orta düzey sedasyon / analjezi etkisinden kurtulmak için yalnızca bir sorumlu yetişkin 

ettiğinde (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

V.b.4. Orta düzeyde sedasyon / analjezi alan bebek ya da yürümeye yeni başlayan bir çocuğun taburcu 

olurken arabayla evine transferine ilişkin ebeveynlerine verilen taburculuk eğitimi şunları içermelidir: 

 hava yolu obstrüksiyonunu önlemek için çocuğun baş pozisyonu dikkatle gözlenmeli ve 

 sorumlu iki yetişkin (sürücü ve gözlemci) olmalıdır. ( 1:Güçlü Kanıt) 

V.c. Perioperatif hemşire, hasta ve yakınına sözlü ve yazılı taburculuk eğitimi vermelidir.  

V.c.1. Yazılı taburculuk eğitiminin bir kopyası hastaya verilmeli, bir kopyası da hastanın tıbbi 

dosyasına konulmalıdır.  

V.c.2. Hasta veya hasta yakını, verilen taburculuk eğitimini anladığını sözel olarak ifade edebilmelidir.   
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Öneri 6:  

Sağlık kuruluşu perioperatif hemşireye, orta düzey sedasyon/ analjezi alan hastanın hemşirelik 

bakımı ile ilgili beceri ilkelerini ve performansını anlama konusunda eğitim vermeli ve yetkinliğini 

doğrulamalıdır. 

VI.a. Perioperatif hemşire, orta düzey sedasyon uygulamasıyla ilgili uzmanlaşmış bilgi ve becerilere 

yönelik eğitim ve yetkinlik almalıdır.  

VI.a.1. Orta dereceli sedasyon / analjezi ile ilgili yetkinlikler şunları içermelidir: 

 hasta seçimi ve değerlendirme kriterleri (ASA fiziksel durum sınıflandırması, sedasyon 

skalası, zor hava yolu, tıkayıcı uyku apnesi gibi) 

 ölçümlerin seçimi, işlevi, yorumlanması ve fizyolojik izleme ekipmanının kullanımındaki 

yeterliliği; 

 ilaçların farmakolojisi (örneğin opioidler, benzodiazepinler, opioidler ve benzodiazepinler için 

antagonistler) 

 hava yolu yönetimi (örn., baş eğimi, jaw-thrust, oral ve nazal airwaylarin yerleştirilmesi, balon 

maske ventilasyon); 

 temel ritim bozukluğunun tanınması ve yönetimi; 

 acil müdahale ve yönetim; 

 bakım verilen hastalara göre ileri kardiyak yaşam desteği (İKYD) ve pediatrik ileri yaşam 

desteği; 

 sedasyon / analjezi ile ilgili komplikasyonların tanınması ve yönetimi (örneğin, hipoksi, apne, 

sedasyon seviyesi derin sedasyona kadar ilerleyen bir hastayı kurtarma becerisi); 

 orta düzey sedasyon / analjezi politikaları ve prosedürlerinin gözden geçirilmesi; 

 havayolu anatomisi ve fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak. ( 1:Güçlü Kanıt) 

VI.a.2. Eğitim ve yetkinlik doğrulama yöntemleri aşağıdakileri içerebilir: 

 didaktik içerik (örneğin, dersler, bilgisayar tabanlı eğitim modülleri) 

 simülasyon, 

 becerilerin doğrulanması (örneğin, değerlendirme aracı, geri gösterme, gözlem) ve 

 sınav (örneğin yazılı, çevrimiçi). ( 1:Güçlü Kanıt) 

VI.b. Orta düzey sedasyon / analjezi alan hastanın hemşirelik bakımı ile ilgili ilke ve becerilere göre 

perioperatif hemşire; 

 devam eden eğitim faaliyetlerine katılmalı; 

 kişisel öğrenme ihtiyaçlarını belirlemeli; 

 kişisel bilgi ve beceri yeterliliğini elde etmek, korumak ve arttırmak için deneyimler aramalı; 

 bilgi ve becerilerini paylaşmalı; 

 perioperatif ekip üyelerine ilgili bilgileri iletmeli; 

 uygun ve saygılı sözlü ve sözsüz iletişim tekniklerini kullanarak sağlıklı bir çalışma ortamına 

katkıda bulunmalı; 

 zor davranışları yönetmek, olumlu çalışma ilişkileri geliştirmek ve hasta güvenliğini 

savunmak için anlaşmazlık çözme becerileri geliştirmeli ve uygulamalıdır. (2: Yüksek Düzey 

Kanıt) 

VI.c. Yetkinlikler mevcut yönetmelikleri, hemşirelik uygulama usullerini, standartları, önerilen 

uygulamaları ve orta düzey sedasyon / analjezi uygulamasına ilişkin rehberleri yansıtmalıdır.  

VI.d. Pediatrik hastalara orta düzey sedasyon / analjezi uygulayan perioperatif hemşire, pediyatrik 

bakım sağlamak için gerekli ek bilgi ve becerilere (örn. pediatrik ileri yaşam desteği) sahip olmalıdır. 

(2: Yüksek Düzey Kanıt) 

Öneri 7: 
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Sağlık kumundaki interdisipliner bir ekip; devletin tıp ve hemşirelik uygulamalarına, düzenleyici 

gereksinimlere, uygulama rehberlerine, profesyonel organizasyonların bildirilerine ve 

akreditasyona dayanarak orta düzey sedasyon ve analjezi ile ilgili politika ve prosedürler 

geliştirmelidir.  

VII.a. Multidisipliner ekip, orta düzey sedasyon / analjezi süreçlerinde rol alan tüm disiplinlerden 

(örneğin anestezi, hemşirelik, cerrahi, risk yönetimi, kalite, eczane) temsilcileri olmalıdır. (3:Orta 

Düzey Kanıt) 

VII.a.1. Hastanelerde anestezi bölümü sorumlusu, hastane genelindeki topikal veya lokal anestezi, 

minimal sedasyon, orta düzeyde sedasyon / analjezi ve kurtarma kapasitesi  dahil tüm anestezi 

hizmetlerinden sorumlu olmalıdır.  

VII.b.Orta düzeyde sedasyon / analjezi için politikalar ve prosedürler şunları içermelidir: 

 değerlendirme parametreleri; 

 hasta seçim kriterleri; 

 hasta risk değerlendirmesi ve danışma kriterleri (örn., anestezi); 

 aç kalma rehberi 

 IV erişim gereksinimleri, monitorizasyon 

 orta düzey sedasyon / analjezi ilaçları ve dozaj kılavuzlarına izin verilir; 

 iyileştirme ve taburculuk ölçütleri;  

 dokümantasyon (örn., parametreler, frekans);  

 acil durum ekipmanı, ilaçlar ve prosedürler; 

 personel gereksinimleri; 

 lisanslı bağımsız hekimin orta düzey sedasyon / analjezi uygulamak veya denetlemek için 

nitelik, eğitim ve yetkinlik gereksinimleri; 

 orta düzey sedasyon / analjezi için hemşirenin yeterlilik, eğitim ve yetkinlik şartları;  

 alternatif bakım düzenlemeleri ( 1:Güçlü Kanıt) 

VII.b.1. Politika ve prosedürde ameliyat öncesi açlık gereksinimleri, izin verilen alımın süresi, türü ve 

hacmini içermelidir. ( 1:Güçlü Kanıt) 

Öneri 8: 

Perioperatif ekip, sağlık hizmetleri organizasyonunun orta düzey sedasyon / analjezi yönetiminin 

ilkeleri ve becerileri konusundaki anlayış ve uyumluluğunu geliştirme planıyla uyumlu performans 

iyileştirme faaliyetlerine katılmalıdır. 

VIII.a. Orta düzey sedasyon / analjezi için kalite güvencesi ve performans geliştirme programı 

aşağıdakileri içermelidir: 

 uyumluluğu doğrulamak veya iyileştirme ihtiyacını belirlemek için faaliyetleri periyodik 

olarak gözden geçirmek ve değerlendirmek, 

 iyileştirme önceliklerine yönelik düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve iyileştirme 

yapılmadığında veya devam ettirilmediğinde ilave eylemler yapılması. 

VIII.a.1. Orta düzey sedasyon / analjezi ile ilgili işlem önlemleri aşağıdakileri içerebilir: 

 Sedasyon ve işlem için bilgilendirilmiş onam, 

 NPO durumunun doğrulanması, 

 öykü ve fiziksel değerlendirimesi, 

 hava yolu değerlendirilmesi, 

 anestezi konsültasyonu için gerekenlerin belirlenmesi 

 gerekli fizyolojik monitorizasyona uyum 

 kurum politikası ve prosedürüne uygun sedasyon ve uygulama için yetkilendirilmiş kişililer  

VIII.a.2. Orta düzey sedasyon / analjezi ile ilgili hasta sonuç ölçümleri aşağıdakileri içerebilir: 
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 ölüm,  

 aspirasyon,  

 ilacın istenmeyen reaksiyonu,  

 kullanılan antagonist (örn., tersine çevirici ajan),  

 daha yüksek bir bakım seviyesine plansız transfer yapılması, 

 kalp veya solunum durması, 

 onaylanmamış bir sedasyon ajanının kullanımı  

 işlemin planlandığı gibi tamamlanamaması ve 

 lisanslı bağımsız bir hekim olmadan acil durum prosedürü. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 

VIII.a.3. Sağlık kuruluşu, olumsuz olayları kalite gözden geçirme süreci boyunca raporlamalı, takip 

etmeli ve araştırmalıdır (örn., kök neden analizi).  

VIII.a.4. İstenmeyen olaylar, uygun düzenleyici kurum veya akreditasyon kuruluşuna rapor vermeyi 

gerektirebilir.  

VIII.b. Orta düzey sedasyon / analjezi uygulaması için performans iyileştirme aktiviteleri, orta düzey 

sedasyon / analjezi uygulama süreçlerinin prensiplerini ve bunlara uyumunu anlamak için perioperatif 

hemşirelerin izlenmesini içermelidir.  

VIII.c. Perioperatif hemşireler kalite izleme için önemli olan süreçleri tanımlamak, uygunluk 

stratejileri geliştirmek, kalite göstergelerini değerlendirmek için ölçütler oluşturmalı, performans 

seviyeleri ile ilgili verileri toplamalı ve orta düzeydeki sedasyon / analjezi ile ilgili devam eden kalite 

güvencesi ve performans iyileştirme faaliyetlerine katılmalıdırlar. Kalite göstergeleri, toplanan verilere 

dayanılarak uygulamayı değerlendirmeli, uyumluluğu geliştirmek için harekete geçmeli ve alınan 

önlemlerin etkinliğini değerlendirmelidir. (2: Yüksek Düzey Kanıt) 
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Fleksible endoskop ve aksesuarlarının ameliyat öncesi, sırası ve sonrası süreçlerde temizliği 

sterilizasyonu, dezenfeksiyonu, depolanması ve kayıt işlemlerine yönelik AORN önerileri aşağıda yer 

almaktadır.   
Öneri 1 

Fleksible endoskoplar, endoskopi işlemlerini desteklemek üzere tasarlanmış bir alanda yapılmalıdır. 

Ön temizleme dışındaki tüm işlemler endoskopinin yapıldığı odadan fiziksel olarak ayrılmış farklı bir 

birimde yapılmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Endoskopi odalarından kirli alana girişi sağlayan bir kapı ve temiz alana giriş ve çıkışı sağlayan ayrı 

kapılar bulunmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Endoskopi birimindeki kapı, duvar ve döşemeler leke tutmayan, suya ve temizlenmeye karşı dayanıklı 

malzemelerden yapılmış olmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Öneri 2 

Fleksible endoskop işlemlerinin yapıldığı birimler denetlenmelidir.  

Endoskopide çalışan personel maske, koruyucu gözlük, sıvıya dayanıklı önlük, eldiven,  sıvıya 

dayanıklı galoş giymelidir. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Endoskopide çalışan personel, AORN'un Bulaşıcı Enfeksiyonların Önlenmesine yönelik  önerilerine 

uygun olarak aşı olmalıdır ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Endoskopide kullanılan endoskoplar ve ekipmanlar üretici firmanın talimatlarına uygun olarak 

kullanılmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Fleksible endoskoplar ve  aksesuarları, endoskopi işlemi ile ilgili eğitim almış ve sertifikası olan 

yetkin kişiler tarafından temizlenmelidir. ( Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Öneri 3 

Fleksible endoskoplar ve aksesuarlarının ön temizleme işlemi endoskopinin gerçekleştirildiği birimde 

yapılmalıdır. 

Fleksible endoskoplar ve aksesuarları endoskop, hastadan çıkarıldıktan sonra ve organik maddeler 

yüzeyde veya endoskop kanallarında kurumadan önce mümkün olan en kısa sürede endoskopi 

işleminin uygulandığı birimde ön temizleme işlemi yapılmalıdır.  ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Ön temizleme işlemi endoskop üretici firmasının önerilerine uygun olarak yapılmalıdır. ( Kanıt 

Düzeyi Güçlü) 

Ön temizleme işlemi geciktiğinde, personel, dış yüzeyleri yumuşak, tiftik bırakmayan bir bezle veya 

su emilmiş bir sünger ile silmeli, kanalları ise  steril su ile sakşın yaparak temizlemelidir. (Kanıt 

Düzeyi Orta) 

Öneri 4 

Ön temizleme işlemi yapıldıktan sonra fleksible endoskoplar ve aksesuarları endoskopi odasından 

taşınmalıdır.  

Kontamine fleksible endoskoplar ve aksesuarları kullanım sonrası en kısa sürede endoskopi odasından 

taşınmalıdır. (Kanıt Düzeyi Orta) 

Endoskop ve aksesuarları  nemli ve ıslak  olmalı, ancak taşıma sırasında bir sıvı içerisinde 

olmamalıdır. 

( Kanıt Düzeyi Yüksek) 

      FLEKİSBLE ENDOSKOP UYGULAMALARI  

İLE İLGİLİ AORN ÖNERİLERİ 

 

Araş. Gör. Buket ÇELİK 

 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
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Taşınma sırasında sıvıların sızmasını önlemek için fleksible endoskoplar horizontal pozisyonda 

taşınmalıdır.  (Kanıt Düzeyi Orta) 

Fleksible endoskopların taşınmasında kullanılan konteynırlar her kullanımdan sonra, ya  mekanik 

olarak temizlendikten sonra termal olarak dezenfekte edilmeli ya da el ile temizlendikten sonra 

kimyasal olarak dezenfekte edilmelidir. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Öneri  5 

Kaçak testine uygun olarak dizayn edilen fleksible endoskoplara, her kullanımdan sonra, endoskopa 

hasar verebilecek herhangi bir olaydan sonra, yeni satın alınan veya onarılan  endoskopu kullanmadan 

önce kaçak testi yapılmalıdır. 

Kaçak testi endoskoplar el ile yıkanmadan ve temizleme solüsyonuna koyulmadan önce yapılmalıdır. 

 ( Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Kaçak testi, endoskop cihazının üretici firmasının talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.   

(Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Öneri 6 

Kaçak testi sonrası fleksible endoskoplar yüksek düzey dezenfeksiyon ya da sterilizasyondan önce el 

ile yıkanmalıdır. 

Endoskopinin el ile temizleme işlemi üretici firmanın talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.  (Kanıt 

Düzeyi Orta) 

El ile temizleme işlemi yeni hazırlanmış temizleme solüsyonları kullanılarak yapılmalıdır. Temizleme 

solüsyonları, bulanık ve partiküller görünür hale gelmeden önce değiştirilmelidir.  (Kanıt Düzeyi 

Yüksek) 

Temizlemede kullanılan solüsyonlar; suyun niteliği, PH, konsantrasyonu, dilusyonu, suyun sıcaklığı, 

temas süresi, raf ömrü üretici firmanın önerilerine uygun olarak hazırlanmalıdır.  (Kanıt Düzeyi 

Yüksek) 

Temizleme işlemi sırasında endoskobun tamamı temizleme solüsyonunun içinde olmalıdır. 

Çıkarılabilir parçalar (örn. Vanalar, düğmeler, kapaklar) endoskoptan çıkarılmalı ve üretici firmanın 

önerileri doğrultusunda temizleme solüsyonlarının içine konulmalıdır. (Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Endoskobun her temizleme işlemi için temiz bir fırça kullanılmalıdır. Endoskop kanallarını 

temizlemek için kullanılan fırçalar ve diğer temizlik malzemeleri kullanılmadan önce kontrol 

edilmelidir. Fırça veya diğer temizlik malzemeleri ile ilgili bir sorun olduğunda kullanılmamalıdır  

(Kanıt Düzeyi Orta) 

İrrigasyon şişeleri, en azından günlük olarak dezenfekte veya sterilize edilmelidir. İrrigasyon şişeleri 

ve  düzeneğinde artık su veya nem kalmamalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

İrrigasyon işlemleri için steril su kullanılmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Öneri 7 

Fleksible endoskoplar, aksesuarları ve donanımları temizlik, sağlamlık, nem, eksik parça, fiziksel ya 

da kimyasal hasar varlığı ve fonksiyon açısından; kullanım öncesi, sırası ve sonrasında; temizlendikten 

sonra, dezenfekte veya steril edilmeden önce kontrol edilmelidir.  

Fleksibl endoskopların iç kanalları bir endoskopik kamera veya boroskop kullanılarak temizlik ve 

sağlamlık açısından kontrol edilmelidir. (Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Öneri 8 

Fleksible endoskoplar el ile temizlendikten ve sağlamlık açısından kontrol edildikten sonra yüksek 

düzey dezenfeksiyon ya da sterilizasyon işlemi uygulanmalıdır. 

Fleksible endoskopların mekanik temizliği üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. 

(Kanıt Düzeyi Orta) 

Personel, endoskop ile mekanik işlemci arasındaki tüm konnektörlerin doğru bağlandığından emin 

olmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 
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Mekanik temizlemede, üretici firma tarafından önerilen dezenfektanlar, steril solüsyonlar ve 

kimyasallar kullanılmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Fleksible endoskopi işlemi sırasında deri antiseptikleri, sodyum hipoklorit, fenolik, kuaterner 

amonyum bileşikleri deri iriitasyonuna ve mukoz membran hasarına neden olduğu için 

kullanılmamalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Dezenfeksiyondan sonra endoskop ve endoskop kanalları steril su ile yıkanmalıdır. ( Kanıt Düzeyi 

Güçlü) 

Enfeksiyon kontrol komitesi, endoskopi ve ameliyathane hemşiresi, doktorları da içeren 

multidisipliner bir ekip endoskop lümenlerinin yıkanmasında ve temizlenmesinde   %70-%90 etil ya 

da izopropil alkol kullanmanın etkinliğini belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapmalıdır. ( Kanıt 

Düzeyi Güçlü) 

Mekanik temizlemeden sonra, endoskopun dış yüzeyleri yumuşak, tiftik bırakmayan bir bez veya 

sünger ile kurutulmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Öneri 9 

Fleksible endoskoplar ve aksesuarları kontaminasyonu ve hasarı en aza indirecek şekilde 

depolanmalıdır. 

Fleksible endoskoplar kuru bir kabinde depolanmalıdır. (Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Fleksible endoskoplar, tüm valfler açık ve çıkarılabilir parçalar ayrılmış olarak endoskop ile aynı 

pakette depolanmalıdır. ( Kanıt Düzeyi Güçlü) 

Fleksible endoskopların depolanabileceği kuru bir kabin mevcut değilse, HEPA filtrelenmiş hava, 

pozitif basıncı ile fleksible endoskopların çevresinde hava dolaşımına olanak sağlayarak bakteri 

kontaminasyonunu önlediği için fleksible endoskoplar, HEPA filtreye sahip kapalı bir kabinde 

depolanmalıdır. (Kanıt Düzeyi Orta) 

Endoskoplar depoya yerleştirilmeden veya depolama yerinden çıkartılmadan önce, depo kabinleri 

temizlik açısından kontrol edilmelidir. (Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Fleksible endoskopların depodan taşınması sırasında personel temiz, pudrasız, doğal kauçuk lateks 

eldiven veya lateks eldiven giymelidir.  (Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Öneri 10 

Sağlık kuruluşları tarafından fleksible endoskop süreci ve prosedürlerinin kayıtları tutulmalıdır. 

 

Fleksible endoskopların temizlenme yöntemi, temizlenme işleminin yapıldığı tarih, sterilizasyon  ve 

dezenfeksiyon testinin sonuçları ve arızalı ekipmanlar kayıt edilmelidir.  

(Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Fleksible endoskopların kullanıldığı hasta, tarih, endoskopi işlemini yapan sağlık personelleri  ve 

işlem sırasında kullanılan endoskop ve aksesuarları kayıt edilmelidir.  (Kanıt Düzeyi Yüksek) 

 

Öneri 11 

Fleksible endoskop işleminde görev alan personel, endoskopi ile ile ilgili olarak sertifika almış olmalı 

ve periyodik aralıklarla eğitimleri tekrarlanmalıdır.  

 

Fleksible endoskoplar ile ilgili yapılan eğitim; 

Ön temizleme 

Taşıma 

El ile temizleme 

Kaçak testi 

Yüksek düzey dezenfeksiyon, kimyasal sterilizasyon, paketleme  

Depolanma 

Kayıt işlemleri  
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Kalite güvenlik kontrolü ile ilgili bilgileri içermelidir. (Kanıt Düzeyi Yüksek) 

Öneri 12 

Fleksible  endoskop süreci ile ilgili politika ve prosedürler geliştirilmeli, periyodik olarak gözden 

geçirilmeli ve gerektiğinde revize edilmelidir. 

Fleksible  endoskop süreci ile ilgili politika ve prosedürler: 

Ön temizleme 

Taşıma 

El ile temizleme 

Kaçak testi 

Yüksek düzey dezenfeksiyon, kimyasal sterilizasyon, paketleme  

Depolanma 

Kayıt işlemleri  

Kalite güvenlik kontrolü ile ilgili bilgileri içermelidir (Kanıt Düzeyi Orta) 

Öneri 13 

Fleksible endoskop işlemleri sağlık kuruluşlarının kalite kontrol birimi tarafından değerlendirmelidir.  

Fleksible endoskopi ve ekipmanların bakımı üretici firma personeli, mühendis, endoskopi personeli, 

enfeksiyon önleme komitesi ve diğer personelin de içinde bulunduğu multidisipliner bir ekip 

tarafından yapılmalıdır. (Kanıt Düzeyi Yüksek) 

 

Fleksible endoskopların mikrobiyolojik  surveyans kültürü yapılma gereksinimi ve sıklığı enfeksiyon 

önleme komitesi ,doktor, endoskopi personeli, mikrobiyologlar ve laboratuvar personelinin de içinde 

bulunduğu multidisipliner bir ekip tarafından belirlenmelidir . 

(Kanıt Düzeyi Yüksek) 

 Kaynaklar 
Guidelines for Perioperative Practice 2017 Edition. Association of PeriOperative Registered Nurses. 

Guideline for Guideline for Processing Flexible Endoscopes, 675-744. 
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GUIDELINES FOR  PROCESSING FLEXIBLE ENDOSCOPES 

 

Research Asst. Buket ÇELİK 

 

Dokuz Eylül Univercity Nursing of Faculty 

 

Recommendation I 

Flexible endoscopes should be processed in area designed and constructed to support processing 

activities.  

Except for precleaning processes performed at the point of use  that is physically separeted  from other 

units  ( Strong Evidence) 

The endoscopy processing room should include a door that provides access to and from the 

decontamşnation area or decontamination room and a separate door that provides Access to and from 

the clean area or clean workroom (High Evidence) 

Structural surfaces (eg. Door, floor, walls) and made of materials that are water resistant, stain 

resistant and able to withstand frequent cleaning (High Evidence) 

Recommendation II 

Flexible endoscopes should be processed in area controlled and maintained to support processing 

acitivities  

Personnel working in the endoscopy suite must wear personel protective equipment that 

includes:Surgical masks, goggles, fluid-resistant gowns, gloves, fluid-resistant shoe covers (Strong 

Evidence) 

Personnel working in the endoscopy suite should be immunized against vaccine-preventable diseases 

in accordance with the AORN Guidelines for Prevention of Transmissible Infections  (Strong 

Evidence) 

Endoscopes, accessories and equipment used in the endoscop suite should have manufacturer-

validated instructions for use (IFU) ( Strong Evidence) 

Flexible endoscopes and endoscopes accessories should be cleaned and processed by individuals who 

recieved education and completed competency verification activities related to endoscope processing 

(High Evidence) 

Recommendation III 

Flexible endoscopes and accessories should be precleaned at the point of use 

Precleaning of flexible endoscopes and accessories at the point of use should ocur as sson as possible 

after the endoscope is removed from the patient and before organik materials has dried on the surface 

or in the channels of the endoscope ( Strong Evidence) 

Precleaning should be performed in accordance with the endoscope manufacturer instructions for use 

(Benefits Balanced with Harms) 

When the precleaning process will be delayed personnel should wipe the external surfaces with a soft, 

lint free cloth or sponge satureted with utility or steril water and suction water through the channels ( 

Moderate Evidence) 

Recommendation IV 

After precleaning at the point of use, contamined flexible endoscopy and accessories should be 

transported to the endoscopy processing room.  

Contamined flexible endoscopes and accessories should be transported to the endoscopy processing 

room. ( Moderate Evidence) 

Keeping endoscope and accessories wet help dilute, soften and ease removal organic soils. 

Endoscopes and accessories should be kept wet or damp but not submerged in liquid during transport 

(High Evidence) 
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Flexible endoscopes should be transported in a horizontal positon for preventing fluid leak  

(Moderate Evidence) 

Transport containers used for flexible endoscopes should be mechanically cleaned and thermally 

disinfected or manually cleaned and chemically disinfected after each use (High Evidence) 

Recommendation V 

Fleksible endoscopes designed to be leak tested, should be leak tested after each use, after any event 

that may have damaged the endoscope, and before use of newly purchased, repaired, or loaned 

endoscope.  

Leak testing should be performed before manuel cleaning and before the endoscope is placed into 

cleaning solutions (High Evidence) 

Leak testing should be performed in accordance with the endoscope equipment manufacturer 

instructions for use (High Evidence) 

Recommendation VI 

After leak testing and before high level disinfected or sterilization, flexible endoscopes should be 

manually cleaned.  

Manual cleaning should be performed in accordance with endoscope manufacturer instructions for use 

(Moderate Evidence) 

Manuel cleaning should be performed using freshl prepared cleaning solutions. Cleaning solutions 

should be changed before they become cloudly or discolored and before there are visible particulates  

(High Evidence) 

The cleaning solutions manufacturer instructions for use should be followed for 

Water quality and PH 

Concentration and dilution 

Water temperature 

Contact time 

shelf life   (High Evidence) 

The endoscope should be completely submerged in the cleaning solution during the cleaning process. 

Removable parts (eg, valves, buttons, caps) should be detached from the endoscope and submerged if 

recommended by manufacturer instructions for use (High Evidence) 

A clean brush should be used for each endoscope cleaning. Brushes and other items used to clean 

endoscope channels should be visually inspected before use and should not be used if the integrity of 

the brush or other cleaning items in questions (Moderate Evidence) 

Water and irrigation bottles should be high level disinfected or sterilized at least Daily. There should 

be no residual water or moisture remaining in the water bottle assembly (Strong Evidence). 

Sterile water should be used to fill water irrigation bottles  ( Strong Evidence) 

Recommendation VII 

Flexible endoscopes, accessories and associated equipment should be visually inspected for 

cleanliness, integrity and function before use, during the procedure after the procedure, after cleaning 

and before disinfected or sterilization.  

İnternal channels of flexible endoscopes may be inspected for cleanliness, integrity using an 

endoscopic camera or borescope (High Evidence) 

Recommendation VIII 

After manule cleaning  and inspection, flexible endoscopes and endoscope  accessories should be high 

level disinfected or sterilezed.  

Mechanical processing should be performed in accordance with the endoscope manufacturer’s (IFU) 

(Moderate Evidence) 

Processing personnel should ensure all connectors between the endoscope and mechanical process are 

connected correctly ( Strong Evidence). 
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Mechanical processed should be performed using cleaning, disinfected and sterilant solutions and 

chemicals recommende by manufacturer’s (IFU) ( Strong Evidence). 

The following products should not be used for processing flexible endoscopes: 

Skin antiseptics 

Hypochlorites 

Phenolic 

Quaternary ammonium compounds  ( Strong Evidence) 

Following disinfection, the endoscope and endoscope channels should be flushed sterile water ( 

Strong Evidence) 

A multidisciplinary team that includes infection preventionists, endoscopy and perioperative nurse, 

endoscopy processing personnel, endoscopists should conduct a risk assesment to determine whether 

endoscope lumens should be flushed with 70% to 90% ethyl or isoproply alcohol ( Strong Evidence) 

After mechanical processing, the exterior surfaces of the endoscope should be dried with a soft, lint 

free cloth or sponge ( Strong Evidence) 

Endoscope accessories that sterile tissue or the vasculer system should be packaged and sterilized ( 

Strong Evidence) 

Recommendation IX 

Flexible endoscopes and endoscope accessories should be stored in a manner that minimizes 

contamination and protects the device or item from damage.  

Flexible endoscopes should be stored in a drying cabinets  (High Evidence) 

Flexible endoscopes should be stored with all valves open and removable parts detached but stored 

with the endoscope ( Strong Evidence) 

If a drying cabinet is not available , flexible endoscopes may be stored in a closed cabinet with HEPA- 

filtered air provides positive prssure and allows air circulation around the flexible endoscopes for 

prevent contomaination of stored endoscopes ( Moderete Evidence) 

Flexible endoscopes and storage cabinets should be visually inspected for cleanliness before 

endoscopes are placed into or removed from the storage  (High Evidence) 

Personnel should wear clean, powder free, natural rubber latex gloves or latex free gloves when 

transporting flexible endoscopes to from the storage cabinet ( High Evidence)  

 

Recommendation X 

 

The health care organization should maintain records of flexible endoscope processing procedures. 

 

Records related flexible endoscope processing should include the; 

Date and time 

Method and verifiaction of cleaning and results of cleaning verification testing 

Number or identifier of the mechanical processor or stelizer and results of process efficacy testing 

Disposition of defective items or equipment (High Evidence) 

Records related flexible endoscope procedures should include the; 

Date 

İdentity of the patient 

İdentity of the licensed independent practitioner performing the prosedure 

İdentity of the endoscope and endoscope accessories used during the procedure (High Evidence) 

Recommendation XI 

Personnel with responsibility for processing flexible endoskopes should receive inital and ongoing 

education and complete competency verification acitivities related to processing flexible endoscopes.  
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Education and competency verification activities related to processing flexible endoscopes and 

accessories should include 

Precleaning 

Transporting 

Leak testing 

Manuel cleaning 

High Level Disinfection ( HLD), liquid chemical sterilization, packaging 

Storage 

Records  

Quality assurance measures (High Evidence) 

Recommendation XII 

Policies and prosedures for processing flexible endoscopes should be developed, reviewed 

periodically and revised as necessary. 

Policies and prosedures related to processing  flexible endoscopes should adress; 

Precleaning 

Transporting 

Leak testing 

Manuel cleaning 

High Level Disinfection ( HLD), liquid chemical sterilization, packaging 

Storage 

Records  

Quality assurance measures (Moderate Evidence) 

 

Recommendation XIII 

The health care organization’s quality management program should evalute processing of flexible 

endoscopes 

A multidisciplinary team that includes facility engineers, endoscopy personnel, infection 

preventionists and other personnel should collaborate with manufacturer service personnel to 

determine maintenance of flexible endoscopes, mechanical processors and other equipment used for 

processing flexible endoscopes (High Evidence) 

A multidisciplinary team that includes infection preventionists, endoscopists, endoscopy personnel, 

microbiologists, laboratory personnel sholud evalute the need to implement a program and frequencies 

for microbiologic surveillance cultures of flexible endoscopes (High Evidence) 

References  
Guidelines for Perioperative Practice 2017 Edition. Association of PeriOperative Registered Nurses. 

Guideline for Guideline for Processing Flexible Endoscopes, 675-744. 
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BAKIM ORTAMI/İLAÇ GÜVENLİĞİ/BULAŞICI 

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ ÖNERİLERİ 

 

Yrd. Doç. Dr. Yelda CANDAN DÖNMEZ 

 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
 

GÜVENLİ BAKIM ORTAMI-1 

 Güvenli Bakım Ortamı Rehberi Bölüm 1, hasta, cerrahi personel ve cerrahi ortamda kullanılan 

ekipmanlarla ilgili güvenli bir bakım ortamı sağlamak amacıyla AORN tarafından 2017 yılında 

yayınlanmıştır. Bu öneriler ameliyathaneler, günübirlik cerrahi merkezler, kalp kateterizasyon 

laboratuvarları, endoskopi üniteleri, radyoloji bölümleri, cerrahi girişim ve diğer invaziv tüm girişim 

alanlarında uygulanabilir. Rehberde yer alan öneriler:   

Öneri 1 

 Ölümle sonuçlanabilen yaralanma riskini, işten kayıp gün sayısını, çalışma kısıtlamalarını, ilk 

yardımın ötesinde tıbbi tedaviye gerek olmadan ve bilinç kaybını engellemek için önlemler 

alınmalıdır. 

 Yaralanmanın önlenmesi için risk azaltma stratejileri (yönetim, mühendislik, davranışsal kontroller) 

belirlenmeli, geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Fiziksel çevre sağlanmalıdır:  

- Hidrolik veya elektrik çıkışlarının mümkün olduğunca tavana veya duvara monte edilmesi 

- Yeterli oda aydınlatması 

- Yeterli depolama 

- Hasta taşıma ekipmanlarının kolay hareket etmesini sağlayan zemin yüzeyleri (2:Orta Düzey 

Kanıt).  

 Cerrahi personel, AORN kılavuzunda belirtilen "Cerrahi ortamda güvenli hasta taşıma ve hareket 

ettirilmesi" önerilerini ve organizasyonel politika ve prosedürleri izlemelidir (2:Orta Düzey Kanıt).  

Öneri 2 

 Uygulama ortamında yangın güvenliği ile ilgili potansiyel tehlikeler tanımlanmalı ve iletişim, 

önleme, durdurma ve tahliye için güvenli uygulamalar oluşturulmalı ve izlenmelidir. 
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 Yazılı yangın önleme ve yönetim planı, organizasyon içindeki paydaşlardan oluşan multidisipliner 

bir ekip tarafından geliştirilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Yangın riskinin değerlendirilmesi, cerrahi girişim başlamadan önce tamamlanmalı ve cerrahi ekibin 

tamamına iletilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Ateşleme kaynakları (Aktif elektrocerrahi elektrotları, lazer, elektrokoter cihazları, fiber optik ışık 

kabloları) üreticilerin kullanım talimatlarına ve AORN talimatlarına göre kullanılmalıdır (2:Orta 

Düzey Kanıt).  

 Yanıcılar (örneğin alkol bazlı cilt antiseptik ajanları, kolodion, perdeler, önlük, endotrakeal tüpler), 

ateşleme kaynakları ile teması önleyecek şekilde yönetilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Oksitleyici maddeler (örneğin oksijen, azot oksit) herhangi bir ateşleme veya yakıt kaynağının 

yakınında dikkatli kullanılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Solunum yolunu ilgilendiren cerrahi işlemler sırasında boğazın arkasına ıslak radyopak sünger 

yerleştirerek ve renkli solüsyonlarla endotrakeal tüp kafının şişirilmesi ile solunum yollunun yanma 

riski en aza indirilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Yangın durumunda iletişim, durdurma ve tahliye süreçleri izlenmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Beklenmedik bir dumanı yayan ekipman, ister kullanımda olsun ister olmasın, elektrik akım 

kaynağından çıkarılmalıdır. Bu güvenli bir şekilde yapılabiliyorsa, ekipmanın ve kullanılan tüm 

aksesuarların güvenli bir yere taşınması gerekir (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Yangın söndürücüler ameliyathane merkezinin 30 ile 75 adım içinde veya yetkili yerel otoritenin 

talebi üzerine yerleştirilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Tüm personel, kontrol ettiği alanlar da dahil olmak üzere tıbbi gaz kontrol valflerini 

tanımlayabilmeli ve yangın durumunda tıbbi gazları durdurabilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Ekipmanlar (arabalar, sedyeler, hasta yatakları), tıbbi gaz kontrol valflerini veya elektrik paneli 

alarmlarını çekmek için erişimi engelleyen yerlerde depolanmamalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Yangın battaniyeleri ameliyathanede kullanılmamalıdır. Yangın battaniyeleri hastanın yanında veya 

altına yanabilir ve daha fazla zarar verebilir. Yangın battaniyeleri yünden yapılır ve oksijenden 

zengin bir ortamda yanabilir. Yangın battaniyesi uygulaması sırasında aletlerin yerinden çıkması, 

hastanın yaralanmasına neden olabilir. Kullanım yara kontaminasyonuna veya yangının yayılmasına 

neden olabilir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Tahliye yolları cerrahi ortam için oluşturulmalı, yerel yetkililerle birlikte geliştirilmelidir ve Ulusal 

Yangın Önleme Derneği (National Fire Protection Association-NFPA) yönetmeliklerine uyulmalıdır 

(2:Orta Düzey Kanıt). 

 Tüm personel eğitim ve yetkinlik doğrulamasını aşağıdaki alanlarda almalıdır: 

o Yangın üçgeninin unsurları 

o Cerrahide yangın riskinin değerlendirilmesinin kullanılması 

o Yangın söndürücünün yerleri 
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o Yangın söndürücülerin ve diğer yangın söndürme ekipmanlarının kullanılması 

o Her oda için çıkış yolları 

o Tıbbi gaz panel yerleri ve çalışması, acil durumlarda nasıl kapatılacağı 

o Havalandırma ve elektrik sistemleri için kapatma kontrol yeri 

o Yangın alarm istasyonlarının yeri 

o Havalandırma ve elektrik sistemlerinin kapatılması 

o Yangın güvenliği ve çıkış planı nasıl ve ne zaman başlanacağı 

o Yerel itfaiye ile nasıl ve ne zaman iletişime geçileceği 

o Her bir ekip üyesinin çeşitli yangın senaryolarındaki rolleri ve sorumlulukları (2:Orta Düzey 

Kanıt). 

Öneri 3 

 Elektrikli cihazların kullanımı ile ilgili yaralanma riskini azaltmak için önlemler alınmalıdır. 

 Tavan ve duvara monte edilen cihazlar (elektrik çıkışları, monitörler) ve tüm ödünç verilen 

ekipmanlar dahil olmak üzere tüm elektrikli ekipman düzenli olarak ve her kullanımdan önce hasar 

açısından kontrol edilmelidir. Kontrol, güç kablolarının yıpranması, gerilimi azaltma ve fişlerin hasar 

açısından incelenmesini sağlamalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Elektrik kablosu da dahil olmak üzere bozulduğu belirlenen malzeme hemen kullanımdan 

çıkarılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Cihaz kabloları sağlamlaştırılmalı ve yeterli uzunluk da dahil olmak üzere kullanım amacı için 

uygun özelliklere sahip olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Tüm elektrik ekipmanı şarj cihazı adaptör kabloları ait olduğu ekipmanın adıyla etiketlenmelidir 

(3:Sınırlı Kanıt). 

Öneri 4 

 Çalışmayan klinik ve uyarı alarmları ile ilgili tehlikeleri azaltmak için önlemler alınmalıdır.   

 İlk kurulumda klinik ve uyarı alarmları test edilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Klinik ve uyarı alarmları, organizasyonel politika ve prosedürlere göre test edilmelidir (2:Orta 

Düzey Kanıt). 

 Klinik ve uyarı alarmlarının bir envanteri düzenli olarak klinik mühendisliği ile cerrahi personel 

arasında iş birliği ile yapılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Klinik ve uyarı alarmlarının duyulabilmesi için sesleri yeterince yüksek olmalı ve alarmların 

duyulabilmesi için konuşma ile oluşan gürültü azaltılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Alarm geçerli parametrelerindeki değişiklikler (hacim, yüksek veya düşük limitler), sözel olarak ve 

değişiklikleri belirtmek için açıkça ayırt edilebilen bir görsel işaretle de personel değişikliği sırasında 

bildirilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

Öneri 5 
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 Battaniye ve solüsyon ısıtma kabinlerinde ısıtma solüsyonları, battaniyeler ve hasta çarşafları 

ile ilgili termal yaralanmaları engellemek için önlemler alınmalıdır. 

 Solüsyonlar, battaniyeler ve hasta çarşafları ayrı ısıtma kabinlerinde veya bağımsız sıcaklık 

kontrollerine sahip ayrı bölümleri olan kabinlerde saklanmalıdır (3:Sınırlı Kanıt). 

 Isıtma kabin sıcaklığı, organizasyonel politikaya göre ayarlanmalı, devam ettirilmeli, izlenmeli ve 

kayıt edilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Isıtma kabinlerinin sayısı, ısıtılan ürün ihtiyacını karşılamak için yeterli olmalıdır (2:Orta Düzey 

Kanıt). 

 Isıtma kabinleri, kullanım noktasının yakınında bulunmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Battaniyeler ve hasta çarşafları için kullanılan ısıtıcı kabin veya kabin sıcaklıkları 130 ° F'yi (54.4°C) 

aşmamalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Solüsyon ısıtma kabini veya bölmeden çıkarıldıktan sonra kullanım süresi ve maksimum sıcaklığı ile 

ilgili olarak üretici kullanım talimatlarına uyulmalıdır (3:Sınırlı Kanıt).  

 İntravenöz yollla uygulaması için önerilen solüsyonlar sadece bu amaç için tasarlanan teknoloji 

kullanılarak ısıtılmalıdır (3:Sınırlı Kanıt). 

 Cilt antiseptik ajanları, üreticinin kullanım talimatları gereği başka şekilde yönlendirilmedikçe 

ısıtılmamalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

Öneri 6 

 Sıkıştırılmış tıbbi gaz tüplerinin ve sıvı oksijen konteynırlarının taşınması, depolanması ve 

kullanılması ile ilgili riskleri azaltmak için önlemler alınmalıdır. 

 Tıbbi gazlar için saklama koşulları bir alanda depolanan hacim, kullanım ihtiyacı ve düzenlenen 

gerekliliklere göre belirlenmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Tıbbi gaz tüpleri ve silindirlerin devrilme, düşme veya hasar görmesini önlemek için tasarlanan bir 

taşıyıcıda taşınmalı ve sabitlenmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Hastanın taşınması sırasında kullanılan tıbbi gaz tüpleri, hastanın yatağına veya yanındaki arabanın 

üzerine yerleştirilmemeli ve bu amaçla tasarlanan taşıyıcılarda taşıma arabası veya yatağa 

sabitlenmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Kullanımdan önce, gaz tüpleri uygun etiket, pin dizini emniyet sistemi konektörü ve renk kodlaması 

olup olmadığı kontrol edilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Tıbbi gaz tüpleri ve hortumlarındaki bağlantılar hiçbir koşulda değiştirilmemelidir (2:Orta Düzey 

Kanıt). 

 Sadece onaylanan regülatörler veya diğer akım kontrol cihazları kullanılmalıdır (2:Orta Düzey 

Kanıt). 

 Tıbbi gaz silindir valfleri kullanılırken önlemler alınmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Sıvı oksijen konteynırları, eyalet ve federal yönetmeliklere göre taşınmalı, doldurulmalı, saklanmalı 

ve yazılı talimatlar ve etiketleme yer almalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 
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Öneri 7 

  Atık anestezi gazları ile ilgili tehlikeleri azaltmak için önlemler alınmalıdır.  

 Sağlık kuruluşu, Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (National Institute for Occupational 

Safety and Health-NIOSH) önerileri ile uyumlu atık anestezi gaz yönetimi programı oluşturmalıdır 

(2:Orta Düzey Kanıt). 

 Atık anestezi gazlarını uzaklaştırmak için atık sistemi kullanılmalıdır 1: Mevzuat Gereği. (1: 

Mevzuat Gereği). 

 Anestezi gazlarının kullanıldığı odalarda havalandırma sistemleri, saatte en az 15 değişim yapan 

hava değişim oranına sahip olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Kurumda bulunan anestezi dağıtım sistemleri, üreticinin yazılı talimatları ve organizasyonel politika 

ve prosedürlerine uygun düzenli olarak planlanan bir şekilde ve doğru çalışır durumda olmalıdır (1: 

Mevzuat Gereği). 

Öneri 8 

 Doğal kauçuk lateks güvenli ortamı oluşturmak için bir protokol geliştirilmeli ve 

uygulanmalıdır.   

 Lateks içermeyen ürünler, etiketlerinde belirtildiği gibi varsa satın alınmalıdır (4:Fayda zarar ilişkisi 

gözetilerek). 

 Tüm hastalar ameliyat öncesi dönemde lateks duyarlılığı ve risk faktörleri açısından 

değerlendirilmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Lateks duyarlılığı veya alerjisi olan hastalarda lateks önlemleri uygulanmalıdır (2:Orta Düzey 

Kanıt). 

 Cerrahi personel düşük protein, pudrasız, doğal kauçuk lateks eldiven veya latekssiz eldiven 

giymelidir (1:Güçlü Kanıt). 

Öneri 9  

 Cerrahi ortamda kimyasalların (metil metakrilat, glutaraldehit, formalin, etilen oksit) kullanımı 

ile ilgili riskleri azaltmak için önlemler alınmalıdır.   

 Sağlık bakım kuruluşları, kimyasal taşıma ve imha etmede zorunlu federal, eyalet veya yerel 

yönetmelikleri izlemelidir (1: Mevzuat Gereği). 

 Potansiyel olarak tehlikeli olan her kimyasal için, malzeme güvenlik bilgi formları veya güvenli bilgi 

formları uygulama ortamında çalışanlar tarafından kolaylıkla erişilebilir olmalıdır (1: Mevzuat 

Gereği). 

 Birim veya kurum içindeki tüm kimyasallar için bir kimyasal tehlike riski değerlendirmesi, malzeme 

güvenlik bilgi formları veya güvenli bilgi formları ve her bir kimyasalın üreticisinin talimatlarını 

kullanarak yılda bir kez yapılmalıdır (1: Mevzuat Gereği). 

 Tüm kimyasallar, ilgili malzeme güvenlik bilgi formlarına veya güvenli bilgi formlarına ve 

üreticinin kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır (1: Mevzuat Gereği). 
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 Düzenleme ile gerekirse, kimyasal tehlike riski değerlendirmesinde yer alan tüm kimyasal maddeler 

için acil bir dökülme planı geliştirilmelidir (1: Mevzuat Gereği). 

 Kimyasallar aşağıdakilere göre depolanır: 

o MSDS veya SDS bilgileri 

o Üreticinin talimatları 

o Yanabilirlik ve yanıcılık durumu 

o Hasta ve cerrahi güvenlik gereksinimleri 

o Yerel, eyalet ve federal yönetmelikler (1: Mevzuat Gereği). 

 Çalışma ortamında kimyasal madde kullanan çalışanlara, kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanmalıdır 

(1: Mevzuat Gereği). 

 Kimyasal tehlike riski değerlendirmesinde belirtilen her bir kimyasala uygulanabilir bir solunum 

koruma planı geliştirilmelidir (1: Mevzuat Gereği). 

 Gözler için tehlikeli olan kimyasalların bulunduğu yerlerde, su tesisatı ya da kendi kendine gözün 

yıkanabildiği göz yıkama istasyonları bulunmalıdır (1: Mevzuat Gereği). 

 Sağlık kuruluşları, çalışanlara çalışma ortamındaki tehlikeli kimyasal maddeler hakkında eğitim 

vermelidir (1: Mevzuat Gereği). 

 Metil metakrilat kemik çimentosunun kullanımı için güvenli uygulamalar oluşturulmalıdır (1: 

Mevzuat Gereği). 

 Glutaraldehit için güvenli kullanım uygulamaları, federal, eyalet ve yerel yönetmeliklerin 

gerektirdiği şekilde geliştirilmelidir ve AORN’da yer alan "Yüksek Düzey Dezenfeksiyon için 

Öneriler"de belirtildiği gibi güvenli kullanım uygulamaları olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Formalin kullanımı için güvenli kullanım uygulamaları geliştirilmelidir (1: Mevzuat Gereği). 

 Etilen oksit için güvenli kullanım önlemleri, federal, eyalet ve yerel yönetmeliklerin gerektirdiği 

şekilde ve sterilizasyon için AORN kılavuzunda istenen şekilde geliştirilmelidir (1: Mevzuat 

Gereği). 

Öneri 10 

 Atık ile ilgili tehlikeleri önlemek için önlemler alınmalıdır. 

 Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların bertaraf edilmesine ilişkin zorunlu federal, eyalet veya yerel 

yasalar takip edilmelidir (1: Mevzuat Gereği). 

 Tehlikeli olarak sınıflandırılan atıklar, kullanım yerinde tehlikeli atık ambalajlarına konulmalıdır (1: 

Mevzuat Gereği). 

 İlaçlar, yargılama yetkisine sahip olan devlet veya yerel düzenleyici kurum ve AORN "İlaç güvenliği 

ile ilgili kılavuz" talimatlarına uygun olarak ve sağlık kuruluşunun eczacısına danışılarak imha 

edilmelidir (1: Mevzuat Gereği). 

Öneri 11 
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Cerrahi personel, güvenli bir bakım ortamının kurulması ve sürdürülmesi için başlangıçta ve 

devam etmekte olan eğitimi almalı ve yetkinlik doğrulama faaliyetlerini tamamlamalıdır.  

 Cerrahi ekip üyeleri, güvenli bir bakım ortamı sağlama ile ilgili uzmanlaşma bilgi ve becerilerinde 

belirtilen eğitimi ve yetkinlik doğrulama faaliyetlerini almalıdır (1: Mevzuat Gereği). 

 İşverenler, işyerinde kimyasal maddeler ve diğer tehlikeli maddelerle çalışan cerrahi personel için 

eğitim ve yetkinlik doğrulamasını sağlamalıdır. Eğitim, güvenli taşıma uygulamaları, potansiyel 

tehlikelerin tanımlanması, maruziyeti önleme uygulamaları ve dökülme yönetim prosedürünü 

içermelidir (1: Mevzuat Gereği). 

Öneri 12 

Güvenli bir bakım ortamı sağlama ile ilgili faaliyetleri yansıtan dokümanlar sağlık 

kuruluşunun politika ve prosedürleri ile uyumlu bir şekilde kaydedilmelidir.   

 Güvenli bir bakım ortamı sağlama ile ilgili dokümanlar şunları içermelidir: 

o Ekipman ve alarmların incelenmesi, denenmesi ve bakımı yapan kişinin adı ve tarih 

o Göz yıkama istasyonlarının incelenmesi, denenmesi ve bakımını yapan kişinin adı ve tarih 

o Battaniye ve solüsyonu ısıtma kabin sıcaklık izlem sonuçları 

o Anestezi sistemleri ve atık gaz sistemlerinin incelenmesi, denenmesi ve bakımını yapan kişinin adı 

ve tarih 

o Yangın söndürme ekipmanının incelenmesi, denenmesi ve bakımını yapan kişinin adı ve tarih 

o Çalışan yaralanmaları 

o Hasta ve ziyaretçi yaralanmaları (1: Mevzuat Gereği). 

 Kayıtlar, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen ve yerel, eyalet ve federal yönetmeliklere uygun 

olarak sürdürülmelidir (1: Mevzuat Gereği). 

Öneri 13 

Güvenli bir bakım ortamının sağlanması için politika ve prosedürler geliştirilmeli, düzenli 

olarak gözden geçirilmeli, gerektiğinde revize edilmeli ve uygulama ortamında hazır bulunmalıdır.  

 Politika ve prosedürler, disiplinler arasında uygun olmalı, idari liderler tarafından desteklenmeli ve 

düzenleyici ve akreditasyon kurumlarının kurallarını ve önerilerini göz önüne getirmelidir (1: 

Mevzuat Gereği). 

Öneri 14 

Cerrahi personel, sağlık kuruluşunun güvenli çevre koruma ilke ve süreçlerini anlama ve 

uyumunu geliştirme planıyla tutarlı olan çeşitli kalite güvencesi ve performans iyileştirme 

faaliyetlerine katılmalıdır. 

 Kalite yönetim planı, cerrahi ekibin tüm disiplinlerinden temsilcilerin yer aldığı multidisipliner bir 

ekip tarafından geliştirilmelidir (1: Mevzuat Gereği). 

GÜVENLİ BAKIM ORTAMI-2 
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 Güvenli Bakım Ortamı Rehberi Bölüm 2’de, cerrahi ve diğer invaziv işlemlerin uygulandığı 

alanlarda kullanılan fiziksel tasarım ve çevre, güvenli hasta bakımı, çalışma ortamının güvenliği ile 

ilgili öneriler yer almaktadır. Bu öneriler:  

Öneri 1 

Sağlık kuruluşu, herhangi bir cerrahi alanın inşası veya yenilenmesi durumunda projenin 

gözetimden sorumlu multidisipliner bir ekip oluşturmalıdır. 

 Multidisipliner ekip aşağıdakileri içermelidir:  

o Cerrahi hemşireler ve enfeksiyon önleme uzmanı da dahil olmak üzere sağlık bakım kuruluşu 

temsilcileri 

o Etkilenen tüm disiplinlerden temsilciler 

o Tasarım ekibi dahil olmak üzere dış temsilciler (mimarlar, iç mimarlar, mühendisler) 

o Ekipman kurulum desteği gereken alan ve yardımcı programlar için ekipman üreticilerinin 

temsilcileri (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Multidisipliner ekip, planlama, tasarım, inşaat ve devreye sokma dahil olmak üzere projenin tüm 

aşamalarına katılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Multidisipliner ekip, planlama aşamasının başlangıcından başlayarak projenin her aşamasında ve 

devreye sokmadan başlamak üzere başlangıç ve devam eden bir risk değerlendirmesi yapmalıdır 

(2:Orta Düzey Kanıt). 

Öneri 2 

Multidisipliner ekip, cerrahi alanın planlanması ve tasarımında kanıta dayalı tasarım 

kavramlarını kullanmalıdır. 

 Cerrahi ekip planlama ve tasarım aşamasında simüle edilen bir oda veya cerrahi alan kurulumu 

kullanılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Trafik akışı, hastaların, personelin, ekipmanların ve sarf malzemelerin cerrahi alan içindeki 

tanımlanmış alanlara, dışarıya taşınmasını kolaylaştırmak için tasarlanmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 İnşaat veya yenileme projesine hibrid bir ameliyathane eklenecekse, hibrid ameliyathane:  

o Üreticinin şartnamesine uygun olarak kullanılacak ekipmana uygun şekilde 

boyutlandırılmalıdır 

o Kullanılan sistem türüne uygun radyasyon güvenliği olmalıdır 

o Radyasyon sistemi kontrol odasının boyutu ve yeri 

o En azından bir ameliyathane gibi aynı trafik kısıtlamaları ve havalandırma sistemi 

gereksinimleri olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Kısıtlı alanda laminer hava akımı kullanılabilir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Havalandırma geribildirim stratejisi ameliyathane boş olduğunda kullanılabilir (2:Orta Düzey Kanıt).  
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 Kısıtlı alanda hava temizleme için ultraviyole ışın kullanılabilir. Multidisipliner ekip UV ışığı 

kullanımını seçerse, planlama aşamasında risk/fayda/maliyet analizi yapmalıdır (2:Orta Düzey 

Kanıt). 

 İnşaat malzemelerinin ve tasarım özelliklerinin çevresel etki değerlendirmesi planlama aşamasında 

yapılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Cerrahi ortam, Ulusal Yangın Önleme Derneği'nin belirttiği gibi, elektrik güvenlik önlemleri 

alınarak planlanmalıdır: Ulusal Elektrik Yasası, Hastanelerin ve Ayakta Tedavi Edilen Kurumların 

Tasarım ve İnşa Edilmesi için Yönergeler ve yerel, eyalet ve ulusal düzenlemeler (2:Orta Düzey 

Kanıt). 

 Ameliyathane aydınlatma sistemi, hastanın izlenmesi, cerrahi alanın aydınlatılması ve diğer hasta 

bakım uygulamaları için aydınlatma sağlayacak şekilde planlanmalı ve tasarlanmalıdır (2:Orta 

Düzey Kanıt). 

 Bina tasarımında, sterilizasyon işlemlerinin yapıldığı her yerde cerrahi aletlerin dekontaminasyonu 

ve sterilizasyonu için fonksiyonel olarak eşit bir alan sağlanmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Tüm yüzeyler (zeminler, duvarlar, tavanlar, dolaplar) dayanıklı, pürüzsüz ve temizlenebilir olmalıdır 

(2:Orta Düzey Kanıt).  

 Cerrahi alanda güvenlik kontrolleri (kapı güvenlik sistemleri, video izleme, izleme sistemleri, 

elektronik tanımlama erişim izleme sistemleri ziyaretçi günlüğü) olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt).  

Öneri 3 

Sağlık kuruluşunun yakın çevresinde yapılan tadilat ve inşaatta, çevre kirliliğini önlemeye 

yönelik önlemler, yürürlükte olan devlet mevzuatına ve risk değerlendirmesine uygun olarak cerrahi 

ekip üyeleri ve enfeksiyon önleme uzmanı tarafından oluşturulmalı, sürdürülmeli ve izlenmelidir. 

 Enfeksiyon önlemleri, inşaat türüne göre aşağıdakileri içermelidir:   

o Bariyer bütünlüğünün korunması 

o İnşaat işçileri için cerrahi kıyafetler 

o İnşaatla ilgili özel trafik yolları, girişler ve çıkışlar 

o Negatif basınç ve bariyerin inşaat tarafında yüksek verimli partikül hava (HEPA) filtrelerin 

kullanılması 

o Hava taşıma sisteminin düzenli bakımı 

o Diğer enfeksiyon kontrol önleme ve gözetim önlemleri (2:Orta Düzey Kanıt). 

Öneri 4 

Sağlık kuruluşu, ısıtma, havalandırma, klima performans parametrelerini izlemek için 

sistematik bir süreç oluşturmalı ve uygulamalı ve değişiklikleri çözmek için bir mekanizma 

geliştirmelidir.  
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 Belirlenen cerrahi ekip üyeleri, ısıtma, havalandırma, klima sisteminin parametrelerinde bir farklılık 

oluşması durumunda, multidisipliner bir ekiple birlikte cerrahi alanda risk değerlendirmesi 

yapmalıdır (5:Kanıtlanmamış). 

 Önceden belirlenen ısıtma, havalandırma, klima sistem parametrelerinde istem dışında oluşan 

değişimi belirleyen personel, sağlık bakım kuruluşunun politika ve prosedürlerine göre değişimi 

bildirmelidir (5: Kanıt Yok-Kanıtlanmamış). 

 Dış hava yüzdesi dahil saatteki hava değişimi sayısı, klima sisteminin en son yenilenmesinde 

uygulanan oranda ısıtma, havalandırma, klima tasarım parametreleri korunmalıdır (2:Orta Düzey 

Kanıt).  

 Gelen hava iki filtreden sırayla filtrelenmelidir. İlk filtre minumum verimlilik raporlama değeri 7 ve 

ikincisi 14 olarak derecelendirilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Bağıl nem, ısıtma, havalandırma, klima tasarım parametreleri içinde korunmalıdır (2:Orta Düzey 

Kanıt). 

 Sıcaklık, her alan (kısıtlanmayan, yarı kısıtlı, kısıtlı) için önerilen sınırlar içinde tutulmalıdır. Odanın 

sıcaklığı, hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre isteyerek ayarlanabilir olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Hava akım yönü (bir alanın komşu alanlarla olan basınç ilişkisi) ısıtma, havalandırma, klima tasarım 

parametreleri içinde devam ettirilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Serbest duran fanlar, taşınabilir HEPA filtreleme cihazları, nemlendiriciler, klimalar ve nem 

gidericiler kısıtlı alanlarda veya steril alanlar da kullanılmamalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Isıtma, havalandırma, klima sistemlerinde düzenli kontrol ve filtrelerin değiştirilmesi de dahil olmak 

üzere koruyucu bakım yapılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Ameliyathane veya invaziv girişim odasında kapılar hastalar ve personel giriş çıkışları haricinde 

kapalı tutulmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

Öneri 5 

 Yapısal yüzeylerin bütünlüğü (kapılar, zeminler, duvarlar, tavanlar, dolaplar) korunmalı ve 

hasar gördüğünde yüzeyler onarılmalıdır. 

 Personel, sağlık bakım kuruluşunun politikasına göre zemine, duvarlara, tavanlara, dolaplara ve 

diğer yapısal yüzeylere hasar durumu bildirmelidir (5:Kanıtlanmamış). 

Öneri 6 

Sağlık kuruluşu acil durum hazırlık planı, elektrik kesilmesine ilişkin prosedürleri içermelidir.   

 Elektrik kesintisi planı, arıza durumunda acil durum jeneratörünün çalışması ve çalışmaması 

prosedürlerini içermelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Elektrik kesilmesi planı kişisel eğitim de dahil aşağıdakileri içermelidir: 

o Hangi ekipman pil gücü ile çalıştırılır 

o Ekipmanların yeri ve kullanılabilirlik durumu: 

• Şarjlı taşınabilir monitörler 
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• Manuel çalışan cihazlar (tansiyon aleti, stetoskop)  

• El fenerleri 

• Elektrik kesintisinde acil durum planı el kitabı 

• Dokümantasyonların yedekleme kaynakları ve açmak için güç gerektiren cihazları emniyete 

alan malzemeler  

• Uzun uzatma kabloları  

• Elektrikle çalışmayan iletişim cihazları (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Elektrik kesintisi acil durum planında, güç kaybından sonra bir ameliyathaneye yeniden hizmet 

verilebilmesi için gerekli değerlendirme ve girişimler de dahil olmak üzere yapılması gereken 

işlemler yer almalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

Öneri 7 

Kurum genelinde güvenlik planında, cerrahi ekibin güvenliği için hükümler yer almalıdır. 

 Multidisipliner bir ekip, güvenlik personeli veya hukuk temsicilerine danışarak güvenlik planı 

geliştirmelidir (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Kimlik kartları cerrahi alana giren herkes tarafından takılmalıdır. Kimlik kartı, giysinin üstünde ve 

görünür olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

Öneri 8 

Hasta bakımı ile ilgili olmayan gürültü ve dikkat dağıtıcı durumlar azaltılmalıdır. 

 İşlemlerle ilgili olmayan konuşma ve aktiviteler, cerrahi girişimin kritik evrelerinde yasaklanmalıdır 

(2:Orta Düzey Kanıt). 

 Aşağıdaki kaynaklardan oluşan gürültü ve dikkat dağıtan durumlar en aza indirilmeli: 

o Taşınabilir iletişim cihazları (cep telefonu, kişisel dijital sistemler, bilgisayarlar) 

o Sabit iletişim cihazları (tepegöz sayfaları ve duyurular, telefonlar, bilgisayarlar) 

o Elektronik müzik cihazları (radyo, CD çalar, dijital müzik çalar) 

o Çevre (ısıtma, havalandırma, klima sistemi, pnömotik tüp sistemleri) 

o Tıbbi ekipman ve cihazlar (radyoloji ekipmanları, atık yönetim sistemi, duman tahliye cihazları, 

elektrikli cerrahi aletler, monitörler, klinik ve uyarı alarmları, metal aletler) 

o Elektronik etkinlikler (e-posta, mesajlaşma, sosyal medya-Facebook, YouTube®, Twitter®, 

LinkedIn®L, internet, oyunlar) 

o Davranışsal aktiviteler (gerekli ve gereksiz konuşmalar, odanın içinde ve dışındaki personel 

hareketi) (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Ekipman veya aletin oluşturduğu gürültü seviyesi, satın alma kararlarında değerlendirme 

kriterlerinin bir parçası olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Kullanmadan önce, kullanıcı mobil iletişim cihazını doğrulamalıdır:   

o Hasta ile ilgili paylaşılan bilgileri onaylama 

o Fotoğrafları onaylama 
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o Gerekli şifreleme ve güvenlik kontrolleri düzeyi ile donanım 

o Cerrahi alanda kullanım için onaylama (3: Sınırlı Kanıt). 

 İLAÇ GÜVENLİĞİ 

İlaç güvenliği önerileri, cerrahi alanda çalışan hemşirelerin cerrahi alana özgü güvenli ilaç 

yönetim uygulamalarını geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek için rehberlik etmektedir. Bu 

öneriler aşağıda yer almaktadır:  

Öneri 1 

 İlaç yönetimi ve ilaç hatalarının önlenmesi için multidisipliner bir ekip yaklaşımı, cerrahi 

bakım sürecinde kullanılmalıdır. 

 Eczane ve tedavi komitesi veya ilaç güvenliği komitesi kurulmalıdır. 

 İlaç yönetim planı, ilacın temin edilmesi, reçetelenmesi, dökümantasyonu, dağıtımı, uygulama ve 

izlemi dahil olmak üzere, ilaç kullanım sürecinin altı aşamasının her biri için risk azaltma 

stratejilerini belirleme multidisipliner bir ekip tarafından geliştirilmelidir. 

 Eczacılar, günübirlik cerrahi merkezler de dahil olmak üzere tüm kurumlarda cerrahi ekip üyeleri ile 

ilaç kullanım sürecinin her aşamasında uzaktan danışmanlık verebilmelidir. 

 

 

Öneri 2 

 İlaçlar, kimyasallar, reaktifler ve ilgili malzemeler, hastaya güvenli ve etkili dağıtımı 

kolaylaştıracak şekilde sağlanmalı ve depolanmalıdır. 

 Sağlık kuruluşunun ilaç yönetim planına, satın alınması gereken durumlar dahil edilmelidir. 

 Sağlık kuruluşunun ilaç yönetim planına, ürün veya ekipmanla ilgili ilaç hatalarını azaltmada 

güvenlik uygulamaları dahil edilmelidir. 

 İlaçlar, üreticinin ilaç depolama koşullarına göre saklanmalıdır.  

 Sağlık kuruluşları ve personel, İlaç Uygulama İdaresi (Drug Enforcement Agency)'ne kayıtlanarak 

federal yasalara uymak zorundadır ve güvenlik ile ilgili kuruluşun düzenlemelerini ve kontrol edilen 

maddelerin dökümantasyonu takip etmek zorundadır.  

 Otomatik dağıtım depolama sistemleri, ilaçlara erişimi sınırlama ve belgelemede envanter-sayım 

yönetimi için bir strateji olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 

 İlaçlar tüm cerrahi alanlarda standart bir şekilde saklanmalıdır. 

 İlaçlar, sınırlı doz ve konsantrasyonlarda temin edilmeli ve tüm cerrahi ilaç depolama alanlarında 

standartlaştırılmalıdır. 

 Cerrahi hemşireleri, çoklu doz flakonlar yerine tek doz flakon temin etmek ve saklamak için 

eczacılarla işbirliği yapmalıdır. 

 İlaç olmayan solüsyonlar ve kimyasallar ilaç saklama alanlarında saklanmamalıdır. 

Öneri 3 
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Reçete yazan kişi, açık, net ve doğru ilaç istemi sağlamalıdır. 

 Reçete yazan kişiler, ilgili tüm hasta verilerini ve materyallerini kullanmalıdır.  

 Reçete yazan kişiler, özel popülasyonlar için potansiyel olarak uygun olmayan ilaç kullanımını 

belirlemede Beers kriterlerini veya diğer araçları kullanmalıdır. 

 Hazır formlar, yazılı istemler ve doz kartlarında görünen ilaç istemleri, cerrahi hemşireler, reçete 

yazan kişiler ve eczacıları da kapsayan cerrahi ekip üyeleri tarafından yılda bir kez gözden 

geçirilmelidir. 

 Sözel ilaç istemleri özellikle okunuşu benzer olan yüksek riskli veya sıklıkla isimleri karıştırılan 

ilaçlar sınırlandırılmalıdır. 

 Reçete yazan kişiler varsa bilgisayar destekli istem sistemlerini kullanmalıdır. 

Öneri 4 

 Güvenli ilaç isteminde dökümantasyon işlemleri uygulanmalıdır.  

 Cerrahi hemşireleri, cerrahi bakımın her aşamasında olası dökümantasyon hatalarına dikkat 

etmelidir. 

Öneri 5 

Eczacılar, cerrahi süreç boyunca cerrahi ilaçların kullanımının dağıtım konularına aktif olarak 

dahil olmalıdırlar. 

 Eczacılar, ilaç vermeden önce ilaç istemlerini gözden geçirmelidir.  

 Sağlık kuruluşu eczane kaynakları için yerel, eyalet ve federal düzenlemelere uymalıdır.  

 Cerrahi yöneticiler, cerrahi alana yerleştirilen merkezi olmayan cerrahi bir eczanenin 

uygulanabilirliğini araştırmalıdırlar. 

 Eczacılar, otomatik dağıtım depolama sistemi süreçlerinin denetimini sağlamalıdır. 

Öneri 6  

Cerrahi hemşiresi hastayı değerlendirmeli ve ilaçları vermeden önce hastanın kilosunu, ilaç 

öyküsünü ve mevcut ilaç istemlerini kontrol etmek için hasta kayıtlarını gözden geçirmelidir. 

 Cerrahi hemşiresi, hastanın kilosunun hasta kayıtlarında doğru bir şekilde kayıt edilmiş olduğunu 

kontrol etmelidir. 

 Cerrahi hemşiresi, diğer disiplinlerden personelle işbirliği yapmalı ve hastaya ait en güncel ve 

eksiksiz ilaç listesinin oluşturulması sürecine katılmalıdır.  

 Ameliyat öncesi dönemde, cerrahi hemşiresi, ilaçların ve bitkisel ürünlerin, ameliyat gününde reçete 

edildiği, bırakıldığı veya hekim istemi ile ameliyattan önce belirlenen gün ve sayı kadar alındığı 

doğrulamalıdır.  

 İlaç alerjisi ve reaksiyon bilgileri, hasta, aile üyeleri, yasal vasiler ve/veya önceki tıbbi kayıtlardan 

alınmalıdır ve hastaların kayıtlarında açıkça belgelendirilmelidir. 

Öneri 7 
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 Tüm bakım evrelerinde ve cerrahi ortamlarda, cerrahi hemşiresi, hemşirelik ilaç planı 

geliştirmelidir. 

 Hemşirelik ilaç planı, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içermelidir:  

- İlaç geçmişi, hastaya ait en güncel ve eksiksiz ilaç listesinin oluşturulması ile ilgili bulguları 

birleştirme süreci, 

- Hastanın planlanan cerrahi veya diğer invaziv girişimi ile ilişkili ilaç istemlerini doğrulama,  

- Tutarsızlıkları çözmek için diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği yapmak. 

 Hemşirelik ilaç planında, özellikle pediyatrik hastalarda, yaşlı erişkinlerde ve hamile olan hastalarda, 

yan etki riskini azaltmak için, terapötik aralığı dar olan ürünler için yüksek riskli ilaçların ve toksik 

doz aralıklarının doğrulanması gerekir. 

Öneri 8 

Cerrahi hemşiresi, ilaçları cerrahi bakımın aşamalarında ve cerrahi ortamlarda elde etmek, 

doğrulamak, hazırlamak ve uygulamak için güvenli ilaç uygulamaları kullanarak ilaç bakım planını 

uygulamalıdır. 

 Cerrahi hemşiresi, saklama kutularından veya otomatik dağıtım depolama sistemlerinden bir defada 

yalnızca bir hasta için ilaç almalıdır. 

 Cerrahi hemşiresi, orijinal ilaç istemi veya doz kartlarını kullanarak alınan tüm ilaçları 

doğrulamalıdır. 

 İlaçları yöneten cerrahi personel, ilaçları hazırlanırken ve uygulanırken kesintiye uğratmamalı veya 

dikkati dağıtmamalıdır. 

 Cerrahi hemşiresi, ilaçları hazırlarken güvenli cihazları (infüzyon pompaları, filtrelenmiş iğneler, 

steril transfer cihazları) kullanmalıdır. 

 İlaçlar, mümkün olduğunca kullanıma yakın bir zamanında hazırlanmalıdır.  

 İlaç hemen uygulanmayacaksa, orijinal ambalajından çıkarılan ve ikinci bir yere aktarılan tüm ilaçlar 

açıkça işaretlenmeli ve kolaylıkla tanımlanmalıdır. En azından ikinci kutu, sağlık kuruluşunun 

politikasına uygun olarak dozu belirtilerek ilaç etiketlenmelidir.  

 Çoklu doz flakonlarının kullanımından kaçınılmalıdır. Çoklu doz flakon kullanıldığında, ilaçları 

yöneten cerrahi personel güvenli uygulamaları kullanmalıdır. Bunlar:  

- Birden fazla hastada kullanılan çoklu doz falkonda bulunan lastik septum, her girişten önce alkol 

ile dezenfekte edilmeli ve kurumaya bırakılmalıdır.  

- İğnesiz giriş cihazları, çoklu doz flakonlarından içeriği çekmek için mümkün olduğunda 

kullanılmalıdır. 

- Çoklu doz flakona her girişimde yeni bir iğne veya iğnesiz cihaz ve yeni enjektör kullanılmalıdır.  

- İğneler ve enjektörler çoklu doz flakonlarında tekrar kullanılmamalıdır. 

- İlaçlarda birden çok dozlu flakonlardan daha fazlasına gereksinim olduğunda, ayrı iğneler ve 

enjektörler kullanılmalıdır. 
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 İlaç tedavisi uygulayan cerrahi personel, ilacın hastaya uygulanmasından önce son bir kontrol olarak 

güvenli ilaç uygulamalarında yedi doğruyu (doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru 

yol, doğru etki, doğru kayıt) uygulamalıdır. 

 İlaçları kullanan cerrahi personel, ilaç üreticisinin kullanım talimatlarını izlemelidir.  

 İlaç tedavisi uygulayan cerrahi personel, ilaç tedavisi ile ilgili riskleri azaltmak için kısıtlama ve 

zorlayıcı işlevlere uymalıdır. 

 Cerrahi ekip üyeleri, ilaç tedavisinde yan etkilerle ilgili durumlar olduğunda  güvenli uygulamaları 

kullanmalıdır.  

Öneri 9 

 İlaçları steril alana taşırken, aktarırken ve verirken güvenli ilaç uygulamaları kullanılmalıdır.  

 İlaçlar steril alana aktarılırken aseptik teknik kullanılmalıdır. 

 Sirküle hemşire, bir ilacı tek seferde beklemeden veya kesintisiz olarak steril alana aktarılmalıdır. 

Beklemeden veya kesinti olmaksızın bir ilacın bir defada aktarımına odaklanmak, aseptik tekniğe 

uyumu ve aktarılan ilacın doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar. 

 İlacın steril alana aktarılmasından hemen sonra, ilacı alan kişi ilaç kutusunu etiketlemelidir. Etiket, 

ilaç adı, etkisi ve konsantrasyonunu içermelidir. 

 Steril alana sadece bir ilaç verilse dahi, ilaçları lisanslı bağımsız sağlık profesyoneline teslim ederken 

sözel onay verilmelidir.   

 Steril alanda tüm ilaçlar, herhangi bir personel değişikliğinde yardımcı personel ile doğrulanmalıdır. 

Standart bir iletişim yöntemi, steril alanda ilaçlarla ilgili hata riskini azaltmaya yardımcı olur. 

 Cerrahi ekip üyeleri, aynı cerrahi alanda birçok bölgeye ilaç uygulandığında (lokal anestetikler) steril 

alanda güvenli enjeksiyon uygulamalarını (tek enjektör, tek iğne) kullanılmalıdır. 

 Cerrahi ekip üyeleri, ameliyat sonuna kadar steril alana dağıtılan ilaçlar için dağıtım cihazlarını ve 

orijinal ilaç kutularını tutmalı ve ayırt etmelidir. 

 Kullanılmayan, açılan IV sıvılar veya irrigasyon solüsyonları işlemin sonunda atılmalıdır. 

Öneri 10 

 Cerrahi ekip üyeleri, ilaçların tedavi edici etkisini veya olumsuz etkilerini hastalarda 

izlemelidir.  

 Cerrahi ekip üyeleri, uygulanan ilaçların etkinliği için hastayı gözlemlemelidir. 

 Cerrahi ekip üyeleri, ilacın yan etkileri açısıından hastayı gözlemlemelidir. 

 Cerrahi ekip üyeleri potansiyel tehlikeleri, yaklaşan tehlikeleri ve asıl ilaç hatalarını belirlemek ve 

raporlamak için rollerine uygun süreçleri uygulamalıdır. 

Öneri 11 

 Anestezi sonrası bakımının son safhalarında (Faz 2 iyileşme), cerrahi hemşiresi, taburculuk 

odaklı hasta eğitim planını ve ilaç kullanımı ile ilgili düzenlemeleri gözden geçirmelidir. 
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 Cerrahi hemşiresi, girişim sonrası hekim ilaç istemlerini gözden geçirmeli, tutarsızlıkları gidermeli 

ve bakımı planlamalıdır. 

 Hastaya ait en güncel ve eksiksiz ilaç listesinin oluşturulması sürecini kullanarak, cerrahi hemşiresi, 

taburculukta hasta ve yakınlarına eğitimde etkili ilaç planları geliştirmek için hekim ve eczacılarla 

işbirliği yapmalıdır. 

 Cerrahi hemşiresi, hasta ve sağlık bakımı veren diğer kişilere bakım sonrası planın nasıl 

uygulanacağı konusunda eğitim vermek için ilaç planını kullanmalıdır.  

 Cerrahi hemşiresi, ilaç dağıtımıyla ilgili devlet eczane kanunlarını bilmelidir. 

 Cerrahi hemşiresi, yazılı veya elektronik ilaç siparişlerini üçüncü taraf sağlayıcılarla koordine 

etmelidir. 

 Cerrahi hemşiresi, bakım sonrası değerlendirme (telefon görüşmesi) yapmalıdır. 

 Cerrahi hemşireleri ve eczacılar, yaşa özel gereksinimleri, özel popülasyonları (örneğin okunabilirlik 

ve uygunluk, dil gereksinimleri) ve sağlık okuryazarlığını göz önüne alınarak uygun bakım sonrası 

ilaç yazımı talimat formlarını geliştirmelidir. 

Öneri 12 

 Cerrahi ortamda kullanılan özel bakımın belirlenmesi ve kullanılan riskli ilaçların taşınması 

için kapsamlı bir güvenli program geliştirilmelidir. 

 Sağlık kuruluşu, cerrahi ekip üyelerinin karşılaşabileceği riskli ilaçların sürekli güncellenmiş bir 

listesini tanımlayan bir riskli iletişim programı olmalıdır. Çalışan güvenliğini sağlamak için riskli 

ilaçların listesi yayınlanmalıdır. 

 Riskli ilaçlar veya solüsyonlar, açık işaretli ve uyarı etiketli olarak ayrı alanlarda saklanmalıdır. 

 Riskli ilaçlar, Luer kapakları ve iğneleri takılmadan kapalı kaplarda taşınmalıdır. 

 Riskli ilaçları taşıyan personel, uygun kişisel koruyucu ekipman giymelidir. 

 Cerrahi üyeleri, kemoterapötik ajanlara maruz kalan cihazların temizlenmesi ve taşınması, 

kemoterapötik ajan alan hastaların vücut sıvılarının atılması ve kullanılmayan ilaçların atılması için 

ilaç üreticilerinin tavsiyelerini izlemelidir. 

 Riskli ilaç güvenliği planı, sitotoksik ajanlarla uğraşan personelin tıbbi izlemini kapsamalıdır.  

Öneri 13 

 İlaçlar, federal, eyalet ve yerel yönetmeliklere, üreticinin talimatlarına ve sağlık kuruluşu 

politikasına göre imha edilmelidir 

 Cerrahi hemşireler, federal, eyalet veya yerel yönetmeliklere uyumu belirlemek için eczacılarla 

işbirliği yapmalı ve riskli ilaçların veya solüsyonların imha edilmesi için üreticinin tavsiyelerine 

uymalıdır.  

 Cerrahi hemşireler, uygun bertaraf yöntemlerinin belirlemesi ve ilaç depolama alanlarında 

kullanılmayan ve açılmamış ilaçların eczaneye geri gönderilmesi için eczane personeli ile işbirliği 

yapmalıdır. 
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 İlaçları uygulama alanında yöneten cerrahi personel, geçerliliği kontrol edilen maddeler için 

oluşturulan uygulamaları takip etmelidir. 

Öneri 14 

 Cerrahi personel, başlangıçta ve devam etmekte olan bir eğitimi almalı ve en azından yıllık 

olarak, güvenli ilaç uygulamalarında yetkinlik göstermelidir. 

 Güvenli ilaç uygulamaları için politika ve prosedürlere giriş ve gözden geçirme personelin 

oryantasyonu ve sürmekte olan eğitimine dahil edilmelidir. 

 Eğitim, öğretim ve yetkinliğin sağlanmasında aşağıdaki alanlar ele alınmalıdır: 

- İlaç kullanım süreci 

- Cerrahi ortamda riskli davranışlar 

- Hemşirenin hastaya ait en güncel ve eksiksiz ilaç listesinin oluşturulmasında rolü 

- Acil bakımla ilaçların ilişkilendirilmesi 

- Reçete edilen ilaçlar konusunda hasta ve sağlık bakımı veren diğer kişilere eğitim  

- Farmasötik atık 

- Güvenli ilaç uygulamaları ile ilgili yeni düzenlemeler, teknoloji ve prosedürler. 

 İlaç ürünlerini kullanan cerrahi ekip üyeleri, temin etme sürecinde yeterlilik göstermelidir. 

 Eğitim ve yetkinlik geçerliliği, başarılı reçete yazmadaki engelleri içermelidir.  

 Eğitim, dökümantasyon sürecinin olası riskleri içermelidir. 

 Cerrahi ekip üyeleri, cerrahi ilaç verme sürecindeki rollerine uygun yetkinlik göstermelidir. 

 Cerrahi ekip üyeleri, hastaların ilaçlara verdikleri yanıtları izlemede yeterlik göstermelidir. 

 Cerrahi ekip üyeleri, acil ilaç tedavisi ve yönetiminde (malign hipertermi, kardiyak arrest, solunum 

depresyonu) yetkinlik göstermelidir. 

 Cerrahi ekip üyeleri için eğitim oturumları, güvenli ilaç uygulamaları ile ilgili yeni düzenlemeler, 

teknolojiler ve prosedürler ortaya çıktığında başlatılmalıdır. 

Öneri 15 

 Cerrahi ekip üyeleri, rolleri ile uyumlu olarak, cerrahi hasta bakımının tüm aşamalarında ilaç 

kullanımı süreci ile ilgili tüm uygulamaları kayıt etmelidir.  

 Cerrahi ekip üyelerinin temin etme sürecine katılımı, geri düzeltilebilir bir tutum ile  kayıt 

edilmelidir (komite tutanakları, raporlar). 

 Cerrahi ekip üyelerinin reçete yazma sürecine katılım rolleri ve uygulama alanlarıyla uyumlu bir 

şekilde belgelendirilmelidir. 

 Cerrahi ekip üyelerinin reçete yazma sürecine katılım rolleri ile tutarlı bir şekilde 

belgelendirilmelidir. 

 Cerrahi ekip üyelerinin dağıtım sürecine katılımları rolleri ve uygulama alanlarıyla uyumlu bir 

şekilde belgelendirilmelidir. 

 Uygulanan ilaçlar bir şekilde belgelenmelidir. 
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 Belgeler, verilen ilaçlara hastanın yanıtını yansıtmalıdır. Dokümantasyon, izleme süreçlerine 

bağlılığı ölçmek için medikolegal standart olarak görev yapmaktadır. 

 Belgeler, hastaya ait en güncel ve eksiksiz ilaç listesinin oluşturulması ile ilgili işlemleri ve ilaçlar 

için hastalara ve yakınlarına sunulan kullanım talimatlarını yansıtmalıdır.  

 Belgeler, tedavi sonrası telefon görüşmesine dayanılarak gerekli görülen, hastanın muayene sonrası 

takibini ve hemşirelik değerlendirmesini kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan, bakım sonrası 

süreci yansıtmalıdır. 

 İlaçların dokümantasyonunda sıfırlar doğru yerleştirilmeli ve onaylanmamış kısaltmalar, semboller 

ve doz tanımlamaları bulunmamalıdır. 

 Cerrahi hemşireleri tüm cerrahi alanlarda ve ilaç kullanım sürecinin tüm aşamalarında mümkün 

olduğunca ilaçların belgelendirilmesinde Perioperatif Hemşirelik Veri Seti (Perioperative Nursing 

Data Set-PNDS) taksonomisini kullanmalıdır.  

 Öneri 16 

 Güvenli ilaç uygulamaları için politika ve prosedürler geliştirilmeli, uygulama ortamında hazır 

bulundurulmalı, düzenli olarak gözden geçirilmeli ve direkt hasta bakım durumlarının yanı sıra 

organizasyonel durumları da ele almalıdırlar. 

  Politika ve prosedürler bilgili ve ilaç kullanım sürecinin çeşitli safhalarında güvenli uygulamalar 

için savunmaya istekli olan paydaşlarla işbirliği içinde geliştirilmelidir. 

 Cerrahi yöneticiler, sağlık kuruluşunun ilaç kullanım süreci için politika ve prosedürlere ilişkin, ilaç 

güvenliği açısından en iyi uygulamalar ve kurumun uyması gereken düzenleyici dış değişiklikleri 

dikkate alarak düzenli olarak gözden geçirmelidir. 

 Politika ve prosedürler, ilaç kullanımı süreci boyunca güvenli ilaç uygulamalarını teşvik etmeli ve 

bakım noktasında otorite ve sorumluluk sağlamalıdır. 

 Politika ve prosedürler, uygulama alanlarının kapsamı ile tutarlı, güvenli ilaç uygulamaları için yetki, 

sorumluluk ve hesap verebilirlik sağlamalı ve cerrahi hasta bakımının tüm aşamalarında standardize 

edilmelidir. 

 Sağlık kuruluşlarının politika ve prosedürleri ilk eğitim ve öğretim, devam eden yetkinliğin 

geçerliliği ve ilaç kullanım süreci boyunca yıllık gözden geçirme süreçlerini özetlemelidir. 

 Sağlık kuruluşları cerrahi süreçte kullanılan belgeleri standardize etmelidir. 

 Politika ve prosedürler, ilaçlarla ilişkili ekipman ve sarf malzemeler için güvenli bir çalışma ortamı 

sağlanmalıdır. 

 Politika ve prosedürler, bir güvenlik kültürünü desteklemelidir.  

 Politika ve prosedürler ilaçların imha edilmesini ele almalıdır. 

Öneri 17 
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 Cerrahi ekip üyeleri, yayınlanan ulusal hasta güvenliği girişimlerinden yararlanarak, sağlık 

hizmetleri organizasyonunun planıyla tutarlı olan ve güvenli ilaç kullanımını iyileştiren çeşitli kalite 

geliştirme faaliyetlerine katılmalıdır. 

  Cerrahi ekip üyeleri, ileriye dönük stratejileri geliştirmeye ve ilaç kullanım süreci boyunca 

gelişmeleri belirlemeye katılmalıdır. 

 Cerrahi ekip üyeleri, ilaç hataları ile ilişkili risk faktörlerini belirlemeli ve bu risk faktörlerini 

belirlemek için ilaç yönetim sistemini izleme süreci geliştirmelidir. 

 Kalite geliştirme/süreç iyileştirme programı, tüm performans iyileştirme etkinliklerinin rutin bir 

gözden geçirilmesini ve güncellenmesini içermelidir. 

 İlaç kullanımı süreci boyunca tüm ilaç hatalarını araştırmak için kalite geliştirme faaliyetleri 

kullanılmalıdır. 

 Sağlık kuruluşları, raporlama hataları, ilaçlar ve ilaç yönetim ekipmanları ile ilgili izlemlerde 

standart bir yaklaşım benimsemelidir. Standartlaştırma, raporlamada tutarlılığın sağlanmasına 

yardımcı olur. 

 İlaç hata raporlarındaki bulguları analiz ederken ve düzenleyici girişimler planlanırken 

organizasyonların kalite geliştirme komitesine cerrahi ekip üyeleri dahil edilmelidir. 

BULAŞICI ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ 

Bulaşıcı enfeksiyonların önlenmesine ilişkin olarak AORN’un 2017 yılında yayınladığı öneriler:  

Öneri 1 

Sağlık çalışanları cerrahi ortamda tüm hastalara bakım verirken standart önlemleri 

kullanmalıdır.  

 Sağlık bakım kurumlarında oluşturulan el hijyeni uygulamalarını tüm sağlık çalışanları takip 

etmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi çalışanları, kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelere maruz kalma olasılığı durumlarında 

kişisel koruyucu ekipman (KKE)’lar giymelidir (1:Güçlü Kanıt/Mevzuat Gereği). 

 Sağlık bakım kurumlarında, resüsitasyon sırasında ağızlık, resüsitasyon çantası ya da diğer 

ventilasyon cihazları kullanmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Hastaya temiz, güvenli çevre sağlanmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Sağlık bakım kurumuna gelen tüm insanlar, solunum ve öksürük hijyen görgü kurallarını 

uygulamalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi ekip üyeleri, güvenli enjeksiyon uygulamalarını kullanmalıdır (örneğin kesici alet 

güvenliğine uygun enjektör ve iğne) (1:Güçlü Kanıt).  

 Yeniden kullanılabilen sağlık bakım tekstilleri değiştirilmeli ve her hastada kullanıldıktan sonra veya 

kirlendiğinde yıkanmalıdır. Sağlık bakım tekstilleri, sağlık bakımı akredite edilmiş bir çamaşır 

tesisinde yıkanmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt).  

Öneri 2  



885 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

 Doğrudan veya dolaylı temas ile bulaşan mikroorganizmalarla enfekte olduğu bilinen ya da 

enfekte olduğundan şüphelenilen hastalara bakım verirken temas önlemleri alınmalıdır. 

 KKE’lar temas önlemlerinin bir parçası olarak cerrahi ortamda giyilmelidir (1:Güçlü Kanıt/ Mevzuat 

Gereği). KKE'ların kullanılması sağlık çalışanının mukoz membranını, hava yolunu, cilt ve 

kıyafetlerini kan, vücut sıvıları ve diğer potansiyel bulaşıcı maddeler ile temastan korumaktadır. 

 Sağlık çalışanları kan veya olası enfekte materyal ile temas ettikten sonra ellerini hemen su ve sabun 

ile yıkamalı ya da mukoz membranlarını su ile çalkalamalıdır (1:Güçlü Kanıt/ Mevzuat Gereği). 

 Hastanın nakledilmesi gerekli olduğunda mikroorganizmaların diğer hastalara, personele ve 

ziyaretçilere geçme olasılığını azaltmak için önlemler alınmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Çoklu ilaca dirençli organizmaların yayılmasını önlemek için uygulanan kontrol programının bir 

parçasını da çevresel temizlik oluşturmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Tüm kritik olmayan malzemeler(etejerler, IV pompalar, ventilatörler, bilgisayarlar, kişisel elektronik 

aletler) başka bir hastaya verilmeden önce temizlenerek dezenfekte edilmeli ve sağlık çalışanının 

potansiyel bulaşıcı maddelerle temas etmesini önleyecek şekilde kullanılmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Çevresel yüzeylerin (tavanlar, duvarlar) rutin temizliği kurum yönetmeliklerine uygun olarak veya 

gerektiğinde daha sık olarak gerçekleştirilmelidir (2:Orta Düzey Kanıt).  

 Epidemiyolojik olarak önemli ya da yüksek derecede bulaşıcı bir patojenin yayılmasını önlemek 

amacıyla enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi hemşireler temas önlemlerinin kullanımı ile ilgili olabilecek negatif hasta sonuçları ortaya 

çıktığında bu durumu yönetmeli ve değerlendirmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

Öneri 3 

Büyük damlacıklar ile bulaşan mikroorganizmalarla enfekte olduğu bilinen veya şüphelenilen 

hastalara bakım verilirken damlacık önlemleri cerrahi süreç boyunca (ameliyat öncesi, sırası ve 

sonrası) alınmalıdır. 

 Bir hastanın kızamık, kızamıkçık veya boğmaca olduğu düşünülüyorsa, bu hastanın sağlık bakım 

kurumunda bulunduğu andan itibaren damlacık önlemleri alınmalı, sürdürülmeli ve önceden 

bağışıklığı olduğu bilinen sağlık çalışanları hastaya bakım vermelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 KKE'lar damlacık önlemlerinin bir parçası olarak cerrahi ortamda giyilmelidir (1:Güçlü 

Kanıt/Mevzuat Gereği). 

 Damlacık önlemleri alınması gereken hastalar cerrahi öncesinde ve sonrasında tek kişilik odalara 

alınmalıdırlar (1:Güçlü Kanıt). 

 Hasta bir alandan diğerine nakledilirken maske takmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

Öneri 4 

Hava yolu ile bulaşabilen mikroorganizmalarla enfekte olduğu bilinen veya şüphelenilen 

hastalara bakım verilirken hava yolu ile bulaşma önlemleri alınmalıdır. 
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 Hava yolu önlemleri gerektiren hastalarda uygun destek kontrollerini belirlemek için enfeksiyon 

kontrol uzmanına danışılmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Bir hastanın kızamık enfeksiyonu taşıdığından şüphelenildiğinde, bu hasta sağlık bakım kurumuna 

geldiğinde tüm sağlık çalışanı bağışıklık durumundan bağımsız olarak hastaya bakım verirken 

solunum koruyucu önlemleri kullanmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Suçiçeği enfeksiyonu olduğu belirlenen veya şüphelenilen hasta sağlık bakım kurumuna geldiği 

andan itibaren hava yolu önlemleri ve temas önlemleri alınmalı ve sadece bağışıklığı olduğu bilinen 

sağlık çalışanı hastaya bakım vermelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 KKE'lar hava yolu önlemlerinin bir parçası olarak cerrahi ortamda giyilmelidir (1:Güçlü Kanıt/ 

Mevzuat Gereği). 

 Hava yolu enfeksiyonu izolasyon odası, hava yolu önlemleri gereksinimi duyulan hastalar için 

ameliyat ve ameliyat sonrası bakım süresince kullanılmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Bir hastayı hava yolu kaynaklı enfeksiyon izolasyon odasından ameliyathaneye naklederken hasta 

klinik olarak uygun ise maske takmalıdır. Hastalar doğrudan acil servise getirilmeli, ameliyat öncesi 

alana alınmalı ve ameliyat sonrasında anestezi sonrası bakım ünitesinde veya hastanenin başka bir 

bölümündeki hava yolu kaynaklı patojen izolasyon alanına gönderilmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Öksürmeye neden olan girişimler ameliyathanede uygulandıktan sonra steril malzemeler daha 

sonraki hastalar için kullanılmadan önce hava yolu kaynaklı patojenlerin % 99’u veya daha fazlası 

havadan temizlenene kadar beklenmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Mycobacterium tüberkülozis(TB)’i olduğu şüphelenilen veya TB olduğu bilinen hastalarda planlı 

cerrahi, hastanın enfekte olmadığı kesinleşinceye kadar ertelenmelidir. Eğer cerrahi ertelenemiyorsa 

cerrahi ekip üyeleri hava yolu kaynaklı önlemleri almalı ve enfeksiyon hastalıkları uzmanına 

danışmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Yönetimle ilgili kontroller, hasta ve personele TB maruziyeti riskini azaltmak için oluşturulmalıdır 

(1:Güçlü Kanıt). 

 Hava yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasını önlemek için çevresel kontroller yapılmalıdır 

(1:Güçlü Kanıt). 

Öneri 5 

Kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelere maruz kalma riski olduğunda sağlık personeli 

Amerikan İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi (OSHA)’nın kanla bulaşan patojenler standartlarına 

uymalıdır. 

 KKE’lar kanla bulaşan patojen standartlarının bir parçası olarak cerrahi ortamda giymelidir (1:Güçlü 

Kanıt). 

 Yiyecek ve içecekler, cerrahi alanın yarı-kısıtlı ve kısıtlı bölümlerine alınmamalıdır. Yiyecek ve 

içecekler kan veya diğer potansiyel olarak bulaşıcı maddelerin bulunabileceği buzdolaplarında ve 

dondurucularda, raflarda, dolaplarda ve çalışma alanlarında bulundurulmamalıdır (1:Mevzuat Gereği). 
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 Cerrahi çalışanı mühendislik ve iş uygulama kontrollerini kullanmalıdır (1:Güçlü Kanıt/ Mevzuat 

Gereği). 

 Sağlık kuruluşları yazılı bir maruz kalma kontrol planı yayınlamalı, çalışanların ulaşabileceği 

yerlerde olmasını sağlamalı ve en az yılda bir kez güncellemelidir (1:Mevzuat Gereği). 

Öneri 6 

Kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelere maruz kalması beklenen cerrahi çalışanları 

KKE’lar kullanmalıdır. 

 Eldivenler, eller kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddeler, mukoz membranlar veya bütünlüğü 

bozulmuş cilt bölgelerine temas edileceği zaman kullanılmalıdır. Kullanım aşağıdaki durumlarda da 

gerçekleşmelidir: 

- Vasküler girişim işlemler sırasında, 

-Patojenlerle (VRE-Vankomisin dirençli enterekoklar, MRSA-Metsilin dirençli stafilakokus 

aerus) kolonize veya enfekte olan hastalarla bire bir temas sırasında, 

-Kirlenen hasta bakım araçlarına veya çevresel yüzeylere dokunurken veya bu hastalara bir 

girişim sırasında (1:Güçlü Kanıt/ Mevzuat Gereği). 

 Cerrahi ekip üyeleri, kan, vücut sıvıları veya potansiyel bulaşıcı maddeler nedeniyle cerrahi ve diğer 

invaziv işlemler sırasında iki çift cerrahi eldiveni üst üste giymelidir. Çift eldiven giyildiğinde 

delinme gösterge sistemleri kullanılmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi ekip üyeleri, sıçrama, püskürme nedeniyle kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelerle 

bulaş riski olan işlemler sırasında sıvı geçirmez kıyafetler giymelidir (1:Mevzuat Gereği). 

 Sağlık çalışanı, sıçrama, püskürme nedeniyle kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelerin 

damlacıkları ile bulaş riski varsa koruyucu gözlük kullanması gerekir (1:Mevzuat Gereği). 

 Sıçrama, püskürme nedeniyle kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelerin damlacıkları 

oluşturulabilir ve burun veya ağızın kirlenme olasılığı varsa cerrahi çalışanları cerrahi maske 

takmalıdır (1:Mevzuat Gereği). 

 Cerrahi çalışanları, TB, ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu(SARS), kuş ya da pandemik 

influenza virüsleri olan hastalara işlemler sırasında N95 veya daha yüksek koruyucu seviyesi olan 

maske kullanılmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi çalışanları,  kan veya diğer potansiyel olarak bulaşıcı maddelere maruz kaldıktan sonra en 

kısa sürede KKE’ları ve kıyafetini değiştirmesi gerekir (1:Mevzuat Gereği). 

 Cerrahi çalışanları, çalışma alanından ayrılmadan önce tüm KKE’ları kaldırması gerekir ve 

depolama, yıkama, dekontaminasyon veya bertaraf için uygun bir şekilde belirlenen alana ya da kap 

içine kullanılan KKE’ların koyulması gerekir. KKE’lar çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır 

(1:Mevzuat Gereği). 

Öneri 7 



888 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

Cerrahi çalışanları, sağlık hizmeti kaynaklı enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için harekete 

geçmelidir. 

 Cerrahi ekip üyeleri cerrahi alan enfeksiyon riskini azaltmak için sistematik bir yaklaşım 

benimsemelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Çoklu ilaca dirençli organizmaları sınırlamak veya yayılmasını yavaşlatmak için, cerrahi personel 

çoklu ilaca direnci olan cerrahi hastalar için en iyi ve en güvenli planı belirleme de enfeksiyon 

hastalıkları uzmanı ile işbirliği yapmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi personel, santral kateter takarken aseptik teknik ve steril bariyer önlemleri(bone, maske, 

steril önlük, steril eldiven gibi)  almalı, santral kateter enfeksiyonlarını önlemek için Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-CDC)'nin önerilerini 

izlemelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi hemşireler, kateter ilişkili üriner enfeksiyonları önlenmek için CDC rehberlerini ve üriner 

kateterin yerleştirilmesinde sağlık kuruluşlarının politika ve prosedürleri için izlemelidir (1:Güçlü  

Öneri 8 

 Sağlık hizmetinde çalışanlar aşı ile önlenebilen hastalıklara karşı aşılı olmalıdır. 

 Kurumlar, kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelere maruz kalma riski olan tüm cerrahi 

çalışanlarına hepatit B aşısı yaptırması gerekir ve maruz kalma sonrası değerlendirmeyi sağlaması ve 

maruz kalma kazalarını tüm çalışanları takip etmesi gerekir  (1:Mevzuat Gereği). 

  Tüm sağlık çalışanları, aksi bir durum yoksa her yıl grip aşısı olmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi ekip üyelerinin kızamık, kabakulak, kızamıkçığa karşı bağışıklanma durumu kanıtlanmalı ve 

bu bilgiler belgelenerek ve sağlık bakım kurumunda saklanmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

  Sağlık çalışanı daha önce aşılanmamışsa tetanoz toksoid, azaltılmış difteri toksoid ve boğmaca 

aşılarını tek doz almalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Sağlık bakım kuruluşları, tüm sağlık çalışanının suçiçeği bağışıklanma durumu belgelenmeli ve 

bağışıklıkla ilgili bir kanıt yoksa suçiçeği aşısı alınmalıdır. Bu bilgiler belgelenerek ve sağlık bakım 

kurumunda hazır bulundurulmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Sağlık bakım kuruluşları, sağlık bakımı verenlerin aşılama ve bağışıklama durumunu en az yılda bir 

kez gözden geçirmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

Öneri 9 

Enfeksiyonu veya eksudatif lezyonu olan ya da deri bütünlüğü bozulmuş sağlık çalışanının, 

hastalar ve diğer çalışanlara enfeksiyon bulaşma riski olduğunda çalışma aktiviteleri kısıtlanmalıdır. 

Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonu olan sağlık personelinin çalışma kısıtlamalarının belirlenmesinde bu 

konudaki kurumsal ve mesleki yönergeler ve stratejiler izlenmelidir.  

 Cerrahi ya da diğer invaziv işlemlerde kullanılan tıbbi aletler doğrudan hasta bakımında 

kullanılmadan önce enfeksiyon, eksudatif lezyonlar veya deri bütünlüğü bozulmuş sağlık çalışanı 
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olma durumu iş sağlığı hemşiresi, enfeksiyon hastalıkları uzmanı veya hekimi tarafından 

değerlendirilmelidir (1:Güçlü Kanıt).  

 Sağlık çalışanı en kısa sürede enfeksiyon olduğunu belirlemeli ve enfeksiyona maruz kalma 

durumunu rapor etmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Sağlık bakım kurumu potansiyel bulaşıcı enfeksiyonu olan sağlık bakım personeli ile ilgili yazılı bir 

politikası olmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

Öneri 10 

Cerrahi ekip konu ile ilgili süregelen eğitimler almalı; bulaşıcı ve çoklu ilaca dirençli 

enfeksiyonların önlenmesine yönelik enfeksiyon önleme ve standart uygulamaları, temas, damlacık ve 

hava yolu ile bulaşma önlemlerini tam olarak kavradıklarına ilişkin yetkinlikleri onaylanmalıdır.  

 Eğitim, öğretim ve yetkinlik doğrulaması ele alınmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Mesleğe bağlı olarak kan veya diğer potansiyel bulaşıcı sıvılara maruz kalan sağlık personeli, 

mesleki maruziyetin oluşabileceği görevlere atanmadan önce, en azından her yıl bir kez ve mesleki 

maruziyet olan görevlerde ve prosedür değişikliklerin de eğitim almalıdır (1:Mevzuat Gereği).  

 Cerrahi personel, sağlık kuruluşunun enfeksiyon önleme programının bir parçası olarak MDRO'ların 

yayılmasını önlemeye yönelik eğitim ve yeterlilik doğrulamasını almalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Cerrahi personel, epidemiyolojik olarak önemli patojenlere karşı aşılanmanın önemi konusunda 

sağlık personelini eğitmek için programlara katılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt). 

 Sağlık personeli, enfeksiyon, eksüdatif lezyonlar ve bütünlüğü bozulmuş cilt durumu olduğunda 

zamanında ve ilgili iş sınırmalarında rapor edilmesinin yararları konusunda eğitim verilmelidir 

(1:Güçlü Kanıt).  

 Sağlık personeli, kurumun acil durum hazırlık planı ile ilgili eğitim ve öğretim almalıdır (1:Güçlü 

Kanıt). 

 Cerrahi personel enfeksiyon kontrol uygulamalarını geliştirmek için eğitim programlarına 

katılmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt).  

Öneri 11 

Belgeler enfeksiyon önlemeye yönelik faaliyetleri göstermelidir.   

 Kurumlarda  kan yoluyla bulaşan patojenlerle ilgili eğitim tarihi, eğitim içeriği veya özeti, 

katılımcıların meslek ve isim listesini içeren kayıtlar üç yıl süresince saklanmalıdır (1:Mevzuat 

Gereği). 

 Kan veya diğer potansiyel bulaşıcı maddelere maruz kalma kazaları belgelenmelidir (1:Mevzuat 

Gereği). 

 Kayıtlar ve TB tarama sonuçları çalışanın sağlık kayıtlarında her bir çalışan için saklanmalıdır. Bir 

çalışanda TB belirtileri varsa semptomlar kayıt edilmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Her çalışanın aşı kayıtları muhafaza edilmelidir. Tüm çalışanların aşılanma durumları, her çalışanın 

sağlık kayıtlarında saklanmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 
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 Yara sınıflaması, CDC Cerrahi Yara Sınıflandırma Sistemine göre kayıt edilmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Steril tekniğin bozulması durumunda  enfeksiyon önleme çalışanına danışılarak  her kurum 

politikasını belgelemelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Belgelenen sürveyans sonuçları cerrahi ekip üyeleri ile paylaşılmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

Öneri 12 

Bulaşıcı ve çoklu ilaca dirençli enfeksiyon kontrolü için politika ve prosedürler geliştirilmeli, 

düzenli olarak gözden geçirilmeli, gerektiğinde düzeltilmeli ve uygulama ortamında hazır hale 

getirilmelidir. 

 Bulaşıcı enfeksiyonlarla ilgili bilgileri toplamak, analiz etmek ve iletmek için kullanılması gereken 

sistemler de dahil olmak üzere standart ve bulaşıcı enfeksiyon önlemlerine uyumu yönlendirmek, 

desteklemek ve izlemek için politika ve prosedürler geliştirilmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Sağlık personelinin kan ve diğer potansiyel bulaşıcı materyallere maruz kalmasını engellemek veya 

en aza indirmek için tasarlanan politika ve prosedürler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (1:Mezuat 

Gereği). 

 Politikalar, federal ve eyalet yönergelerine uygun olarak geliştirilmelidir ve enfeksiyon, eksudatif 

lezyon ve bütünlüğü bozulmuş cilt olan sağlık çalışanlarında çalışma kısıtlamalarını tanımlamak için 

oluşturulan politikalar engellilik rehberleri ile tutarlı olmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 

 Tüm sağlık personeli için kapsamlı bir aşılama politikası geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (1:Güçlü 

Kanıt). 

 Politika ve prosedürler, yayılan patojenlere (örneğin, şarbon, botulizm, çiçek) yönelik tehditlere acil 

müdahale için federal ve eyalet kılavuzlarına dayalı olarak geliştirilmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Politika ve prosedürler, başlangıç eğitimi, eğitim ve enfeksiyon bulaşması ile ilgili konuların yıllık 

gözden geçirilmesi süreçlerini içermelidir (5:Kanıtlanmamış). 

Öneri 13 

Cerrahi ekip üyeleri enfeksiyonların ve çoklu ilaca dirençli enfeksiyonların önlenmesi için 

çeşitli kalite güvence ve performans geliştirme faaliyetlerine katılmalıdır. 

 Süreç izleme, genel bir enfeksiyon önleme programının bir parçası olarak her cerrahi ortamın bir 

parçası olmalıdır (2:Orta Düzey Kanıt).   

 Kalite göstergeleri, çoklu ilaca dirençli enfeksiyonlar da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkların 

geçişi ve kontrolü için geliştirilmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Bulaşıcı enfeksiyon ve çoklu ilaca dirençli enfeksiyon oranları izlenmeli, belgelendirilmeli ve sağlık 

kuruluşu tarafından uygun görülen enfeksiyon önleme uzmanı, kalite güvencesi geliştirme yöneticisi 

ve diğer personele bildirilmelidir (1:Güçlü Kanıt). 

 Cerrahi hemşireler cerrahi alan enfeksiyonları için sürveyans programlarına katılmalıdır (1:Güçlü 

Kanıt). 

 Cerrahi hemşireler güvenlik kültürü oluşturmaya katkıda bulunmalıdır (1:Güçlü Kanıt). 
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Kaynaklar 

1. Guidelines for Perioperative Practice 2017 Edition. Association of periOperative Registered Nurses. 

Guideline for a Safe Environment of Care, Part I-II, 243- 289. 

2. Guidelines for Perioperative Practice 2017 Edition. Association of periOperative Registered 

Nurses. Guideline for Medication Safety, 295-338. 

3. Guidelines for Perioperative Practice 2017 Edition. Association of periOperative Registered 

Nurses. Guideline for Prevention of Transmissible Infection, 507-541. 
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ONKOLOJİK CERRAHİ SONRASI SEMPTOM                     

YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 
 

 

SEMPTOM NEDİR? BULGU NEDİR? 

 

Doç. Dr. İkbal ÇAVDAR 

 

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 

 
Semptom, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Belirti ” olarak tanımlanmaktadır. Bireyin biyo-psiko-

sosyal fonksiyonları, duyuları ya da bilişsel durumundaki değişiklikleri yansıtan” çok boyutlu, 

karmaşık ve subjektif fenomendir. Semptom, bireylerde hastalık nedeni ile meydana gelen normal 

fonksiyon duyu veya görünümde farklılığa yol açan bozukluk ya da hastalık göstergesidir. Hastalık 

ya da fiziksel rahatsızlık ile gelişen geniş bedensel bozukluğun varlığını gösteren somut kanıtlardır. 

Subjektif olup hastanın şikâyetlerini oluşturur. Bu subjektif şikâyetler hastanın heyecan, zekâ ve 

ifade tarzına göre değişebilir. Bulgu ise, hekimin hastada belirlediği, gözlediği, bulduğu, onun tıbbi 

durumunun belirtisi olan bir işarettir. Bulgu ve semptom arasında fark; Semptom hastalığın 

subjektif kanıtıdır buna karşın; bulgu objektiftir.  Belirti ve semptomlar, hastaların sağlık bakımına 

gereksinim duydukları, en önemli nedenler arasında yer almaktadır. Semptom, hastalık ya da fiziki 

bozukluğun varlığını hastanın subjektif algılamasıdır. Doğrudan ölçülemez. Hastanın hissettikleri 

için kullanılan "belirti" (semptom) teriminin aksine, bulgular nesneldir. Bir gözlem, 

gözlemciye(lere) bağlı olarak bulgu veya belirti ya da her ikisi olabilir. Örneğin: deri kaşıntısı 

uzman bir hekim tarafından gözlemlenebilir, aynı zamanda hasta tarafından da gözlemlenir. Her iki 

taraf da farkederse bu bir belirti ve bulgu olur. Ağrı gibi bazı gözlemler sadece belirti olabilirler 

çünkü diğer insanlar tarafından doğrudan gözlemlenemezler. Tıbbi laboratuvarda ölçülen kan 

hücresi sayımı ise sadece bir bulgudur. Anksiyete, alt sırt bölgesinde ağrı ve yorgunluk hepsi birer 

semptomdur çünkü yalnızca hasta  tarafından algılanır. Ağrı gibi bazı özellikler sadece 

semptomdur çünkü diğer insanlar tarafından direk olarak hissedilemez. 

Semptomun, yerleşimi, sıklığı, süresi, düzeyi/yoğunluğu/şiddeti, azaltan ya da arttıran faktörler, ortaya 

çıkaran durum, eşlik eden durumlar ve günlük yaşama etkisi olmak üzere 7 özelliği bulunmaktadır.  

Semptom Çeşitleri 

Kronik semptomlar, uzun süreli ve tekrarlayan semptomlar. Örneğin; diyabet, astım ve kanser gibi 

hastalıklar ile birlikte görülebilen semptomlar. 

Tekrar eden semptomlar, geçmişte görülen, kaybolan sonra tekrar görülen semptomlar.  Örneğin; 

depresyon, multiple skleroz, kanser ile birlikte görülebilen semptomlar.  

Hafifleyen semptomlar, semptomlar düzelebilir ve bazen de tamamen kaybolabilir.  

Sürekli ve genel semptomlar, hastalığın sistemik etkileri ile ilişkilidir. Spesifik bir organ ve belirli 

bir bölgeden çok tüm vücudu etkiler. Örneğin; ateş, anoreksiya, kilo kaybı.  

Spesifik olmayan semptomlar, belli bir hastalığın sürecini göstermez. Örneğin; yorgunluk  primer  

ya da sekonder bir semptom olarak, mental olarak ya da olmayarak akut ya da kronik bir çok 

durumun özelliği olabilir. 

Semptom Yönetimi 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Belirti
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nesnel
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hemogram
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hemogram
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Tedaviye bağlı gelişen semptomların oluşmasını engellemek veya ortaya çıkanları kontrol altına 

almaktır. Semptom yönetimi, ancak semptomların değerlendirilmesi ile gelişebilir. Her türlü 

semptomun ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gereklidir. Bazı semptomlar birden fazla etkene bağlı 

olabileceğinden bu etkenlerin tanımlanması gereklidir. Semptomları algılamayı kültür, kişilik ve 

sosyoekonomik durum gibi birçok faktör etkileyebilmektedir. Semptom yönetimi, hasta bakımında 

yaratıcı olma ve hastaların yaşam kalitesinde önemli farklılıklar yaratabilme olanağı sağlayan bir 

alandır.  

 

Kaynaklar 

1. Özdemir Ç. Diyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Semptom Kümelerinin Belirlenmesi .TC. Başkent                        

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı  Yüksek Lisans Tezi,  Ankara,      

2011. 

2. Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 18.10.2017). 

3. Symptom. https://www.merriam-webster.com/dictionary/symptom.(ErişimTarihi: 18.10.2017). 

 

 

AĞRI 

 
Doç. Dr. İkbal ÇAVDAR 

 

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 

 

Kanser, insanoğlunun varoluşundan buyana büyük sıkıntı ve acılara neden olan, çoğu zaman çaresizlik 

duygusu ve psikolojik çöküntünün eşlik ettiği bir sağlık sorunudur. Kanser ağrısı; hastanın günlük 

aktivitesini, duygusal yaşamını, motivasyonunu, aile ve yakınları ile etkileşimini ve yaşam kalitesini 

olumsuz etkilediği için en önemli sorunlardan olup, kanser hastalarında en sık görülen ve korkulan 

semptomdur. Ağrı, hoş olmayan ve emosyonel bir duygudur. Aynı zamanda hem fiziksel hem de 

psikolojik stresörlere subjektif bir cevaptır. Ağrı, yalnızca onu yaşayan birey tarafından 

tanımlanabilmekte, yoğunluğu ve tipine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Kanserde ağrı; 

  Tümöre bağlı nedenler (%77) 

 Kanser tedavisi sırasında uygulanan cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemler (%19) 

 Kanser dışı nedenler (%4) den dolayı meydana gelmektedir. 

Erdine, çalışmaların ilerlemiş kanserli hastaların %90’ının ve evresi ne olursa olsun tüm kanserli 

hastaların ise %30’unun ağrıdan yakındıklarını ifade etmektedir. Çok sayıda çalışma, hastaların 

yalnızca % 20-50'sinin yeterli düzeyde ağrı kontrolünün sağlandığını göstermektedir. Kanserden 

kaynaklanan en sık ağrı kemik metastazına, ikinci sıklıkla tümörlerin sinirlere ya da iç organlara baskı 

yapmasında ve en sık üçüncü ağrı ise kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi girişime bağlı ağrıdır.  

Kanser ağrısı akut, kronik, delici, çok şiddetli, yorucu aynı zamanda opioide duyarlı, kısmen duyarlı 

veya opioidlere dirençli olabilir. Tümör büyüdükçe, organlarda baskı oluşturarak iskemiye veya kolik 

ağrı veya nöropatik ağrıya neden olur.  

Ağrı,  radyoterapinin yan etkileri, kemoterapiye bağlı stomatit veya opioidlere bağlı kabızlık gibi 

nedenlerden ya da kas spazmı gibi kanserle ilişkili olarak ortaya çıkabilir. Ağrıyı etkili bir şekilde 

kontrol etmek için, ağrının nosiseptif ve nöropatik ağrı olmak üzere hangi ağrı tipine girdiğinin 

bilinmesi gereklidir. 

Nosiseptif ağrıda dokulara zarar verilir ve sinir lifleri uyarılır. Ağrı genellikle keskin, zonklayıcı veya 

acı vericidir. Analjezik ve opioidlere iyi yanıt verir. Nöropatik ağrıda, sinir sistemine doğrudan hasar 

vardır. Ağrı genellikle yanıcı veya batma tarzındadır ve opioidler de dahil olmak üzere analjeziklere 

cevap vermez. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/symptom
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Hemşireler hastalarla diğer sağlık bakım profesyonellerinden daha fazla vakit geçiren sağlık ekibi 

üyesidir ve hastaların ağrısını kontrol altına almada kritik, aktif ve önemli role sahiptirler. Kanser 

ağrısının kontrolünde, hemşirenin kanserli hastanın psikolojik durumunu,  kanser ağrısı tedavisini, 

hafifletilmemiş kanser ağrısının zararlı etkilerini ve hastanın sosyo-kültürel durumu hakkında bilgi 

sahibi olmasının yanı sıra ağrı tedavisi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  

Ağrı tedavisinin planlanmasında Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği basamak tedavisi en çok 

kullanılan yöntemdir.  

1. Basamak: Hafif-orta ağılar için narkotik olmayan analjezikler ± adjuvan tedavi  

2. Basamak: Orta şiddetli ağrılar için zayıf narkotikler + nonopoid ± adjuvan tedavi  

3. Basamak: Şiddetli ağrılar için güçlü narkotikler + nonopoid ilaçlar ± adjuvan tedavi 

Kanser ağrısının tedavisinde kullanılan tüm ilaçları (parasetamol ve nonsteroid antienflamatuar ilaçlar 

gibi nonopioidleri, Tramadol gibi zayıf opioidleri, morfin ve fentanil gibi güçlü opioidleri ve 

antidepresan, antikonvülsan ve steroid gibi adjuvan ilaçları) ve bu ilaçların ağrıyı nasıl azalttığını ve 

yan etkilerini bilmelidir. 

Tip İlaç Veriliş Yolu Başlangıç Süre Yan Etki 

Sedasyon, solunum 

depresyonu, kabızlık 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opioidler 

 

 

Morfin 

IV 

PO, kısa 

etkili 

PO, uzun 

etkili 

Hızlı 

Bilinmiyor 

 

Bilinmiyor 

4-5 saat 

4-5 saat 

 

8-24 saat 

Hydromorfin IV 

PO, kısa 

etkili 

PO, uzun 

etkili 

10-15 dk 

30 dk 

 

Bilinmiyor 

2-3 saat 

4-5 saat 

 

24 saat 

Fentanly IV 

Transdermal 

Bukkal/SL 

1-2 dk 

6 saat 

15-30 dk 

1-2 saat 

72 saat 

1-6 saat 

Nonopioidler Acetaminophen 

Ibuprofen 

PO 

PO 

30-60 dk 

30 dk 

3-8 saat 

4-6 saat 

Hepatik yetmezlik, 

GI rahatsızlık 

Adjuvanlar Gabapentin 

Pregabalin 

PO 

PO 

Hızlı 

Bilinmiyor 

8 saat 

Bilinmiyor 

Uyuşukluk, ataksi 

 

 Hafifletilmemiş ağrının zararlı etkileri arasında daha yüksek düzeyde depresyon, yorgunluk, anksiyete 

ve öfke düzeyi artmış duygu durum bozukluğu ve kendini fiziksel olarak iyi hissetmeme vardır. 

Kanser tanısı koyulan bireyler kanser olduklarını kabul edene kadar yas sürecinden geçer, fiziksel, 

psikolojik, manevi ve sosyal birçok sıkıntı yaşarlar. Bireyde ağrı arttıkça, kendinin ölüme daha yakın 

olduğunu hisseder. İştahlarını kaybederler, beslenme durumları kötüleşir ve yaşam kalitesi düşer. Bu 

nedenle, ağrı yönetimi ve ağrı yönetiminde hemşire önemlidir. Son yirmi yılda, hemşirelerin kanser 

ağrısı alanında ileri uygulama, araştırma ve eğitimde yer aldıkları görülmektedir. Uygulamada 

hemşireler, ağrı değerlendirmesi için birincil sorumluluk üstlenmekte, ağrı terapilerine hasta 

yanıtlarını izlemekte ve değerlendirmektedir.  

Ağrı Kontrolünde Hemşirenin Rolü 

Kanser ağrısının kontrolünde hemşirelerin rolü, hastaya inanmak, ağrıyı değerlendirmek, sorunun 

kökenini belirlemek, bakımı planlamak, ilaçlarını vermek, ilaçların etkinliğini değerlendirmek, iyi ağrı 

kontrolü sağlamak ve tedaviyi bireyselleştirmektir. 
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Hemşirenin ağrı yönetimindeki ilk rolü, ağrı duyusunun tamamen öznel olduğunu kabullenmek ve 

anlamaktır. Hasta ağrım var diyorsa değerlendirilmeli ve yargılanmamalıdır. Ağrı tanılaması;  

Hemşire, hastadan ağrının başlama zamanını, sıklığını ve ne kadar sürdüğünü araştırmalıdır. Ağrının 

başlama zamanından daha şiddeti ve yoğun olup olmadığını ve günün hangi saatlerinde daha şiddetli 

olduğunu, ağrıyı neyin rahatlattığını bulmalıdır. Ağrıyı başlatan ve kötüleştiren etkenleri 

araştırmalıdır. Ağrının, günlük aktivitelerini azaltıp azaltmadığının ve hasta üzerindeki etkilerinin 

(bulantı/kusma, uykusuzluk, depresyon, iştah azalması) öğrenilmesi gereklidir.  Ayrıca, hasta ve 

ailenin sosyo-kültürel özelliklerini ve inanç / tabu ve alınan veya halen devam eden geleneksel 

tedavileri, tıbbi geçmişi, ihtiyaçları, sorunları, endişeleri ve hastanın ağrı ile baş etme mekanizmalarını 

sorgulamak gereklidir. Hemşire, hasta ve ağrılarıyla ilgili iletişim kurmada güçlük çekebilir. Erkek 

hastalar güçlü görünme isteklerinden dolayı ağrıyı ifade etmek istemeyebilirler. Bazı hastalar da 

ağrının hastalığın bir parçası olduğunu düşünebilir, bu nedenle, sorulmazsa şikayet etmezler. Şikayet 

etmeden önce ağrı şiddetli olana kadar beklerler veya bir yabancıya ağrı yoğunluğunu ifade etmede 

isteksiz olabilirler. Bu nedenle, doğru değerlendirme uygun hemşirelik girişimi için gereklidir. 

Hastanın analjezikleri ağrı başlamadan önce verilmelidir. Ağrının hafifletilmesi hedeflenirken ; ilk 

etapta hastanın iyi bir gece uykusu olduğundan emin olunmalı, dinlenirken ve hastayı hareket 

ettirirken  ağrının hafifletilmesine dikkat edilmelidir. 

Hemşirelik girişimleri; Hemşire hastanın konforunu sağlayarak,  ağrılı bölgeyi destekleyerek ve 

hastaya bakım verirken nazik davranarak ağrıyı fiziksel olarak rahatlatabilir. Non-lokalize  ağrı ve kas-

iskelet sistemi ağrısı için masaj yaparak  gergin kasları rahatlatabilir. Rahatlama ve manevi açıdan 

kendini iyi hissediyorsa dini ritüelleri gerçekleştirirken hasta gizliliğine izin vererek hastayı kitap, 

Kur'an okumak, dua etmek ve meditasyon yapmaya teşvik ederek dikkat dağıtıcı stratejileri 

kullanmasını sağlar. Hastayı  memnun etmesi  durumunda     müzik  dinlemesine, televizyon 

izlemesine; aile, akraba ve arkadaşlar tarafından ziyaretlere izin verilmeli; Ve gevşeme teknikleri 

kullanılmalıdır. 

Hemşire, kasları gevşetmek, eklemleri hareketlendirmek ve hareket aralığını artırmak için 

manipülasyon ve mobilizasyon önerebilir. Transkutanöz elektrik stimülasyonu veya akupunktur gibi 

yöntemler  ağrıyı  hafifletmeye yardımcı olabilir. Hastanın iyi uyuduğundan emin olmalı ve hastayla 

empati kurulmalıdır. Hastanın kontrolunü ve  gücünü  geri kazanma  yönünde çaba sarfetmelidir; 

hastanın kontrolünü ve gücünü geri kazanması bakıma katılılması için hastayı hazırlar. Bu nedenle 

hastaya hem ağrı ile başa çıkma stratejileri öğretilmeli hemde profesyonel bilgi paylaşılmalıdır. Ağrı 

şiddetini öğrenmesine yardımcı olunması için hastaya ağrı skalasının nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. 

Hastaya, düzenli analjezik almanın gerekliliği, ağrının nedeni ve ağrı şiddetleninceye kadar 

beklememesinin önemi açıklanmalıdır. 

Hastaların duymak isteyecekleri  “Ne olursa olsun size yardım etmek için elimizden geleni yapacağız; 

siz bizim için çok önemlisiniz. Size iyi bakacağız” mesajı verilmelidir. 

Hastaya ağrı ile başa çıkmanın en iyi yolunun ve yan etkileri rapor etmesinin önemi öğretilmelidir. 

Ağrı ve ağrı yönetimi ile ilgili mit ve yanlış anlamalar, bağımlılık ve toleransın etkili kanser ağrı 

yönetimi ile ilişkili sorun oluşturmadığı hasta ve aile bakıcılarına açıklanmalıdır. 

Bağımlılık konusunda hastanın korkuları ve endişeleri hafifletilmeli, ilaçların etkileri, yan etkileri ve 

acil durumlarda başvurması gereken kişiler ile ilgili bilgi verilmeli, hastanın istek ve umutlarını 

öğrenilmeli, soruları yanıtlanmalı, hastanın tercihleri desteklemelidir.  Özellikle okuma yazma 

bilmeyenler için  uygun öğretim materyalleri kullanılmalıdır. 

Hemşire, hastasına direktif edilen analjezi veya adjuvan ilaçları uyguladıktan sonra, ağrı yoğunluğu 

bulmak için ağrıyı bir ölçekle değerlendirmeli ve ilaç vermeden önceki ağrı yoğunluğuyla 

karşılaştırmalıdır. 

Unutulmamalıdır ki: "Önleme, Tedaviden Daha İyidir." 
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Kanserin tedavisinde kemoterapi, cerrahi ve radyoterapi sıklıkla kullanılan tedavi yaklaşımları olup, 

birçok kanser türünde bu yaklaşımların bir kaçının farklı zamanlarda ya da eş zamanlı uygulandığı 

bilinmektedir. Tanı konulduğunda hastaların büyük bir kısmında mikrometastazların bulunması, 

cerrahi tedavinin diğer tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılmasını gerektirmektedir Hastalarda farklı 

oranlarda bulantı kusmaya neden olan bu tedavi yaklaşımları içerisinde özellikle kemoterapiye bağlı 

bulantı kusma sıklıkla yaşanan bir semptomdur ve bireyin, günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Postoperatif bulantı ve kusma (POBK) semptomları, 

kanser cerrahisi deneyimleyen hastalar için de endişe yaratmaya devam etmektedir. Yapılan bir 

çalışmada meme kanseri cerrahisi sonrası, hastaların %72’sinin bulan-kusma deneyimlediği ve 

ameliyat sonrası ağrıdan daha kötü olduğunu bildirdikleri saptanmıştır (Akyolcu 2014; Buluş 2014; 

Firoozabadi ve Rahmani 2015; Fu ve ark. 2007; Karadakovan ve Aslan 2014; Kutlutürkan 2015; 

Lester 2007). 

Günümüzde cerrahi tedavi, kanser hastalarının %75-80’inde primer tedavi yöntemi olarak 

kullanılmakla birlikte profilaktik, palyatif ya da rekonstriktif amaçlı olmak üzere farklı amaçlarla da 

kullanılmaktadır. Anestezi ve cerrahi sonrası yaygın bir komplikasyon olan POBK özellikle inatçı ya 

da sürekli olduğunda, dehidratasyona, elektrolit dengesizliklerine, taburculuğun gecikmesine, hastanın 

hoş olmayan semptomlarının taburculuk sonrası evde de devam etmesine ya da taburculuk sonrası 

tekrar yatışlara neden olmaktadır. Buna ek olarak bulantı ve kusma sıklıkla hastalar tarafından önemli 

perioperatif kaygılar olarak da algılanmaktadır. POBK için var olan risk faktörlerinin sayısına bağlı 

olarak, insidans %10 ile %87 aralığında değişmektedir.  Farklı cerrahi popülasyonların, cerrahi 

girişimlerin ve anestetik yöntemlerin POBK’yı etkilediği görüşünden yola çıkarak, oranlardaki bu 

farklılıkların çok da şaşırtıcı olmadığı düşünülebilir  (Akyolcu 2014; Cady ve Jackowski 2014; 

Cruthirds, Sims, and Louis 2013; Firoozabadi ve Rahmani 2015; Golembiewski ve O’Brien 2002; 

Hodge, McCarthy ve Pierce 2014; Lester 2007; Milnes, Gonzalez ve Amos 2015).  

Bulantı-kusma tek bir nedene bağlı olarak gelişmemektedir ve neden genellikle çok faktörlüdür. 

Bulantı kusmanın önlenmesi ve etkili bir şekilde yönetilmesinde ilişkili faktörlerin, etki 

mekanizmasının, antiemetik ajanların farmakolojisinin ve etkili olduğu kanıtlanmış farmakolojik 

olmayan yöntemlerin bilinmesi önemlidir Bu komplikasyonların oranları düşük olmasına rağmen, 

hastalar şiddetli bulantı derecesini postoperatif ağrıdan daha kötü olarak değerlendirmektedir 

(Golembiewski ve O’Brien 2002;  Shaikh ve ark. 2017).Literatürde, POBK’nın görülmesinde hastaya 

ilişkin, cerrahi girişime, anesteziye ve cerrahi girişim sonrasına ilişkin olmak üzere çeşitli faktörlerin 

rol oynadığı belirtilmektedir. Bu risk faktörleri: Kadın cinsiyeti; POBK geçmişi veya taşıt tutma 

öyküsü; cerrahi girişim öncesi yüksek kaygı düzeyi; nitrik oksit kullanımı; obezite; gecikmiş gastrik 

boşalma; cerrahi girişim türü; cerrahi girişimin uzun sürmesi; yüz maskesi aracılığı ile verilen pozitif 

basınçlı ventilasyona bağlı gastrik distansiyon varlığı; inhalasyon anestezik ajanlarının kullanımı; 

nöromüsküler blokajın kaldırılması; postoperatif ağrı, baş dönmesi ya da ambulasyon; cerrahi girişim 

sonrası dönemde oral alımın zamanlaması; ve postoperatif ağrı için opioidlerin kullanımı olarak 

özetlenebilir (Buluş 2014; Firoozabadi ve Rahmani 2015; Golembiewski ve O’Brien 2002; Milnes, 

Gonzalez ve Amos 2015; Shaikh ve ark. 2017).  

Koivuranta ve ark.’nın elektif cerrahi uygulanan 1.107 hastada prospektif tanımlayıcı tipte yaptıkları 

çalışmada, POBK için en önemli risk faktörlerinin; kadın cinsiyeti, geçmiş POBK öyküsü; uzun süreli 
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cerrahi girişim, sigara içmeme ve taşıt tutma öyküsü olduğunu belirtmişlerdir. Apfel ve ark. yaptıkları 

çalışma ile POBK için 4 belirleyicinin; kadın cinsiyet, POBK geçmişi ya da taşıt tutma hastalığı, 

sigara içmeme ve postoperatif opioid kullanımı olduğunu saptamıştır. Bu risk faktörlerinin hiçbiri 

olmadığında dahi genel inhalasyon anestezisi uygulanan hastalar için POBK insidansının % 10; bir, 

iki, üç ve dördünün varlığında insidansın sırası ile %20, %40, %60 ve %80 olduğunu bulmuştur. Bu 

risk faktörlerinin 2 veya daha fazlasına sahip hastalar, POBK için yüksek riskli kabul edilmektedir. 

Yeni çalışmalar, POBK için önemli bir risk faktörü olarak genç yaş grubunu (<50 yaş) 

tanımlamaktadır. Bir risk faktörü olarak cerrahinin türü hala tartışılsa da yeni kanıtlar, kolesistektomi, 

jinekolojik cerrahi ve laparoskopik yaklaşımların genel cerrahiye göre POBK için daha yüksek 

insidansa sahip olduğunu göstermektedir. Volatil anestezik kullanımı ise anestezi ile ilişkili POBK 

için en önemli risk faktörü olup, anestezinin süresi, nitrik oksit kullanımı ve ameliyat sonrası opioid 

kullanımı diğer riski arttıran faktörlerdir (Gan ve ark. 2014; Golembiewski ve O’Brien 2002; Shaikh 

ve ark. 2017). 

Temel risk faktörlerinin azaltılması ile POBK insidansının da azaltılabileceği bunun için;   

 Genel anestezi yerine olabildiğince bölgesel anestezinin kullanılması (Kanıt Düzeyi:A1) 

 Anestezinin sürekliliği ve devamı için Propofol infüzyonunun tercih edilmesi (Kanıt Düzeyi:A1) 

 Nitrik oksit kullanımından kaçınılması (Kanıt Düzeyi:A1) 

 Volatil/ inhaler anestezik ajanların kullanımından kaçınılması (Kanıt Düzeyi:A2) 

 Ameliyat sırası (Kanıt Düzeyi:A2) ve sonrası opioid kullanımının en aza indirgenmesi (Kanıt 

Düzeyi:A1) ve  

 Yeterli hidrasyonun sağlanması önerilmektedir (Kanıt Düzeyi:A1) (Gan ve ark. 2014; Hooper 

2015) 

Cerrahi hemşiresi, onkoloji hastasının cerrahi girişim öncesi tanılanması sırasında POBK için risk 

faktörlerini, geçerliliği kanıtlanmış ölçek doğrultusunda değerlendirmeli ve diğer ekip üyeleri ile 

bilgiyi paylaşmalıdır. Hemşirenin bağımsız olarak gerçekleştirebileceği farmakolojik olmayan 

girişimleri de içeren kapsamlı, çok yönlü tedavi yaklaşımı için hasta, ailesi ve diğer ekip üyeleri ile 

işbirliği içinde olmalıdır. Cerrahi hemşiresi, POBK’nın azaltılmasında opioid kulanımının ameliyat 

sırası ve sonrasında azaltılmasında, multimodal ağrı yönetiminin savunucusu olarak kritik bir rol 

üstlenmektedir. Ayrıca,  cerrahi girişim öncesi açlığa ilişkin kanıta dayalı öneriler ile yeterli 

hidrasyonun değerlendirilmesi ve sağlanmasında önemli rollere sahiptir  (Hooper 2015). 

POBK’nın farmakolojik tedavisinde;  

 5-Hidroksitriptaminin (5-HT3) reseptör antagonistleri (ondansetron, dolasetron, granisetron, 

tropisetron, ramosetron, ve palonosetron)  

 Neurokinin-1 (NK-1) reseptör antagonistleri (aprepitant, casopitant, ve rolapitant)  

 Kortikosteroidler (deksametazon ve metilprednizolon)  

 Butrofenon (droperidol ve haloperidol)  

 Antihistaminikler (dimenhidrinat ve meklizin) ve  

 Antikolinerjikler (transdermal scopolamine) önerilen antiemetik ilaçlardır (Gan ve ark. 2014; 

Shaikh ve ark. 2017). 

Kanıt temelli çalışmalar, bulantı-kusmanın yönetimi için yüksek riskli hastalarda, tedavinin terapötik 

yaklaşım yerine profilaktik bir yaklaşım olması gerektiğini göstermektedir (Milnes, Gonzalez ve 

Amos 2015). Hastanın profilaktik tedaviye yanıtının olmadığı durumlarda farklı bir sınıftan antiemetik 

ajanın (farklı etki mekanizması olan) uygulanması önerilmektedir. Etkili ağrı kontrolü, yeterli 

hidrasyonun sağlanması, ani hareketlerden kaçınma, oral sıvı alımını tolere edemiyorsa çok 

zorlamamak ve kan basıncının normal düzeyde sürdürülmesi gibi konservatif yaklaşımların çoğu 

zaman bulantı kusmanın kontrolünde yeterli olabileceği bildirilmektedir (Firoozabadi ve Rahmani 

2015; Golembiewski ve O’Brien 2002). Yüksek riskli hastalar için, antiemetiklerin kombinasyonunu 
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içeren multimodal bir yaklaşımın gerekliliğinden bahsedilmektedir. Multimodal yaklaşım, 

farmakolojik olmayan ve farmakolojik profilaksiyi ve bazal riski azaltan girişimleri birleştirir. Cerrahi 

girişim öncesi dönemden başlayarak planlanan multimodal bir yaklaşım, POBK insidansını önemli 

ölçüde azaltabilmektedir. Profilaktik droperidol, ondansetron ve deksametazonun yanı sıra multimodal 

antiemetik tedavinin (propofol ve remifentanil, nitrik oksit veya nöromüsküler blokajın 

uygulanmaması, agresif intravenöz hidrasyonun sağlanması, ketorolak ile total intravenöz anestezi), 

tek bir ajanla (ondansetron) profilaksisin sağlandığı tedaviye göre %98 oranında tam yanıt 

sağlanabildiği (taburculuktan önce %0'lık bir kusma insidansı ile) bildirilmektedir (Firoozabadi ve 

Rahmani 2015; Golembiewski ve O’Brien 2002; Shaikh ve ark. 2017). POBK’nın önlenmesi ya da 

yönetiminde farmakolojik tedaviyi tamamlayıcı farmakolojik olmayan girişimler; nane yağı, zencefil, 

oksijen tedavisi, izopropil alkol inhalasyonu, preoperatif sıvı alımının arttırılması, transkutanöz 

akupunktur elektriksel uyarımı ve akupressür olarak literatürde belirtilmektedir. Bir metaanaliz 

çalışmasında, farmakolojik olmayan yaklaşımların, bulantı kusmanın önlenmesinde plaseboya göre 

etkili olduğu bulunmuştur (Golembiewski ve O’Brien 2002; Kutlutürkan 2015). Bulantı-kusmanın ve 

antiemetik gereksiniminin azaltılmasında özellikle P6 uyarılmasının etkili olduğu kanıtı kuvvetlidir. 

Yeterli IV sıvı hidrasyonunun, POBK için başlangıç riskini azaltmada etkili olduğu belirtilmektedir. 

Müzik terapisi, izopropil alkol inhalasyonu, intraoperatif gastrik dekompresyon, proton pompa 

inhibitörü (esomeprazol), zencefil kökü, sigara içmeyen kişilere nikotin bandı uygulaması, hipnoz, 

kannabinoidler ve cerrahi girişim sırası ek oksijen tedavisi ise POBK’nın profilaksisi için yeterli kanıt 

içermeyen farmakolojik olmayan yaklaşımlar olarak bildirilmektedir (Firoozabadi ve Rahmani 2015; 

Hooper 2015; Kutlutürkan 2015). Kanser tanısı olan hastanın bakımında, sonuçların iyileştirilmesi ve 

uygulamalara rehber olması için, kanıt temelli yaklaşımlara, rehberlere ve klinik önerilere gereksinim 

vardır. Cerrahi hemşiresi, hasta bakım sonuçlarının iyileştirilmesinde bu tür kanıt temelli 

yaklaşımların geliştirilmesi, ulaşılması ve uygulamaya geçirilmesinde aktif role sahiptir (Akyolcu 

2014; Buluş 2014; Cruthirds 2013). 
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Hemşireliği Anabilim Dalı 

Giriş 

Kemoterapiye bağlı konstipasyon kanser hastalarının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen 

önemli semptomlardan biridir. Palyatif bakım hastalarında konstipasyon görülme sıklığı literatüre göre 

%30-90’dır (Saygılı ve Can, 2017; Clark,2013 ). Özellikle opioid tedavisi alan hastalarda 

konstipasyon görülme sıklığı %90’ın üstüne çıkmaktadır (Pappagallo,2001). Konstipasyon, hastalarda 

bağırsak hareketlerinde azalma, kramp, karında şişkinlik hissi ya da defekasyon sonrası eksik 

boşaltma hissi olarak tanımlanır (Oncology Nursing Society). Konstipasyon oluşumunun 

fizyopatolojisi, bağırsak lümenindeki peristaltizmin yokluğuna bağlı olarak gaitada bakteri çoğalması 

ve su- tuz emiliminde artış ya da gastrointestinal sistemin son kısımlarında var olan bir 

obstrüksiyonunun bulunması ile açıklanır (Yurtsever, 2007). 

Etiyoloji 

Kemoterapiye bağlı konstipasyon oluşum nedenleri çok çeşitlidir. Yapılan araştırma 

sonuçlarına göre konstipasyon görülme nedenleri arasında tedavide narkotik ajanların kullanımı ( 

Uysal ve ark, 2015 ; Gatti ve ark., 2012 ; Prichard,2015), fiziksel aktivite yetersizliği (Fajardo,2006) , 

kemoterapötik ajan kullanımı özellikle Vinka alkoloidler, platinumlar, hormonal ajanlar, taxanlar vb. 

(Can,2005),  yeme alışkanlığında değişim , dehidratasyon, hipokalsemi yer alır (Hindistan,2012). 

Ayrıca bazı araştırmalarda antidepresan, antasit ve antiemetik ilaç kullanımının konstipasyona neden 

olduğu belirtilmiştir ( Saygılı ve Can,2017).  

     Sınıflama 

Kanser hastalarında tedavi sırasında oluşan konstipasyonun değerlendirilmesinde ve 

sınıflandırılmasında National Cancer Institute -Common Terminology Criteria for Adverse Events 

v4.03 (NCI-CTCAE v4.03) ve Bristol dışkılama skalası değerlendirme değerlendirme ölçütleri 

kullanılmaktadır. 

 

 

 
Kaynak : Ünsar ST, Şensus A, Karadakovan A, Aydıner A. Diyare ve konstipasyon . Can G. Editör. 

Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi(2015).s.160. 

Tanılama 

Konstipasyonun tanılanmasında ve etkili girişimlerin erken dönemde planlanmasında 

hemşireler aktif rol alarak hastanın yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olurlar. Bazı durumlarda 

hemşireler konstipasyon yakınması olan hastaları tanılamada güçlük yaşayabilirler ve hastalarda 

değişen defekasyon durumunu hemşirelerle paylaşmayı unutabilirler. Bu gibi durumlarda hasta öyküsü 

çok kapsamlı alınmalı ve hastanın kendi ifadeleri en iyi belirleyici olmalıdır (Ünsar ve ark., 2015). 

Hemşire hastadan öykü alırken hastada konstipasyon gelişim riskini artıran faktörlerin varlığını 

sorgulamalı ve genel defakasyon sıklığı kıyaslanarak değerlendirme yapılmalıdır. Diyette yeterli lif 
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almama, yeterli sıvı  almama, bağırsak boşaltımının ertelenmesi, sık laksatif ve lavman uygulanması, 

hareketsizlik, spinal kord hasarı ya da basısının olması, kırık, yorgunluk, kemoterapi tedavisi, 

analjezikler, antiemetikler, alüminyum tuzları, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, anksiyolitik ve 

antidepresanlar, genel anestezi ilaçları vb.  konstipasyon gelişim riskini  artıran faktörler arasındadır( 

Saygılı ve Can,2017). Konstipasyon nedeniyle hastalarda Tablo 1’de verilen yakınmalar görülebilir. 

Tablo 1:Konstipasyon Bulguları  

Subjektif bulgular Objektif bulgular 

Emosyonel iritasyon  Katı ve şekilli gaita 

Abdominal ağrı,rahatsızlık En az üç gündür defekasyon çıkışının olmaması 

Rektal ağrı Abdominal distansiyon 

Rektumda ağrı hissi Hemoroid 

Dolgunluk hissi Palpe edilebilen fekal tıkaç 

İştah kaybı, baş ağrısı, yorgunluk Anal fissür 

Dışkılama sıklığında azalma Perianal abse 

 

Sağlık bakım profesyonelleri; 

 Hastanın bağırsak fonksiyonlarını günlük olarak değerlendirmeli.  

 Tam kan sayımı, elektrolit profilleri ve tanı testlerini kontrol etmeli.  

 Opioid alan ve risk faktörlerini taşıyan bazı kanser hastalarına doktor önerisi ile profilaktik 

olarak bağırsak protokolü başlanabilir. 

  Nötropenik veya trombosit değeri düşük olan hastalar rektal suppozituarlar, enema, fitil 

kullanımından kaçınılmalıdır.  

 Yüksek dozda laktüloz kullanımı sakınmalı. 

  Bağırsak obstrüksiyonu şüphesi olan hastalarda semptom çeşitliliğine, hidrasyona dikkat 

edilmeli.  

 Hastalar acil durumlar hakkında bilgilendirilmelidir. (38 derecenin üzerinde ateş. kramplar, 

akut gelen abdominal ağrılar, distansiyon oluşumu, duyu kaybı, spinal kord basısı, baş 

dönmesi, halsizlik, konfüzyon, aşırı susama, koyu renkli idrar yapma, olası dehidratasyon 

bulguları vb.)  

 Hasta eğitiminde bazı noktalar özellikle vurgulanmalıdır. Gastrokolik reflexi uyarmak için 

yemeklerden 30-60 dakika sonra defakasyonu uyarın. Gizliliğe önem gösterin ve tuvalet 

ihtiyacınız için yeterli zaman ayırın. Aşırı ıkınmaktan kaçının. Bağırsak boşaltımı için oturma 

veya çömelme pozisyonu alın. Rahat olduğunuz zaman boşaltım eylemini başlatın. Hareket 

ve konforunuz için ağrı kontrolünü sağlayın. Günlük 8-12 bardak sıvı alın. İçeceklerin çok 

sıcak veya soğuk olması peristaltik hareketleri artırır. Kahve, çay, alkol kullanımından 

kaçının. Kuru erik, kuru erik suyu, papaya gibi doğal laksatif ilaçların kullanımını tercih edin 

(Uğur,2014). 

 

 

 

Konstipasyonun Yönetimi  

Kanser ve tedavisine bağlı konstipasyonun yönetiminde standart kullanılan bir rehber yoktur. 

Kanserli hastalarda görülen konstipasyonun yönetiminde genel popülasyonda görülen kronik 

konstipasyonun önlenmesine uygulanan girişimler kullanılabilir. Konstipasyonun yönetiminde birçok 

farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Farmakolojik yöntemlerin başında 

laksatiflerin kullanımı gelmektedir. Yapılan bir çok araştırmada laksatiflerin yaygın ve yanlış 

kullanımına hatta bazı vakalarda anal fissure neden olan sonuçlara ulaşılmıştır (Yurtsever, 2007). 
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Uygun olmayan laksatif önerileri ve laksatif kullanımı, kanser hastalarında etkisiz olmakta ve maliyeti 

arttırmaktadır. Bu nedenle laksatif tedavisi alan hastalarda uzman görüşü aranmalıdır. Laksatiflerin 

uzun dönem kullanımının hastaya bazı zararlar verdiğinin bilincinde olunmalıdır. Uzun dönem laksatif 

kullanımı normal kolonik reflekslerde bozulma ya da aksama, laksatif bağımlılığı gelişimi, enterik 

sinir sistemi ya da intestinal düz kaslara zarar verme gibi durumlara neden olabilir. Kanserli hastalarda 

ağrıyı azaltmak için kullanılan opioid ajanların düşük dozda kullanımı ya da  opioid kullanılan 

hastalarda tedavi süresince profilaktik önlemlerin alınması konstipasyon görülme sıklığını 

azaltmaktadır (Ünsar ve ark., 2015).    

  Farmakolojik tedavilerin yanında literatürde önerilen non-farmakolojik yaklaşımlar; yeterli 

beslenme ve hidrasyon, egzersiz, düzenli tuvalet alışkanlığı geliştirmek için yeterli zaman ve gizliliğe 

saygıdır. Yapılan araştırma sonuçlarına göre konstipasyonun yönetiminde etkinliği incelenen non-

farmakolojik yaklaşımlar biyofeedback, liften zengin beslenme, karın masajı/ aromaterapi masajı ve 

probiyotiklerdir ancak araştırmacılar bu uygulamaların her zaman etkili olmadığını da 

belirtmektedirler. 

Hasta Eğitimi ve Danışmanlığı  

Literatürde konstipasyonla başetmede hastanın bilgilendirilmesinin önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. Hasta eğitimi sırasında hemşire, normal bağırsak fonksiyonlarını sürdürmeye, diyet 

önerilerine, tuvalet alışkanlığı kazandırmaya, aktivite planı oluşturmaya, acil durumlara 

odaklanmalıdır (Saygılı ve Can,2017).Konstipasyonla baş etmede hasta eğitiminde dikkat edilmesi 

gereken noktalar;   

 Diyette yeterli lif ve sıvı alımı sağlanmalı,  

 Hasta ile defekasyon için uygun zaman belirlenmeli ve hasta her gün aynı saatte 

barsak boşaltımını yapması için yönlendirilmeli,  

 Defekasyonu uyaran içeceklerin alımı önerilmeli (örn. kahve, portakal suyu vb),  

 Yemekten bir saat sonra defekasyona çıkması önerilmeli ve tuvalette yeterli süre 

kalması sağlanmalı,  

 Sürgü yerine tuvaleti kullanması önerilmeli,  

 Gizliliğine saygı gösterilmeli,  

 Yeterli sıvı alımı sağlanmalı (örn. 2000 ml/24 saat),  

 Günde 800 gr meyve ve sebze (dört porsiyon) alması önerilmeli,  

 Baklagillerin alımı aşamalı olarak arttırılmalı, baklagilleri çok fazla tüketmemesi 

önerilmeli (Gİ kanalı irrite edebilir, gaz ve diyareye neden olabilir),  

 Egzersiz alışkanlığı değerlendirilmeli. Düzenli olarak orta dereceli egzersiz yapması 

(sakıncası yoksa) sağlanmalı 

 Hastanede yatan hastalar tolere edebildiği kadar hareketli tutulmalı,  

 Yatağa bağımlı hastalara ROM (range of motion = eklem açıklığı) egzersizleri 

yaptırılmalı,  

 Yatak içinde dönme ve pozisyon değişimi sağlanmalı,  

 Abdominal kas tonusunu arttırıcı egzersizler yaptırılmalıdır (Ünsar ve ark, 2015). 

Molassiotis ve arkadaşlarının (2009) gerçekleştirdiği randomize kontrollü çalışmada evde 

bakım programı kapsamında hemşireler tarafından hastalara eğitim verilmiş ve eğitimin hastalarda 

konstipasyonu da içeren birçok semptomu iyileştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Önerilen diğer bir non-farmakolojik yöntemler arasında yer alan biyofeedback, 

konstipasyonun yönetiminde yetişkin hastalarda etkinliği gösterilememiş ve biyofeedback’in 

etkinliğini değerlendirmek için daha fazla sayıda çalışmaya gereksinim olduğu bildirilmiştir (Ünsar ve 

ark, 2015). 

Liften Zengin Beslenme 
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Diyette lif alımının yetersiz olmasının konstipasyona katkıda bulunan bir faktör olabileceği 

belirtilmektedir. Lif su tutarak gaitanın kıvamını yumuşatır ve kolondaki gaitanın hareketini 

kolaylaştırır. Yapılan çalışmalarda günde 20-35 mg lif alımı önerilmektedir (Saygılı ve Can,2017). 

Murakami ve arkadaşları (2007) 3835 japon kadın hastanın katılımı ile gerçekleştirdiği 

çalışmada diyette lifli gıda alımı ve konstipasyon arasındaki ilişkiyi incelemişler. Bu çalışmada 

yetersiz sıvı alan, düşük lifli gıda ile beslenen ve diyetinde yeterli düzeyde magnezyum almayan 

kadınlarda konstipasyon prevalansının bağımsız olarak arttığı belirlenmiştir.  

Kepeği ve özü ayrılmamış tahıl ürünleri, taze sebze ve meyveler, kuru baklagiller gibi  liften 

zengin gıda ile beslenme konstipasyon oluşumunu önlemektedir. Ayrıca çiğ veya pişmiş sebzeler, 

meyveler (özellikle kabuklu ve çekirdekli olanlar), meyve suları, komposto (özellikle kayısı ve erik), 

fındık, patlamış mısır, kepek ekmeği gibi posa bırakan gıdaların tüketiminin önemli olduğu 

bildirilmiştir (National Cancer Institute, 2014; Yurtsever 2007; Saygılı ve Can 2017 ).  

Önerilen diğer bir non-farmakolojik yöntemler arasında yer alan karın masajı/ aromaterapi 

masajı, konstipasyonun yönetiminde karın içi basıncı değiştirerek peristaltizmi uyarır ve besinlerin 

geçişini hızlandırır( Saygılı ve Can 2017 Ünsar ve ark, 2015). Yapılan bir çok çalışmada masaj ve 

egzersizin hastalarda lavman kullanımını azalttığı, aromaterapi uygulanan hastalarda barsak 

hareketlerinin iyileştiği, yaşam kalitesinin arttığı bildirilmiştir.  

 Blanc ve arkadaşlarının (2002) randomize kontrollü çalışmalarında 60 hastayı iki gruba 

ayırmışlar. Girişim grubuna abdominal masaj ve laksatif tedavi uygularken, kontrol grubuna sadece 

laksatif tedavi uygulanmıştır. Hastalar GİS semptom skalası ile başlangıçta, 4 ve 8 hafta sonra tekrar 

değerlendirilmiş, karın masajı uygulanan grupta konstipasyon ve karın ağrısının önemli derecede 

azaldığı ve barsak hareketlerinin önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Bu araştırmanın sonucunda karın 

masajının konstipasyon ve karın ağrısını azalttığı ve barsak hareketlerini artırdığı bulunmuştur. 

Kronik konstipasyon yönetiminde probiyotiklerin kullanımı barsak hareketlerini artırarak 

olumlu etkilediği belirtilmektedir. Yapılan bir çalışmada lactobacilli ile tedavi edilen kronik 

konstipasyonlu hastalarda defekasyon sıklığında artış olduğu görülmüştür (Ouwehand, 2002).  
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Hemşireliği Anabilim Dalı 

Giriş 

Kemoterapiye bağlı diyare kanser hastalarının yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli 

semptomlardan biridir. Literatürde, kemoterapi uygulanan hastaların yaklaşık %75’inde diyare 

oluştuğu bildirilmektedir (National Canser Institute ; Can, 2007). Diyare, barsak hareketlerinin (günde 

2-3 kezden daha fazla olması) ve sıvı içeriğinin artması ile birlikte miktar olarak gaitanın 200 gr/gün 

üzerine çıkma durumu olarak tanımlanmaktadır (Ünsar ve ark., 2015). Kemoterapiye ilişkin diyare, 

barsaktaki aktif çoğalan yüzeysel tabakada bulunan villusların yıkımı sonucunda sıvı sekreyonu ve 

absorbsiyonu dengesinin bozulmasına neden olur (Saygılı ve Can, 2017). 

Etiyoloji 

Hastalarda diyarenin oluşma nedeni ve görülme sıklığı pek çok faktörle ilişkilidir. Diyare 

oluşumuna, kemoterapi ajanları (Capasitabine, Dasatinib, İrinotecan, Cisplatin, yüksek doz interferon 

veya interlökın 2 uygulanması), pelvis, abdomen ve lomber bölgeye radyoterapi uygulanması, uzun 

veya kısa bağırsak rezeksiyonları, pankreatik duedonektomi, whipple ve vagotomi gibi cerrahi 

işlemler, bazı ilaçlar ( antibiotikler, prokinetik ajanlar, narkotik analjezikler, NSAID...), tıbbi 

anemnezinde kısmı bağırsak obstruksiyonu olan hastalar, enflamatuvar bağırsak hastalıkları (crohn 

hast., ülserativ kolit...), hastanın ileri yaşta olması, anksiyete, stress, enfeksiyon, laktoz intoleransı gibi 

faktörler neden olmaktadır. faktörlerdendir (Uğur, 2014; Saygılı ve Can, 2017). Diyare bazı 

durumlarda tıbbi müdahele gerektiren ve hastanın yaşamını tehdit eden önemli bir semptomdur 

(Rothenberg ve ark, 2001). Yapılan araştırmalarda  kolorektal kanser tanısı ile kemoterapi alan 

hastaların yarısından fazlasının tedavi sırasında tedavinin değişmesini, tedavi dozunun azaltılmasını ya 

da tedavinin ertelenmesini veya kesilmesini gerektiren grad 3 ya da 4 şiddetinde diyare deneyimlediği 

bildirilmiştir (National Cancer Institute). 

 

Tanılama 

Diyarenin erken tanılanması  ve etkili girişimlerin yapılmasında hemşirelerin rolü önemlidir 

(Colleen ve ark,2012).Hemşire hastadan öykü alırken  hastada diyare gelişim riskini  artıran 

faktörlerin varlığını sorgulamalı ve genel defakasyon sıklığı karşılaştırılara değerlendirme 

yapılmalıdır. Abdomen ya da pelvise radyasyon alma durumu, alınan kemoterapi türü, enteral yolla 

beslenme ve kullanılan ilaçlar başlıca risk faktörleri arasındadır. Diyare nedeniyle hastalarda Tablo 

1’de verilen yakınmalar görülebilir. 

 

Tablo 1: Diyare Bulguları  

Subjektif bulgular Objektif bulgular 

Halsizlik, yorgunluk  Abdominal distansiyon 

Abdominal ağrı ve kramplar Bağırsak seslerinde artma 

Bulantı, kusma , iştahsızlık Kilo kaybı ,ateş 

Susuzluk, mukoz membranlarda kuruluk Rektal kanama  

Baş dönmesi , laterji Dışkı sayısısın günlük 3’ten fazla olması 

Tenezm (ağrılı rektal spazm ile defakasyon 

isteği) 

Gece diyaresi 
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Hemşire, 

 Neden olan faktörleri belirlemeli,  

 Hastanın bağırsak alışkanlığını değerlendirmeli.  

 Diyarenin başlangıcı, gaita sayısı, içeriği ve süresini izlemeli, 

 Hastayı dehidratasyon bulguları, sıvı-elektrolit kayıpları, abdominal ağrı, halsizlik, 

ateş gibi semptomlar yönünden değerlendirmeli.  

 Hastanın kilo ve yaşam bulguları takibini yapmalı. 

 Hastaların hafif ve sindirimi kolay, posasız yiyecekler tercih etmesini, aşırı sıcak ve 

soğuk besinlerin tüketiminden kaçınması sağlamalı. 

 Günde 10-12 bardak sıvı almasını.  

  Diyetine lif ilavesi yapmasını (elma, muz, yulaf ezmesi, patates).  

 Sık sık ve az az beslenmesini.  

 İshali kötüleştirecek yiyecek (kızarmış gıdalar, soğuk içecekler, alkol, kafein...) ve 

ilaçlardan kaçınmasını önerin (Uğur,2014; Ünsar ve ark , 2015). 

Sınıflama 

Kanser hastalarında tedavi sırasında oluşan diyarenin değerlendirilmesinde ve 

sınıflandırılmasında National Cancer Institute -Common Terminology Criteria for Adverse Events 

v4.03 (NCI-CTCAE v4.03) ve Bristol dışkılama skalası değerlendirme ölçütleri kullanılmaktadır. 

 
Kaynak : Ünsar ST, Şensus A, Karadakovan A, Aydıner A. Diyare ve konstipasyon . Can G. Editör. 

Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi(2015).s.160. 

Diyarenin Yönetimi 

Kemoterapinin neden olduğu diyarenin tedavisini içeren  bazı rehberler uzmanlarca 

geliştirilmiştir. Kemoterapi alan tüm hastalarda yan etki olarak diyare  gelişebileceğini ve herhangi bir 

şiddetteki diyarenin yakından  izlenmesi ve tedavi edilmesi gerektiği rehberlerde vurgulanmaktadır. 

Diyarenin tedavisinde altta yatan nedene odaklanılmalıdır. Diyet değişiklikleri ile çözümlenemeyen 

diyare vakalarında farmakolojik tedaviye başvurulur. Diyarenin farmakolojik tedavisinde amaç 

bağırsak hareketlerini ve sekresyonlarını azaltmak ve emilimi artırmaktır. Opioidler bu amaçla 

kullanılarak diyarenin sıklığı azaltılır (Sharma ve ark, 2005; Kutlutürkan, 2007) . Kemoterapi ile 

ilişkili diyarenin yönetiminde genellikle  tedavi dozunu düşürme, tedavi dozuna ara verme, ilacı kesme 

ve antidiyaretik tedavi başlanması sıklıkla kullanılan yaklaşımlardır. Enfeksiyon ile ilişkili diyarelerde 

antibiyotik başlanmakta, hastalara probiyotik kullanımı önerilmekte ve gıda düzenlenmesi 

yapılmaktadır. Diyarenin kontrolünde hastalara BRAT ( ekmek, prinç, elma sosu, tost) gibi barsak 

hareketlerini azalmasını sağlayan besinler tüketilmesi önerilir ve gerekli durumlarda sıvı replasmanı 

sağlanır ( Saygılı ve Can, 2017). 

İleri düzeyde araştırmalara gerek duyulsa da diyarenin önlenmesinde etkili olabileceği 

düşünülen non-farmakolojik yöntemler hasta eğitimi ve danışmanlığı, diyet kısıtlamaları (Lif ve laktoz 
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içeren gıdalar), probiyotik kullanımı ve oral tedavilere (capecitabin, EGFR inhibitörleri, vb) bağlı 

diyarede doz azaltma ya da ilacı kesmedir. 

Hasta Eğitimi ve Danışmanlığı 

Diyare geliştiğinde hasta günlük 3 litre sıvı alımı için teşvik edilir ve diyetin düzenlenmesi önerilir 

( Ünsar ve Ark, 2015). 

Aslan ve arkadaşları (2006) kemoterapi alan kanser hastalarına verilen eğitimin kemoterapi 

semptomlarına etkisini incelediği deneysel araştırmada;  Deney grubunda, randomize olarak 

örnekleme alınmış ve ilk kez kemoterapi alacak olan 105 hastaya, hemşire tarafından kemoterapinin 

yan etkilerine ilişkin bireysel eğitim verilmiş, araştırmacılar tarafından hazırlanan eğitim kitapçığı 

dağıtılmış, üçüncü kür kemoeterapiye gelişte eğitimin etkisi kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; deney grubunda kontrol grubuna göre sıklığı istatistiksel 

olarak önemli derecede azalan semptomlar arasında tedavi sonrası görülen diyarenin de olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Akçay ve Gözüm’ün (2012) çalışmasında kemoterapi alan 30 meme kanserli hastada 

kemoterapinin yan etkilerine ilişkin verilen eğitim ve evde izlemin yaşam kalitesine etkisini 

incelemişler; hastalarda kemoterapi sonrası %36.7 oranında diyare, %33.3 oranında konstipasyon  

semptomları görüldüğü belirlenmiştir. Verilen eğitim sonrasında kadınların yan etkilerin yönetimine 

ilişkin bilgi düzeylerinde ve yaşam kalitesinde artış olduğu bildirilmiştir. 

Diyet Kısıtlamaları 

Literatür incelendiğinde diyare yönetiminde diyet düzenlemesi olarak hastaların gaita 

kıvamını sağlayan yiyecekler; az lifli, mineral içeren, gastrointestinal sistemi irite ya da tahriş etmeyen 

gıda tüketimi önerilmektedir. Bazı vakalarda diyare tedavisine yönelik diyet değişiklikleri, az sık 

yeme, laktoz içeren gıdalardan kaçınma (süt ve süt ürünleri), baharatlı yiyecekler, alkol, kafein içeren 

yiyecek ve içeceklerden sakınma, bazı meyve suları, gaz yapan gıdalar/besinler ve içecekler, yüksek 

lifli besinler, yüksek yağ içeren gıda alımından sakınmayı içerir. Aşırı sıcak ve soğuk besinlerden 

kaçınmak, yüksek kalorili ve potasyum açısından zengin gıdalar; peynir, yumurta, haşlanmış patates, 

pirinç lapası, makarna, muz, şeftali, tuz, ayran, yoğurt alınması önerilmektedir ( Saygılı ve Can, 2017). 

Sekhon, Gami ve arkadaşlarının çalışmasında yüksek lifli gıda alımından sakınmanın pelvik 

radyoterapi alan hastalarda diyare gibi gastrointestinal semptomları azalttığı bildirilmiştir (Sekhon ve 

ark., 2000;  Gami ve ark., 2003) 

Probiyotikler 

Probiyotikler, hastaya yarar sağlamak için kullanılan belirli miktarda yararlı bakterileri içeren besin 

takviyeleridir (Ünsar ve Ark, 2015).  

Delia ve arkadaşlarının (2007) kanserli yetişkinler üzerinde yapılan bir çift kör radomize 

kontrollü çalışmada; pelvik alana radyasyon alan 450 yetişkin hastanın randomize grubana prebiyotik 

ürünü VSL*3 saşe günde 3 kez verilmiş ve radyasyon alan plasebo grup ile karşılaştırılmıştır. 

Probiyotik alan grupta diyarenin insidansında ve şiddetinde azalma olduğu bildirilmiş ve herhangi bir 

yan etki rapor edilmemiştir. Bu çalışmanın sonucunda probiyotiklerin kanserli hastalarda radyasyona 

bağlı diyare gelişimini önlemede kolay, güvenilir ve etkili bir yöntem olduğu belirtilmiştir.  

Demers ve arkadaşları (2013) diyarenin yönetiminde probiyotik kullanımmının etkisini 

incelediği randomize kontrollü çalışmada pelvik radyoterapi alan 246 hasta değerlendirilmiştir.  

Çalışmaya alınan hastalara plasebo, standart doz probiyotik ve yüksek doz probiyotik grubu olmak 

üzere 3 gruba ayrılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda standart doz probiyotik kullanımının 

pelvik kanserli hastalarda gelişen radyoterapi ilişkili 2-3-4 diyareyi azaltmada etkili yaklaşım olduğu 

ve probiyotik kullanımının diyare sorunu olan hastaların bağırsak hareketinin düzenlenmesinde etkili 

olduğu bulunmuş.  

Snydman tarafından (2008) probiyotik kullanımının güvenliğinin incelendiği bir araştırmada 

probiyotik kullanan hastaların bazılarında sepsis vakalarının oluşabileceği ve probiyotiklerin  



909 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

tetrasiklin, eritromisin, vankomisin gibi antibiyotiklere direnç geliştirdiği belirtilmiştir.Bu araştırma 

sonucunda immün sistemi baskılanmış, nötropenik, lökopenik ve kemik iliği transplantasyonu 

yapılmış hastalarda probiyotik kullanımı güvenli olmadığı belirtilmiştir.  

3. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Konsensus Toplantısı  (2014)’te konsensus öncesi yapılan 

genel oylamada 88 onkoloji hemşiresinin %94,3’ü (n=83) tedavi öncesi hastaları kemoterapi ile ilişkili 

diyare hakkında bilgilendirdiğini ve bu sorun ile başetmede %97,3’ü (n=89) hastalarına beslenme 

alışkanlıklarında değişiklik yapmasını, %66,3’ü (n=63) probiotik kullanmasını önerdiğini, %86’sı 

(n=80) capasitabine/EGFR inhibitörlerine bağlı diyarede doz değişikliği ya da ilacın kesilmesi 

gerektirebileceğinden günlük ilacını almadan önce hastaların diyare varlığını sağlık uzmanına 

bildirmesinin önemini açıkladığını bildirmişlerdir. 
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      DERİN VEN TROMBOZU, PULMONER EMBOLİ 

 

Doç. Dr. Nuray AKYÜZ 

 

İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hemşireliği AD 

 

 

Derin Ven Trombozu (DVT) ve Pulmoner Emboliden (PE) oluşan Venöz Trombo-Emboli 

(VTE), önlenebilen ve ölüme yol açan uluslar arası önemli bir sağlık sorunu olarak kabul 

edilmektedir.  

Kanserli olguların yaklaşık %4-20’sinde  VTE  gelişmekte  ve  kansere  bağlı  ölüm 

nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Önemli  bir  morbidite ve mortalite  nedenidir. 

Kanserli olgularda VTE gelişme riski, diğerlerine göre 4-8 kat daha fazladır. VTE olgularının yaklaşık 

%20’sinde hazırlayıcı neden aktif kanser hastalığıdır. Beyin, pankreas, over, kolon, mide, akciğer, 

böbrek kanserlerinde ve özellikle de uzak metastazı olan hastalarda ve sıklıkla tanıdan sonraki ilk 

dönemde görülmekte, VTE’den ölüm ise kanser tanısından sonraki ilk bir yıl içinde olmaktadır. VTE 

olaylarının üçte biri ise, hasta taburcu olduktan sonra görülmektedir. Kanser hastalarında VTE 

gelişimine neden olan birçok faktör bulunmasına rağmen  immünosupresif tedavi ve/veya sitotoksik 

kemoterapi alan hastalarda riskin arttığı ifade edilmektedir. 

Kanser hastalarında protrombotik durum, Virchow üçlüsünde yer alan üç faktörün etkileşimi 

ile ortaya çıkmaktadır. Hareketsizlik ve tümör basısı staza; kanser hücreleri, bazı kemoterapi ilaçları 

ve takılan kanüller vasküler hasara; kanser hücresinden prokoagülan faktörlerin salınımı ise 

hiperkoagülabiliteye neden olabilmektedir. 

VTE oluşumunda hastaya, kanserin türüne, kanser tedavisine ve biyolojik belirteçlere yönelik 

faktörler rol oynadığı için, yüksek riskli hastaların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması çok 

önemlidir.   

Tablo 1’de VTE gelişiminde rol oynayan risk faktörleri yer almaktadır. 

Tablo 1. VTE gelişiminde rol oynayan risk faktörleri 

 Aktif kanser ya da kanser tedavisi uygulanıyor olmak 

 60 yaş ve üstünde olmak 

 Yoğun bakım hastası olmak 

 Dehidratasyon 

 Bilinen trombofilik hastalık 

 Obezite (beden kitle indeksi-(BKİ) >30 kg/m
2
) 

 Hastada ya da birinci dereceden yakınında geçirilmiş VTE öyküsünün olması 

 Hormon replasman tedavisi alıyor olmak 

 Östrojen içeren doğum kontrol ilacı kullanıyor olmak 

 Flebitli variköz venlerin bulunması 

 Bir ya da daha fazla önemli komorbiditenin bulunması (kronik kalp hastalığı; metabolik, 

endokrin ya da solunumsal hastalıklar; akut infeksiyonlar; inflamatuvar hastalıklar) 

 Hamilelik ya da 6 hafta içinde doğum yapmış olmak 
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 Ortopedik cerrahi (total kalça protezi, total diz protezi ve kalça kırığı hastaları) varlığı 

 Non-ortopedik cerrahi (genel cerrahi, abdominal, jinekolojik, toraks, ürogenital, travma ve 

kanser cerrahisi) hastası olmak. 

Kaynak: Venöz tromboembolizm profilaksisi. Pulmoner tromboembolizm tanı ve tedavi uzlaşı raporu 

– 2015. http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/112201615430-Tamami.pdf (Erişim tarihi: 

25.08.2017). 

 

DVT alt ekstremitede ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve yüzeyel venlerde şişme ortaya çıkar. 

Pulmoner embolizm semptomları ise nefes darlığı, göğüs ağrısı, takipne, senkop ve hipoksidir. 

Hemoptizi nadirdir, ancak pulmoner infarktüs olgularında görülür. Kanserli hastalarda D-dimer testi 

ise intravasküler kateterler ve tümörün koagülasyon aktivasyonu ile yükselebildiği için kanser 

olmayan hastalardaki kadar güvenilir değildir. Bu nedenle DVT tanısı için D-dimer testi yapılması 

önerilmemektedir. DVT kuşkusu olan kanserli hastalarda tanıda ayrıntılı bir öykü alınması, fizik 

muayene, tam kan sayımı, protrombin zamanı, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, karaciğer ile 

böbrek fonksiyon testlerini de içeren geniş kapsamlı testler ve Doppler venöz ultrasonografi 

yapılmalıdır. Gerektiğinde indirekt Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme 

(MRG) ve venografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerine de başvurulabilir. 

Kanserli hastalarda PE tanısı için ise ayrıntılı bir anamnez alınmalı, fizik muayene ve kan 

testleri yapılmalıdır. Pulmoner venlerin direkt görüntülemesine olanak sağlayan kontrastlı bilgisayarlı 

tomografik anjiyografi yapılabilir. Akciğer grafisi PE tanısı için spesifik olmamakla birlikte, benzer 

semptomlar gösteren diğer hastalıkların ayırt edilmesinde ve ventilasyon-perfüzyon sintigrafisinin 

yorumlanmasında yarar sağlar.  

Cerrahi Hastalarda VTE Profilaksisi 

Cerrahinin türü, süresi, cerrahi girişim bölgesi, hastanın ameliyat sonrası immobilizasyon 

süresi ve hastadaki ek klinik risklerin varlığına göre, VTE risk boyutu değişir. Risk değerlendirmesi 

için en sık ve yaygın olarak kullanılan “Caprini Risk Değerlendirme” modelidir. Bu risk 

değerlendirme modelinde hastalar VTE riski açısından aldıkları puana göre, çok düşük (0-1 puan), 

düşük (2 puan), orta (3-4 puan), ya da yüksek (>5 puan) riskli olarak sınıflandırılırlar. Orta ve yüksek 

riskli hastalarda farmakolojik TP, düşük riskli hastalarda mekanik TP uygulanmalıdır. Çok yüksek 

risklilerde iki tedavi yöntemi birlikte uygulanabilir. Tüm risk gruplarında temel ilke hastaların erken 

ayağa kaldırılması ve yeterli hidrasyonun sağlanmasıdır. Çok düşük VTE riski taşıyanlarda erken 

mobilizasyon ve hidrasyon yeterlidir. Tromboprofilaksiye antikoagülanların kontrendike olduğu ya da 

kanama riski yüksek hastalarda mekanik yöntemlerle başlanmalı, risk geçince antikoagülan ilaçlarlarla 

devam edilmelidir.  

Antikoagülanlarla uygulanan profilaksinin VTE riskini azalttığı, özellikle hareketi kısıtlanmış 

olgularda kontrendikasyon olmadığı sürece farmakolojik tromboprofilaksi uygulanması,  taburculuk 

sonrası da tromboprofilaksiye devam edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda 

Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH), Standart Heparin (SH) ve fondaparinuksun VTE 

profilaksisinde etkili olduğu belirtilmektedir. Uygulama kolaylığı da dikkate alındığında DMAH ve 

fondaparinuks, standart heparine tercih edilir. Varfarin de kullanılabilir, ancak haftada en az bir kez 

International Normalized Ratio (INR) izlemi yapılarak doz ayarlaması yapılmalıdır. 

Kanser tedavisinde kullanılan Santral Venöz Kateter (SVK) ile ilişkili üst ekstremite DVT’leri 

ortaya çıkabilir. Tedavide standart antikoagülan tedavi ilkeleri doğrultusunda yapılır. Kateter infekte 

değilse ve kullanılması gerekli ise çıkartılmamalıdır. Ancak semptomlar tedaviye rağmen 

gerilemiyorsa ya da kateter enfeksiyonu varsa çıkartılmalıdır. Antikoagülan tedaviye en az 3 ay devam 

edilmelidir. Kateter çıkartılamamışsa takılı kaldığı sürece antikoagülan tedavi sürdürülmelidir.  

Kanserli Hastalarda Primer VTE Profilaksisi 

http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/112201615430-Tamami.pdf
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Kanserli hastalarda trombotik  riskin saptanması ve uygun profilaksinin uygulanması büyük 

önem taşır.  Tromboprofilaksinin amacı riskli hastalarda DVT ve PE tehdidinin önlenmesidir.   

Tablo 2’de VTE profilaksisinde izlenecek adımlar yer almaktadır. 

Tablo 2. VTE profilaksisinde izlenecek adımlar 

 40 yaş ve üzeri tıbbi tedavi gören ve cerrahi girişim geçiren tüm hastalar tromboprofilaksi 

(TP) açısından değerlendirilir. 

 Kanıtlanmış klinik VTE risklerinin varlığını araştırılır. 

 Kanama riski açısından değerlendirme yapılır. 

 Kanama riski yok ve VTE riski orta-yüksekse farmakolojik tromboprofilaksi uygulanır. 

 Kanama riski var ve VTE riski orta-yüksekse mekanik tromboprofilaksi yapılır. 

 Hasta VTE, olası kanama riski ve tromboprofilaksi komplikasyonları konusunda 

bilgilendirilir. 

Kaynak: Venöz tromboembolizm profilaksisi. Pulmoner tromboembolizm tanı ve tedavi uzlaşı raporu-

2015. http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/112201615430-Tamami.pdf (Erişim tarihi: 

25.08.2017). 

Tablo 3’de tromboprofilaksi yönteminin seçiminde dikkate alınması gerekenler yer almaktadır. 

Tablo 3:  Tromboprofilaksi yönteminin seçiminde dikkate alınması gerekenler 

 VTE risk düzeyi,  

 Hastanın klinik koşulları,  

 Kanama riski,  

 Seçilecek yöntemin komplikasyonları,  

 Hastanın tercihi ve yönteme uyumu. 

Kaynak: Venöz tromboembolizm profilaksisi. Pulmoner tromboembolizm tanı ve tedavi uzlaşı raporu-

2015. http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/112201615430-Tamami.pdf (Erişim tarihi: 

25.08.2017). 

Profilakside Kullanılan Yöntemler 

 Farmakolojik Tromboprofilaksi  

Uygun hastalarda en güçlü ve etkin TP yöntemi, antikoagülan ilaçların profilaksi dozları ile 

yapılan farmakolojik profilaksidir. Bu amaçla SH, DMAH, fondaparinuks ve yeni oral antikoagülanlar 

kullanılabilir.  

 Diğer Yöntemler 

VTE’nin antikoagülan tedavi dışındaki tedavi yöntemleri arasında mekanik yöntemler vena 

kava filtresi ve tromboliz yer almaktadır. 

 Mekanik yöntemler: Farmakolojik TP’nin kontrendike olduğu veya aktif kanaması  

olan ya da kanama riski yüksek hastalarda tercih edilmelidir. Koruyucu etkiyi artırmak amacı ile 

farmakolojik profilaksi ile birlikte de uygulanabilir. Bu amaçla Basınçlı Elastik Çoraplar (BEÇ) (diz 

ve uyluk boyu) ve Aralıklı Pnömatik Kompresyon (APK) cihazları kullanılır. Mekanik yöntemler kan 

akımını yüzeyel venlerden derin venlere yönlendirerek, derin venlerdeki kan hacmini ve akım hızını 

artırmak yoluyla venöz stazı azaltırlar.  

Basınçlı elastik çoraplar periferik arter hastalığı, periferik arter by-pass grefti, periferik 

nöropatisi ya da diğer duyusal bozukluğu olanlarda; dermatit, gangren hastalarında,  kalp yetersizliği 

nedeniyle periferik ödemi ve doğru uygulanmasını engelleyecek bacak anatomisi ya da deformitesi 

olanlarda uygulanması önerilmemektedir. Bacaklarında venöz ülserler ya da yaralanmaları olanlarda 

dikkatli olmak koşuluyla kullanılabilir. 

Aralıklı pnömatik kompresyon cihazı ise, hem yatar hem de oturur pozisyonda uygulanabilir. 

Uygulama gece ve gündüz olmak üzere mümkünse tam gün yapılmalıdır. 

 Vena kava filtresi yerleştirilmesi: Vena kavaya filtre yerleştirilmesi  yeterli   uzun  

http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/112201615430-Tamami.pdf
http://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/112201615430-Tamami.pdf
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dönem DMAH tedavisine rağmen tekrarlayan VTE görülen hastalarda önerilmektedir. Sonuçları ile 

ilgili yeterli çalışma yoktur. Filtreler kanserli hastalarda altta yatan hiperkoagülabilite durumunu 

tedavi etmediğinden nüksler görülebilmektedir. İnvazif bir yöntem olması, maliyetin yüksek olması ve 

etkisinin tam kanıtlanamamış olması nedeniyle filtreler sadece ciddi aktif kanama nedeniyle 

antikoagülan tedavinin kontrendike olduğu durumlarda önerilmektedir. 

 Tromboliz: Kateterle   uygulanan   tromboliz   ve    perkütan     mekanik     venöz  

trombektomi ile sistemik tromboliz; akut DVT’si bulunan, kanama riski düşük ve 14 günden kısa 

süredir semptomu olan hastalarda, fonksiyonel durumlarının iyi olması ve yaşam beklentilerinin en az 

bir yıl olması koşullarıyla uygulanmaktadır. Kateterle uygulanan trombolizin kanseri olan ve olmayan 

hastalarda benzer güvenliliğe sahip olduğu belirtilmektedir. 

 

KILAVUZ ÖNERİLERİ 

(Kanserle İlişkili venöz tromboembolizm-Profilaksi, Tanı ve Tedavi Kılavuzu-2016) 

Hastanede Yatan ve Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Kanserli Hastalarda 

Tromboprofilaksi 

 Kanser nedeniyle büyük girişimler yapılan yüksek derecede riskli cerrahi hastalarında, 

DMAH veya SH ile tromboprofilaksi yapılmalıdır (Çok güçlü öneri). 

 Majör kanser cerrahisi yapılan hastalarda tromboprofilaksi taburcu olduktan sonra 28 

gün boyunca sürdürülmelidir (Güçlü öneri). 

 Kanser cerrahisi yapılan hastalarda hastanede yatış süresince APK veya BEÇ ile mekanik 

tromboprofilaksi yapılmalıdır. Yüksek kanama riski olan cerrahi hastalarında, mekanik 

tromboprofilaksi yöntemleri kullanılmalıdır (Çok güçlü öneri).  

 Kanama riski azaldığında mekanik yöntemin yerine farmakolojik tromboprofilaksi 

uygulanmalı ya da eklenmelidir (Güçlü öneri).  

 Yüksek riskli olan ve farmakolojik tromboprofilaksi kontrendikasyonu bulunmayan  

hastalarda tek başına mekanik profilaksi önerilmemektedir (Çok güçlü öneri). 

Ayakta tedavi edilen (ambulatuvar) kanserli hastalarda tromboprofilaksi 

 Ayakta tedavi edilen kanser hastalarında sistemik tedaviye başlarken kanserle ilişkili 

VTE riski değerlendirilmeli ve tedavi süresince belli aralıklarla risk değerlendirmesi 

tekrarlanmalıdır (Çok güçlü öneri). 

 Ayakta tedavi edilen kanser hastalarında VTE riskini önemli oranda azalttığı bilinmekle 

birlikte, risk değerlendirmesi yapılarak tromboprofilaksi kararına varılmalıdır (Güçlü öneri) 

Kanserli Hastalarda VTE Tedavisi ve Sekonder VTE Profilaksisi (Uzun Süreli ve 

Uzatılmış Tedavi) Önerileri 

Derin Ven Trombozu Tedavisi ve Sekonder Profilaksisi 

 Kanserli hastalarda DVT’nin akut tedavisinde ve sekonder profilaksisinde DMAH 

uygulanması önerilir (Çok güçlü öneri). 

 Akut DVT tedavisi en az 3 ay süreyle uygulanmalıdır. İdeal süre 6 aydır (Güçlü öneri). 

 Altı aydan uzun süreli tedavi; metastatik hastalığı olan veya kemoterapi alanlar gibi aktif 

kanserli seçilmiş hastalarda düşünülmelidir. 

 Vena kava filtresi sadece antikoagülan kontrendikasyonlu olan hastalarda önerilir. 

 Kontrendikasyon ortadan kalkınca farmakolojik tedaviye geçilmeli ve filtre çıkartılmalıdır. 

 Pelvik/iliyak ve inferior vena kava DVT’si olan uygun hastalarda post-trombotik sendromun 

önlenmesi amacıyla BEÇ kullanılabilir. 

Pulmoner Embolizm Tedavisi ve Sekonder Profilaksisi 

 Kanserli hastalarda PE’nin akut tedavisinde ve sekonder profilaksisinde DMAH uygulanması 

önerilir (Çok güçlü öneri). 
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 Akut PE tedavisi en az 3 ay süreyle uygulanmalıdır. İdeal süre 6 ay olarak blirtilmektedir 

(Güçlü öneri). Altı aydan uzun süreli tedavi; metastatik hastalığı olan veya kemoterapi alanlar 

gibi aktif kanserli seçilmiş hastalarda düşünülmelidir. 

 Tüm PE hastalarına tanı sırasında transtorasik ekokardiyografi veya BTA ile sağ ventrikül 

genişlemesi incelemesi ve troponin ile risk değerlendirmesi yapılmalı, bu sıra antikoagülan 

tedaviye başlanmalıdır. Tetkik sonuçları normalse ayakta tedavi düşünülebilir; anormalse 

antikoagülan tedaviyle birlikte trombolitik tedavi, embolektomi ve vena kava filtresi 

uygulaması düşünülür. 

 Tromboliz olgu bazında değerlendirilir, kanama riski başta olmak üzere kontrendikasyonlara 

özellikle dikkat edilmelidir. 

 Trombolitik tedavi kontrendike olan veya trombolizden sonra anstabil durumda kalan 

masif PE hastalarında, yeterli deneyime sahip merkezlerde kateterle veya cerrahi olarak 

embolektomi yapılabilir. 

 Yeterli antikoagülan tedaviye rağmen PE nüksü gelişen ve antikoagülasyon kontrendikasyonu 

olan hastalarda inferior vena kava filtresi uygulanması düşünülmelidir. 

Antikoagülan Tedavi Sırasında VTE Nüksü Görülen Hastaların Tedavisi 

 DMAH dışı bir ilaçla yapılan antikoagülasyona rağmen VTE nüksü olan hastalarda 

terapötik dozda DMAH uygulamasına geçilmesi; uygun dozda DMAH ile yapılan 

antikoagülasyona rağmen VTE nüksü olan hastalarda DMAH dozunun %25 kadar artırılması 

önerilir. 

HEMŞİRENİN ROLÜ 

DVT risk faktörleri olan hastanın bakımını yapan hemşirenin DVT’yi önlemede önemli rolleri 

vardır. Öncelikle yoğun bakım, acil veya perioperatif alan gibi DVT açısından yüksek riskli hastalarla 

çalışan hemşireler, DVT profilaksisi için protokol oluşturmak amacıyla oluşturulmuş multidisipliner 

komitede yer almalıdır.  

Hemşire yatış anında ve hastanın durumunda herhangi bir değişiklik gözlendiğinde DVT risk 

faktörleri açısından değerlendirme yapmalıdır. Hastada herhangi bir risk faktörü varsa, belirlenen risk 

değerlendirme protokolünü kullanarak risk düzeyini saptamalı, gerekirse diğer ilgili sağlık 

profesyonelleriyle birlikte uygun DVT profilaksisi yöntemine karar vermelidir. Uygun yönteme karar 

verildiğinde ise hastanın bakımını sağlayan hemşire DVT profilaksisini uygulamalıdır. 

Ayrıca hemşire hasta ve/veya ailesinin/bakım vericilerin eğitiminden sorumludur. Ameliyat 

öncesi dönemde hastaya; uzun mesafe yolculuk ve hareketsizlikten kaçınması, mümkün olduğunca 

hareket etmesi/aktivitelerini artırması (Örn. Yürümesi), oral alımı durdurulmadan önce ise sıvı alımını 

arttırması gerektiği belirtilmelidir. 

Eğitim sonrası korunma için en kolay yöntem erken ve devamlı ambulasyondur. Hastalar 

durumları elverdiğince hareket etmeleri açısından desteklenmelidir. Yatakta ya da sandalyede 

dinlenirken hastalar kalbe doğru kan akışına yardımcı olmak için ayak bileklerini çevirmeli, 

bacaklarını kaldırmalı ve ayaklarını aşağı-yukarı hareket ettirmelidir. Bu hareketler ambulasyon 

sırasında görülen normal kas kontraksiyonlarına benzediği için yararlıdır. Hasta 45 dakikadan uzun 

süren bir cerrahi girişim geçirmek üzere ameliyathanede ise mümkünse sirküle hemşire steriliteyi 

bozmadan hastanın ayaklarına pasif egzersiz yaptırmalıdır.  

Hasta farmakolojik bir tedavi alıyorsa, hemşire doğru ilacın, doğru zamanda, doğru dozda, 

doğru hastaya ve doğru yolla uygulanmasından sorumludur. İlacın etkilerini, yan etkilerini, 

endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını bilmeli; komplikasyon bulgu ve belirtilerini izlemelidir (Örn. 

Enjeksiyon yerinde morarma, yara veya diren yerinden kanama ya da idrar veya dışkıda kan gibi). 

Mekanik cihazlar kullanılıyorsa hemşire cihazın düzgün yerleştirildiğinden ve boyutunun 

uygun olduğundan emin olmalıdır. Özellikle çoraplar ilk giydirilirken bu önemlidir. Çorapların 



915 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

numarası uygun değilse veya aşağıya indirilmesine izin verilirse DVT, arteryel iskemi, gangren ve 

nekroz riski ortaya çıkabilir. Hemşireler hasta cildinde kızarıklık olup olmadığı açısından çorap, 

pnömatik kompresyon cihazları veya venöz ayak pompalarının altını gözlemlemelidir. Hastalara çorap 

ya da cihazlardan rahatsız olsa da istenen etkiyi gösterebilmeleri için önerildiği şekilde  

kullanmalarının  önemi anlatılmalıdır. Cihaz sadece ambulasyon ya da değerlendirme/direkt hasta 

bakımı için ve kısa bir süre çıkarılmalıdır. 

Hemşirelerin DVT önlenmesindeki rolü, cerrahi hastaları için ameliyat öncesi kabul alanı, 

ameliyathane, ameliyat sonrası bakım ünitesi (ASBÜ), yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve cerrahi bakım 

ünitesi gibi hastanın bakım aldığı tüm alanları içerir. Taburculuk sonrası klinik hemşiresi veya evde 

bakım hemşiresi hastayı olası bulgu ve belirtiler için değerlendirmeye ve DVT’nin önlenmesi için 

hastayı eğitmeye devam etmelidir. DVT risk faktörü değerlendirmesinde edinilen bilgiler ve olası risk 

faktörü varlığı, uygulanan tedavi ve hastanın tedavi planına yanıtı mutlaka kayıt altına alınmalıdır. 

Taburculuk eğitimi ise hastanın yanı sıra taburculuk sonrası bakım sağlayacak kişiye de 

verilmelidir. Eğitim hem sözlü hem de yazılı olmalıdır. Eğitimde; 

 DVT ve PE önleme yöntemleri, 

 Erken ambulasyonun önemi, 

 Profilaksi nedenleri, 

 Profilaktik amaçla önerilen uygulamaların hastaya yararları, 

 DVT ve PE belirti ve bulguları, 

 Tedavi komplikasyonlarını erken tanıma yöntemleri, 

 Herhangi bir sorun olduğunda başvurabileceği sağlık kurumunun ve hekim/hemşirenin adı 

soyadı ve iletişim bilgileri gibi konular yer almalıdır. 
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Giriş 

Kanser istatistiklerine göre, ülkemizde her yıl yaklaşık 98 bin erkek ve 63 bin kadın bireye 

kanser tanısı konulmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2009). Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu 

(The International Agency for Research on Cancer- IARC) 2008 yılında 12,4 milyon yeni tanı almış 

kanser hastası, 9,6 milyon kanser nedenli ölüm ve 28 milyon kanserli hasta olduğunu ve 2030 yılında 

kanser insidansındaki artışla ölümlerin 17 milyona çıkacağını tahmin etmektedir. 

Tablo 1.Uluslararası Kanser Ajansı (IARC) tarafından yayınlanan Globocan 2012 verileri 

 Erkek Kadın  

Dünya  205.4 165.3 

ABD 347 297.4 

Türkiye 245.7 157.5 

*Yaşa göre standardize edilmiş hız 100.000 kişide **Türkiye Birleşik Veri Tabanı, 2009. 

Veriler, dünyada yaklaşık 28 milyon kişinin ve yakınlarının hastalık sürecine ek olarak kanser 

tedavisinin etkileri ile ilişkili birçok problem (ağrı, iştahsızlık, kaşeksi, tat değişikliği, saç dökülmesi, 

bulantı, kusma, mukozit, yorgunluk, dispne, uyku düzensizlikleri, depresyon, anksiyete vb.) ile baş 

etmek zorunda olduğunu göstermektedir (Güleç, G., Büyükkınacı, A., 2011; Jadoon,  N.A. et. al.,  

2010; Tuncer, M., 2009; WHO, 2008; Sadırlıoğlu, S.K., 2008; Boyle,  P., Levin, B., 2008; Aslan, Ö., 

ve ark., 2006; Yeşilbalkan, Ö.U., ve ark., 2005). Bu problemlerden en sık ve en şiddetli yaşananlardan 

biri iştahsızlıktır. Literatürde, iştah kaybının kemoterapi alan hastalarda %60-%65 oranında görüldüğü 

belirtilmektedir. Buna ek olarak, hastalarda iştah kaybının, yetersiz beslenmeye ve ilişkili olarak 

malnütrüsyona, sıvı elektrolit dengesinde bozukluğa ve halsizliğe yol açtığı belirtilmektedir (Buluş, 

M. ve ark., 2010). 

İştahsızlık yeme isteğinin olmaması, temel kalori gereksinimde azalma olarak tanımlanabilir. 

Kanser hastalarında iştahsızlığa neden olan birçok etken olmasıyla birlikte, kanser tanısı, tedavisi ve 

bununla birlikte ortaya çıkan mide bulantısı, kusma, ağrı, yorgunluk, uykusuzluk, tedavide kullanılan 

ilaçlar, yutma güçlüğü, kabızlık, ishal, anksiyete ve depresyon iştahsızlık tablosunun oluşmasını 

tetikleyen temel etkenlerdir (Akkaya, S., ve ark., 2008).  

Anoreksi,  gıda için iştahın ve kilonun anormal bir şekilde kaybedilmesi olarak tanımlanabilir 

(NCI, 2017; Rokita, A.S., Stern, C., 2009). Tat almada değişiklikler, disfaji, gastrik boşalmada 

gecikme, bulantı, yetersiz besin alımı, protein kalori malnütrisyonu, kemoterapide kullanılan ilaçlar 

gibi etkenler ile birlikte gelişebilir. 

Seven ve ark.’larının (2013),  kanser tanısı alan hastaların yaşadığı fiziksel ve psikolojik 

semptomların, yaşanma sıklığını ve şiddetini değerlendirmek amacıyla, 142 hasta ile yaptığı 

çalışmada, hastaların %64.8’inin iştahsızlık yaşadığı ve fizyolojik semptomlardan en şiddetli yaşanılan 

semptomların  sırası ile, iştahsızlık (6,02±2,77) , yorgunluk (5,33±2,09) ve uykusuzluk (5,04±2,42) 

olduğu belirlenmiştir. 

Süren ve ark.’larının (2015), retrospektif olarak 113 hastadan topladığı veriler ile yaptığı 

hiyerarşik küme analizleri sonucunda ise,  ilk semptom kümesini;  bulantı-kusma-iştah kaybı-kabızlık; 

ikinci semptom kümesini; nefes darlığı, öksürüğün oluşturduğu, ve hastaların  %76.1’ inin (n=86)  

iştahsızlık yaşadığı belirlenmiştir. 
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Kanser hastalarında önüne geçilemeyen iştah düzeyinde azalma; kilo kaybı, malnütrisyon ve 

kaşeksi gelişimine neden olmaktadır. Bu olumsuz tablonun oluşmaması için iyi bir hemşirelik gözlemi 

ve bakımı oldukça önemlidir. İştahsızlığın hastada görülen en önemli bulgusu kilo kaybıdır. Kilo 

kaybı arttıkça hasta, halsizlik, anemi, lipid / protein / karbonhidrat metabolizmasında bozukluk, 

hipoalbüminemi, iskelet kas ve visseral organ atrofisi gelişen bir tablo ile karşı karşıya kalır (Ezeoke, 

C. C., ve Morley, J. E., 2015).  

 
*Türkiye’de malnürtisyon prevelansı (Korfalı, G. ve ark., 2009). 

Etiyoloj 

Cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi etkileri, ameliyat sonrası gelişen ileus, stomatit ve özafajit, 

enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, tümör faktörü olarak salgılanan serotonin ve interlökin-1 ve 

6’ nın salgılanmasının artması, TNF ve interferon gibi sitokinler, nörolojik disfonksiyon (yutma 

reflexi kaybı vb.), tümörün gastrointestinal sisteme etkisi (obstrüksiyon), hastalığın ve tedavinin seyri 

beraberinde tat ve koku duyularında bozulma, kronik bulantı ve kusma, psikolojik etkenler, artmış 

glukoneogenez, iştahın azalmasına; halsizlik, depresyon, anksiyete ve ağrı iştahın azalmasıyla beraber 

vücut ağırlığı kaybına; var ise anoreksi ve kaşeksi düzeyinin artmasına neden olur (Kabalak, A.A. ve 

ark., 2013; Caro, M., 2007; Kayış, A., 2007).  

 

Tanılama ve Sınıflama 

İştahsızlığın erken tanılanması ve duruma uygun girişimlerin uygulanmasında hemşirenin rolü 

oldukça önemlidir. Hemşire, hastanın geçmiş beslenme rutinini, iştahsızlığa neden olan etkenleri, 

iştahsızlık düzeyini arttıran faktörleri ve var olan durumun yaşam kalitesi üzerine etkisini 

sorgulamalıdır. Kanser hastasının beslenme durumunu tanılamak amacı ile; klinik belirtiler ve sağlık 

öyküsü alınmalı, besin tüketimi belirlenmeli, antropometrik ölçümler ve laboratuvar testleri 

(biyokimyasal ve hematolojik testler vb.) yapılmalı ve ayrıca, psikososyal veriler değerlendirilmelidir 

(Pekcan, G., 2011) . Ayrıca hastanın değerlendirilmesinde; serum albümin, prealbümin, transferrin 

değerleri, glukoz intoleransı ve element eksiklikleri parametreleri değerlendirilebilir (Kayış, A., 2007). 

Kanser hastasının beslenme durumunu belirlemek amacıyla kullanılan araçlar hızlı, güvenilir 

ve basit olmalıdır. İştahsızlık ve kilo durumu ile ilişkili elde edilen veriler genellikle, National Cancer 

Institute -Common Terminology Criteria for Adverse Events v4. 03 (NCI-CTCAE v4. 03) kriterleri 

kullanılarak sınıflandırılabilir.  
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başlanmalı başlanmalı durum 
K

il
o

 K
a

y
b

ı %5-10 herhangi 

bir girişim 

planlamaya gerek 

yok 

%10-20 gıda takviyesine 

başlanmalı 

≥20 nazogastrik sonda ya da 

TPN ile beslenmeye 

başlanmalı 

- - 

* İştahsızlık ve Kilo Kaybının NCI-CTCAE v4.03 Toksisite Kriterlerine Göre 

Sınıflandırılması (National Cancer Institute, 2010; Sözeri, E., ve ark., 2015). 

Ek olarak,  kilo kaybı,  malnutrisyon ve  kaşeksi gelişen hastalarda daha ayrıntılı 

değerlendirilme için ASPEN (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition) tarafından 

tavsiye edilen  Subjektif Global Değerlendirme Formu kullanılmaktadır (CTCAE, 2010; Buluş, M. ve 

ark., 2010; National Cancer Institute, 2010; Sözeri, E., ve ark., 2015). ESPEN(European Society for 

Parenteral and Enteral Nutrition) tarafından önerilen, Nutrisyonel Risk Taraması (Nutritional Risk 

Screening 2002 - NRS2002) da yaygın şekilde kullanılan tarama araçlarındandır (ASPEN, 2002; 

Kondrup, J.et. al., 2003). 

 

 



919 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

*Nutrisyonel Risk Skoru (NRS-2002) Değerlendirme Formu (Tepecik Eğitim Araştırma 

Hastanesi Nutrisyon Klavuzu, 2016’ dan alınmıştır.). 

Subjektif Global Değerlendirmede, hastanın beslenme durumunu belirlemek amacı ile;  

antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, beden kitle indeksi, deri kıvrım kalınlığı, triseps, biseps,  kol 

çevresi vb.) gıda alımındaki değişim,  biyokimyasal kan değerleri (albümin, transferrin, kolesterol, kan 

üre nitrojeni düzeyi, lenfosit sayımı) gibi parametreler yer almaktadır. Uzun süreli gözlem için etkin 

olan bu değerlendirme yöntemi, kısa süreli değerlendirme açısından yetersiz kalmaktadır. 

 
* Detsky AS, Mc Laughlin JR, Baker JP, et al.What is subjective global assessment. J Parent 

Ent Nutr 11 (1):8, 1987(Kayış, A. (2007),  Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi 

kitabından alınmıştır.) 

 

Hemşire tarafından; 

 Hastanın geçmiş beslenme rutini belirlenmeli, 

 İştahsızlığa neden olan etkenler belirlenmeli ve neden olan faktörler değerlendirmeli, 

 Hastanın ölçekler, skorlama sistemleri ve antropometrik ölçüm yöntemleri aracılığı ile iştah 

durumu, kilo alımı ve kaybı her gün aynı saatte, aynı kıyafetlerle değerlendirilmeli, 
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 Yemek seçimi, öğün sayısı, iştah düzeyi, çiğneme ve yutma fonksiyonları, tat duyusu göz 

önüne alınmalı, 

 Yeterli protein ve kalori alımı sağlanmalı ve buna yönelik beslenme planı izlemi yapılmalı, 

 Peynir, süt, yoğurt, çökelek, yumurta, et, balık, nohut, bezelye, mercimek gibi proteinli değeri 

yüksek yiyecekler tercih edilmeli, 

 Yenilen yemekler kalori hesabı için kaydedilmeli, 

 Bulantı ve kusmayı önlemek için yağlı, baharatlı, asitli, ağır yiyeceklerden ve kokulu 

yiyeceklerden kaçınılmalı, hastanın hoşlanmadığı koku ve gürültüler engellenmeli, havasız ve 

kötü kokulu ortamda yemek yemekten kaçınılmalı, 

 Eğer yoğun kokuya neden olan bir yemek pişirme yöntemi kullanılıyorsa, aspiratör 

kullanılmalı veya yemek yemeden önce ev iyice havalandırılmalı, 

 Eğer yemek kokusu rahatsız ediyorsa, koku yoğunluğunu azaltmak amacı ile soğuk ya da oda 

sıcaklığında yiyeceklerle beslenilmeli, 

 İştahın azalmasına neden olan ağız kokusu, ağız yarası, bulantı, kusma var ise mümkün olan 

en kısa sürede bir sağlık kuruluşunda tedavisi gerçekleştirilmeli, 

 Günde en az 2 kere dişler yumuşak fırça ile fırçalanmalı, eğer hasta kendi bakımını 

sağlayamıyor ise, yemek öncesi ve sonrası rutin ağız bakımı yapılmalı, 

 Soğuk yiyecekler sıcak yiyeceklere göre daha iyi tolere edilmesinden dolayı dondurma, 

muhallebi ve milkshake gibi ürünler tüketilmesi önerilmeli, 

 Az miktarda daha çok sayıda öğün yenecek şekilde hafif, bol protein ve kalorili yiyecekler 

tercih edilmeli, 

 Hastanın kendini rahat hissettiği bir ortam tercih edilmeli, 

 Yemekler iştahı açacak, renkli ve göze hitap edecek nitelikte seçilmeli, 

 Eğer hastanın tat almasında bozulma var ise değişik soslar ile beslenme denenmeli, 

 Yemeğin konulduğu tabak küçük, porsiyon ise büyük tercih edilmeli, 

 İştahı arttırmak amacıyla yemeklerden önce 30 dk egzersiz yapması önerilmeli, 

 Tükürük salgısını artırmak için şeker veya şekerli sakız kullanılmalı, 

 Doyma hissine neden olmasından dolayı yemek öncesi fazla sıvı alımından kaçınılmalı.. 

 Beslenme, tokluk hissini arttırması sebebiyle karbonat içerikli yiyecekler ile yapılmamalı, 

 Hasta yavaş aktiviteler, yürüyüş yapma ya da yoga gibi, iştahı uyarmaya yardımcı olan 

etkinlere teşvik edilmeli, 

 Anoreksinin yönetimi için hastaya psikososyal destek sağlanmalı, 

 Günde en az 8 bardak sıvı tüketilmeli, 

 Yiyecekler tat geçişine neden olmayan kaplarda yapılmalı ve saklanmalı, 

 Hastanın beden ve ruh sağlığını üst düzeyde tutmak, sakinliği sağlamak amacıyla, hekim 

görüşü de alarak tamamlayıcı tedavi olarak hastaya yoga yapması önerilmelidir. (Uludağ 

Üniversitesi Kemoterapi Hasta Eğitim Rehberi, 2013; Akkaya, S., ve ark., 2008; Kayış, A., 

2007; Akdemir, N., 2005; Maddox, R., 2004). 

Semptom yönetimi  

İştahsızlık ve anoreksi kilo kaybına neden olarak hastanın yaşam süresini ve kalitesini 

olumsuz etkiler. Anoreksi gelişen hastalarda ilk olarak beslenme durumu değerlendirilmeli nedeni 

sorgulanmalıdır. Hemşire yaptığı kapsamlı değerlendirme ve tanılamanın ardından, yapılabilecek 

farmakolojik ve nonfarmakolojik girişimleri planlamalı, hangi hastanın beslenme desteğine ve eğitime  

gereksinim duyduğunu zamanında belirlemeli ve durumun iyilik düzeyini arttırmak için zamanı etkin 

kullanarak uygun hemşirelik girişimlerini uygulamalı, eğitimleri gerçekleştirmeli ve sonuçlarını 

değerlendirmelidir (Aslan, E.F., Olgun, N., 2010). 
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Kanser hastalarında gelişen iştahsızlık ve anoreksinin yönetiminde genellikle farmakolojik 

yaklaşım olarak kortikosteroidler, progestinler kullanılmakta ve buna ek, beslenme danışmanlığının da 

etkinliğinin yüksek olabileceği bildirilmektedir (Adams, L.A. et. al., 2009). Bu süreci hemşire, hekim 

ve diyetisyen ile iş birliği içinde sürdürmelidir (Uludağ Üniversitesi Kemoterapi Hasta Eğitim 

Rehberi, 2013; Aslan, E.F., Olgun, N., 2010). 

Uygun bir beslenme ve beslenme eğitimi, hastada ortaya çıkan semptomların şiddetinin ve 

hastalık nedenli komplikasyon riskinin azalmasına, tedavi ve bakımın başarı oranının ve kalitesinin 

yüksek olmasına yardımcı olur (Ertem, G. 2008). 
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YORGUNLUK 

 

Doç.Dr.Nuray Akyüz,  Araş.Gör.Yasemin Özhanlı 

 

İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hemşireliği AD 

Giriş 

Yorgunluk, hastalar tarafından halsizlik, bitkinlik, güçsüzlük, kuvvetsizlik, uykusuzluk olarak 

ifade edilen ve hastanın günlük yaşam aktivitelerinin devamlılığını olumsuz yönde etkileyen subjektif 

bir rahatsızlık durumudur (Radbruch ve ark. 2008; Can ve Polat 2014). Literatürde, özellikle cerrahi 

girişim, radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları gibi tedavi yöntemlerinin yorgunluğa neden 

olabileceğini bildiren birçok çalışma bulunmaktadır (Papanicohau 2004; Heesen ve ark. 2006; Zargar-

Shostari ve Hill 2009; Kirsbaum 2010). 

Kansere bağlı yorgunluğu ise Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (National Comprehensive Cancer 

Network-NCCN), “son aktiviteyle orantılı olmayan, her zaman yapılan işleri engelleyen, alışılmadık, 

kalıcı ve öznel yorgunluk hissi” olarak tanımlamaktadır (Hoffman ve ark. 2014; NCCN 2017). Kanser 

hastalarında sık görülen bu durum, kanserin gelişim süreci, uygulanan tedavi yaklaşımı, anemi, 

yetersiz beslenme, depresyon, kalp, endokrin sistem hastalığı, böbrek ve karaciğer sorunları gibi 

birden fazla nedenle ilişkili olabilmektedir (Can ve Polat 2014). Kansere bağlı yorgunluk yaşayan 

hasta oranları değişmekle birlikte bu semptomun, genel olarak tüm kanserli hastaların %40 ile 

%100’ünde (Usta Yeşilbalkan 2015) günlük işleri yapmayı, beslenmeyi, uykuyu (Okuyama ve ark. 

2001) ve çevre ile iletişim kurmayı olumsuz yönde etkilediği, psikolojik distres düzeyini artırdığı 

(Nishiura ve ark.) belirtilmektedir. 

 

Yorgunluğun Fizyopatolojisi 

Yorgunluğun fizyopatolojisi farklı disiplinler tarafından farklı model, teori ve sistemlerle 

açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak multifaktöryel bir özelliğe sahip olması nedeniyle gelişim 

mekanizması tam olarak açıklanamamıştır.  

Enerji yetersizliği üzerine temellenen modelde; yorgunluğa hastalık süreci, uygulanan tedavi, 

aktivite düzeyi, dinlenme alışkanlığı ve bireyin işlevselliğin etki ettiği ifade edilmektedir (Can ve 

Polat 2014). Yorgunluğun kanser hastasında cerrahi tedavi ile ilişkili olduğu, ameliyat sonrası 

dönemde metabolizmanın cerrahi girişime hormonal ve metabolik yanıtı olarak ortaya çıktığı ve 

fizyolojik bir süreç olduğu belirtilmektedir (Anderson ve Dean 2006). Organizma, cerrahi girişimi 

travma olarak nitelelendirmekte ve travmaya yanıt olarak sitokin salınımını başlatmakta ve 

proinflamatuar sitokin üretimi sonucu yorgunluk, ateş, ağrı ve dikkat yetersizliği gibi belirtiler ortaya 

çıkmaktadır (Zargar-Shostari ve Hill 2009; Akyolcu 2012; LaVoy ve ark. 2016). Literatürde, kanser 

cerrahisi geçirmiş bireylerde yorgunluk durumunun, kemik iliği transplantasyonu yapılan hastalarda 

(Kim 2005) ve meme cerrahisinden sonra (Kirshbaum 2010) en sık görülen ve önemli bir semptom 

olduğu bildirilmektedir. 

Başka bir yaklaşımda ise, beslenme düzeyi ve niteliğinin ameliyat sonrası yorgunluk 

patogenezinde etkin olduğu düşünülmektedir. Ameliyat sonrası dönemde metabolizmanın katabolik 

yanıt sürecinde hastanın anabolik ajanlar ile desteklenmesinin hastanın yorgunluk düzeyini azaltığı 

belirtilmektedir (Zargar-Shostari ve Hill 2009). Cerrahi girişim sonucu fiziksel aktivite kısıtlılığı 

hastanın kas dayanıklılığını, fonksiyonlarını ve kardiyovasküler kapasitesini olumsuz yönde 

etkilemekte; hastanın günlük aktivitelerini gerçekleştirdiği sırada daha fazla enerji harcamasına neden 

olmaktadır. Buna karşın fiziksel aktivite, ameliyat sonrası erken dönemde yaşanan yorgunluk düzeyini 

azaltmaktadır  (Houborg ve ark. 2006). Yapılan bir meta-analiz çalışmasında, egzersizin adjuvan 
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tedavi sırasında ve sonrasında yorgunluk üzerinde etkili; hatta meme ve prostat kanserli hastalarda 

istatistiksel olarak anlamlı yararlı etkilerinin olduğu ifade edilmektedir (Cramp ve Byron‐Daniel 

2012). 

 

Yorgunluğun Değerlendirilmesi 

Yorgunluk tanılanırken, her bir birey fizyolojik sistemler ve düşünce boyutunda ele 

alınmalıdır. Yorgunluğun değerlendirilmesinde klinik ve bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek 

birçok ölçek (The Multidimensional Assessment of Fatigue, Fatigue Scale, the Fatigue Observation 

Checklist, and Visual Analogue Scale for Fatigue vb.) geliştirilmiştir. Ancak bu süreçte mükemmel bir 

ölçüm aracı olmadığı için, hastaların yorgunluk durumlarını bireysel olarak tanımlamaları en etkili 

yöntemlerden biri olarak görülmektedir. Diğer semptomlarda olduğu gibi yorgunluk bulgusu da 

durağan değildir, hastalığın evresine göre günlük hatta saatlik olarak değişebilmektedir (Anderson ve 

Dean 2006).  

Tanılama sürecinde, yorgunluğun yeri, şiddeti, süresi, arttıran ve azaltan faktörler, fizik 

muayene bulguları, kas kuvveti, genel görünüm, yaşam bulguları, ilaç tedavisi, laboratuvar bulguları 

ve aktivite düzeyi değerlendirilir (Anderson ve Dean 2006). Yorgunluğun tanılanması Tablo 1’de 

gösterildiği gibi 13 maddede ele alınabilir. 

Tablo 1: Yorgunluğun tanılanması 

Yeri Yorgunluk nerede bulunuyor/hissediliyor? 

 Üst veya alt ekstremiteler 

 Vücudun tüm kasları 

 Zihinsel boyut 

 Genel olarak 

Yoğunluğu/ 

şiddeti 

Yorgunluk hastanın iş ve sosyal yaşamını, rol ve sorumlulukların 

sürdürülmesini etkiliyor mu?  

Süresi Yorgunluk ne kadar (dakika, saat, gün) sürüyor?  

Kronik (6 aydan fazla sürmesi) mi?  

Uyku örüntüsü nasıl?  

 Gece uyanmaları var 

 Akşamları yorgunluk hissetme 

 Kısa süreli uyku 

 Sürekli/kesintisiz uyku 

 Sirkadyen ritimler etkilenir 

Artıran faktörler Yorgunluğu dinlenme, aktivite, çevre sıcaklığı ve gürültü gibi faktörler 

artıyor mu? 

Azaltan faktörler Yorgunluk dinlenme, müzik, egzersiz gibi değişkenlerle azalıyor mu? 

Hasta yorgunluk durumunu nasıl algılıyor? 

Hastanın yorgunluk bilgisi: Hasta, yorgunluk semptomunu nasıl ifade ediyor? 

İlaç tedavisi Hastada yorgunluğa neden olabilecek kullandığı herhangi bir ilaç (ağrı veya 

uyku için) var mı? 

Fizik muayene Muayenede sinir hasarı, beslenme yetersizliği, dehidratasyon gibi yorgunluğa 

neden olabilecek bir durum var mı? 

Kas kuvveti Kas kuvvetini ölçen testlerden (Jamar kas gücü, sinir iletim çalışmaları) elde 

edilen sonuçlar nedir?  

Genel görünüm Solgun görünüm, monoton ses tonu, konuşmada yavaşlama, nefes darlığı, kilo 

kaybı, donuk yüz ifadesi gibi belirtiler var mı? 

Yaşam bulguları Yorgunluğu açıklayabilecek anormal bir bulgu (ateş, düşük tansiyon, zayıf 
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nabız) var mı? 

Laboratuvar 

bulguları 

Oksijenasyon durumu (kan gazları, hemoglobin, hematokrit), elektrolitler, 

tiroid vb hormonal değerleri nasıl? 

Aktivite düzeyi Günlük yaşam aktiviteleri etkilenmiş mi? 

Etkileri Psikolojik olarak değişiklik  (endişeli, depresif, durgun) var mı? 

Kaynak: Anderson P, Dean GE (2006). Fatigue. İçinde: Ferrel BR, Coyle N (Eds.), Textbook of 

Palliative  

Nursing, Second Edition, Oxford University Press, New York: p. 155-168. 

Tablo-2’de yorgunluk kriterleri yer almaktadır. Kriterlerden en az beş tanesinin bulunması 

değerlendirme sırasında yorgunluk tanısı koymak için yeterli olduğu belirtilmektedir  (LaVoy ve ark. 

2016). 

Tablo 2. Yorgunluk kriterleri 

Genel halsizlik ya da ekstremitede kuvvetsizlik 

Azaltılmış konsantrasyon veya dikkat 

Motivasyonda ve günlük aktivitelerde azalma 

Uykusuzluk ya da aşırı uyuma 

Uykunun dinlendirici olmaması 

Hareket ederken zorluk çekme 

Yorgunluğu duygusal tepki (üzüntü, hayal kırıklığı veya sinirlilik) ile gösterme 

Günlük aktiviteleri tamamlamada güçlük 

Kısa süreli hafıza ile ilgili sorunlar 

Egzersiz sonrası birkaç saat süren halsizlik 

Kaynak: LaVoy, E-C., Fagundes, C-P., Dantzer, R. (2016). Exercise, inflammation, and fatigue in 

cancer survivors. Exercise immunology review, 22, p.22. 

Yorgunluğun günlük olarak değerlendirilmesi ve yakından izlenmesi hastanın, var olan sağlık 

durumunun sürdürülmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve iyi bir tedavisi süreci tamamlamasında 

önemlidir. Bu nedenle yorgunluk tanılanırken, her bir birey fizyolojik sistemler ve düşünce boyutunda 

ele alınmalıdır. Multidisipliner bir yaklaşım gerektiren ve bu süreçte ekibin etkin üyesi bir üyesi olan 

hemşire, NCCN’nin kansere bağlı yorgunluk klinik rehberinde yer alan genel yorgunluk algoritmasını 

kullanarak, hastanın yorgunluk durumunu periyodik olarak değerlendirebilir ve yorgunluk düzeyine 

ilişkin girişimlerini planlayabilir. Tarama, birincil değerlendirme, girişimler ve yeniden değerlendirme 

aşamalarından oluşan bu algoritma ile yorgunluk düzeyi 1-3 puan hafif, 4-6 puan orta ve 7-10 puan 

şiddetli şeklinde değerlendirilmektedir (NCCN 2017).  

Yorgunluğu değerlendirmek için Kısa Yorgunluk Envanteri (Brief Fatigue Inventory BFI) 

(Shadid ve ark. 2011), Yorgunluk Öz-Yönetiminde Algılanan Öz-Yeterlik (Perceived Self-Efficacy for 

Fatigue Self Management–PSEFSM) (Hoffman ve ark. 2011) gibi tek boyutlu ölçeklerin yanında, 

FACT-An, FACT-Yorgunluk ve Çok Boyutlu Yorgunluk Envanteri-20 [Multidimensional Fatigue 

Inventory-20 (MFI-20)] (Smets ve ark. 1995), The Daily Fatigue Cancer Scale (Baussard ve ark. 

2017) gibi çok yönlü ölçekler de kullanılabilir (Usta Yeşilbalkan 2015). 

Yorgunluğun Yönetimi 

Cerrahi girişim sonrası yorgunluk, insizyon bölgesindeki yara ve ağrı nedeniyle bireyin kendi 

bakımını sağlaması olumsuz etkilenmektedir. Ameliyat sonrası hastaların tedavi ve bakımında temel 

amaç, hastanın en kısa sürede sağlığına kavuşmasının sağlanması, gelişebilecek komplikasyonların 

önlenmesi ve yaşam kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasıdır. Hastaya verilecek etkin tedavi ve bakım 

için ameliyatın neden olacağı riskler açısından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve bakımın 

planlanması gerekmektedir (Dal ve ark. 2012). Bu kapsamda, yorgunluğu olan hastaların bakım 

sürecinde, hasta ve ailenin istekli olması da oldukça önemlidir.  
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Kanser hastalarında yorgunluğun yönetiminde psikoeğitimsel yaklaşımların, egzersiz/fiziksel 

aktivitenin, enerji tasarrufu sağlayan yaklaşımların, bilişsel davranışsal yaklaşımların, masaj ve 

refleksolojinin, gevşeme ve hayal kurmanın, müzik dinleme ve resim yapmanın, yoganın, 

akupunkturun, hipnozun, reikinin, Wisconsın Ginseng/multivitamin kullanımının ve terapötik 

dokunmanın yararlı olabileceği belirtilmektedir. Bilişsel ve davranışsal yaklaşımlar yetersiz kaldığında 

farmakolojik yöntemlere de başvurulabilir. 

Yorgunluğun giderilmesi/kontrol altına alınmasına ilişkin yapılması gerekenler aşağıda 

özetlenmiştir: 

Bilgilendirme: Hastaya yorgunluk durumunun beklenmedik bir durum olmadığını, tedavi veya 

hastalığın kendisi (medikal veya cerrahi) nedeniyle gelişebileceği, konuya ilişkin paylaşmak 

istediklerini sağlık profesyonelleri ile paylaşmasının önemi açıklanır. 

Semptom yönetimi: Ağrı, bulantı, kusma, diyare, sıvı elektrolit dengesizliği ve anemi  gibi 

farklı nedenlerle ilişkili olarak hastada yorgunluk gelişebilmektedir. Enerji gerektiren bu durumlar 

etkin bir şekilde yönetilir ve hastanın konforu aralıklarla kontrol edilir. 

Beslenmenin düzenlenmesi: Hastanın besleyici gıdalarla az ve sık beslenmesi sağlanır. 

Kontrendike değilse diyete protein eklenir ve hidrasyonu sürdürmek için günde 8-10 bardak su içmesi 

sağlanır. Yeterli ve nitelikli beslenmenin sürdürülmesi için ağız bakımı yapılır. 

Uykunun düzenlenmesi: Hastanın gün içindeki uyku ve uyanıklık zamanları belirlenerek 

kesintisiz uyuması sağlanır. Gerekirse, gece uykusunu etkilememesi koşuluyla, hastanın gün boyunca 

dinlenmesi veya uyuması önerilebilir. Kaliteli bir uyku ritmi için ışık ve ses gibi çevresel faktörler 

düzenlenir. Uyumadan önce uygun aktivitelere katılması için hasta cesaretlendirilir.  

Fiziksel aktivite: Ameliyat sonrası dönemde hareketsizlik ve dehidratasyonun olumsuz 

etkilerini önlemek için hastaya fiziksel aktivite önerilir. Bu aşamada hastanın yavaşça hareket etmesi  

sağlanır ve hızı gözlenir. Böylece ameliyat sonrasında hastada hareketsizlik nedeniyle gelişebilecek 

ağrı önlenmiş ve eklem esnekliği korunmuş olur. 

Enerjinin korunması: Hastanın gün içinde harcadığı enerjiyi korumak için öncelikler belirlenir 

ve gereksiz olanlar (telefona yanıt vermek vb.) ertelenir veya başka birinden destek alınır. Günlük 

yaşam aktivilerini daha az enerji harcayarak yapabileceği önerilerde (duş yaparken duş koltuğu 

kullanmak, diş fırçalamak veya saç taramak için oturmak gibi) bulunulur. Bedenini dinlemesi ve 

yorulduğunda dinlenmeye geçmesi önerilir (Erişim, 

http://www1.us.elsevierhealth.com/SIMON/Ulrich/Constructor/diagnoses.cfm?did=63, Anderson ve 

Dean 2006). 

Sonuç olarak; erken dönemde yorgunluğun varlığının ve nedenlerinin değerlendirebilmesi ve 

kontrol altına alınmasında, ekibin etkili bir üyesi olan hemşirenin önemli görev ve sorumluluklarının 

olduğu yadsınamaz. 
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Kanser hem fiziksel hem de psikososyal etkileri olan, belirsizlikleri içeren, bireyde ciddi psikolojik 

sorunlara yol açan ve yaşamı tehdit eden bir durumdur. Kanserli hastalar teşhis, hastalık ve tedavi ile 

ilişkili birçok stres etkeni ile yüz yüze kalır. Kanser tanısı ve tedavisi, hastanın yaşam şeklinde, günlük 

aktivitelerinde, işlerinde, ilişkilerinde ve aile rollerinde değişiklikler meydana getirebilir ve yüksek 

psikolojik stres düzeyi ile ilişkilendirilir. Bu stres, anksiyete ve/veya depresyon olarak ortaya çıkar. 

Anksiyete ve depresyon kanser tanısı olan hastalarda karşılaşılan en yaygın psikolojik sorundur 

(Karabulutlu ve ark. 2010).  

Kanser tedavisinde kullanılan ilk teknik olan ve geçmişte tek etkili yöntem olan cerrahi, günümüzde 

de bütün kanser türleri göz önüne alındığında en sık kullanılan yöntem olması ile önemini 

korumaktadır. Onkoloji hastasının tedavi ve bakımında cerrahi, kanserin önlenmesi ve erken dönemde 

belirlenmesi, tanısı, evrelemesi, tedavisi, rekürrensin önlenmesi ve semptomların azaltılması gibi 

farklı amaçlarla uygulanır. Ayrıca, kanserli hastanın rehabilitasyonu ve rekonstrüksiyonu amacıyla da 

yapılır (Akyolcu 2014; Lester 2007).  

Onkoloji hastalarına bakım veren hemşirelerin "kanser" kelimesini her gün duyması kaçınılmazdır. 

Kanser, bireyler için nedenleri, seyri, tedavi seçenekleri ve alınabilecek sonuçları açısından, belirsizlik 

ve kontrol edilemezliği yoğun bir şekilde içermekte ve yaşam için bir tehdit oluşturmaktadır. 

Anksiyete, onkoloji hastalarında sıklıkla gözlenen sıkıntıların ortak bir şeklidir. Bilinen ya da 

beklenen kanser tanısı nedeniyle cerrahi girişim uygulanan bireylerde, ameliyata ek olarak yaşamı 

tehdit eden hastalığın varlığı ya da olasılığı hastanın anksiyetesini ciddi ölçüde arttırır. Cerrahi girişim, 

kanser hastalarında kaygı ve özürlülük duygusu yaratsa da hastalığın yaşamı tehdit edici boyutu daha 

ön plana çıkmakta; radyoterapi ve kemoterapi uygulamaları ise yeni kaygı ve korkuların ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Cerrahi hemşiresi, cerrahi onkolojinin temellerini iyi bilmeli, hasta ve 

ailenin kanser ve cerrahi tedaviye yanıtını değerlendirerek yaşanılan anksiyete, korku ya da paniği 

azaltmaya yönelik etkili girişimlerde bulunma, gerektiğinde psikoterapi ve liyezon psikiyatrisi gibi 

uzmanlık alanlarına hastanın yönlendirilmesinde önemli rolleri olduğunun farkında olmalıdır 

(Akyolcu 2014; Lester 2007; Özkan ve Alçalar 2009; Smith, Cope, Sherner ve Walker 2014).    

Anksiyete; endişe, korku, gerginlik, huzursuzluk, kaygı ve sıkıntı halidir. Bilinen ya da bilinmeyen 

uyaranlara karşı duyulan sıkıntı ya da gerilim duygusu olarak da tanımlanır. Subjektif bir durum olan 

anksiyete, duygusal rahatsızlık ve tutum ile karakterize olup, strese fizyolojik yanıtı ve uyumu teşvik 

eder (Sheldon, Swanson, Dolce, Marsh ve Summers 2008; Smith, Cope, Sherner ve Walker 2014).  

Kanser hastalarında anksiyete, bilinen ya da bilinmeyen nedenlere karşı bireyin duygusal ve fizyolojik 

yanıtıdır. Bu yanıt normal tepkiden, aşırı işlev bozukluğuna kadar değişik derecelerde olabilir ve 

hastalık ilerlediğinde ya da tedavi daha agresif, zayıflatıcı/ güçten düşürücü olduğunda şiddeti 

artabilir; bireyin, karar verme yetisini, tedaviye uyumunu, işlevlerini ya da yaşam kalitesini 

etkileyebilir (Hulbert-Williams 2016;  Sheldon, Swanson, Dolce, Marsh ve Summers 2008; Smith, 

Cope, Sherner ve Walker 2014; Soylu 2015). 

Bireylerin sağlık durumundaki ya da işlevlerindeki değişikliğe yanıtı, kişilik özelliklerine, yaşam 

deneyimlerine, başa çıkma stratejilerine, yaşına, olgunluğuna, kültürüne, cinsiyetine, manevi 

değerlerine ve sosyal destek sistemlerine bağlı olarak farklı derecelerde olabilir. Kanser hastalarının 

anksiyete düzeylerinde farklılıkların olması, anksiyetenin tanımlanması, sosyal ya da demografik 

faktörler ve komorbid anksiyete ile ilişkili olabilecek kanser türleri ve tedavilerindeki farklılıklarla 
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ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Yapılan çalışmalarda, hastaların %50 gibi önemli oranda 

anksiyete bildirdiği ve bu hastaların %23’ünün yüksek derecede anksiyete yaşadığı belirtilmektedir 

(Özkan ve Alçalar 2009; Sheldon, Swanson, Dolce, Marsh ve Summers 2008; Smith, Cope, Sherner 

ve Walker 2014; Soylu 2015).  

Hastalar, kanser deneyimini, gerçeklik çerçevelerine entegre etme fırsatı bulamadan kanser tanısı ile 

karşılaştıklarından, özellikle tanı aşamasındaki anksiyete düzeyleri daha yoğun olmaktadır (Özkan ve 

Alçalar 2009; Sheldon, Swanson, Dolce, Marsh ve Summers 2008).   Ayrıca hastalık sürecinde 

bireyler, ortaya çıkan tedavi ve prognozdaki değişimlere bağlı olarak bazı hassas durumlarda yüksek 

anksiyete deneyimlemektedir. Bu durumlar; 

 İlk tanı sırasında, 

 Tedaviye başlandığında ya da sonlandığında, 

 Tedavide değişim olduğunda, 

 İşlevlerdeki ya da rollerde değişiklikler olduğunda, 

 İzlem ve tarama testleri sırasında, 

 Hastalığın ilerlemesi ya da metastazların varlığında, 

 Hastalığın tekrarı beklentisinde, 

 Ağrı gibi artan semptomlar eişlik ettiğinde, 

 Tedaviye son verilmesi ya da palyatif bakıma doğru ilerleme olduğunda, 

 Aile statüsünde değişiklik olduğunda, 

 Mali sıkıntılar olduğunda, 

 Varoluşsal ya da ruhsal kriz deneyimlediğindedir (Hulbert-Williams 2016;  Sheldon, Swanson, 

Dolce, Marsh ve Summers 2008).    

Gözlemsel çalışmalar, artan anksiyete ve depresyonun aktif tedavi periyoduyla sınırlı olmadığını, 

başarılı tedavi sonrasında da aylarca hatta yıllarca devam edebileceğini göstermektedir (Sheldon, 

Swanson, Dolce, Marsh ve Summers 2008).    

Anksiyete bozukluğu gelişme riski, hastaların sosyal rolleri, ilişkileri, gelecekteki sağlığı, planları ve 

hedefleri için tehdit oluşturabilir. Kanserin tedavi sürecinde bu riski arttıran faktörler;  anksiyete 

bozukluğu ve travma öyküsü, şiddetli ağrı, tanılama sırasında anksiyete varlığı, işlevsel sınırlılıklar, 

sosyal destek yokluğu, hastalığın ilerlemesidir. Literatürde genellikle, genç ve orta yaştaki kanser 

hastaları, kadın cinsiyet ve kemoterapi alanlarda anksiyete düzeyinin daha yüksek olduğu 

bildirilmektedir (Buzlu, Bostancı-Daştan ve Aydoğdu 2015; Karabulutlu, Bilici, Çayır, Başol-Tekin ve 

Kantarcı 2010; Smith, Cope, Sherner ve Walker 2014; Soylu 2015). Anksiyete, bireylerin, 

hastalıklarında kontrol kaybı hissetmelerine neden olabilir ve depresyon gibi zayıf psikososyal 

sonuçlar ile ilişkilendirilir. Anksiyete ve depresyon deneyimleyen hastalar, hastalık ve etkilerini 

yönetmede gerekli olan öz bakım davranışlarını yerine getirmede güçlük yaşar (Can, Enç ve Akkaya 

2008;  Garcia 2014; Smith, Cope, Sherner ve Walker 2014; Soylu 2015). Psikososyal yaklaşımların 

hastada gelişen fiziksel belirtileri azaltmasının yanı sıra güven duygusunu arttırdığı, hastalığa bağlı 

gelişen olumsuz duygusal tepkilerle baş etme yeteneğini ve yaşam kalitesini arttırdığı belirtilmektedir 

(Oflaz ve Varol 2010). Anksiyete semptomları, hastadan hastaya değişebileceği gibi fiziksel ve 

psikolojik semptomların kombinasyonu şeklinde kendini gösterebilir (Tablo 1). Bu nedenle uygun 

girişimlere karar verilmesinde, hastaların deneyimleri ve sorunlarını tanımlamaya ilişkin her iki 

değerlendirmenin yapılması gerekir.  

Tablo 1. Kanserli Hastada Anksiyetenin Psikolojik ve Fiziksel Belirti ve Bulguları  

Psikolojik Semptomlar 

• Tanı ve tedavi ile ilgili tekrar eden düşünceler 

• İşlevsellik ve rol değişiklikleriyle ilgili endişeler 

• Gelecekle ilgili korku 

• Ölümle ilgili endişe 
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• Hipervijilans (tüm iç ve dış uyaranlara karşı aşırı dikkat)  

• Konsantrasyon güçlüğü 

Fiziksel Semptomlar 

• Taşikardi veya çarpıntı 

• Terleme 

• Solunum sıkıntısı ya da nefes darlığı  

• Baş ağrısı 

• Yerinde duramama, huzursuzluk 

• Abdominal rahatsızlık/ distres 

• İştah kaybı 

Kaynak: Sheldon, L.K., Swanson, S., Dolce, A., Marsh, K., Summers, J. (2008). Putting evidence 

into practice: Evidence-based interventions for anxiety. Clinical Journal of Oncology Nursing, 12(5): 

789-797. 

Onkoloji hastalarına bakım veren hemşireler eşsiz bir role sahiptir. Hemşirelerin sıkıntı/distres 

ve anksiyete yaşayan hastalara yaklaşım şekli, hastaların ileride deneyimleyeceği anksiyetenin 

tanılanması ve uygun girişimlerin başlatılmasında etkilidir. Hastalar bazen, kanser tanısı sonrasında 

kişisel korku ve kaygılar hakkında hekimleri ile konuşmak konusunda isteksiz olabileceği gibi tanı ve 

tedavi sürecinin her bir aşamasında yanlarında olan hemşire ile konuşmayı tercih edebilirler. Bu 

nedenle, kanser bakımındaki psikososyal kaygıların erken dönemde ve etkili tanılanmasında 

hemşirenin rolü yadsınamaz ve teşvik edilmeleri önemlidir. Hemşire, hastaların psikososyal 

kaygılarını değerlendirerek, ciddi kaygı varlığında ya da fiziksel, duygusal ve ruhsal işlevlerdeki 

değişikliklerde hastanın sevki için hekime bildirimde bulunabilir ve destekleyici bakım girişimlerinde 

bulunabilir (Kelleci, Aydın, Sabancıoğulları ve Doğan 2009; Sheldon, Swanson, Dolce, Marsh ve 

Summers 2008;  Smith, Cope, Sherner ve Walker 2014).    

Her ne kadar literatür güçlü kanıt özelliği taşıyan uygulamaya ilişkin öneriler içermese de anksiyetenin 

kontrolüne ilişkin yaklaşımlar üç şekilde sınıflandırılmaktadır; (a) Anksiyetenin yönetiminde, 

azaltılmasında ya da giderilmesinde etkili olabilecek yaklaşımlar (b) etkinliği kanıtlanmamış 

yaklaşımlar ve (c) Etkinlik olasılığı düşük yaklaşımlardır (Tablo 2). 

Tablo 2. Anksiyetenin Yönetimine İlişkin Yaklaşımlar ve Kanıt Düzeyleri 

Etkili Olabilecek Yaklaşımlar 

• Koçluk 

• Bilişsel davranışsal terapi 

• Egzersiz 

• Masaj veya aromaterapi masajı 

• Farkındalık odaklı stres azaltma (mind-fulness based stress reduction) 

• Müzik veya müzik terapisi 

• Progresif kas gevşemesi 

• Psikoeğitim girişimleri 

• Destekleyici bakım ya da destek grupları 

Etkinliği Kanıtlanmamış Yaklaşımlar 

Farmakolojik Girişimler 

• Antidepresanlar: Duloksetin, fluvoksamin, mirtazapin 

• Anksiyolitikler: Alprazolam, fluoksetin, midazolam, propofol, sertralin 

Farmakolojik Olmayan Girişimler 

• Yazılı bilgilendirme, medya veya sağlık profesyonelleri tarafından sağlanan iletişim ve bakım 

koordinasyonu girişimleri 

• Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler 

• Akupunktur 

• Sanat ve sanat terapisi 

• Bakım veren ya da partner girişimleri 

• Yazarak ifade etme 

• Hipnoz veya hipnoterapi 
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• Meditasyon 

• Progresif kas gevşemesi ve hayal kurma 

• Refleksoloji 

• Reiki 

• Gevşeme terapisi, görsel canlandırma girişimleri ve rahatlama  

• Yapılandırılmış rehabilitasyon hizmetleri 

• Sanal gerçeklik 

• Yoga 

Etkinlik Olasılığı Düşük Yaklaşımlar 

• Oryantasyon ve bilgi sağlama 

Kaynak: Smith, P.R., Cope, D., Sherner, T.L., Walker, D.K. (2014). Update on research-based 

interventions for anxiety in patients with cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing, 18(6): 5-16. 

 

Anksiyete için orta ve yüksek risk faktörlerinin belirlenmesi, kanser hastalarının daha dikkatli/ 

yakından değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerin erken başlatılması açısından belirgin kolaylık 

sağlar. İlk tanı aşamasında ve tedavi başlangıcında genellikle hastaların belli düzeyde anksiyetesinin 

olduğu ve zamanla herhangi bir girişim olmadan da azalabileceği bilgisinin farkında olunmalı ve 

hemşire hastada olası anksiyetenin belirti ve bulgularını değerlendirmede, tanılama becerisini 

kullanmalıdır. Hasta eğitimini de içeren etkili iletişim anksiyetenin kontrolünde son derece önemlidir. 

Eğitim materyallerinin gözden geçirilmesi ve güçlendirilmesi hemşirenin sorumluluğundadır. Hastada, 

anksiyete belirti ve bulguları gözlemlendiğinde, geçerliliği olan değerlendirme araçları ile (Distres 

Derecelendirme Termometresi, Durumluluk-Süreklilik Anksiyete Ölçeği, Hastane Anksiyete ve 

Depresyon Ölçeği, Yaygın Anksiyete Bozukluk Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği, Duygudurum Profili 

Ölçeği, Kanser Uyum Ölçeği)  anksiyetenin düzeyi belirlenmelidir (Buzlu, Bostancı-Daştan ve 

Aydoğdu 2015; Can, Enç ve Akkaya 2008; Smith, Cope, Sherner ve Walker 2014).  

Çalışmalarda, kanser tanısı olan hastalarda anksiyetenin azaltılmasında etkili olabilecek bazı 

girişimleri belirlenmiş olup; egzersiz, masaj, aromaterapi, müzik terapisi, progresif kas gevşetme ya da 

farkındalık odaklı stres azaltma gibi tamamlayıcı yöntemleri hemşirelerin kullanabileceği 

bildirilmektedir. Bilişsel-davranışsal terapi, bireyler ya da gruplar için etkili olabileceği gibi bazı 

hastalarda bireysel koçluk veya destek gruplarının anksiyeteyi azaltmada yararlı olabildiği 

belirtilmektedir. Sürekli anksiyete yaşayan bireylerde ise psikolojik yaklaşım gerekmektedir (Hulbert-

Williams 2016;  Smith, Cope, Sherner ve Walker 2014; Soylu 2015).  

Kanserli hastalarda anksiyetenin giderilmesinde farmakolojik ve alternatif tedavilere ilişkin yapılan 

çalışmalarda ise farklı sonuçların ortaya çıkması, farmakoterapi alanında, kanserli hastalar için uygun 

ilaçları ve dozları belirlemek ve tedavi gerektiren kaygı düzeyleri için öneriler geliştirilmesinde ileri 

ve kanıt temelli araştırmalara gereksinim olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, alternatif ve bazı 

tamamlayıcı tedaviler, iletişim yöntemleri ve bakım koordinasyon girişimlerinin etkinliği için ise daha 

geniş çapta randomize kontrollü çalışmalara gereksinim olduğu bildirilmektedir (Hulbert-Williams 

2016;  Smith, Cope, Sherner ve Walker 2014).  

Kanıtı uygulamaya geçirme konusundaki çalışmaları araştıran bir çalışma grubunun, anksiyetenin 

tanılanması ve kontrolüne ilişkin hemşirelere önerdiği girişimler; 

 Anksiyete riskini arttıran faktörlerin (anksiyete öyküsü, şiddetli ağrı, tanı sırasında kaygı, işlevsel 

sınırlılıklar, sosyal destek eksikliği, ilerleyen hastalık ve travma öyküsü vb.) değerlendirilmesi, 

 Uykusuzluk, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede zorlanma, kötü konsantrasyon ve 

yorgunluk gibi anksiyeteyi gösteren belirti ve bulguların tanılanması, 

 Anksiyete düzeyini değerlendirmek için, geçerliği kanıtlanmış ölçeklerin kullanılması, 

 Anksiyeteyi yönetmede etkinliği kanıtlanmış yaklaşımları (egzersiz, farkındalık odaklı stres 

azaltma vb.)  uygulamada cesaretli olma ve hastaları teşvik etme, 
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 Hastaların anksiyeteye neden olabilecek durumları ifade edebilmelerinde ve etkili baş etme 

yöntemlerini kullanmada destekleme, 

 Hastaların kişisel kaygıyı gidermeye yönelik özel stratejiler geliştirmelerinde yardımcı olma, 

 Klinik uygulama için psikososyal referans listesi oluşturma, 

 Anksiyetenin kontrolünde belirli girişimler için kanıta dayalı uygulamaları izleme olarak 

özetlenmektedir (Hulbert-Williams 2016;  Özkan ve Alçalar 2009; Smith, Cope, Sherner ve 

Walker 2014). 

Kaygı, depresyon gibi gelişmesi muhtemel psikiyatrik morbidite fark edilerek gerekli girişimler 

zamanında yapılmalıdır. Psikiyatrik morbiditesi olan ya da uyum sorunları yaşayan hastalarda 

ameliyat sonrası komplikasyon gelişme riski yüksektir. Hastanın ameliyat sonrası da desteğinin devam 

etmesi önemlidir. Yeni bedenini kabullenmesinde destek olunmlı, tedavisinde sorumluluk alması için 

cesaretlendirilmeli, duygusal destek ve güvence sağlanmalıdır. Sonuç olarak, onkoloji hastalarına 

bakım veren hemşireler, hastaların anksiyetesinin azaltılmasında, kanıt temelli yaklaşımları bilme ve 

uygun girişimlerde bulunmada önemli sorumluluklara sahiptir (Özkan ve Alçalar 2009; Smith, Cope, 

Sherner ve Walker 2014).   
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Depresyon yaşamı zorlaştıran, yaşam kalitesini düşüren yaygın bir psikiyatrik bozukluktur. Ameliyat 

sonrası depresyon tahmin edildiğinden oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.  Ancak hangi cerrahi 

girişimin ya da cerrahi girişimlerin depresyonun daha çok yaşanmasına yol açtığını belirlemek 

mümkün değildir (Ghoneim ve O'Hara 2016). Bununla birlikte, bazı ameliyatlardan sonra daha sık 

görüldüğü bilinmektedir. Bunlardan biri onkolojik cerrahi girişimlerdir. Bu cerrahi girişimler arasında 

daha çok; 

 Meme kanseri cerrahisi, 

 Jinekolojik ve ürogenital sistem kanser cerrahileri,  

 Kolon ve rektum kanseri cerrahisi, 

 Plastik onarım gerektiren baş-boyun ve ağız kanserleri gibi diğer kanser cerrahileri sayılabilir 

(Alacacioğlu ve ark. 2009; Mochizuki ve ark. 2009; Ghoneim ve O'Hara 2016; Aminisani ve ark. 

2017). 

Hastalarda depresyon yaşanmasına yol açan nedenler genellikle; 

 Hastalık süreciyle ilişkili ağrılar ve rahatsızlıklar, 

 Bazı ilaçların yan etkileri, 

 Hastalık ya da cerrahi girişimin yol açtığı fiziksel, zihinsel ve duygusal sıkıntılar ve 

 Yaşam kaybı korkusu olarak gösterilmektedir (Akyolcu 2014; Ghoneim ve O'Hara 2016). 

Onkolojik cerrahi girişim sonrası hastalarda depresyonun nedenleri kadar hazırlayıcı risk faktörlerinin 

de farkında olmak gerekir. Bunlar: 

 Öz ve soygeçmişte depresyon öyküsü olması, 

 Tekrarlayan, ilerlemiş progresif hastalıklar, 

 Semptomların çokluğu, 

 Kanserin dışında başka kronik hastalıkların varlığı, 

 Önceki baş etme sorunları, 

 Sosyal destek eksikliği, 

 Sosyo-demografik faktörlerdir (yalnız yaşama, genç yaş, kadın cinsiyeti, bağımlı çocuğun olması, 

ekonomik sorunlar vb.) (Akyolcu 2014; Küçük ve ark. 2015). 

Depresyon her hastada farklı olarak görülebilir. Depresyon belirtilerinin ameliyat öncesinde 

görülmeye başlandığı ve bu sıkıntılarla mücadele edilmediği durumda, benzer sıkıntıları ameliyat 

sonrasında da deneyimleme olasılığının yüksek olduğu belirtilmektedir. Onkolojik cerrahi hastalarında 

depresyon semptomları genellikle üzüntüden majör depresif bozukluğa kadar gidebilmekte ve tanıyı 

güçleştirebilmektedir. Bu semptomların erken dönemde yakalanması önemlidir.  En önemli ve özgün 

semptomlar; intihar düşüncesi,  uyku bozukluğu, zevk veren durumlara karşı ilgi azlığı ya da zevk 

almada azalma, umutsuzluk, üzüntü, ölümü hızlandırma talebi, günlük yaşamda aktivasyon ve 

fonksiyon kaybı, enerji azlığı, psikomotor bozulma olarak gösterilmiştir (Küçük ve ark. 2015; 

Ghoneim ve O'Hara 2016; Tripathi ve ark. 2017). Bunların dışında,  iştahsızlık ve kilo kaybı, 

irritabilite ve ajitasyon, yorgunluk, yararsızlık, isteksizlik, konsantrasyon bozukluğu, suçluluk 

duyguları, ağlama nöbetleri, korku ve somatizasyon gibi özgün olmayan depresyon semptomları da 

vardır (Küçük ve ark. 2015). 
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Depresif semptomların yönetiminde farmakolojik yaklaşımların yanı sıra hastaların baş etme gücünü 

artırmak için destekleyici farmakolojik olmayan yaklaşımlar kullanılabilir. Bu yaklaşımları hastalara 

ameliyat öncesinde planlamak önemlidir (Küçük ve ark. 2015). Koizumi ve ark.’nın (2013) 

çalışmasında, ağız kanserli hastaların perioperatif dönemde yaşadıkları psikolojik güçlüklerle ilgili 

yaptıkları nitel bir çalışmada, anksiyetenin ameliyat öncesinde ve depresyonun ise ameliyat sonrasında 

en yüksek oranda olduğunu, ancak her ikisinde de azalmanın taburculuktan sonra görüldüğü rapor 

edilmiş ve ameliyat öncesinde anksiyeteyi göz önüne alarak psikolojik destek sağlamanın özellikle 

yararlı olabileceğine; depresyonun kontrolünde bir semptom olarak değerlendirilebileceğine işaret 

edilmiştir.  

Koruyucu Önlemler Bakım ve Tedavi 

Bilgilendirme: Hastanın ve sağlık çalışanının birbirlerinden ne beklediğini anlamak, bilmek ve ne 

verilebileceğini paylaşmak önemlidir. Geçirilecek bir ameliyattan önce, ameliyat ile ilgili süreçte 

hastalar genelde kendilerinde neyin değişeceğini bilmek isterler. Cerrahi girişimden beklentisinin neler 

olduğunu bilmek ve anlamaya çalışmak gerekir. Yapılacak işlemler hakkında bilgi edinmek; 

semptomları ve kaygıları kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Bu dönemde en iyi yaklaşım, 

hastanın soru sormasına fırsat tanınması ve teşvik edilmesidir. Böylesi yaklaşımlar, hastanın 

ameliyatta anestezi etkilerinin kontrolü için önemli olabilir (Akyolcu 2014; Küçük ve ark. 2015; 

Ghoneim ve O'Hara 2016). Kim ve ark.’nın (2016) hepatik kanserli hastalarda yaptığı çalışmasında, 

depresyonlu hastalarda nabız değişkenliğinin anesteziden hemen önce sempatik etki nedeniyle arttığı 

gösterilmiştir. Bir başka çalışmada, meme kanserli depresyonlu hastalarda ameliyat sonrası yaşanan 

ağrı şiddetinin daha fazla olabileceği bildirilmiştir (Kim ve ark. 2016). 

Semptom İzlemi: Cerrahi girişim sonrası depresyon her hastada farklı olarak görülebilir. Onkoloji 

cerrahisi sonrası hastaya yardım edebilmek için semptom yönetiminde depresyonun değerlendirilmesi 

önemlidir. Hastanın kapsamlı fizik muayenesi yapılmalı, semptomları taranmalı, tedavi yan etkileri 

belirlenmeli, kişilik yapısı ve öyküsü öğrenilmeli, hastalığına ilişkin bilgisi ve algısı bilinmelidir. 

Semptomların değerlendirilmesinde (Andersen ve ark. 2015): 

 Kısa Sağlık Anketi, 

 Kısa Semptom Envanteri, 

 Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği, 

 Duygu Durum Profil Depresyon Boyut Ölçeği, 

 Beck Depresyon Envanteri, 

 Hamilton Depresyon Ölçeği gibi birçok ölçekten yararlanılabilir. 

Hastaların yemek ve uyku düzeni alışkanlıklarının da izlenmesi gerekir. Özellikle uyku, depresyon ve 

bunalımdan kurtulmaya çalışan bir birey için savunma olabilir. Depresyonu değerlendirme ve bakımı 

sürdürmede bir algoritma kullanılması kolaylık sağlayabilir  (Ghoneim ve O'Hara 2016). 

Terapötik Dokunma: Empati oluşturmada ve sözlü empati kurulamadığı durumlarda pozitif ya da 

negatif nörofizyolojik yanıtlara neden olan alternatif bir yöntemdir. Uygulayıcı, parmakları ile bireyin 

enerjisini geri getirmeye çalışır. Fiziksel ve ruhsal rahatlamayı sağlar,  sağlığın yükseltilmesine katkı 

verir, bakım veren ve bakım alan insanlar arasında pozitif etkileşim kurar. Ancak, bazı hastalar için 

dokunma istenen bir durum olmayabilir, bu durum göz önünde bulundurulmalıdır (Potter ve Perry 

2009; Küçük ve ark.  2015).  

Masaj: Yumuşak dokuların el ya da mekanik araçlarla uyarılarak ciltte bulunan reseptörler aracılığıyla 

alınan uyarılar spinal kord yoluyla beyne ulaşmakta ve rahatlama sağlanmakta, kan, lenf dolaşımı 

hızlanmakta, arteriyol dilatasyon sağlanmakta, kaslar gevşemekte ve daha pozitif duygu durumu 

oluşmasına katkı verilmektedir. Günlük bir saat aromaterapi masajı yapılmasının depresyon için 

yararlı olduğu önerilmektedir (Küçük ve ark. 2015). Bunun yanında bir çok çalışma aromaterapi gibi 
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masaj tekniklerinin depresyon, ağrı, yaşam kalitesi gibi durumlar karşısında tedavi edici bir değeri 

olmadığını, ancak sadece hastayı rahatlattığını bildirmektedir (Shin ve ark. 2016) 

Spiritüalite, Yoga: Hastanın kendini tanıması ve yaşam mücadelesini devam ettirmesine yarayacak bir 

güç kaynağı bulması önemlidir.  Yaşamın anlamı, sevinci, umudu, inanç ve güven bireyin kendini 

tanımasıyla ilgili olabilir. Manevi değerlere sahip olan hastalar, hastalıkları ve hastalık süreci 

semptomlarının getirdiği stresle baş etmede bunlardan yararlanabilirler. Yaşamda anlam bulmak için 

başvurduğu yollar bazı hastalar için dini ibadetlerini yerine getirmek, bazı hastalar için yoga yapmak, 

yardım derneklerinde çalışmak gibi faaliyetleri içerebilir (Bulkley ve ark. 2013; Küçük ve ark. 2015).  

Araştırmacılar hastaların yaşama verdikleri anlamın stres üzerinde tampon etkisi olduğunu 

bildirmektedir (Bulkley ve ark. 2013). Bunları bulup ortaya çıkarmada hasta ve ailesine yardımcı 

olmak gerekir. Salsman ve ark.’nın (2011) çalışmasında, hastaların inanç ve yaşama verdikleri anlam/ 

huzur durumunun sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi arasında pozitif ilişki olduğu, bununla birlikte yaşam 

anlamı/ huzurun inançtan çok daha güçlü bir sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi belirleyicisi olduğu 

saptanmıştır.   

Duygularını İfade Etme ve Kendine Yardım Gruplarına Katılım: Ruhsal gerginliğin azaltılmasında 

önemli bir uygulamadır. Dışa dönük kişilerde depresif belirtiler daha az görülmektedir. Özellikle 

üzüntü, umutsuzluk, değersizlik, korku semptomlarının yönetiminde önemlidir. Duygusal durum 

kendini daha çok kızgınlık ve üzüntü olarak gösterebilir. Hastayı dinlemek, kelimelerin yetmediği 

yerde beden dilini kullanmasına yardım etmek önemli olabilir. Yazabiliyorsa negatif duygularını her 

gün yazarak ifade etmesi, rahatlamanın bir başka yoludur (Küçük ve ark. 2015; Lagana ve ark. 2014; 

Ghoneim ve O'Hara 2016).  

Kanser cerrahisi sonrası iyileşme sürecinin tam olarak bilinememesi ya da ne zaman ne olacağı 

konusundaki boşluk duygusu hastayı depresyona sürükleyebilir: “Ya yine aynı süreç yaşanırsa”, “Bir 

kere yaşandı elbette bu bana herkesten daha yakın”, “Bunu bir daha yaşayacaksam öleyim”, “Ailem 

bunu yaşamayı hakketmiyor” gibi ifadeler bu durumun göstergesidir (Küçük ve ark. 2015; McCarthy 

2014).  

Son yıllarda bilgisayar teknolojisinin hemen her evde olması bilgisayar aracılığı ile destek gruplarının 

gündeme gelmesini sağlamıştır (Yoo ve ark. 2014).  Batenburg ve Das’ın (2014) internet ortamından 

destek gruplarına katılan meme kanserli hastalarda duygusal başaçıkma durumlarını incelediği kesitsel 

bir çalışmada, hastaların meme kanseri ile ilişkili endişelerini ifade etmelerinin emosyonel iyilik 

durumları üzerinde anlamlı etkisi olduğu (p=0.030); hastalıkla ilgili düşüncelerinden kaçan ya da 

duygularını ifade etmede yetersiz kalan hastaların ise iyilik düzeylerinin negatif olduğu bildirilmiştir. 

Düzenli Egzersiz: Düzenli yapılan egzersizler, tedavi sürecine ve olası depresyonun iyileştirilmesine 

yardımcı olmaktadır. Hastanın fiziksel durumu göz önünde bulundurularak egzersiz düzeyini 

ayarlamak önemli bir konudur. Özellikle, herhangi bir ameliyata hazırlık aşamasında bedenin 

güçlenmesini sağlar. Egzersiz hastanın enerji seviyesini ve duygu durumunu olum yönde arttırarak 

psikolojik olarak destek sağlar. Düzenli olarak haftada en az 2 kez, birer saat ve her gün gevşeme 

egzersizi hastanın kendine olan özgüvenini ve genel yaşam kalitesini de artırır (Ghoneim ve O'Hara 

2016). Campbell ve ark.’nın (2013) kanserli hastalarda fiziksel aktivite ve oturularak geçirilen boş 

zamanın etkisini incelediği çalışmasında, haftada 150 dakika ve üzeri yürüyüş yapan katılımcıların, 

haftada 3.5 saatten az fiziksel aktivite yapanlara göre, haftada 6 saat ve daha fazla oturarak zaman 

geçirenlerin, 3 saatten az oturanlara göre  tüm nedenlere bağlı ölüm oranının daha az olduğu 

bildirilmiştir.  

Resim Yapma-Müzik Dinleme Etkinlikleri: Zamanın verimli ve eğlenceli bir şekilde 

değerlendirilmesini sağlayacak etkinlikler hastaların kendilerine güveninin artmasına, 

sosyalleşmelerine katkı sağlamaktadır. Bu tip etkinlikler ritimsel çalışmalar olduğu için seratonin, 

dopamin, adrenalin vb. hormonların düzenlenmesinde rol alır, bedensel faaliyetleri olumlu yönde 

düzenler: Solunum ve nabız ritminin düzenlenmesini sağlar (Küçük ve ark. 2015; Ghoneim ve O'Hara 

https://www.drozdogan.com/kategori/kanser-haberleri/egzersiz/
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2016). Bradt ve ark. (2016) tarafından yapılan kapsamlı bir literatür incelemesine göre müzik, bazı 

araştırmalarda depresyonun azaltılmasında orta düzeyde etkili iken, bazılarında etkili olmadığı 

gösterilmiştir. Bununla birlikte, müziğin her zaman rahatlatıcı etkisi olduğu vurgulanmıştır.   

Psikoeğitim ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar: Psikoeğitim, psikolojik ya da fiziksel hastalıklarda 

bireylere hastalığa verdiği tepkileri öğretme ve baş etme becerilerini geliştirme, hastalığa uyum ve 

tedaviye işbirliğini sağlamaya yönelik eğitsel girişimleri içerir. Bunların süresi haftada bir, ortalama 

90 dakika, 4-14 seans olacak şekilde yapılmaktadır (Küçük ve ark. 2015).  

Psikoterapinin bir türü olan bilişsel davranışçı terapi, hastaların hastalıklarını yönetebilme becerisi 

kazanmalarını sağlayan farmakolojik olmayan bir tedavi girişimidir. Depresyon tedavisinde kullanılan 

bireysel ya da grup eğitimi/ tedavilerinde en sık kullanılan psikoterapi yöntemidir (Küçük ve ark. 

2015). Lagana ve ark. (2014) tarafından çiftler arasındaki psikoseksüel zorlukların hedef alındığı bir 

çalışmada, grup eğitimi/ tedavilerinin bireysel eğitimlerden daha başarılı olduğu bildirilmiştir.  

Sağlıklı Beslenme ve Dengeli Bir Diyet Programı: Beslenme ve diyet ameliyat sonrası depresyon ve 

bunalımın iyileşme sürecinde oldukça etkilidir. Hemşire hastanın düşünce içeriği hakkında bilgi sahibi 

olmalıdır. Huisman ve ark. (2016) yaş ortalaması 76 olan kanserli hastaların ameliyat sonrası 

performans azalması ve depresyon durumlarının yetersiz beslenmesi ile ilişkili olabileceğine dikkati 

çekmiştir. Ölen 11 hastanın 10’undan yetersiz beslenmenin yol açtığı sorunlar neden olarak 

gösterilmiş ve onkolojik geriatrik cerrahi hastalarında beslenmenin değerlendirilmesi gerektiğine 

dikkat çekilmiştir. 

Hedef Koymak ve Sabırlı Olmak: Hastanın kendisindeki gelişimi izlemesi ile ilgili bir hedef konması 

depresyon belirtilerini azaltır. Bu hedefin küçük olmasının bir önemi yoktur,  gerçekçi hedef olması 

önemlidir. Bunları hastanın adım adım başarması iyileşme yolunda onu motive edecektir. Bu 

yaklaşım, aynı zamanda hastalığa ve iyileşme sürecine pozitif bir bakış açısı sağlar. Hem onkolojik 

sorun hem de cerrahi girişimler nedeniyle günlük yaşamdan uzaklaşmış hasta, karamsar düşünceler 

karşısında depresyona kapılabilir. Bu tip yaklaşımlar, pozitif etki göstererek zor olsa da durumun 

kabullenilmesinde ve sakinliğin korunmasında hastaya yardım sağlayabilir. Ayrıca, bakımı planlayan 

hemşirenin kanserli hastayla çalışma konusunda kendi duygularını tanımasının gerçekçi bir bakım 

sunulmasında kolaylaştırıcı olacağı unutulmamalıdır (McCarthy 2014; Rohandali ve ark. 2014; Yoo 

ve ark. 2014; Ghoneim ve O'Hara 2016).  

Sonuç olarak, depresyon yönetimi kritik konumda olan onkolojik cerrahi hastaları için kontrol altına 

alınması gereken önemli bir sorundur. Aksi durumda, yaşamın yitirilmesi ile sonuçlanabilecek kadar 

ciddi sonuçları olabilmektedir. Önemli olan hastanın var olan enerjiyle yaşamda bir hedef 

belirleyebilmesi ve bedeninin izin verdiği oranda yaşama katılabilmesidir. 
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ÜST GIS KANSER CERRAHİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

 
 

Çiğneme, yutma, sindirim, emilim ve boşaltım olaylarının gerçekleştiği ağızdan anüse kadar olan 

bölüm gastrointestinal sistem olarak tanımlanmaktadır. Sindirim sistemi ağız, farinks, özefagus, mide, 

ince barsaklar, kalın barsaklar, rektum, anüs gibi yapılardan oluşmaktadır. 

Üst gastrointestinal sistem organları; ağız, farinks, özefagus ve mideyi kapsamaktadır. Bu yapılardaki 

problem beslenme işleminin basamaklarında sorunlara yol açacaktır. Beslenme işleminin 

gerçekleşmesi için yiyecek ve içeceklerin ağızdan mideye geçişi gereklidir. Bu yolun 1/3’ünü ağız ve 

hipofarinks, 2/3’ünü ise özefagus oluşturur. Midede sindirim gerçekleşir. 

Ağız ve hipofareks’te yumuşak damak, epiglottis ve krikofaringeus, özefagus’ta alt özefageal 

sfinkterinin çalışmasının aksaması, yutma işlemini bozacak, yemeğin mideye hareketini engelleyip, 

mide içeriğinin özefagusa yada farenkse regürjite olmasına yol açacaktır. 

Ağız; sindirimin mekanik bölümünün olduğu yerdir. oral kavite hastalıkları yeme bozukluklarına 

neden olur. Oral kavitedeki bozukluklar; stomatit, kandiyaziz, iyi huylu tümörleri ve kötü huylu 

tümörleridir. Oral kavitenin kötü huylu tümörlerinde sadece cerrahi tedavi uygulanmaktadır.  

Oral kavitenin kötü huylu tümörleri; tüm tümörlerin %3’ünü oluşturur. Hastaların oral 

kavitede iyileşmeyen yara veya hiperkeratotik lezyon (beyaz leke) bulguları vardır. Tedavisinde tümör 

eksizyonu, radyoterapi, kemoterapi ve beslenme desteği bulunmaktadır. Tümörün evresine göre 

yapılan cerrahi işlem değişiklik göstermektedir. Küçük tümörlerde lokal eksizyon, radyasyon ve lazer 

tedavisi uygulanmaktadır. İnvaze tümörlerde bölgesel lenf nodüllerinin çıkarılmasını içeren geniş 

cerrahi ekzisyon yapılmaktadır. Tümörün lokalizasyonuna göre yapılacak girişim değişmektedir. 

Glossektomi (dilin çıkarılması), mandibulektomi (mandibulanın çıkarılması), hemiglossektomi (dilin 

bir kısmının çıkarılması) ve radikal boyun diseksiyonu yapılabilir. 

Radikal boyun diseksiyonu; mandibulanın inferior sınırından klavikulaya, strap kasların lateral 

sınırından trapezius kasının anterior sınırına kadar boyunun tek tarafında bulunan tüm lenf nodu içeren 

dokuların blok olarak çıkarılmasıdır. Spinal accessorius siniri, vena jugularis interna ve 

sternokleidomastoid kasta çıkarılır. Bu ameliyat tipi kas, ven veya sinir tutulumu olmadığı sürece 

cerrahlar tarafından çok tercih edilmemektedir. 

Modifiye radikal boyun diseksiyonu; sadece boyun bölgesindeki lenf nodlarının çıkarılmasıdır. 

Tümör tarafından invaze edilmedikçe sinirler korunur. Üç tipi vardır.  

Tip I Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu; Radikal boyun diseksiyonunda çıkartılan tüm lenfatik 

seviyeler dahil edilir, ancak spinal aksesuar sinir korunur.  

Tip II Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu; Radikal boyun diseksiyonunda çıkartılan tüm lenfatik 

seviyeler dahil edilir, ancak spinal aksesuar sinir ve internal juguler ven korunur.  

Tip III Modifiye Radikal Boyun Diseksiyonu (Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu); Radikal boyun 

diseksiyonunda çıkartılan tüm lanfatik seviyeler dahil edilir, ancak spinal aksesuar sinir, internal 

juguler ven ve sternomastoid kas korunur.  

      ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM CERRAHİSİ 

 

Yard. Doç.Dr. Aylin DURMAZ EDEER 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
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Yoğun cerrahi girişim uygulanan hastalarda oral ve faringeal dokulardaki ödeme bağlı solunum 

yetersizliğini önlemek amacıyla trakeostomi açılabilir. Bu hastalarda kanama, yetersiz hava yolu 

açıklığı, beden gereksiniminden az beslenme ve sözel iletişimin bozulması gibi sorunlar 

görülmektedir. 

Özefagus; farinksin devamından başlayıp, midenin kardiyasında sonlanan kassı bir tüptür. Özefagusta 

görülen sık hastalıklar gastroözefageal reflü hastalığı (GÖR), Barrett özefagusu, farinks ve özefagusun 

motilite bozuklukları, özefagus karsinomlarıdır. 

Gastroözefageal reflü hastalığı (GÖR); özefagusa ait patolojilerin %75’ini oluşturan bir 

hastalıktır. Bening özefagus hastalıkları içinde tanı ve tedavide en zorlu problemlerden biri olabilir. 

Retrosternal yanma ve asit regürjitasyonu GÖR hastalığını gösteren semptomlardır fakat bu 

semptomlar hastalığa spesifik değildir. Akalazya, özefagus kanseri, pilor stenozu, peptik ülser gibi 

hastalıklar sonucunda da olabilir.  

GÖR hastalığı olanlarda yaşam tarzı değişikliği ve diyet düzenlemesi ile hastalar medikal tedaviye 

olumlu yanıt vermektedirler. Medikal tedaviye yanıt vermeyen, yapısal defektli alt özefageal sfinkter 

varlığında cerrahi yapılması önerilmektedir. Bu hastalara laporaskopik Nissen fundoplikasyon 

uygulanabilir. Nissen fundoplikasyon tekniğinde midenin üst bölümü özefagusun arkasında 

geçirildikten sonra özefagusun alt ucuna sarılır. Özefagusun alt ucunu saran mide sayesinde basınç 

artırılmakta ve reflünün engellenmesi amaçlanmaktadır. 

Barrett Özefagusu; skuamoz epitelyum yerine kolumnar epitelle örtülü özefagus Barrett 

özefagusu diye tanımlanmaktadır. GÖR hastalığı olanların %7-10’unda bulunur ve hastalığın doğal 

gidişatının geç döneminde olduğunu gösterir. Barrett özefaguslu hastaların yaklaşık1/3’ü malignansi 

ile başvururlar. Bu nedenle malignansi varsa özefagus cerrahisi uygulanmaktadır. 

Farinks ve özefagusun motilite bozuklukları; yutmanın faringoözefagal fazının bozuklukları; 

yutmanın başlatılması ve maddelerin orofarinksten servikal özefagua itilimi sırasında gelişen 

nöromusküler olaylar arasındaki koordinasyon bozukluğu sonucu oluşur. Akalazya, divertikül, diffüz 

özefageal spazm gibi durumlar motilite bozukluklarıdır. Bu hastalığı olan bireylerde disfaji (yutma 

güçlüğü) primer semptomdur. 

Motilite bozukluğu nedeniyle gelişen disfaji semptomlarını düzeltmede cerrahi miyotomi 

uygulanmaktadır. Miyotomi genel veya lokal anestezi altında yapılabilir. Miyotomi,  özefagusun kas 

liflerinin kesilmesidir. Ameliyat sonrası ağrı, fistül oluşumu, abse, hematom, rekürren sinir paralizi 

gibi komplikasyonlar görülebilir.  

Özefagus karsinomları; özefagus karsinomlarının büyük çoğunluğu squamoz hücreli 

karsinomdur. Sık görülen semptomları disfaji ve kilo kaybıdır. Bazı hastalarda tümörün çevre 

dokulara invazyonuna ve metaztazlarına göre değişik semptomlar görülebilir. Özefageal kanserin 

evresine göre tedavi şekline karar verilmektedir. Özefagusun üst 1/3’ünde veya orta seviyesinde ortaya 

çıkan tümörler trakea ve aorta çok yakındırlar ve bu yapılar tam rezeksiyona imkan vermezler. Bu 

nedenle bu yerleşimdeki tümörler içinde sadece özefageal duvarı geçmemiş ve yerel lenf nodlarına 

metastaz yapmayanlar potansiyel olarak tedavi edilebilirler. Servikal ve üst özefageal kanser tutulumu 

olan hastalarda trakea ya da damarlara invazyon yapmamış olan ve servikal lenf nodu metastazı 

olmayan lezyonlar rezeke edilmektedir. Eğer lenf nodu metastazı varsa veya tümör krikoforingeus 

kasının çok yakınındaysa cerrahi rezeksiyon öncesi kemoterapi ve radyoterapi uygulanabilmektedir. 

Erken evre alt özefagus ve kardiya karsinomu olan hastalarda özefagogastrektomi yapılmaktadır. 

Özefagus kanserinde üç farklı cerrahi yöntem uygulanmaktadır.  

Özefajektomi; özefagusun bir kısmının ya da hepsinin çıkartılmasıdır. Çıkarılan özefagus yerine 

polyester greft konur. Bu işlem torakotomi ya da transhiatal yolla yapılır. 

Özefagogastrostomi; özefagusun alt kısmının çıkartılıp, midenin kalan kısmına anastomoz 

edilmesidir. 

Özefagoenterostomi; özefagus çıkartılır ve yerine inen kolan takılır. 
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Bu hastalarda beden gereksiniminden az beslenme ve yapılan anastomozlara bağlı komplikasyon 

gelişme riski görülebilir 

Mide; alınan besini depolar, sindirim ve absorbsiyonu kolaylaştırır ve iştah regülasyonuna yardımcı 

olur. Midenin peptik ülser, gastrit, midenin malign tümörleri, bening gastrik neoplazmalar, midenin 

motilite bozuklukları gibi hastalıkları vardır. Mide hastalığının en sık karşılaşılan semptomları ağrı, 

kilo kaybı, istahsızlık ve erken tokluk hissidir. Yemek yeme ile artan epigastrik ağrı bening mide 

ülseri veya mide tümörünün belirtisi olabilir.  

Peptik ülser hastalığı; mide ve duodenumda mukoza altına veya daha derine uzanan fokal 

defektlerdir. Akut veya kronik olabilirler. Peptik ülser hastalığında cerrahi tedavi endikasyonları 

kanama, perforasyon, obstrüksiyon ile tedaviye cevap vermeme veya iyileşmemedir. Genel olarak 

yapılan üç ameliyat ile tedavi edilmektedir. Bu ameliyatlar, yüksek selektif vagotomi, vagotomi ve 

drenaj, vagotomi ve antrektomi,  distal gastrektomidir. 

Vagotomi; gastik hücrelerden asit salgılamasını uyaran nervus vagusun dallarının kesilmesidir. Farklı 

tipleri vardır. Selektif vagotomi; hepatik ve çölyak dalların korunarak mideye giden vagusun 

kesilmesidir. 

Antrektomi; Midenin antrumu, gastrin sekresyonu salgılayan hücreleri çıkarılır. Midenin kalan kısmı 

doudenuma anastomoz edilir.  Antrektomi sıklıkla vagotomi ile birlikte yapılır. Midenin asit 

sekresyonunu azaltmak için yapılır. 

Gastrit; mukozal inflamasyondur. Medikal tedavi ile önlenebilmektedir. Cerrahi tedavi tercih 

edilmemektedir. 

Midenin motilite bozuklukları; mide boşalmasında gecikme(gastroparezi), mide boşalmasında 

hızlanma, motor ve duyusal bozukluklardır (örneğin fonksiyonel dispepsi). Beslenme ya da gastrik 

drenaj için gastrostomi açılabilir.  

Midenin Malign Tümörleri; midede en yaygın görülen üç primer malign neoplazmı 

adenokarsinom, lenfoma ve gastrointestinal malign stromal tümördür. Mide kanseri için tek küratif 

tedavi cerrahidir. Yapılacak cerrahi işlemin seçimi tümörün lokalizasyonuna, lenf nodu tutulumuna, 

nodülün büyüme şekline göre belirlenir. Bu nedenle; primer tümörün çıkarılması sırasında komşu 

organlarla (mesela distal pankreas, transvers kolon veya dalak) birlikte blok rezeksiyon yapılabilir. 

Distal 1/3 kanserler: tümörün büyüme şekline göre subtotal (intestinal tip) veya total (diffüz tip) 

gastrektomi uygulanmaktadır. 

Orta 1/3 kanserler: Daima total gastrektomi ve D2 lenf nodu diseksiyonu gerektirir. 

Proksimal 1/3 kanserler: Genellikle distal özofagusu da kapsayan genişletilmiş gastrektomiyi 

gerektirir. Distal özofajektomi sınırlarını kesin olarak belirlemek için operasyon sırasında frozen 

yapılması gerekmektedir. Proksimal 1/3 kanserler için de D2 lenf nodu diseksiyonu standart 

prosedürdür. Proksimal mide adenokarsinomalı hastalarda total gastrektomi de en iyi operasyon 

seçeneği olarak yapılabilmektedir.  

Subtotal gastrektomi; bütün ilgili lenf dokusu, büyük ve küçük omentum, duodenumun iki 

santimetresi ve piloru kapsayan mide distalinin %75-80’inin alındığı, sol ve sağ gastrik ve 

gastroepiploik arterlerin bağlandığı bir ameliyattır. Subtotal gastrektomi, Billroth I 

gastrodoudenostomi veya Billroth II gastrojejunostomi şeklinde yapılabilir.  

Billroth I ameliyatında, midenin antrumu çıkarıldıktan sonra midenin kalan kısmı duedonumla 

anastomoz edilir. Billroth II ameliyatında, subtotal gastrektomi yapılır kalan kısım jejenuma 

anastomoz edilir. Billroth I ameliyatı yapılan hastalarda dumping sendromu Billroth II ameliyatı 

yapılan hastalara göre daha az görülmektedir.  

Genişletilmiş gastrektomi: Gastrektomi midedeki tümörün yerleşim yeri ve yaygınlığına göre; 

proksimalde distal özefagusun çeşitli bölümlerine, distalde ise duodenum ve pankreas başını rezeke 

edecek şekilde genişletilebilir. 
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Total gastrektomi; Midenin tamamının çıkarıldığı, yaygın lenfadenektominin yapıldığı, özefagus ve 

ince barsağın bir kısmının çıkarıldığı, tümörün yaygınlığına göre komşu diğer dokularında bir 

kısmının çıkarıldığı bir ameliyat tipidir. Özefagus, ince barsak ile anastomoz edilir. Bu ameliyat 

hastanın toraksı açılarak yapıldığı için ameliyat sonunda hastaya göğüs tüpü takılması gerekmektedir. 

Cerrahi sonrası iyileşme süreci kişiden kişiye farklılık göstermektedir. 

Palyatif cerrahi girişimler: erken evrede mide kanseri olan hastalara daha az ulaşılabilmektedir. Bu 

nedenle tedaviye gelen tüm mide kanserli hastaların yaklaşık %55’i laparotomi için ve sadece %21’i 

küratif rezeksiyon için uygun olmaktadır. Geri kalan hastaların %15’ine cerrahi girişim yapılmamakta, 

%10’una palyatif rezeksiyon ve %9’una da by-pass işlemi uygulanabilmektedir. Laparotomide küratif 

rezeksiyon yapmak mümkün değilse, hastaya palyatif rezeksiyon, by-pass ya da cerrahi bir girişim 

yapılmamaktır. Palyatif by-pass işlemleri yalnızca obstrüksiyonu olan hastalarda yapılmaktadır. 
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Özofagus: Özefagus ağızla mide arasında bulunan besinlerin mideye geçişini sağlayan müsküler 

yapıda bir organdır. Farenkste başlayıp, diyaframın 4 cm altında son bulur. Fareks ve özofagus 

arasında üzt özofageal sfinkter(hipofarengeal) ve alt özofagus sfinkter(gastroözofageal ya da cardiak 

sfinkter) olmak üzere iki adet sfinkter bulunur. Özofagusun hastalıkları arasında; motilite 

bozuklukları(akalazya, diffüz spazm), hiatal herni, divertikül, perforasyon, kimyasal yanıklar, 

gastroözofageal reflü hastalığı,Barret’s  özofagus ve özofagus tümörleridir. Özefagus hastalıklatrında 

en yaygın görülen semptomlar disfaji(yutma güçlüğü) ve odinofaji(yutarken ağrı duyma) dir.  

Akalazya: distal özefagusun peristaltizminin çok az ya da olmaması ile birlikte sfinkterin işlev 

görememesidir. Yavaş ilerleyen ve 40 lı yaşlarda çok görülen bir durumdur. Hastalar distansiyon,  

regüjitasyon, pirozisten yakınırlar. Aspirasyon söz konusu ise pulmoner komplikasyonlar gelişebilir. 

Kalsiyum kanal blokorleri, nitratların yanında tekrarlı botulinum toksin enjeksiyonu tedavide yer alır. 

Konservatif olarak pnömotik kompresyonla dilatasyon sağlanır.  Ağrılı bir işlem olduğundan orta 

derece sedasyon gerekebilir. Perforasyon komplikasyonuna karşı hasta izlenmelidir. Akalazya cerrahi 

olarak laparoskopik özofaketomi(Alt özofageal sfinkter miyotomisi-antireflü prosedürü) ile de tedavi 

edilebilir.  

Diffüz özofageal spazm: Özofagusun motor bozukluğu olup, orta yaş kadınlarda daha sık görülür. 

Disfaji, odinofaji ve koroner arter spazmına benzer göğüs ağrısı görülür. Sedatifler, nitratlar, kalsiyum 

kanal blokörlerinin yanında özefagus basıncını arttırmayacak küçük miktarlarda sık ve yumuşak 

beslenme önerilir. Dilatasyon ya da özefagomiyotomi tedavi seçenekleri arasındadır. En iyi sonuç, 

özefageal Heller miyotomisi ile elde edilir. Minimal invaziv cerrahi ile gerçekleştirilebilir. Açık 

cerrahi ile transhiatal özofajektomi de gerekebilir.  

Hiatal Herniler: Diyaframın özefagus açıklığından özefagusun genişlemesi, midenin üst kısmının 

torax boşluğuna doğru hareket etmesi. Sliding ve paraözefajial olmak üzere iki tipi vardır. Yanma, 

regürjitasyon ve disfaji görülebildiği gibi hastaların yarısı asemptomatiktir. Yemek sonrası dolgunluk 

hissi, göğüs ağrısı görülebilir. Hemoraji, obstrüksiyon ve strangülasyon komplikasyonlarıdır. Acil 

cerrahi girişim gerektirebilir.  

Özefagus darlıkları: Günümüzde sık rastlanan bir sorun olup, %3 ü malign, %2.7 si benign organik, 

%0.3 ü ise fonksiyonel darlıklardır. Malign darlıkların ise en sık sebebi skuamoz hücreli özofagus 

kanseridir. Darlık sebebiyle önceleri katı gıdalarda ve ilerledikçe sıvı gıda alımında disfajiye neden 

olur. Disfajinin derecesi özofagus lümeninin darlığı  ile bağlantılıdır. Disfajiden başka karın ağrısı, 

zayıflama, regüjitasyon ve aspirasyon bulunabilir. Darlıklar, endoskopik ve endoskopi dışı 

yöntemlerle tedavi edilebilir. İleri evre özofagus kanserinde cerrahi tedavi tercih edilmez. Günümüzde 

en yaygın yaklaşım daralan segmente stent yerleştirilmesidir. En sık kullanılan Self Expandable 

Metalic Stent-SEMS tir. Bir başka kullanılan yöntem özofagus lümenine tümör seviyesinde bir 

aplikatör yerleştirilerek radyoterapiyle tümörün küçültülmesinin sağlandığı Brakiterapi uygulamasıdır. 

Benign darlıklarda dilatasyon yöntemi uygulanır. Malign durumlarda stent yerleştirmeden önce 

dilatasyon uygulanabilir. Yerleştirilen balon sf ya da opak madde ile şişirilir. En sık Savary- Gilliard 

bujileri ve balonla dilatasyon kullanılmaktadır. Özofagus cerrahilerinden sonra yapılan anostomozlar 

sonrasında erken ya da geç dönemde darlıklar oluşabilmektedir. Delinme ve kanama en sık karşılaşılan 
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komplikasyonlardır. Özofagus tümörlerinin %1-20 sinde trakeo-özofageal fistül gelişir. Beslenme 

sırasında ortaya çıkan öksürük, tekrarlayan pnömoni ve dispne belirtileridir. Fiztül kapandığında 

(iyotlu kontras madde ile özefagus pasaj grafisi çekilir) yumuşak diyetle oral beslenmeye geçilir ve 

hasta yakından izlenir.  

Divertiküller; özefagusun bir ya da birden fazla tabakasının dışa doğru kese şeklinde itilmesidir.  

Faringoözofageal divertiküller-Zenker divertikülü;(en sık rastlanan ve cerrahi gerektiren), duvarlar 

mukoza ve submukozadan yapılmıştır. Parabronşial (orta özofageal) divertiküller; traksiyon 

divertikülü olup, divertikül kesesini özofagusun bütün tabakaları oluşturur. Epinefrik divertiküller; 

özofagusun mukoza ve submukoza katlarını içeren pulsiyon tipindeki divertilüllerdir. Divertiküllerde 

cerrahi girişim olarak divertikül eksize edilerek mukoza anastomozu uygulanır. Zenker divertikülünde 

servikal girişim uygulanırken, özofagusun alt kısmındaki divertiküllerde torasik girişim uygulanır.   

Gastroözefajial Reflü Hastalığı: Alt özofageal sfinkterin yetersizliği, pilor stenozu ya da motilite 

bozuklukları sebebiyle gastrik ya da duodonal içeriğin özofagusa doğru akmasıdır. Yaşla birlikte 

görülme sıklığı artmakta olup, pirozis, dispepsi, regüjitasyon, disfaji, odinofaji, hipersalivasyon ve 

özofajit görülmektedir.Beslenmenin düzenlenmesi ve ilaç tedavisi tedavi seçenekleridir. Medikal 

tedavide başarılı olunamazsa cerrahi girişim olarak laparoskopik olarak Nissen fundoplikasyon 

uygulanır. 

Barrett’s Özefagusu: Özofagus lümenindeki mukozal hücrelerdeki değişimle(displazi) seyreden 

hastalık olup, gastroözofageal reflü bu değişimin en temel sebebidir. Değişen hücreler özefagus kanser 

hücrelerine dönüşebilir(%30). Belirtileri gastroözofageal reflü, peptik ülser ya da özefageal darlıklarda 

olduğu gibidir. 

Kimyasal Yanıklar: Asit ya da baz maddelerle temas sonucu oluşur. Farenkste mukus birikimi ve 

ödeme bağlı solunum güçlüğü görülür. Kusturma ve gastrik lavajdan kaçınılır. Ağızdan bir şey 

verilmez. Enteral ya da parenteral beslenme desteği verilmelidir. Özefagus striktürlerini önleme ve 

tedavi etmeye yönelik girişimler uygulanır. Tekrarlı dilatasyonlar tedavide kullanılır (farklı boyutlarda 

silindirik bujiler kullanılır). Dilatasyonla tedavi edilemeyen striktürler rekonstrüksiyon gerektirebilir. 

(Özefajektomi ve kolon interpozisyonu). 

Özefagus Kanseri: Özefagus kanserleri seyrek görülmesine rağmen agresif süreci ve sağ kalımının 

düşük olmasının yanında dünyada kanserden ölümler arasında 6. sıradadır. Beş yıllık sağ kalım 

yaklaşık% 15 -% 25'dir. Özefagus kanseri iki şekilde görülmektedir; Skuamoz hücreli 

karsinoma(%90) ve adenokarsinom. Yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır. Her iki histolojik tipin 

insidansını ve dünya çapındaki dağılımını etkileyen risk faktörleri arasında belirgin farklılıklar vardır. 

Skuamöz hücreli karsinomun Çin'de görülme sıklığı yüksekken, Avrupa'da ve Birleşik Devletlerde 

baskın histolojik alt tip adenokarsinomadır. Risk faktörleri arasında (gelişmiş ülkelerde) alkol ve 

sigara kullanımı, kronik gastroözofageal reflü, Barrets metaplazisi ve abdominal obesite(hiatal herni 

ve reflü açısından risk faktörü) olarak belirlenmiştir. Tedavide multidisipliner bir ekip yaklaşımı 

gereklidir ve optimal yaklaşım halen tartışılmaktadır. Radyofrekans ablasyon, endoskopik mukozal 

rezeksiyon ve endoskopik sub mukozal diseksiyon gibi endoskopik tedavi Barrett özofagusu ve erken 

evre gastroözofageal mukozal kanserlerde uygulanabilen girişimlerdir.   Radikal Transtorasik 

özofajektomi(3-alan lebnfadenektomi ile birlikte) ise özofagus cerrahisinde uygulanan en radikal ve 

invaziv cerrahi girişimdir. Genişleyebilen metal stentler trakeoözofageal fistüllerde özofageal 

perforasyon gibi durumlarda tercih edilir. Minimal invaziv cerrahi yaklaşımlar özofajektomi için 

standart haline gelmiştir ve mevcut literatür, morbiditenin azalması ile benzer onkolojik sonuçlar 

ortaya koymuştur. Son zamanlarda, özofageal kanserli hastaların genel sağkalımında ılımlı bir 

iyileşme olmuştur.Özefagus cerrahisinde üç farklı cerrahi yöntem uygulanır. 

1. Özefajektomi: özefagusun bir kısmı ya da hepsi çıkarılarak yerine polyester (dacron) greft 

konur. Bu işlem torakotomi ya da transhiatal yolla yapılır. 

2. Özefagogastrostomi: özefagusun alt kısmı çıkarılıp, midenin kalan kısmı anastomoz edilir.  
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3. Özefagoenterestomi(kolon interpozisyonu-replasmanı): özefagus çıkartılır ve yerine inen 

kolon takılır.  

Özefagus Cerrahisi Planlanan Hastada Hemşirelik Bakımı 

Ameliyat Öncesi Bakım  

Hemşirelik Tanıları: Özeafgus kanserinde büyüyen tümör, vb. gibi nedenlerle tanılar sebebiyle  

pirozis, dispepsi, regüjitasyon, disfaji, odinofaji, hipersalivasyon nedeniyle  beden gereksiniminden az 

beslenme. Yutma güçlüğü, tümör ya da gastrik özofgeal reflüye bağlı akut ağrı.Ameliyat öncesi ve 

ameliyat sonrası süreçler hakkında bilgi eksikliği.Tanı ve tedavi sürecine yönelik anksiyete. Tümörün 

özofagusu tıkaması, disfajinin artması, tükrük/salya salgısının artması(hipersalivasyon)a bağlı riskler 

(özofagusun sürekli uyarılması hipersalivasyona neden olacaktır).  

Amaç: Ameliyat öncesinde amaç, hastanın ayrıntılı değerlendirilmesi, ağrının giderilmesi, tüm ek 

hastalıklarının kontrol altına alınması, hastanın tüm tanılama, tedavi (radyoterapi ve kemoterapi) ve 

cerrahi girişim için yeterli fizyolojik duruma getirilmesidir. 

Hemşirelik Girişimleri: 

Aspirasyonun önlenmesi: Hastaların kolayca ulaşabileceği bir yere yumuşak kağıt mendil, havlu 

peçete konulur. Aspirasyonu önlemek için gerektiğinde hasta aspire edilir. Hastanın uyurken başını 

yan çevirmesi sağlanır. Hasta sık aralılarla kontrol edilir. Gece salyanın drenajı için yastığın üzerine su 

geçirmez örtü ve yumuşak kağıt havlu konulur. 

Beslenmenin değerlendirilmesi: Ameliyat öncesi malnutrisyon morbidite, enfeksiyon, yara 

iyileşmesinde gecikme ve pulmoner komplikasyonlarla yakından ilişkilidir. Özefagus kanseri olan 

hastalarda disfaji ve neoadjuvan kemoterapinin sonucu olarak beslenme yetersizliği olasıdır. Bu 

nedenle bu hastalarda beslenmenin ayrıntılı değerlendirilmesi ve ameliyat öncesinde nutrisyonel 

durumun optimal hale getirilmesi gerekmektedir. Beslenme değerlendirmede kullanılan ölçekler le 

hastanın beden kitle indeksi, kilo kaybı, günlük aldığı besin miktarı ile hastalığın şiddetini birlikte 

değerlendirilir(Örn NRS 2002). Bunun yanında hastanın serum albümin düzeyi ya da kol çevresi 

ölçümü de bize nutrisyonel durum hakkında bilgi verir. Eğer hastada malnutrisyon belirlendi ise, 

hastaya ameliyat öncesinde gerekli beslenme desteği sağlanmalı, sonrasında ameliyata alınmalıdır.  

Ağrı Kontrolü: Küçük miktarda sık aralıklarla  (6-8/gün) beslenmesi gastrik yüklenmeyi ve reflüyü 

azaltacağı için önerilir. Öğünlerden sonra 1-4 saat ağrıyı arttıracak aktivitelerden kaçınması ve oturur 

pozisyonda olması önerilir. Yatak başı 10-20 cm yukarıda olmalıdır. Yatmadan önce yemek yememesi 

konusunda bilgilendirilir. Çok fazla antiasit kullanımından kaçınılmalıdır. H2 reseptör antagonistleri 

kullanılabilir.   

Kardiyopulmoner değerlendirme: Hastanın majör cerrahi strese karşı gereksinim duyduğu 

fizyolojik rezervinin olup olmadığı egzersiz toleransı değerlendirilerek belirlenebilir. Düşük egzersiz 

toleransı cerrahi ile ilgili komplikasyonların gelişmesi ile yakından ilişkilidir. Fonksiyonel 

kardiyopulmoner rezervlerin değerlendirildiği testle (Cardiopulmonary exercise test-CPX) ile hastanın 

sonrasında gelişebilecek komplikasyonları önceden belirlemek ve iyileştirebilmek söz konusudur. 

Yürüme ve merdiven çıkma testlerinde belirlenen yetersizlik yüksek ASA skoru ve postoperatif 

komplikasyonlarla yakından ilişkilidir. Ameliyat öncesinde hastanın akciğer kapasitesinin hemşireler 

için değerlendirilebildiği yöntem spirometri kullanımıdır. Derin solunum ve öksürük egzersizleri, 

spirometri kullanımının öğretilmesi ve uygulanması ameliyat öncesinde yapılacak önemli 

girişimlerdendir.  

Venöz Tromboemboli Risk değerlendirmesi: Hastalar VTE riski açısından değerlendirilerek, 

profilaksisi açısından bilgilendirilir. Öströjen içeren oral kontraseptifler ya da HRT tedavisi elektif 

cerrahiden 4 hafta önce kesilmelidir. Antiagregan tedavinin cerrahiden bir hafta öncesi kesilmesinin 

yararları ve riskleri değerlendirilmelidir. Torasik girişimlerde VTE farmakolojik profilaksi 28 güne 

kadar uzayabilir. Hastaya antiembolik çorap ve antikoagülan kullanımı ile ilgili bilgi verilir.  
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Bilgilendirme-Psikolojik Hazırlık: Cerrahi öncesi hastalar yapılacak cerrahi girişim, tanılama 

yöntemleri ve ameliyat sonrası süreç ile ilgili bilgilendirilmelidir. Tanılama yöntemleri sırasında 

gerekirse orta dere ede sedasyon uygulanabilir. Özellikle tekrarlı girişimler gerektiren tanılarda 

(özefagus darlıkları, kimyasal yanıklar gibi) hastanın fiziksel hazırlığı kadar psikolojik hazırlığı da çok 

önemlidir. Hastalar soru sorması için cesaretlendirilmelidir. Hastanın beklentilerini, anksiyetesini ve 

korkularını ifade etmesi için desteklenmelidir. Hastalar ameliyat sonrasında kullanılacak ekipmanlar ( 

göğüs tüpü, NG sonda, parenteral sıvı tedavisi, gastrik entübasyon) hakkında bilgilendirilmelidir. 

Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı 

Hemşirelik Tanıları: Cerrahi girişime bağlı akut ağrı. Radyoterapi, kemoterapi ve beslenme 

yetersizliği nedeniyle yara enfeksiyonu riski. Hastalık ve tedavi süreci ile ilişkili beden 

gereksiniminden az beslenme, yetersiz beslenme. Cerrahi girişime bağlı sözel iletişimde azalma, Tanı 

ve tedaviyle ilişkili beden ağrısında bozulma. Cerrahi girişime bağlı komlikasyon gelişme riski; 

Hemoraji, fistül, sinir hasarı.Yutma güçlüğü, tüple beslenme ya da fistül gelişmesine bağlı aspirasyon 

riski. Cerrahi girişime ve göğüs tüpüne bağlı hasar riski, Hastalık ve tedavi sürecine bağlı beden 

bilincinde değişme, ölüm anksiyetesine bağlı bireysel baş etmede yetersizlik. 

Amaç: Yeterli besin alımını sağlamak, ağrıyı gidererek hastanın konforunu sağlamak, aspirasyonu 

önlemek, hastayı hastalık ve tedavi süreci ile ilgili bilgilendirmek, gelişebilecek olası 

komplikasyonları önelemek  

Hemşirelik Girişimleri:  

- Torasik girişimlerde hastanın erken dönemde pozisyonu semi fowler olup, daha sonra fowler 

pozisyona alınabilir.  

-Hasta servikal (neck) girişim geçirdiyse kanama, solunum durumu, yara enfeksiyonu ve eklem 

hareket açıklığı açısından değerlendirilmelidir. Servikal yaranın dranajında salya olması erken 

özofajial sızıntının göstergesidir. Eklem hareket açıklığındaki azalma sinir ya da kas hasarı sebebiyle 

olabilir. Boyun egzersizleri önemlidir. 

-Cerrahi girişim sırasında nervus vagusun uyarılması atriyal fibrilasyon komplikasyonunu ortaya 

çıkarabilir. Hasta erken dönemde monitörize edilmeli ve yakından izlenmelidir.  

- Cerrahi sırasında yerleştirilen nazogastrik tüp düşük aralıklı basınçla çalıştırılır. Yer değiştirmesi 

anastomoza zarar verebilir. NG tüp 5-7 gün kalabilir.  

-Hava yolu yeterince temizlenmezse müküs, hemoraji ya da ödem sebebiyle tıkanabilir. Endotrakeal 

tüp ya da airway çıkartıldıktan sonra hasta fowler pozisyonunda olmalıdır. Bu pozisyon lenfatik venöz 

drenajı arttırır, yutmayı kolaylaştırır, cilt flepleri üzerine venöz basıncı azaltır, mide içeriğinin 

aspirasyon ve regürjitasyonunu önler. Aspirasyon pnömonisi en yaygın postoperatif komplikasyondur. 

Solunum sıkıntısına ait belirtiler (dispne siyanoz mental durum değişiklikleri, yaşam bulgularında 

değişiklikler) değerlendirilmelidir. Ödem, hemoraji, yetersiz oksijenasyon ve yetersiz drenaj nedeniyle 

olabilir. Ameliyat sonrası dönemde stridor, hava yolu obstrüksiyonu belirtisi olabilir. Sık sık trakeadan 

steteskopla dinlenilmelidir. Ameliyat sonrası hastalar derin solunum ve öksürük egzersizlerine teşvik 

edilmelidir. Spirometre kullanmaya teşvik edilmelidir. Gerekirse nebulizatör kullanılabilir. Hasta 

oturur pozisyonda ve boyun desteklenerek yaptırılmalıdır. Etkili olmazsa sekresyonlar aspire 

edilebilir.  

-Hastanın beslenme durumunun değerlendirilmesi ve erken beslenmeye geçilmesi önemlidir. Hastanın 

beslenme durumu, günlük sıvı alış çıkışı, kalorisi değerlendirilir. Hastalar cerrahi sonrası bir haftaya 

kadar oral beslenemezler. Bu nedenle cerrahi sonrası erken enteral beslenme(24-48 saat içinde) çok 

önemlidir. IV mayi tüple beslenme aşamasına kadar devam edilir. Wang ve arkadaşları çalışmalarında 

(2014); torasik özofajektomi olan hastaların 48 saat içinde enteral beslenmeye başlanırsa torasik 

drenajının azaldığını, erken gayta çıkışının gerçekleştiğini ve hastanede kalış süresinin kısaldığını 

belirlemişlerdir. Bunun yanında enteral beslenmeye 72 saaten sonra geçen hastaların pnomöni riskinin 

yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Başka bir çalışmada da erken enteral beslenen hastaların daha 
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düşük doz albümin gereksinimi olduğunu, gayta çıkışın erken olduğunu, daha aza TPN 

gereksinimlerinin olduğunu ve hastanede kalış sürelerinin kısaldığını saptamışlardır. Önce sıvı (küçük 

su yudumları yutturarak) ve daha sonra hastanın tolere edebileceği besinlerle başlayarak beslenmesi 

sürdürülür. Erken evrede yarı yumuşak gıdaları yiyebilir. Hastalar yara iyileşinceye kadar NG tüp ya 

da gastrostomi ile taburcu edilebilir. Gastrostomi, jejunostomi ya da PEG(Perkütan endoskopik 

gastrostomi) Bu sebeple hastalara beslenme, besin ürünleri, pozsiyon konusunda(regjitasyonu önlemek 

için beslenmeden sonra en az 2 saat dik oturmalıdır.)  

-Gastrostomi uygulanan hastalarda gastrik içeriğin sızması nedeniyle deri bütünlüğü değerlendirilir. 

Hastaya ağız bakımı verilir, koruyucu kremler sürülür. 

-Hasta ve ailesinin duygularını açıklamalarına olanak sağlanır.  

Taburculuk eğitimi ve izlem 

-Hastaların tedavi süreçlerinden (kemoterapi, radyoterapi) dolayı iştahsızlıkları olabilir. Hastalar 

beslenmeleri için, aileler evde hastaların sevdiği sağlıklı besinleri yapmaları için cesaretlendirilmelidir. 

Sıvı besin takviyeleri yararlı olsa da dumping sendromuna karşı dikkatli olunmalıdır. Antiasitler evde 

de kullanılabilir. 

-Hastalar yara iyileşinceye kadar NG tüp ya da gastrostomi ile taburcu edilebilir. Gastrostomi, 

jejunostomi ya da PEG(Perkütan endoskopik gastrostomi) Bu sebeple hastalara beslenme, besin 

ürünleri, pozsiyon konusunda (regjitasyonu önlemek için dik oturmalıdır.) bilgilendirme yapılmalıdır. 

Bu hastaların evde izlemi önemlidir. 
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Mide, karnın sol üst bölgesinde sol diyafragmanın üzerinde yer almaktadır. Üstte özofagus 

altta duedonum ile birleşir. Özofagus ile birleşim yerinde kardiyak (özofageal) sifinkter yer alırken, 

duedonum ile birleşim yerinde pilorik sifinkter yer almaktadır. Diyafragmanın hemen altında yer alan 

proksimal mide kardia olarak adlandırılır. Midenin diğer bölümleri; fundus, korpus, antrum ve 

pilordur. Midenin içten dışa doğru dört tabakası mevcuttur. Bunlar; mukoza, submukoza, kas tabakası 

ve serozadır. Mide mukozasında ekzokrin ve endokrin fonksiyonları bulunan salgı bezleri yer 

almaktadır.  

Mide hastalıkları arasında en sık cerrahiye neden olan hastalıklar peptik ülser ve mide 

kanseridir. Peptik ülser; mukoza bütünlüğünün bozulması olarak tanımlanır. Gastrik sıvıya maruz 

kalmış (hidroklorik asit-pepsin) bölgelerin mukozasında oluşup submukozaya kadar ilerleyen ülserleri 

tanımlamaktadır. Epigastrik yanma, ağrı ve öğünlerle ilişkili semptomları içermektedir. Cerrahi tedavi 

olarak; vagotomi (trunkal vagotomi, selektif vagotomi, proksimal vagotomi) ve subtotal gastrektomi 

seçeneklerinden birisi uygulanabilmektedir. Mide kanseri; dünyada sık görülen kanser türlerinden 

birisidir. Türkiye’de en sık görülen kanserler arasında erkeklerde beşinci sırada (14.3/100.000) yer 

alırken kadınlarda altıncı sırada (6.5/100.000)  yer almaktadır. Mide kanseri genellikle sinsi ilerler ve 

geç belirti verir. En sık görülen belirtileri; iştahsızlık, kilo kaybı, inatçı hazımsızlık, regürjitasyon, 

disfaji, dispepsi, epigastrik ağrı ve dolgunluk hissidir. Cerrahi girişim, tümörün lokalizasyonuna, lokal 

yayılımına ve uzak metastazı olup olmamasına göre planlanır. Genellikle uygulanan cerrahi girişimler; 

vagotomi (trunkal vagotomi, selektif vagotomi, proksimal vagotomi), subtotal gastrektomi ya da total 

gastrektomidir. Subtotal gastrektomi sonrası gelişebilecek komplikasyonlar; dumping sendromu, 

afferent loop sendromu, alkalen gastrit, beslenme bozuklukları ve marjinal ülserdir. Total gastrektomi 

komplikasyonları ise erken ve geç dönem olarak ikiye ayrılmaktadır. erken dönem komplikasyonları; 

kanama, akut pankreatit,  anastomoz kaçağı ve disfajidir. geç dönem komplikasyonları ise; dumping 

sendromu, disfaji, beslenme yetersizliği, kilo kaybı, alkalen gastrit, iştahsızlık ve dolgunluk hissi ve 

anemidir.  

Mide Cerrahisi Uygulanan Hastanın Hemşirelik Bakımı 

Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımı 

Mide cerrahisi öncesi hastaların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Hastadaki kronik gastrit, persinyöz anemi, önceki mide ameliyatı helicobacter pylori enfeksiyonu ve 

sigara içme gibi risk faktörleri değerlendirilmelidir. Ameliyat öncesi hastada gelişebilecek hemşirelik 

girişimleri; ağrı, beden gereksiniminden az beslenme ve anksiyetedir.  

Ağrı; hastada ülser ya da kanser nedeniyle mide mukozasında gelişen harabiyete bağlı 

gelişebilir. Gastrik asit salınımını azaltmak ve mukozayı korumak için H2 reseptör antagonistleri 

verilir. Sindirim sisteminin irritasyonunu engellemek için kafein, baharat ve asit içeren gıdaların alımı 

azaltılır. Hastanın düzenli aralarla beslenmesi sağlanır. Gastrik asit miktarının artmasını engellemek 

için sigara ve alkol alımı önlenir.  

* Alkol ve sigara kullanan hastalar için operasyondan bir ay öncesinden alkolün ve sigaranın 

bırakılması önerilmektedir (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 
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Beden Gereksiniminden Az Beslenme; ağrı, olası gastrik tıkanma ve bulantıya bağlı yetersiz 

besin alımı nedeniyle gelişebilir. Hekim ve diyetisyenle işbirliği halinde hasta için uygun beslenme 

programı belirlenir. Günlük kalori, proteini karbonhidrat ve vitamin ihtiyacı hesaplanır ve alması 

sağlanır. Yiyeceklerin az miktarlarda, sık ve düzenli alması sağlanır. Hastanın kilo izlemi yapılır. 

Mukoz membran ve deri turgoru değerlendirilir. Laboratuvar sonuçları izlenir. Hastanın gereksinimine 

göre enteral ya da parenteral beslenmesi sağlanır.  

* Cerrahi öncesi rutin olarak yapay beslenme gerekli değildir. Fakat hasta malnütre ise oral ek 

gıda veya enteral olarak beslenmesi arttırılmalıdır (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

Anksiyete; hastalık ve uygulanacak cerrahi girişime ilişkin bilgi eksikliğine bağlı olarak 

gelişir. Öncelikle hastanın kendini ifade etmesine izin verilir ve bilgi eksiği değerlendirilir. Hastaya 

hastalığı ve uygulanacak cerrahiye ilişkin bilgi verilir. Ameliyat sonrası hastada nazogastrik (NG) tüp 

ve göğüs tüpü olabileceği anlatır. Açık mide ameliyatı öncesi NG tüp takılarak mide içeriğinin 

boşaltılacağı anlatılır. Bu işlem peritoneal boşluğun gastrik sekresyonlarla kontamine olmasını önler.  

Fizyolojik Hazırlık;  

* Hastalar, rutin olarak ameliyat öncesi danışmanlık almalıdır (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Cerrahi enfeksiyonlardan korunmak için antimikrobiyal profilaksi cerrahi kesiden 1 saat 

önce tek doz olarak uygulanmaya başlanmalıdır (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Barsak boşaltımı için preparatların kullanımına gerek yoktur (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Profilaktik olarak düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımı tromboembolitik komplikasyon 

riskini azaltmaktadır (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Cerrahi girişime hazırlama esnasında, yüksek kalorili, proteinden zengin, karbonhidrat 

miktarı düşük, normal yağlı bir diyet önerilir. 

* Anestezi öncesi (≤ 2 saat) berrak sıvıların alınması gastrik rezidüel hacmi arttırmaz ve 

elektif cerrahiden önce önerilir (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Anesteziden 6 saat önce katı gıdaların alınması engellenmelidir (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* İntraoperatif hipotermi önlenmelidir (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı 

Mide cerrahisi sonrası hastada akut ağrı, beden gereksiniminden az beslenme, beslenme 

biçiminde değişiklik (dumping sendromu gelişme riski), kanama, distansiyon gibi tanılar gelişebilir. 

Hastalarda gelişebilecek sorunları önlemek için; 

* Vital bulgular izlenir, AÇT yapılır, bulantı kusma izlenir. 

* Ağrı kontrolü sağlanmalıdır. 

* Ameliyat yerinden akıntı, kanama izlenmelidir. 

* Gastrektomi sonrası abdominal dren kullanılmaması drenle ilişkili komplikasyonu azaltır ve 

hastanede kalış süresini azaltır (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Total gastrektomiden sonra hastada göğüs tüpü varsa, drenaj kontrolü, miktarı, rengi, 

solunum fonksiyonları izlenmelidir. 

* Akciğer sesleri raller açısından dinlenir.  

* Bağırsak sesleri dinlenir. 

* Derin solunum, öksürük egzersizleri yaptırılır. 

* Erken mobilizasyon sağlanır. 

* Hastalar ameliyat sonrası 1.günün sabahında mobilize olmalıdır ve mobilizasyon süresinin 

günlük olarak arttırılması için cesaretlendirilmelidir (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Ameliyat sonrası bulantı ve kusma riski, kullanılan ilaçlar, hastanın geçmiş bulantı kusma 

deneyimi, kullanılan cerrahi tipi ve uygulanan anestezi tipinden etkilenmektedir (Kanıt Düzeyi: 

Güçlü). 

* NG tüpten gelen drenaj miktarı, rengi izlenir. 

* Ağız bakımı ve NG tüp bakımı uygulanır.  
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* Cerrahi girişimden sonra birkaç gün içinde bağırsak hareketleri geri döndüğünde nazogastrik tüp 

çıkarılır. 

* Gastrik cerrahili hastalarda Hızlandırılmış Bakım Protokolüne göre rutin olarak NG 

kullanılmamalıdır (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Midenin büyük bölümü rezeke edildiğinden B12 vitamini düzeyi izlenmelidir 

* İstemine göre intramüsküler B12 vitamini uygulanır. 

* Enteral beslenme sırasında reflü ve pulmoner aspirasyonu önlemek için yatağın başı 30-45° 

yükseltilir. 

* Öğün sıklığına, besinin ısısına, veriliş hızına dikkat edilmelidir. 

* Beslenmeyi değerlendirmek için vücut ağırlığı takibi yapılır. 

* Hasta rahatsızlık duymadan sıvı gıdaları tolere edebildiğinde yavaş yavaş katı gıdalara geçilir.  

* Öğünlerde proteinden zengin, karbonhidrattan fakir, yağlardan normal miktarda beslenilmelidir.  

* Dehidratasyon belirtileri (susama, kuru mukoz membranlar, deri turgoru, taşikardi, idrar 

boşaltımında azalma) izlenir. 

* Total gastrektomi geçiren hastalar ameliyat sonrası 1.günde yiyecek ve içecek almamalıdır, 

onların toleransına göre arttırılması tavsiye edilmektedir (Kanıt Düzeyi: Güçsüz). 

* Ameliyat sonrası 6.günde hastalar belirgin biçimde malnütre ise veya günlük gereksinimlerinin 

%60’ını karşılayamıyorlar ise bireye özgü beslenme desteği yapılmalıdır (Kanıt Düzeyi: Güçlü). 

* Dumping sendromu belirtileri izlenir. 

Dumping sendromu; mide rezeksiyonlarından, Bilrroth 2 ameliyatları ve pilorun 

kesilmesinden sonra mide içeriğinin jejenuma hızla ve kontrolsüz olarak boşalmasıdır. Erken ve geç 

dumping olarak iki çeşidi vardır. Hasta ani başlayan halsizlik, baygınlık, baş dönmesinden yakınır ve 

yatma gereksinimi duyar. 

Dumping sendromunu önlemede; 

* Enteral beslenmede besinlerin dilüe edilebilmesi için verilme hızı yavaşlatılır. 

* Beslenmeden önce ve sonra NG tüp 30 cc miktarda su ile yıkanır. 

* Beslenmeden 1 saat öncesinde veya 1 saat sonrasında sıvı verilmelidir 

* Besinlerle birlikte sıvı almamalıdır 

* Peristaltizmi uyarmaması için besinler oda ısısında uygulanır. 

* Çok soğuk besinler uyarıcı olduğu için verilmemelidir 

* Beslenmeden sonra hasta 1 saat semi fowler pozisyonda (yan tarafa yatırılması önerilir) 

kalmalıdır. 

* Yemeklerden önce ve sonra istirahat etmelidir. 

* Yemekler az az ve sık sık, günde 7-8 öğün halinde yemelidir. 

* Sulu gıdalar öğün başına yarım porsiyondan fazla tüketilmemelidir. 

* Şeker, reçel, pasta gibi yoğun tatlılardan kaçınılmalıdır 

Taburculuk Eğitimi 

* Hasta ve ailesi ilaç tedavisi, beslenme tedavisi (dumping sendromunu önleme) hakkında 

bilgilendirilmelidir.  

* Yara bakımı açısından pansumanların değişim sıklığı ve bakımı öğretilmelidir. 

* Yara enfeksiyon belirtileri (ateş, yara yerinden akıntı, bulantı, kusma) öğretilmelidir.  

* Bu belirtiler ortaya çıktığında hastaneye başvurması gerektiği anlatılır. 

* Hastanın beslenme desteğinin önemi anlatılarak, yemesi gereken besinler, öğün miktarları 

belirlenerek eğitim verilir;   

* Az ve sık yemesi 

* Yemeklerle birlikte sıvı alımından kaçınması 

* Alkol ve kafeinli içeceklerden kaçınması 

* B12 enjeksiyonu yaptırması  
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* Yemekten sonra kısa süre uzanması gerektiği anlatılır.  

* İleri evre kanser hastalarında, hastalığın tekrarlama semptomlarının saptanması ve hastanın 

durumunun klinik olarak daha da kötüleşmeden önce belirlenebilmesi için düzenli izlem gereklidir 

(Grade IV, B).  

* Düzenli izlem semptomların araştırılması, tedavisi, psikososyal destek, erken rekürrensin 

saptanmasını sağlar. Fakat cerrahi sonuçlarını iyileştirdiğine dair sonuçlar yoktur (Grade III, B). 

* İzlem, hastaya özel olmalı ve hastalığın evresine göre uyarlanmalıdır (Grade V, B).  

* PET/BT hastalarda cerrahi sonrası rekürrensi değerlendirmede yararlıdır (Grade 2, D). 

Çalışmaların Kanıt Düzeyleri 

Kanıt Düzeyi 

• I Düzey: En az bir, iyi tasarlanmış, RKÇ’dan ya da RKÇ’larla yapılmış sistematik 

incelemelerden elde edilen kanıtlar 

• II Düzey: RKÇ’dan elde edilen kanıt 

• III. Düzey: Prospektif kohort çalışmaları  

• IV. Düzey: Retrospektif kohort çalışmaları ya da olgu kontrol çalışmaları  

• V. Düzey: Uzman görüşü 

Öneri Düzeyi 

• A: Güçlü kanıt 

• B: Güçlü ya da orta düzey kanıt 

• C: Yetersiz kanıt 

• D: Genellikle önerilmez 

• E: asla önerilmez 

Kanıt Düzeyi 

Güçlü: Daha fazla araştırmanın, tahmini etkiye olan güveni değiştirmesi pek mümkün değildir 

Orta: Daha fazla araştırmanın, etki tahmini üzerindeki güveni üzerinde önemli bir etkisi 

olması muhtemel ve tahminleri değiştirebilir. 

Güçsüz: Daha fazla araştırmanın, etki tahmini üzerindeki güveni önemli ölçüde etkilemesi 

muhtemel ve tahminleri değiştirecek gibi görünüyor. 

Çok Güçsüz: Etkinin tahmini çok belirsizdir. 

Kanıt Düzeyi 

A: yüksek kalitede kanıt 

B: Orta kalitede kanıt 

C: Düşük kalitede kanıt 

D: Çok düşük kalitede kanıt 

E: Kanıt değil  

Öneri Düzeyi 

1: Güçlü öneri 

2: Zayıf öneri 
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AMELİYATHANEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

 

 

 
                                                                     

Ameliyathanelerde hasta ve personel için en üst düzey koruma şartlarının karşılanması gerekmektedir. 

Modüler ameliyathane sistemlerinde en yüksek hijyenik standartlar ve tasarımlar hedef alınmaktadır. 

Modüler ameliyathanenin kurulmasında temel prensip; enfeksiyon oluşumunu minumuma indirecek, 

yüksek standartta bir disiplinin kurulabilmesini sağlamaktır. 

Bunu sağlamak için ameliyathane aşağıdaki bölgelere ayrılmıştır: 

1) Koruyucu Bölge (Protective Zone): Koruyucu bölge hasta, personel ve malzeme girişinin 

yapıldığı, normal hastane hijyeninin uygulandığı ve normal günlük giysilerin giyildiği bölgedir. 

2) Temiz Bölge (Clean Zone):Koruyucu bölgeden temiz bölgeye geçiş bir transfer sistemi ile 

sağlanmalıdır. Ameliyathane bölümünün ana bölgesidir ve bütün hastalar, personeller ve malzemeler 

temiz olmalıdır. 

3) Aseptik Bölge (Aseptic Zone):Bu bölge mümkün olan en yüksek hijyenin sağlanabildiği iç 

bölgedir (ameliyathane odası). Bu bölgedeki tüm personel temizlenmiş ve steril kıyafetlerini giymiş 

olmalıdır. 

4) Kirli Bölge (Disposable Zone): Tüm el aletleri (kullanılmış veya kullanılmamış), patoloji 

örnekleri, solüsyonlar, aspitatör kavanozları ve kullanılmış kirli çarçaflar ameliyathaneden kirli 

koridora aktarılır ve temizleme, sterilize etme veya herhangi bir işlem için gönderilir (3). 

Modüler Ameliyathane Teknik Özellikleri 

 Antibakterial boya ile boyanmalıdır.  

 Kolay temizlik ve hijyen için duvar ve tavandaki birleşme yerleri ve vida başlarının özel dolgu 

malzemesi ile doldurulması, köşelere radyus biçiminin kazandırılması gerekmektedir.   

 Sağlamlık için duvar kaplama paneli kullanılmalıdır.  

 Hijyen açısından üstünlük için ameliyathane zeminin PVC kaplı olması gerekmektedir.  

 Ameliyathane kapıları Hermetik, Semi hermetik otomatik yana kayar olmalıdır.  

 Ameliyathane içerisinde hava akışının sağlanması için laminar flow sistemi olmalıdır.  

 Cerrahi dolap duvara gömme paslanmaz çelik olmalıdır (8).  

Ameliyathane Antibakteriyel  Duvar Boyası 

Antibakterial hijyenik boyanın biyolojik etkisi mikro organizmaların yüzeye konmaları ile başlar ve en 

az 10 yıl sürede küf, bakteri ve mantarların oluşum ve gelişmesini engeller. 

Ameliyathane Duvar Kaplama Panelleri 

 Ameliyathane kaplama panelleri ısıya, darbeye, ağırlığa karşı dayanıklı bir yapıda olmalıdır.  

 Yüksek standartlarda işlevsellik sahibi olmalıdır. 

 Yeni cihazların entegrasyonuna müsait olmalıdır. 

 Hijyen, yangın, ses, X-ışını ve sızdırmazlık özelliği bulunmalıdır.  

 Paslanmaz çelik, cam, impact, baskılı, ısıtıcılı gibi özellikleri olan çeşitleri bulunmaktadır.  

MODÜLER AMELİYATHANELER    

               

Burcu AKGÜN 

 

Acıbadem Sağlık Grubu Ameliyathaneler ve MSÜ 

Koordinatörlüğü Eğitim ve Gelişim Hemşiresi 
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Ameliyathane PVC Yer Döşemesi: PVC zemin kaplamaları, bilinen en hijyenik, en uzun ömürlü 

kaplamalar olmasının yanı sıra kolay temizlenebilir nitelikte olması ve bakımı büyük önem 

taşımaktadır (9). 

Ameliyathane Kapı Sistemleri 

 Tek ve çift kanatlı kayar kapılar bulunmalıdır.  

 X-ışını korumalı, yangın korumalı, ses geçirmez gibi özellikleri olan çeşitleri bulunmaktadır.  

Ameliyathane Tavan Sistemleri 

 Kolay sökülüp takılabilir olmalıdır.  

 Yeni cihazların entegrasyonuna müsait olmalıdır.  

 Çelik plakalardan mamul olmalıdır.  

Ameliyathane Aydınlatma Sistemleri 

LED / RGB tavan aydınlatma armatürleri olmalıdır.  

Ameliyathane Cerrahi El Yıkama Üniteleri: Hijyenik ergonomik cerrahi el yıkama üniteleri 

bulunmalıdır (Scrub Units). 

HVAC ve LAF Üniteleri: Modüler ameliyathanelerde havalandırma konusunda en üst kriterleri 

sağlayacak sistemler sunulmalıdır.  

Ameliyathane Cerrahi Dolapları 

 Paslanmaz çelik olmalıdır.  

 Ankastre olmalıdır. 

 Ses korumalı ve X-ışını korumalı gibi özellikleri olan çeşitleri bulunmaktadır.  

Medikal Montaj 

 Temizliğin kolay yapılabilmesi için elektrik ve gaz soketleri deterjan ve dezenfektanlara 

dayanıklı olarak kapaklı ve korumalı bir şekilde duvarın içine duvarla bir olacak şekilde 

monte edilmelidir.  

 Ameliyathane içine sonradan eklenecek cihazlar için gerekli elektrik soketi bu sayede hazır 

olabilecektir. 

 IT Çözümleri 

Modüler ameliyathane içinde izlenmesi ve kontrol edilmesi gereken tüm parametre ve bilgileri sesli ve 

görüntülü olarak yönetebilmelidir.  

Hemşireliğe Sağladığı Faydalar  

Modüler sisteme sahip ameliyathanelerde ortak görülen özellikler şunlardır; 

•Tüm medikal ekipman ve teknik donanım en üst niteliğe ve güncelliğe sahiptir ve dolayısıyla 

hasta güvenliği açısından endişe uyandıracak hiçbir durum söz konusu değildir, 

 Ameliyathanede hastalara daha kaliteli bakım verilebilmektedir,  

•Ameliyathanede asepsi antisepsi kuralları tam olarak uygulanmakta ve enfeksiyon riski 

oluşturacak hiçbir unsura izin verilmemektedir, 

•Ameliyathane maliyet etkin ve verimli bir şekilde işletilmektedir, 

•Ameliyathanede 7/24 aynı nitelikte ve yüksek standartta hizmet verilmektedir, 

 Tüm ameliyat salonu yönetilebildiği için hastanın özelliği, cerrahi ve anestezi ekibinin isteği 

doğrultusunda ayarlama yapılabilmektedir,  

•Ameliyat yapan cerrahlar gönül rahatlığı içinde, sisteme güvenerek ve de içlerine sinerek 

ameliyatlarını yaparlar. 

•Ameliyathane ekibi uyum içindedir ve işlerini severek ve bunu belli ederek çalışırlar. 
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       “CURRENT APPROACHES IN OPERATİNG ROOM”                            

MODULAR OPERATİNG ROOMS 

 

Burcu AKGÜN 

 

Acıbadem Healthcare Group Operating and CSU Coordinator Training and Development Nurse 

 

The highest level of protection for the patient and the staff is required in the operating room. The 

highest hygienic standards and designs are targeted in modular operating room systems. Basic 

principles in the establishment of modular operating room; to minimize the occurrence of infection 

and to establish a high standard discipline. 

The operating room is divided into the following areas to ensure this: 

1) Protective Zone: The protective zone is the area where the patient, personnel and material access 

are made, normal hospital hygiene is applied and normal daily clothes are worn. 

2) Clean Zone: The transfer of the clean zone from the protective zone must be provided by a transfer 

system. The operating room is the main area of the department and all patients, staff and equipment 

must be clean. 

3) Aseptic Zone: This area is the inner area where the highest possible hygiene can be achieved (room 

in the operating theater). All personnel should be cleaned and dressed in sterile clothes in this area.  

4) Disposable Zone: All surgical instrument (used or unused), pathology specimens, solutions, 

aspirator jars and used dirty skins are transferred from the operating room to the dirty corridor and sent 

for cleaning, sterilization or any other. 

Modular Operating Room Technical Specifications 

• It should be painted with antibacterial paint. 

• It is necessary to fill the corners of the wall and the top with the special filling material of the screw 

heads, to give the radius shape to the corners for easy cleaning and hygiene 

• It should be used with wall covering panel for durability. 

• The operating room floor should be covered with PVC for superior hygiene. 

• The operating room doors should be hermetic, semi hermetic automatic side sliding. 

• There must be a laminar flow system for the flow of air in the operating room. 

• Surgical cupboard should be stainless steel with built-in wall. 

Operating Room Antibacterial Wall Painting  

The biological effect of antibacterial hygienic paint starts with the placement of microorganisms on 

the surface and prevents molds, bacteria and fungi from forming and developing for at least 10 years. 

Operating Room Wall Coating Panels 

• The operating room coating panels must be resistant to heat, impact and weight. 

• Must be functional in high standards. 

• It should be available for integration of new devices. 

• Hygiene, fire, sound, X-ray and sealing must be available. 

• Available in stainless steel, glass, impact, printed, heat resistant. 

Operating Room PVC Flooring 

PVC floor coverings are of the most hygienic, longest-lasting coatings available, as well as being 

easily cleanable and caring. 

Operating Room Door Systems 

• Single and double wing sliding doors must be provided. 

• There are varieties with features such as X-ray protection, fire protection, sound proofing. 

Operating Room Ceiling Systems 

• It must be easily removable and attachable. 



959 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

• It should be available for integration of new devices. 

• Must be made of steel plates. 

Operating Room Lighting Systems 

LED / RGB ceiling lighting fixtures should be available. 

Operating Room Scrub Units 

Hygienic ergonomic scrub units must be found. 

HVAC and LAF Units 

Systems that provide the highest criteria for ventilation in modular operating rooms should be 

presented. 

Operating Room Surgical Cabinets 

• It should be made of stainless steel. 

• It should be built-in. 

• There are variants with features such as sound protection and X-ray protection. 

Medical Assembly 

• The electrical and gas connectors should be mounted on the wall as a cover and protected against the 

detergents and disinfectants for make cleaning easier 

• The electrical socket required for devices to be added to the operating room later on will be available 

on this number. 

IT Solutions 

It should be able to manage all the parameters and information that should be monitored and 

controlled in the modular operating room by audio and video. 

Nursing Benefits 

Common features of operating rooms with modular system are; 

• All medical equipment and technical equipment are of the highest quality and update and there is no 

case to worry about patient safety, 

• More quality care can be given to patients in the operating room, 

• In the operating room, asepsis antisepsis rules are fully applied and no elements are allowed to create 

a risk of infection, 

• Operating theater is cost effective and efficient, 

• 24/7 in the operating room are provided with the same quality and high standard, 

• Because the entire operating room can be managed, the nature of the patient can be adjusted as 

required by the surgical and anesthesia team, 

• Surgical surgeons perform their surgery in peace of mind, relying on the system and sinning to them. 

• The operating room team is in harmony and they work with love and affirmation of their work. 
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Sağlık teknolojisi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "bir sağlık sorununu çözmek ve yaşam 

kalitesini iyileştirmek için geliştirilen cihazlar, ilaçlar, aşılar, prosedürler ve sistemler şeklinde 

organize bilgi ve becerilerin uygulanması" olarak tanımlanmaktadır. 

Uzun asırlar boyunca oldukça doğal ve ucuz teknikler kullanılan sağlık hizmetlerinde, bilim 

ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak, önce basit teknolojili ürünlerin kullanımına başlanmış, 

daha sonra, hem kullanılan teknikler hem de yararlanılan teknolojiler hızlı ve sürekli bir değişim içine 

girerek gelişmiş, çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmıştır. 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde 

(ABD) uzay çalışmalarının yapıldığı Amerikan Ulusal Havacılık Ve Uzay Araştırmaları Merkezi’nde 

(NASA) astronotların sağlıklarıyla ilgili olarak başlatılan mühendis - doktor işbirliği sonucunda 20. 

Yüzyılın ikinci yarısından itibaren sağlık hizmetleri adeta teknolojiye bağımlı hale geldiği 

görülmüştür. 

Günümüzde ise teşhis ve tedavi amaçlı radyodiyagnostik ve radyoterapik cihazlar, bilgisayarlı 

tomografi (CT scanners), manyetikrezonansimaging (MR, NMR, MRI), sintigraf, sonograf, yoğun 

bakım sistemi ve benzerleri gelişmeler sonucunda sağlık kuruluşları karmaşık teknik donatımlı yerler 

haline gelmişlerdir (1). Hibrit ameliyathaneler bunların başında gelmektedir. Ülkemizde ve dünyada 

minimal invaziv cerrahi tekniklerin kullanımının önem kazanmasıyla birlikte komplikasyon gelişme 

olasılığını azalttığı ve aynı anda farklı presedürlerin uygulanmasına olanak sağladığı için hibrit 

ameliyathanelere olan ilgi de artmıştır (2). 

Hibrit ameliyathane; sabit C-Kollar, CT tarayıcılar veya MRI tarayıcıları gibi ileri tıbbi 

görüntüleme cihazlarıyla donatılmış özel bir ameliyathanedir (3). Görüntüleme yöntemlerinin 

rehberliği ve minimal invaziv cerrahi kullanımı; yoğun bakım gereksinimini, hasta iyileşme ve 

hastanede kalış süreleri ile radyasyona maruziyette azalmalara neden olan daha hassas ve daha az 

travmatik müdahaleleri sunar. Hibrit ameliyat odalarını, kalp cerrahları, kardiyologlar, girişimsel 

radyologlar, elektrofizyologlar, nöroradyologlar ve pediyatrik kardiyologlar ile birlikte 

anesteziyologlar ve diğer sağlık ekibi üyeleri interdisipliner olarak kullanmaktadır. Hibrit oda 

planlanırken ekiplerin özel ihtiyaçları dikkatli bir şekilde düşünülmeli ve planlamaya dahil 

edilmelidirler (4). Hibrit prosedürlerde, anestezi uzmanları, cerrahlar, hemşireler, teknisyenler, 

perfüzyonistler, cihaz kullanımı için kalifiye elemanlar yardımcı personeller olmak üzere ekipte 8 ila 

20 kişiye ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur (5).  

 Hibrit ameliyathanelerin teknik özelliklerine bakacak olursak; teknik donanım ve personel 

sayısı göz önünde bulundurularak önerilen büyüklük 70 m2 iken bu alana kontrol odası, teknik oda, 

yıkama ve perioperatif hazırlık odaları eklenmesi ile oda büyüklüğü 150 m2 ye ulaşmaktadır. 

Duvardaki kurşun kalkanı 2-3 mm olacak şekilde yapılanmalı, sisteme bağlı olarak zemin standın 

kapasitesi yaklaşık olarak 650 - 1800 kg ağırlığını taşıyabilecek şekilde planlanmalıdır (6). Tavana 

monteli ekranların, çalışma lambalarının ekipmanlarla çarpışması önlenmelidir. Büyük ekranlar, çeşitli 

boyutlarda birden çok video girişine uyum gösterebilme ve birden fazla ekran gereksinimini azaltma 

kapasitesine sahip olmalıdır (4). Ameliyat masaları hastanın geniş bir aralıkta görüntü alınabilmesine 

izin vermeli ve karbon fiber özellikte olmaldır (7). C- kollu anjiyografi cihazı hasta etrafında hızlı ve 

hassas bir rotasyon yapabilmesi için masayla tam olarak entegre edilmelidir (5).  Hibrit  
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ameliyathaneler her grup için fayda sağlamaktadır. Hastalar için küçük yaralar ve daha az travma daha 

hızlı toparlanma,daha az radyasyona maruz kalma anlamına gelirken, klinisyenler için anında tanı ve 

tedavi ile daha iyi bakım kalitesi ve doğrudan kontrol sayesinde artan emniyet anlamına gelmektedir. 

Hastaneler için ise maliyet açısından fayda sağlamaktadır (8). 

Hibrit ameliyathanelerde, ameliyathane hemşirelerinin rol ve sorumlulukları 

   Hasta güvenliği kültürünün sağlanmasında anahtar role sahip olan hemşireler sağlık 

sisteminde güçlü bir personel sayısına sahip, her alanda aktif olarak çalışan, karmaşık konularda 

soğukkanlı, hızlı karar verebilen, yetenekli, tüm çalışanlar arasında bir sistem içinde köprü görevi 

üstlenen, kritik düşünebilen, zorluklarla baş edebilen, toplum için önem arz eden bir meslek grubudur 

(9).  

Hibrit ameliyathanelerde, kompleks hastalığı olan birçok hastanın optimal tıbbı yönetimi, 

hemşirelerinde içinde yer aldığı uzman bir ekip tarafından sağlanır(2). Hemşireler ve diğer sağlık 

çalışanları ortaya çıkan teknolojilere uygun şekilde cevap vermeleri için gerekli olacak liderlik 

becerileri, hareketliliği, iletişimi ve ilişkileri kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanabilecek uzmanlığa 

sahip olmalıdırlar (10). 

  Hibrit teknolojisi ameliyathane hemşiresinin her zamanki görevlerine ilave olarak yeni 

sorumluluklar getirmektedir. Bunlar ameliyat masası, enstrüman masaları, CT ve C kollu sistemin 

ameliyat salonu içindeki yerleşiminin düzenlenmesi; sisteme hasta tanımlanırken ekipman kurulumuna 

destek verilmesi, ekipmanın sterilizasyonunun devamlılığının sağlanması, yedek steril ekipmanın hazır 

bulundurulması; ameliyat odasındaki düzenin sağlanması, ameliyat salonundaki koordinasyon ve 

kontrolün sağlanmasıdır. Ameliyat hemşiresi bu görevlerini yerine getirirken maksimum 

konsantrasyon ve sıfır hata payı ile çalışmak zorundadır(11). Hastanın hazırlanması, steril olarak 

örtülmesi, ameliyat ekipmanının, CT ve C kollu skopi cihazlarının çalışmasını aksatmaması ameliyat 

hemşiresine ayrı bir sorumluluk yüklemektedir (12).  

Hibrit ameliyathaneler dizaynı, bulundurduğu çeşitli ve özellikli cihazları ile standart ameliyat 

odalarına göre farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle başta ameliyathane hemşiresi olmak üzere tüm 

ameliyathane personeli özel bir eğitimden geçirilmelidir. Bir ameliyathane hemşiresi kendisi ,hasta ve 

diğer personel için güvenlik önlemlerinin alınması,  sterilizasyonun sürekliliğinin sağlanması,  çalışma 

alanının düzenlenmesi gibi sorumluklulara da sahip olmalıdır.  

Hibrit ameliyathanelerde hastalar için alınması gereken güvenlik önlemlere bakılacak olursa; 

Anestezi indüksiyonu sırasında hastanın desteklenmesi 

- Yaralanmayı önlemek ve cerrahi erişim sağlamak için güvenli hasta konumlandırma 

- İşleme başlamadan önce duraklatmak, tüm ekip için bir “zaman aşımı” süreci oluşturulması ve 

aşağıdakilerin onaylanması; 

 Doğru hasta kimliği 

 Doğru taraf, 

 Yapılacak işlemin anlaşılır olması, 

 Hasta onam formunun kontrol edilmesi, 

 Doğru pozisyon verilmesi, 

 Uygun mevcudiyetli x-ışınları 

 Hastanın güvenliğini ve homeostazisi sürdürme, 

 Hastaya uygun pozisyon verme  

− Enfeksiyonu önlemek için uygun cilt hazırlığı başlatılması, 

− İşlem sırasında asepsinin sürdürülmesi, 

− Uygun aralıklarla araç ve keskin malzeme sayımı tamamlanması, 

− Tahmini riske dayalı yangın önleme tedbirlerinin uygulanması, 

− İlgili güvenlik ve enfeksiyon kontrol önlemleri ve ameliyat süresi çerçeveleri de dahil olmak üzere, 

prosedürün dikkatle belgelenmesidir (13). 
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Ameliyat sırası dönemde hemşirelik bakımı, hastanın ağrı ve beden sıcaklığı yönetiminden, hastaya 

uygun pozisyon vermeden, hastayı bilgilendirmeden, hastaya psikolojik destek sağlayarak güvenli 

çevrenin oluşturulmasından sorumludur (14).  

Hibrit ameliyathaneler de cihaz güvenliği, hasta güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken önemli 

unsurlardan biridir. Ameliyat öncesi sabit C kollu anjiografinin, CT ve MR cihazlarının, tüm 

görüntüleme sistemlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek ameliyat sırasında hasta güvenliğini 

tehdit edecek bir hata yaşanmasının önüne geçilir. Hasta cerrahi olarak örtüldüğü zaman steril 

örtülerin C kollu nun haraketini kısıtlayacak kadar 

ameliyat masasından aşağı sarkmamasına dikkat edilmelidir. 

Personel için alınması gereken güvenlik önlemleri bakıldığı zaman ise; her operasyonda alınan 

güvenlik önlemlerine ek olarak radyasyondan koruyucu kurşun önlük, tiroid koruyucu, gözlük ve 

eldiven kullanımı önemlidir.Çalışan sağlık personellerinin kişisel dozimorteleri bulunmalıdır.  

Ameliyathanelerde temel radyasyondan korunma prensiplerinin yerleştirilip, uygulanması, çalışan ve 

hasta güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple personelin hizmet içi eğitimleri, 

uygulamaların denetlenmesi ve skopi kullanan personelin bilinçli ve sertifikalı olması önem arz 

etmektedir(15). 

Ameliyat sırası dönemde hasta gereksinimlerini belirleyerek, hemşirelik süreci çerçevesinde hasta 

hedeflerini ve sonuçlarını düzenleyen risk yönetimini ele almak, hemşirelik bakımını uygulamak, 

sonuçta kaliteli bakıma ve hasta memnuniyetine ulaşmak için bir yol gösterici olabilir(16). 

Ameliyathane Hemşirelerinin Yetkinlik ve Eğitimleri 

Yayla ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmada; Hemşireler, ameliyathane hemşireliğine 

yönelik oryantasyon programı kapsamında; hastanenin örgütsel yapısı, hemşirelerin özlük hakları ve 

sorumlulukları ameliyathane ekibi ve çalışma ilkeleri, ekip içi iletişim ve etik, ameliyata özel cerrahi 

malzemelerin hazırlığı, kullanımı, bakım ve onarımı, enfekte vakalara ilişkin evrensel önlemler, asepsi 

ilke ve yöntemleri, ameliyata girme ve vaka takibi yapma, hastanın cilt hazırlığı, hastayı bilgilendirme 

ve hastaya psikolojik destek sağlamak, ameliyat masası hazırlama konularının yer almasını 

istediklerini belirtmişlerdir. Çalışmadaki bu sonuçlar doğrultusunda; hastanelerin ameliyathanede 

göreve yeni başlayan hemşireler için oryantasyon programları düzenlemesi, ameliyathane 

hemşireliğine ilişkin kurslar ya da seminerlere katılımın desteklenmesi, oryantasyon programı 

oluşturulurken; Cerrahi Hemşireliği Derneği, Ameliyathane Hemşireleri Derneği ve Association of 

Operation Room Nurses (AORN)'un önerileri ile ameliyathane hemşirelerinin görüşlerinin dikkate 

alınması önerilmiştir (17,18).  

Teknolojideki gelişmelerin sağlık sektörü direk veya dolaylı olarak etkilediği de göz önünde 

bulundurularak; Ameliyathane oryantasyon programlarını yaygınlaştırılması ve güncel yaklaşımlar ve 

teknolojilerin de eğitimlerde yerini alması mesleğimizi daha da ileriye başarıyla taşımamızı 

sağlayacaktır.  
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Health technology is defined as "the application of organizational knowledge and skills in the form of 

devices, drugs, vaccines, procedure or systems developed to solve a health problem and improve 

quality of life” by the World Health Organization. Parallel to the developments in science and 

technology, the use of simple technology products has started to be used in health services instead of 

using natural and cheap techniques in last centuries and then the techniques and the technologies 

utilized have been developed, diversified and complicated by rapid and continuous change. 

As a result of the engineer-doctor collaboration for the health of astronauts in space initiated at the US 

National Aeronautics and Astronautical Research Center (NASA) in United States in the 1960s, 

medical services became almost technology-dependent later on the second half of the 20th century. 

Today, as a result of the progress at diagnostic and therapeutic radiodiagnostic and radiotherapeutic 

devices, CT scanners, magnetic resonance imaging (MR, NMR, MRI), scintigraphy, sonography, 

intensive care system and so on, the health institutions have become complex technical equipments 

(1). Hybrid operating theater is at the top of these. As the use of minimally invasive surgical 

techniques which reduces the rate of complications and allows different procedures to be applied at the 

same time, this issue became more important in our country and also in the world and hybrid operating 

theaters had the increasing interest (2). 

Hybrid operating theatre ; is a special room equipped with advanced medical imaging devices such as 

fixed C-Arms, CT scanners or MRI scanners (3). Hybrid operating rooms are used as an 

interdisciplinary approach by cardiac surgeons, cardiologists, interventional radiologists, 

electrophysiologists, neuroradiologists and pediatric cardiologists, as well as anesthesiologists and 

other healthcare team members. The special needs of teams should be carefully considered and 

included during the planning of hybrid rooms. Hybrid procedures have required 8 to 20 staff members, 

including anesthesiologists, surgeons, nurses, technicians, perfusionists, and assistant personnel (5). 

If it is looked at the specifications of hybrid operating theatre; the advised size of the room is 70 m2 

however when the control room, technical room, washing and perioperative preparation rooms are 

added to this area and the room size reaches 150 m2. The lead shield on the wall should be structured 

as 2-3 mm and the floor stand capacity should be planned so that it can carry approximately 650 - 

1800 kg weight depending on which system was used (6). Collision of the equipment with the tandem-

mounted displays and lamps  should be prevented. Large screens must have the capacity to 

accommodate multiple video inputs in various sizes and reduce the requirement for multiple displays 

(4). 

Surgical tables should be specifically carbon-fiber and allow a wide range of images to be taken by the 

patient (7). The C-arm angiography device should be fully integrated with the table so that it can 

perform a rapid and precise rotation around the patient (5). Hybrid operating rooms provide benefits 

for each group. Smaller incisions and less trauma provides faster recovery for patients.  For clinicians 

this kind of theatre organization provides less radiation exposure, faster diagnosis and treatment and it 

is more safe due to better quality of care and direct control. Guidance of imaging modalities during 

minimally invasive surgery; provides more precise and less traumatic interventions, less intensive care 

and hospital stay, and reductions in radiation exposure. At the other hand it is cost-effective for 

hospitals (8). 

Role and responsibilities of operating room nurses in hybrid operating rooms 

Nurses are a group of professions that is very important for society, have a key role in ensuring culture 
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of patient safety. They have to be brave in complex situations, able to make quick decisions, capable, 

bridge all employees within a system and think critically (9). 

Optimal medical management of many patients with complex disease is provided by a specialized 

team including nurses in hybrid operating rooms (2). Nurses and other health professionals should 

have the expertise to use this technology, leadership skills, mobility, communication, and involvement 

in responding to emerging technologies (10). 

Hybrid technology brings operating room nurse new responsibilities in addition to the usual duties. 

These are the arrangement of the operating table, instrument tables, CT and C-arm system in the 

operating room; providing support for equipment installation while identifying the patient to the 

system, ensuring the continuity of sterilization of the equipment, ensuring the order in the operating 

room, and also coordination and control. 

The operating nurse must work with maximum concentration and zero error margin when performing 

these tasks (11). The preparation of the patient, covering him/her sterile, ensuring this the operating 

equipment not to clash  to CT and C-arm scoping devices, are all under the responsibility of operating 

nurse (12). 

Hybrid operating theater design differs according to standard operating rooms with its various and 

specialized devices. For this reason, all the operating room personnel, especially the nurses of the 

operating theater, should have a special education. An operating theater nurse should also have 

responsibilities such as taking security precautions for the patient and other personnel, ensuring 

continuity of sterilization, and arranging of the working area. 

Supporting the patient during anesthesia induction 

      -    Providing patient safety, preventing injury and ensuring surgical access 

- Pause before the process starts, a "timeout" process for the whole team, and approval of the 

following; 

- Accurate patient identity 

- The right side, 

- The easily understandable process, 

-  Checking the patient appointment form, 

-  Proper positioning, 

-  Properly available x-rays 

-  To maintain the safety of the patient and homeostasis, 

-  Initiation of appropriate skin preparation to prevent infection, 

-  Maintenance of sterisation during the process, 

-  Completion of sharp material counting at appropriate intervals, 

-  Implementation of fire prevention measures based on estimated risk, 

-  The procedure is carefully documented, including relevant safety and infection control 

measures and surgical frames (13). 

Nurse is responsible for the establishment of a safe environment by managing the patient's pain and 

body temperature, providing appropriate position, informing and giving psychological support to the 

patient (14). 

Device safety in hybrid operating theater is one of the important factors that should be considered 

in terms of patient safety. C-arm angiography, CT and MR devices are all checked preoperatively to 

ensure that all imaging systems are functioning to avoid an error that threatens patient safety during 

surgery. 

When the patient is surgically covered, sterile sheaths will be used to limit the movement of the C-arm 

care should be taken not to let it hang down from the surgical table. 

Security rules that should be taken for the staff; in addition to the safety precautions taken at each 
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operation, it is important to use radiation protective lead apron, thyroid protecting shield,  goggles and 

gloves. Personal dosimeters also should be available for the staff. 

The application of basic radiation protection principles in operating theaters is very important in terms 

of staff and patient safety. For this reason, it is important that all staff should undergo in-service 

trainings, supervision of applications and certification of scope user personnel(15). Handling risk 

management that regulates patient outcomes within the framework of the nursing process by setting 

patient requirements at the operating time, and implementing nursing care can be a guide to achieve 

high quality care and patient satisfaction (16). 

Training and Competency of Operating Room Nurse 

In a study performed by Yayla and his colleagues; they defended the nurses orientation program for 

operating theater should include the organizational structure of the hospital, the rights and 

responsibilities of the nurses, the operating room team and working principles, the communication and 

ethics within the team, the preparation, use, maintenance and repair of special surgical materials, 

universal precautions about infected cases, sterility principles and methods, preparation of patient's 

skin, informing the patient and providing psychological support to the patient and preparing the 

operation table. According to these results, establishing orientation programs for nurses who are new 

to operating theater, supporting participation in courses or seminars related to the operating room 

nursing, taking the consideration of the recommended views of The Society of Surgical Nursing and 

the Association of Operation Room Nurses (AORN) (17,18). 

Considering that the developments in technology directly or indirectly affect the health sector; 

expanding the operating room orientation programs and taking current approaches and technologies in 

the trainings will enable us to move our profession even further. 
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       YENİ NESİL CERRAHİ ALET TAKİP SİSTEMLERİ 

 

Karin DEMİRCİ UTAŞ 

 

Acıbadem Kozyatağı Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi 

 

Günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde bilişim hizmetleri günlük hayatımızın her alanında 

vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır. Yeni hizmet süreçleri sadece teşhis, tedavi ya da cerrahi 

müdahale gibi tıbbi alanlarda değil, bu alanlara 7 gün 24 saat aralıksız destek veren hastane yönetimi 

ya da tıbbi malzeme tedarik zinciri gibi lojistik destek birimlerinin işleyişlerinde de 

modellenmektedirler. Sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, öncelikle gerekli olan 

malzemelerin istenilen yer ve zamanda istenilen miktarda ve nitelikte hazır bulundurulmasına bağlıdır. 

Aynı zamanda cerrahi aletlerin kullanımı sonrasında eksiksiz ve güvenli bir şekilde merkezi 

sterilizasyon ünitesine (MSÜ) ulaştırılması; burada steril edilerek, tam ve güvenli bir şekilde tekrar 

kullanıma sunulması, hem enfeksiyon kontrolü hem de cerrahi tedavilerin başarısı için çok büyük 

önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde bunu sağlamak amacıyla başta cerrahi alet barkotlama sistemi 

olmak üzere çeşitli yeni sistemler kullanılmaktadır. Ülkemizde ise pek çok merkezde yeni sistemler 

yerine cerrahi alet tanımlama bandı gibi eski sistemler kullanılmaktadır. 

Malzeme Yönetiminin Faydaları; 

 Bölümler arasındaki işbirliğinin artması, 

 Kullanılan malzeme ve aletler için daha düşük maliyetler oluşması,  

 Daha hızlı stok devrinin sağlanması,  

 Malzemelerin sürekliliğinin sağlanması,  

 Malzeme temin süresinin azaltılması,  

 Nakliye giderlerinin azaltılması,  

 Daha az emek sarf edilmesi,  

 Personelin geliştirilmesi ve azaltılması,  

 Malzemelerin miad azaltılması, problemlerinin azaltılması 

 Daha iyi kayıt ve bilgi sağlanması,   

 Daha iyi kalite kontrolünün sağlanması. 

Sağlık hizmeti sunumunun her aşamasında, hasta güvenliğinin sağlanması ve tıbbi hataların 
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önlenmesi, sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer almaktadır. Sağlık kurumlarının kullandıkları 

teçhizatlar arasında, hastalık teşhisinde kullanılan özel medikal cihazlar ile ameliyathane ve küçük 

tıbbi müdahalelerde kullanılan cerrahi aletler (ve de ilk yardım ve pansuman işlemler için kullanılan 

sarf malzemeler) farklı bir öneme sahiptirler. Sağlık hizmetinin kesintisiz olarak verilmesinde, sözü 

geçen medikal cihazların düzenli bakımının yapılması takip edilmesi ne kadar önemli ise büyük ve 

küçük tıbbi müdahalelerde kullanılan cerrahi aletlerin de sterilizasyonu ve takibi aynı önemi haizdir. 

Cerrahi aletlerin gün boyunca hastane içinde kullanım alanlarına transferi, hazırlık ve bakım alanına 

taşınması, sayımı, bakımı ve kontrolü, paketlenmesi, steril edilmesi depolanması ve kullanım 

zamanına dek sterilliğinin korunarak transferinin sağlanması işlemleri, pek çok kaydı zorunlu 

kılmaktadır. Bunların yanında aletlerin hangi zamanda hangi cihazda ve kim tarafından işleme 

alındığının da bilinmesi gerekmektedir. Bu aletlerin korunması, muhafazası, uzun bir kullanım ömrüne 

sahip olması önemlidir. Bu alandaki en önemli sorun her yıl uğranılan kayıplar, yenileme 

masraflarının yüksekliği olduğu belirtilmiştir. Tüm bu süreçler içerisinde cerrahi aletlerin güvenli 

sterilizasyonunun sağlanarak hasta güvenliğine uygun şekilde kullanılması temel amaç olarak ele 

alınmaktadır.  

Neden Cerrahi Alet Takibi? 

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde cerrahi aletlerin kaybolması, cerrahi setler içerisinde çeşitli 

sebeplerle karışıklıklar olması, alet geçmişlerinin düzenli kayıt edilememesi, elle doldurulan form 

kayıtlarının yetersiz, eksik veya yanlış olması ile birlikte kayıtların güvenilirliğinin az oluşu, gibi 

temel sterilizasyon ünitesi sorunları yaşanmaktadır. 

Sterilizasyon süreçlerinin takipleri ve kayıtlarının, cerrahi aletlerin izlenebilirliğinin sağlanması için 

sürece ait tüm verilerin dokümantasyonu önemli ve zorunludur. Aynı zamanda sterilizasyon süreçleri 

içerisinde cerrahi aletlerin kaybolması, ameliyat sonrası hasta güvenliği için alet sayımına gereken 

önemin verilmemesi, set içeriklerinde karışıklıkların yaşanması, elle doldurulan formların yanlış veya 

eksik kayıtlar sebebi ile yetersiz olması, personelin alet tanıma konusundaki deneyimi, aletin kayıp 

olması halinde hastaneye belirli mali yük getirmesi gibi sorunlarla yeni nesil alet takip sisteminin 

önemi anlaşılmaktadır. Kullanılan her cerrahi aletin, kullanım sonrasında sterilizasyon işlemine tabi 

tutulup, bir sonraki kullanım için hazırlanması gerekmektedir. Öte yandan kullanılmasa da, aletler 

önceden tanımlanmış bir müddet boyunca kullanılmadığı takdirde steril olma özelliklerini 

kaybettikleri için, yeni bir sterilizasyona tabi tutulmaları gerekmektedir. Aynı zamanda ameliyat 

sonrası hastada unutulan cerrahi aletlerin acı sonuçları düşünülmeli ve gereken bütün tedbirler 

alınmalıdır.  

Teknolojik gelişmelerle birlikte merkezi sterilizasyon ünitelerinde kayıt sistemi ile ilgili de önemli 

gelişmeler yaşanmaktadır. Her bir basamağın test edildiğine dair süreci incelemek için yapılan fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik kontrollerin etkin sterilizasyon işleminin yapıldığının kanıtı olarak dokümante 

edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ‘’Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları Rehberi Madde 34.2: 

Sterilizasyon ünitesinde her aşamada yapılanlar sürekli ve düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır’’ 
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zorunluğu bulunmaktadır. Bu nedenle merkezi sterilizasyon yönetiminde elektronik kayıt tutma 

sistemleri büyük bir öneme sahiptir. Bu sistemler sterilizasyon işlemlerinde hataların azaltılmasını 

sağlayarak personelin sterilizasyon bilgilerini değerlendirilmesini kolaylaştırmaktadır. Elektronik 

kayıt tutma sistemleri, sterilizasyon işleyişini düzenlediği gibi herhangi bir hukuksal durum karşısında 

savunucu rol oynamaktadırlar.  

Eski sistem manuel cerrahi alet takibinde alet tanılama etiketleri kullanılmaktadır. Çeşitli renk ve 

desenlerde olan etiketler ile aynı sette olan alet etiketlenerek set içi karışıklık önlenmeye 

çalışılmaktadır. Tamamen çalışanların manuel takibinde olan bu süreçte hata ihtimali oldukça 

yüksektir. Aynı zamanda deneyimlere bakıldığında sürekli sterilizasyon süreci nedeniyle etiketler 

hızla yıpranmaktadır. Doğru ve zamanında etiketlerin yenilenmemesi durumda ise ameliyat sırasında 

etiketler hastanın vücut boşluğuna düşüp çok ciddi sorunlara yol açabilmektedir.  

Cerrahi alet takip sistemi, gerek sterilizasyon takibinin sağlanması açısından, gerekse malzeme 

kaybını azaltmasını hedeflediği için maliyet açısından sağlık kurumuna önemli faydalar sağlayacağı 

amaçlanmaktadır. Bugün bir çok sağlık kurumunda, cerrahi aletlerin kaybolması, setlerin içerisinde 

bazı aletlerin eksik olması ve daha önemlisi yapılan cerrahi müdahale esnasında hastanın vücudunda 

aletin unutulması gibi vakalarla maalesef halen karşılaşılmaktadır. Bu sebeple hem bu aletleri, aletlerin 

oluşturduğu setleri ve ilgili envanterleri takip edebilmek, hem de sterilizasyon süreçlerinin düzgün 

işlediğinden emin olabilmek amacıyla “cerrahi alet sterilizasyon takip sistemine" ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Cerrahi alet takip sistemi ile lazer yazıcılar yardımıyla üzerlerine barkod yazılan cerrahi aletlerin 

takibi mümkün kılınmaktadır. Cerrahi aletlerin ilk alımlarından itibaren, cerrahi aletlerden oluşan 

konteynerlerin takibi ve cerrahi setlerin sterilizasyon işlemlerinin her adımı geliştirilen sistem ile takip 

edilebilmektedir. Bu sayede sağlık kurumlarındaki cerrahi aletlerin kaybolmaları engellenmekte, insan 

sağlığı açısından kritik öneme sahip olan ameliyat sırasında hasta vücudu içerisinde unutma gibi 

vakaların önüne geçilmektedir.  

Alet Takip Sistemi İşleyiş 

Kullanılan tüm set ve malzemelerin karekod ile kodlanması, bilgisayara malzeme adları ve set 

içerikleri olarak tanımlanması gibi belirli bir hazırlık döneminde geçirilmelidir. Tüm malzemelerin 

kodlanarak merkezi sterilizasyon ünitesine teslimi ve sterilizasyon işleminden ve malzemelerin kayıt 

işlemlerinden sonra tekrar kullanılması ve bu döngünün setteki değişmeyen sayılarla devam etmesi 

için set tanıları yapılmalıdır. 

Kare kodları tüm cerrahi aletlere işlenmesi işleminden sonra sterilizasyon ünitesi çalışanlarına güvenli 

ve hızlı takip için sistemle ilgili eğitim verilmelidir.  

Ameliyat sonunda set içerisine koyulmak üzere kullanılan cerrahi aletler barkod okuyucu ile 

okutularak sayım işlemi yapılmalıdır. Set içerisinde eksik bir malzeme tespit edilmesi halinde cihaz 

uyarı verir ve eksik olan malzemenin hangi olduğu bilgisi ekranı açılır. Eksik set tamamlanmadan set 

kapatılamaz. Cerrahi aletlerin ameliyathaneden sterilizasyon ünitesine taşınması, ameliyathane kirli 
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alanından sterilizasyon ünitesine direkt inen bir asansörle sağlanır. Getirilen setler yine sisteme 

okutularak içeriği tekrar kontrol edilir ve yıkama işlemlerinden geçer. Yıkama işlemi sonrası tüm 

aletler tekrar tek tek okutularak sayımı ve set dizilimi yapılır. Sete başka bir alet karıştığında sesli 

uyarı ile sistem bu malzemenin hangi sete ait olduğunu bulmaktadır. Karışan setlerin ayrımı çok kısa 

sürede tamamlanarak set kapatılır. Setler tamamlandıktan sonra set tanımlama etiketi alınarak 

konteynır üzerine yerleştirilir. Bilgisayardan çıktısı alınan set içeriği set içine indikatör kartı ile 

birlikte yerleştirilir. Sterilizasyon işlemi yapılacak olan otoklav kare kodla tanımlanmıştır. Kare kodla 

tanımlana otoklav kodu okutulduktan sonra tüm bilgiler sisteme yüklenir. Sterilizasyonu tamamlanan 

set tekrar okutularak depo girişi yapılır. Sterilizasyon işlemleri tamamlanıp malzemenin depo girişi 

yapıldıktan sonra malzeme artık kullanıma hazırdır. 

Cerrahi alet özel yazılım programları ile takip edilerek cerrahi setler oluşturulmakta, set fotoğrafları 

çekilerek sisteme yüklenebilmekte, setlerin kullanım sayı ve sıklığı, hangi hastaya hangi setin 

kullanıldığı ve kayıp ya da tamire gönderilecek ya da kullanım dışı bırakılacak aletleri takip edebilmek 

mümkündür. 

Kare Kod Uygulaması 

Doğrudan işaretleme çeşitli yöntemlerle ürünlere bir barkod ve sembolün doğrudan işaretlenmesi ve 

işaretli barkodları ve sembolleri otomatik olarak tanımlama tekniğinin genel terimidir. Doğrudan 

işaretleme, son derece küçük ve geleneksel işaretleme için alan bulunmayan ve ekranın dayanıklılığı 

gerektiğinde kullanılmaktadır. Cerrahi aletler genellikle küçük ve hassas olup, dekontaminasyon ve 

sterilizasyon işlemi geçirmektedirler. 

Cerrahi aletlerin işaretlenmesi için 4*4 mm ölçülerinde özelliğini yitirmeyen ve paslanma riski 

taşımayan fiber lazer ile işlenerek kare barkod uygulaması yapılabilmektedir.  

Kare kod, en basit anlamıyla orjinal adı Datamatrix olan 2 boyutlu barkodlara verilen Türkçe isimdir. 

Karekod (Datamatrix) tipi barkodlar klasik tek boyutlu (çizgilerden oluşan) barkodlardan farklı olarak 

beyaz ve siyah kare veya dikdörtgenlerden oluşan matris yapıdaki bir barkod türüdür. Kare kod tipi 

barkodların avantajı klasik 1 boyutlu barkodlara nazaran daha çok veriyi içerebilmesidir. Örneğin 

karekod (Datamatrix) olarak adlandırılan barkod tipi 2.335 karakter içerebilir.  

Radyo Frekans ile Tanılama – RFID 

RFID, İngilizce Radio Frequency Identification kelimelerinin baş harflerinin kullanılmasıyla 

oluşturulmuş bir teknik terimdir ve kısaca radyo frekansı tekniği ile tanımlama olarak açıklanabilir. 

RFID teknolojisinde radyo dalgaları ile kişiler ve nesneler otomatik olarak tanımlanabilmektedir.  

RFID tıbbi cihaz ve demirbaş malzemelerin takibine olanak sağlamaktadır. Cihazın kullanım 

esnasında yapılması gereken işlemlerin (örneğin cihazın dezenfekte edilmesi) yapılıp yapılmadığına 

olanak sağlar. RFID sistemi hastane içerisinde bir cihazın gerçek zamanlı olarak nerede olduğunu, 

kullanımda olup olmadığını, kullanıma uygun olup olmadığının görülmesini sağlamaktadır. Cerrahi 

setlere RFID etiketler yerleştirerek cerrahi konteynerleri dolayısıyla o konteynerlere bağlı cerrahi 

aletleri takip etmek mümkündür.  
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Cerrahi Alet Takip Sisteminin Avantajları/Faydaları 

Ameliyat sonrası cerrahi aletin hastada unutulması gibi durumları sistem uyarı ile birlikte ortadan 

kaldırır ve bu sayede hastanın cerrahi bakımından güvenliği sağlanmış olur. Aynı zamanda 

tamponların içinde yerleştirilen elektronik çipler, magnetomekanik ve radyo dalgaları aracılığıyla 

sayım işlemini gerçekleştirmektedir. (FDA tarafından onaylanan ürünler, yabancı cisim unutulmasının 

engellenmesinde etkilidir.  

 Sistem sayesinde cerrahi aletlerin envanteri tutulmuş olur aynı zamanda kayıpların 

olmamasını, kayıp durumunda kısa sürede sorgulanarak çok geçmeden bulunması 

sağlanmaktadır. 

 Alet ve setlerin hangi hastaya, hangi doktor tarafından hangi ameliyat salonunda kullanıldığı 

kayıtlarını tutarak geçmişe dair sorgulama imkânı oluşturmaktadır.   

 Sterilizasyon ünitesinde çalışan personelin aletleri tek tek tanımasına gerek kalmaz ve sayım 

işlemi sistem üzerinden yapıldığından herhangi bir karışıklık olmasına engel olmaktadır.  

 Hastanenin sterilizasyon ünitesine olan güven artmış ve cerrahların bu konudaki endişeleri 

kalmamış olmaktadır.  

 Aletlerin bakımı, takibi, transferi gibi işlemler kolaylaşmış ve standardize olmuştur. 

 Cerrahi aletlerin gün içerisinde nerede kullanıldığı, hangi cihazlarda sterilizasyonu yapıldığı, 

kim tarafından yıkandığı, paketlendiği, setin nerede ve hangi aşamada olduğu, kaç kez steril 

edildiği gibi bilgilere ulaşabiliyor olmasını sağladığı gibi, kayıtların devamlılığını da 

sağlanmaktadır.  

 Bütün malzemelerin eksiksiz teslim alınıp teslim edilmesini sağlayarak çalışanlarında 

görevlerinin tanımlanmasını kolaylaştırılmaktadır.   

 Cerrahi alet kayıpları sebebiyle olabilecek maddi kayıplara ve kişiler hakkındaki idari 

işlemleri engellenmesinde büyük fayda sağlamış olmaktadır.  

 Cerrahi aletlerin verimli kullanımı için tüm süreçlerin izlenmesi ve raporlaması 

kolaylaşmakta, aletlerin envanter ve kayıt takipleri daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmekte, 

cerrahi setlerin miat kontrolleri ve durumları daha kolay izlenebilmektedir. 

 Tamire gönderilen cerrahi aletlerin takibini kolaylaştırmış olur. Tamie giden cerrahi aletin ne 

kadar sürede geri geldiğinin takibi yapılabilmektedir. 

 Tamir maliyetlerinin takip edilebilmektedir. 

 Cerrahi aletlerle ilgili tüm istatistik verilere ulaşılabilmektedir. 

 Enfeksiyon kontrolü konularında sistemin monitorizasyonu ve izlenebilirliği vasıtasıyla 

hemşirelik hizmetleri süreçlerine katkı sağlamaktadır. Ameliyat sonrası herhangi bir üremesi 

olan hasta tespiti durumunda kullanılmış olan tüm cerrahi malzemelerin tespit edilmesini 

sağlamaktadır. Aynı zamanda bu aletlerin üreme gerçekleşen hastanın ameliyatından sonra 

hangi hastalarda kullanıldığının tespit edilmesine olanak sağlamaktadır.  
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 Yazılım programları ve bilişim teknolojilerinin kullanımıyla hemşireler süreç dokümantasyon, 

monitörizasyon ve raporlamalarını daha kısa zamanda ve kolaylıkla yapabilmektedir. İstenilen 

bilgiyi zamanında geri çağırma ve sistem iz sürme kolaylaşmaktadır. 

 Bünyelerinde birden fazla sağlık kurumunu bulunduran zincir sağlık kurumu gruplarının karar 

alıcılarına hizmet verebilmektedir. Grubu oluşturan sağlık kurumlarının birbirleri arasındaki 

etkileşimi, bu kurumların yönetim birimlerinin sağlık kurumlara olan bağlantısı 

desteklenmektedir.  

 Sağlık kurumunda bulunan cerrahi aletlerin, sarf malzemelerin, başka sağlık kurumlarına 

ödünç verilen cerrahi setlerin takibi sağlanmıştır. Cerrahi aletlerin, konteynerlerde, sepetlerde, 

yeşil bezlerde paketleme yöntemi kullanılarak işaretlenmesi ve takip edilmesi mümkün 

olmaktadır. Bu yaklaşım ile tüm cerrahi setler sisteme tanıtıldığından setlerin yönetilmesi daha 

kolay hale gelmektedir.  

Kare barkodlama tekniği genel olarak cerrahi alet kaybının en aza indirildiği, kare barkodlama sistemi 

ile kaybolan cerrahi el aletlerinin hangi safhada kaybolduğu kolaylıkla saptanabilmektedir. Bununla 

beraber cerrahi aletlerin kaç kez steril edildiğinin saptanabilmesi, kalan steril sürelerinin takiplerinin 

yapılabilmesi, arıza süreçlerinin takibi, kullanıldığı ameliyatlar ve kullanan kişilerin sistemden takip 

edilebilmesi cerrahi alet takip sisteminin artıları arasında yer almaktadır.  

Ülkemizde tıbbi hataların önlenmesi konusunda her ne kadar pek çok çalışma yapılıyor olsa da halen 

ameliyatlarda hastada unutulan malzemeler sadece gazete haberi değil gerçekten olmaktadır. Literatür 

taraması yapıldığında cerrahi işlemlerden sonra 1000-10000 vakada bir olguda unutulmuş yabancı 

cisimle karşılaşıldığı bildirimektedir (Yılmaz ve ark 2003).Yine benzer şekilde en sık görülen hata ise, 

ameliyat sonunda malzemelerin ameliyathane personeli tarafından yanlış sayılması fakat doğru olarak 

rapor edilmesi olduğu görülmektedir (Yarıkkaş 2009).   

Süreçlerin kayıt altına alınmasında kullanılan klasik yöntemler hasta güvenliğini tehdit eden pek çok 

hataları meydana getirebilir. Çalışanlar için de kolay olan bu yöntemle hem iş gücü kayıplarının önüne 

geçilebilecek hem de aletleri tanımaları gibi uzun zaman gerektire, tecrübeye dayalı olan bir sisteme 

gerek kalmayacaktır. Her işlemin kayıt altına alınıyor olması ile de malzeme kayıpları ve karışmaları 

gibi en çok yaşanan sorunların da önüne geçilmiş olacaktır. 

 Sağlık kurumlarına kurulan bu sistemin ayrıca şifreli olarak yedeklenmesi de yine proje dahilinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede sağlık kurumuna ait özel bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması 

sağlanmıştır.  

Sağlık kurumlarında en sık rastlanan sorunlar: cerrahi aletlerin kaybolması ve zarar görünmesi, arızaya 

gönderilen aletlerin tespit ve takip edilememesi, steril kalma süresi sona eren cerrahi aletlerin takip 

edilmesinin zor oluşu, kaybolan cerrahi aletlerin sağlık kurumunu ekonomik kayba uğratması şeklinde 

sıralanabilir. Literatür incelendiğinde, Yonca (2014)’nın yaptığı çalışmasında; altı aylık takip 

süresinde bantlama yöntemi ile takip edilen 2432 aletten 6’sının, kare barkodlama yöntemi ile takip 

edilen 2432 aletten ise 1’inin kaybolduğu saptandığı görülmektedir. Kare barkodlama uygulanıp 
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kaybolan aletin kaybolduğu basamağın saptandığı ancak bantlama yöntemi ile takip edilen aletlerin 

kayıp aşamasının tespit edilemedi belirlenmiştir. Belirtilen bu gereksinimlere cevap vermesi, cerrahi 

aletlerin takibini kolaylaştırmak ve verimli şekilde kullanılmalarını sağlamak amacıyla cerrahi alet 

takip sistemi geliştirilmiştir. Benzer şekilde Çolak ve arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmada cerrahi 

alet sayımında 2013 yılında 77 alet,  2014 yılında 84 alet kayıp olduğu tespit edildi. Kare kod 

barkodlama sürecinden sonra ise bölümlerin kayıp malzeme oranında bir önceki yıla göre %80’lik bir 

iyileşme (17 alet kaybı) olduğu görülmüştür.  

Cerrahi aletlerin ve setlerin hangi tarihte, nerede olduğunu ve kim tarafından işleme alındığını kontrol 

ve takip etmek mümkündür. Ayrıca, önerilen yaklaşım ile sterilizasyon sürecinde işlem süreleri 

kısaltılmış, ve cerrahi setlerin son kullanma tarihlerine göre verimli şekilde kullanılması sağlanmıştır. 
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NEW GENERATİON SURGİCAL INSTRUMENT TRACKİNG SYSTEM 

 
Karin DEMİRCİ UTAŞ 

 

Acıbadem Kozyatağı Operating Nurse 

 

Today's fast developing technology, information services are an indispensable element in every field 

of our daily life. The new service processes are modeled not only in medical fields such as diagnosis, 

treatment or surgical intervention but also in the functioning of logistic support units such as hospital 

management or medical supply chain which provide uninterrupted 7/24 support to these areas. The 

disregard of health care services depends on the availability of the necessary materials in the desired 

quantity and quality at the desired time and place. At the same time, after the use of surgical 

instruments, complete and safe delivery to the central sterilization unit (CSU); wherein the sterile 

afford complete and securely brought into use again, and infection control is of utmost importance for 

the success of the surgery as well. In developed countries, various new systems are used, mainly 

surgical instrument barcoding system. In our country, old systems such as surgical instrument 

identification band are used instead of new systems in many centers. 

Benefits of Material Management; 

 Increased cooperation between departments, 

 Lower costs for used materials and tools, 

 Faster inventory transfer, 

 Ensuring the continuity of the materials, 

 Reduction of material supply time, 

 Reduction of transport costs, 

 Less labor, 

 Development and reduction of personnel, 

 Reduction of material shortage, reduction of problems 

 Better registration and information provision, 

 Providing better quality control. 

At every stage of health care delivery, ensuring patient safety and preventing medical errors are among 

the priorities of the health care system.  Among the equipment used by health institutions, special 

medical devices used in the diagnosis of diseases and surgical instruments used in the operating 

theater and small medical interventions (as well as consumables used for first aid and dressing) have a 

different prescription. The transfer of the surgical instruments to the in-hospital use areas during the 

day, transporting to the field of preparation and maintenance, counting, maintenance and control, 

packing, sterilization storage. In addition to these, it is also necessary to know at what time and in 

what device and by whom the tools are processed. It is important that these devices have a long 

lifetime and protection. The most important problem in this area is that the losses incurred each year 

are high in renewal costs. In all these processes, safe sterilization of the surgical instruments is used 

and it is considered as the main purpose to be used in accordance with patient safety.  

Why Surgical Instrument Tracking? 

There are basic sterilization unit problems in Central Sterilization Unit, such as loss of surgical 

instruments, various confusion in surgical kits, failure to regularly record device histories, insufficient, 

incomplete or incorrectly filled manual form records, and low reliability of records. 

Documentation of all data relating to the process is essential and necessary to ensure traceability of the 

sterilization processes and the traceability of surgical instruments. At the same time, loss of surgical 

instruments in the sterilization process, lack of the necessary precautions for device counting for 
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postoperative patient safety, confusion in set contents, inadequacy due to incorrect or incomplete 

registrations of hand filled forms, experience of personnel on tool recognition. Every surgical 

instrument used must be sterilized after use and prepared for the next use. On the other hand, even if 

not used, they have to undergo a new sterilization as they have lost their ability to sterilize if they have 

not been used for a pre-defined period of tiime. At the same time, the painful results of surgical 

instruments forgotten in the patient postoperative period should be considered and all necessary 

precautions should be taken.  

Along with technological developments, important developments are also taking place in the recording 

system in central sterilization units. The physical, chemical and biological controls to examine the 

process of testing each step must be documented as proof of the effective sterilization process. In 

addition, the Ministry of Health Service Quality Standards Guide Article 34.2: There is a requirement 

that the sterilization unit should be registered regularly at all stages. For this reason, electronic record 

keeping systems in central sterilization management have a major precaution. These systems make it 

easier for staff to evaluate sterilization information by reducing mistakes in sterilization processes. 

Electronic record keeping systems play a role in advocating any legal situation as well as organizing 

the sterilization process. 

Older system manual surgical instruments are followed by instrument identification tags. Labels with 

different colors and designs are labeled with the same set, so that no intricate confusion is being 

avoided. In this process, which is completely manual follow-up of employees, the probability of error 

is quite high. At the same time, looking at the experience, the labels are rapidly worn out due to the 

continuous sterilization process. If correct and timely labels are not renewed, the labels can fall into 

the patient's body cavity during surgery and cause very serious problems. 

The surgical instrumentation system is intended to provide significant benefits to the healthcare 

organization in terms of cost in terms of providing sterilization follow-up, as it aims to reduce material 

loss. Unfortunately, many medical institutions today are still experiencing the loss of surgical 

instruments, the lack of equipment in sets, and more importantly, the forgetfulness of the device in the 

patient's body during surgical intervention. For this reason, a "surgical instrument sterilization 

monitoring system" is needed in order to be able to follow both these instruments, sets of instruments 

and related inventories, and to ensure that sterilization processes are working properly. 

Surgical instrument tracking system and laser printers make it possible to follow surgical 

instrumentsvwith barcods. Since the first purchase of surgical instruments, each step of the 

sterilization process of the surgical kit and the follow-up of containers made of surgical instruments 

can be followed with the developed system. In this respect, the disappearance of the surgical 

instruments in the health institutions is prevented and cases like forgetting in the patient body are 

prevented during the operation which has critical prescription for human health.  

Instrument Tracking System Operation 

The coding of all sets and materials used should be carried out in a certain preparation period, such as 

the computer name and set contents. All the materials must be coded and handed over to the central 

sterilization unit and used again after sterilization and recording of the materials, and to continue with 

the unchanging numbers on this return set. Once the square codes have been processed with all 

surgical instruments, the sterilization unit personnel should be trained in the system for safe and rapid 

follow-up.  

At the end of the operation, the surgical instruments used to be placed in the set should be counted 

with a barcode reader. If a missing material is detected in the set, the device will give a warning and 

the information screen will appear. The set can not be closed before the missing set is completed. The 

transport of surgical instruments from the operating room to the sterilization unit is achieved by a 

direct descent from the operating room dirty area to the sterilization unit. The loaded sets are read 

again in the system and the content is checked again and passed through the washing process. After 



977 

 

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi 

the washing process, all instruments are read one by one and the counting and set sequence is done. 

The system finds out which set this material belongs to when the set is mixed with another instrument. 

The distinction between the mixing sets is completed in a very short time and the set is closed. After 

the sets are completed, the set identification tag is taken and placed on the container. The content of 

the set which is output from the computer is placed in the set together with the indicator card. The 

autoclave frame code to be sterilized is defined by the code. Once the autoclave code has been read by 

the square code, all information is loaded into the system. Sterilization is done by re-reading the 

completed set. After the sterilization process is completed and the warehouse entry of the material is 

done, the material is ready for use.Surgical instruments can be followed up with special software 

programs and surgical sets can be created and set photographs can be downloaded to the system and it 

is possible to follow the number and frequency of use of the sets, which set is used for which patient 

and the instruments to be lost or tamed. 

Application of Data Code 

Direct marking is the generic term of a barcode and symbol directly marking products with various 

methods, and automatically identifying marked barcodes and symbols. Direct marking is used when 

there is no area for extremely small and traditional marking and when the durability of the display is 

required. Surgical instruments are generally small and sensitive and have decontamination and 

sterilization procedures. 

For the marking of surgical instruments, square barcode application can be done by processing with 

fiber laser which does not lose its characteristic in 4 * 4 mm and carries no risk of rusting.  

Datamatrix is the name given to 2D barcodes. Datamatrix-type barcodes are a type of barcode in a 

matrix structure consisting of white and black squares or rectangles, unlike conventional one-

dimensional barcodes. The advantage of 2D barcodes is that they can contain more data than 

conventional one-dimensional barcodes. For example, the barcode type called the data matrix may 

contain up to 2,335 characters.  

Radio Frequency Identification – RFID 

RFID is a technical term created by using the initials of the words Radio Frequency Identification in 

English and can be described as a brief description of the radio frequency technique. Radio waves in 

RFID technology can automatically identify persons and objects. 

RFID allows the follow-up of medical devices and stock metarial. It allows the device to perform the 

necessary operations (eg disinfection of the device) during use. The RFID system allows a device in 

the hospital to see where it is in real time, whether it is in use, whether it is suitable for use. It is 

possible to follow surgical instruments connected to these containers by placing RFID tags in surgical  

Advantages / Benefits of Surgical Instrument Tracking System  

Post-operative surgical instruments which forgetting in the patient are removed with the system 

warning, and the patient is safe from surgery. At the same time, electronic chips installed in the 

bumpers perform counting through magnetomechanics and radio waves. (Products approved by the 

FDA are effective in preventing foreign body loss. 

 With the help of the system, the inventory of the surgical instruments is kept and at the same time, it 

is ensured that there are no losses and they are questioned shortly in case of loss. 

 It keeps records of which instruments and sets were used by which doctors and in which operating 

room, and gives the possibility of questioning the past.  

 The staff working in the sterilization unit do not need to define the instruments individually, and it 

prevents any confusion as the counting process is done through the system.  

 The patient's confidence in the sterilization unit has increased and the surgeons have no worries in 

this regard.  

 Operations such as maintenance, follow-up and transfer of instruments are made easy and 

standardized.  
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 It provides the continuity of the records as well as providing the information such as where the 

surgical instruments are used during the day, sterilization of the devices, who washed, packed, where 

and in what stage, how many times sterilized.  

 Facilitates the identification of tasks in employees by ensuring that all materials are delivered and 

handled completely. 

 It is of great benefit to prevent the financial losses and the administrative procedures of the persons 

due to the loss of surgical instruments.  

 Monitoring and reporting of all processes for the efficient use of surgical instruments is facilitated, 

inventory and recording follow-up of instruments can be carried out in a healthier manner, and mast 

controls and conditions of surgical instruments can be monitored more easily. 

 Repair facilitates follow-up of submitted surgical instruments. It is possible to follow up how long 

the returning surgical instrument is. 

 Repair costs can be monitored. 

 All statistical data on surgical instruments are available. 

 It contributes to nursing services processes through monitoring and traceability of the system in the 

context of infection control. It provides the detection of all used surgical materials in the event of a 

patient with any post-operative recurrence. At the same time, these devices allow the detection of 

which patients have been used after the operation of the reproductive patient. 

 With the use of software programs and information technologies, nurses can process documentation, 

monitor and report more easily and quickly. It is easy to recall the requested information in time and 

to trace the system. 

 It can serve the decision makers of chain healthcare organizations that have more than one health 

institution in their structure. The interaction of the health institutions constituting the group and the 

connection of the management units of these institutions to the health institutions are supported.  

 Surgical equipment, consumables, and surgical equipment lent to other healthcare facilities in the 

health institution are followed. It is possible to mark and follow surgical instruments in containers, 

baskets, textile drape by using packaging method. With this approach, it becomes easier to manage 

sets because all surgical sets are introduced to the system.  

Data matrix technique is generally minimize the loss of surgical instruments, the lost frame coding 

systems with surgical handpiece is lost at any level can be easily determined. However, being able to 

determine how many times the surgical instruments have been sterilized, the ability to follow-up the 

remaining sterile periods, follow-up of the malfunction processes, the surgeries used, and the ability of 

the users to follow the system are among the enhancements of the surgical instrument monitoring 

system. Although many studies have been done on the prevention of medical errors in our country, the 

materials that are still forgotten in the patients during surgery are not only newspaper news. Literature 

scan shows that there is a missing foreign body in 1000-10000 cases after surgery (Yilmaz et al. 

2003). The most common mistake is that the material is wrongly counted by operating room personnel 

at the end of the operation but it is reported correctly (Yarıkkaş 2009). 

Conventional methods for registering processes can lead to many mistakes that threaten patient safety. 

With this method, which is easy for the employees, it will not be necessary to have a system that is 

based on long-term experiential as well as to prevent the loss of work power and to recognize the 

tools. The fact that every process is recorded makes it possible to avoid the most common problems 

such as material losses and confusion. This system, which was established in health institutions, was 

also backed up in encrypted form. In this way, it is ensured that the private information of the health 

institution is stored safely. The most common problems in health institutions are: loss of surgical 

instruments and loss of appearance, failure to follow and detect the instruments sent to failure, 

difficulty in following surgical instruments after sterilization, and loss of surgical instruments due to 
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economic loss. When the literature is examined, in Yonca (2014) study; six-month follow-up period of 

2432 instruments followed with the banding method and 6 of it lost but with the data matrix method, 

only 1 of the 2432 instrument was lost. Similarly, Çolak Colak et al (2016) found that in the study of 

surgical instruments tracking, there were 77 instruments lost in 2013 and 84 instruments lost in 2014. 

After the square code barcoding process, it was seen that the parts had an 80% improvement (17 tool 

losses) of the lost material compared to the previous year.It is possible to control and monitor the date 

and place of the surgical instruments and sets, and by whom it is processed. In addition, with the 

proposed approach, the sterilization process has been shortened and the use of surgical sets according 

to expiration dates has been ensured.  
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Değişimin hızı ve kapsamı her zamankinden fazla, adeta 21. Yüzyılın yadsınamaz bir gerçeği… 

Başımızı döndüren bir yolculukta gibiyiz. Bir yandan savaşlar, krizler, felaketler, doğal afetler ve 

iklim değişikliği sonuçları yaşanırken diğer yandan bilim ve teknoloji hayatımızı iyileştirmek üzere 

karşımıza sürekli yenilikler, fırsatlar çıkarıyor. Bilişim, bilgi teknolojileri, yazılım teknolojileri, 

görüntüleme teknik ve teknolojileri, mimari ve mühendislik tekniklerindeki gelişmeler, biyomedikal 

mühendisliği ve tıbbi cihazlardaki gelişmeler ameliyathane ve merkezi sterilizasyon ünitelerinin teknik 

alt yapı ve mimarisinde sürekli bir değişim, gelişim ve yenilenmeyi de beraberinde getiriyor. 

Cerrahi girişimler hastaların iyileşme sürecinde önemli bir yer tutan ve yaygın kullanılan tedavi 

seçeneklerindendir. Son yıllarda görülen teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler cerrahi alanına önemli 

katkılar sağlamıştır. İnsan yaşamında tıbbın ilerlemesi yaşam süresi üzerinde olumlu etkilerinin olması 

sebebi ile hızlı gelişen teknolojinin bu alanda daha fazla önem kazanmasına yol açmıştır. Giderek 

yaşlanan ve artan nüfusun cerrahiye duyduğu ihtiyaç gün geçtikçe artmakta ve bazı riskleri de 

beraberinde getirmektedir. Sağlık hizmeti almak üzere hastaneye başvuran hastalar, sunulan hizmetten 

maksimum faydayı sağlamak isterken aynı zamanda hastanede hesapta olmayan riskler ile karşılaşmak 

istemezler. Ameliyathaneler hasta bağımlılığının en üst düzeyde olduğu her türlü kararın hızlı ve 

doğru bir şekilde alınması gereken yaşamsal öneme sahip yerlerdir. Amerikan Hemşireler Birliği 

(American Nurses Association-ANA), ameliyathane hemşireliğini; operasyon ya da invaziv girişim 

nedeniyle potansiyel olarak koruyucu refleksleri ya da kendine bakım yetisi tehlikeye giren hastaların 

gereksinimlerini karşılamak üzere hemşirelik sürecini kullanarak bakımı belirleyen, koordine eden ve 

gerçekleştiren profesyonel hemşire olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle ameliyathane hemşirelerinin 

alanlarında yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olmalarının yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmeleri 

yakından takip etmeleri ve teknolojik gelişmelere uyum sağlama yolunda ilerleme kaydetmeleri 

gerekir.  

Son yıllarda dünyada yaşanan teknolojik gelişmelerin en fazla değişim ve yenilik getirdiği alanın tıbbi 

teknolojiler olduğu doğru bir tespittir. Tıbbi teknolojiler sayesinde bugünün ameliyathane ve MSÜ’de 

ciddi değişim ve gelişim yaşanmakta nerdeyse bu iki ünite adeta teknoloji üstü konumuna gelmektedir 

(1). 

  Günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde bilişim hizmetleri günlük hayatımızın her alanında 

vazgeçilmez bir unsur olarak yer almaktadır (2). Yeni hizmet süreçleri sadece teşhis, tedavi ya da 

cerrahi müdahale gibi tıbbi alanlarda değil, bu alanlara 7 gün 24 saat aralıksız destek veren hastane 

yönetimi ya da tıbbi malzeme tedarik zinciri gibi lojistik destek birimlerinin işleyişlerinde de 

modellenmektedirler. Sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi, öncelikle gerekli olan 

malzemelerin istenilen yer ve zamanda istenilen miktarda ve nitelikte hazır bulundurulmasına bağlıdır. 

Aynı zamanda cerrahi aletlerin kullanımı sonrasında eksiksiz ve güvenli bir şekilde merkezi 

sterilizasyon ünitesine (MSÜ) ulaştırılması; burada steril edilerek, tam ve güvenli bir şekilde tekrar 

kullanıma sunulması, hem enfeksiyon kontrolü hem de cerrahi tedavilerin başarısı için çok büyük 

önem taşımaktadır (2,3,4).   
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Ameliyathane hemşireleri günlük ameliyat programı kapsamında görev alacakları ameliyatlar için 

hastaya özel gerekli her türlü ekipman, cihaz, set, alet ve sarf malzemelerin hazırlığını yapmakla 

sorumludurlar. Bu nedenle ameliyat olacak hastaların hazırlığı ve ameliyathane hazırlığında 

hemşireler önemli bir role sahiptir. Günümüz cerrahi girişimlerde, anestezi tekniklerinde ve ameliyat 

sonrası bakımdaki gelişmeler sonucunda cerrahi rutin uygulanan bir prosedür olmuştur. Günümüz 

sağlık bakımında “hasta güvenliği terimi önemli kavramlardan biridir. Hasta güvenliği cerrahi ekip 

için çok uzun süreden beri “ Primum Non nocere” veya önce zarar verme temel önceliklerden biridir 

ve cerrahi sürecin temel ilkesi olarak kabul edilmektedir. Ameliyathaneler diğer sağlık bakım 

alanlarından daha karmaşık ve farklı ortamlardır. Ameliyathane hemşireleri sadece temel hemşirelik 

uygulamalarını değil aynı zamanda cerrahi hastasının gereksinimine yönelik ameliyat öncesi salon 

hazırlığı, doğru pozisyonun verilmesi, ameliyat için gerekli ekipman, alet ve sarfların hazırlanması, 

doğru taraf cerrahisi ve time-out gibi hasta güvenliği uygulamalarının yürütülmesinde de sorumludur. 

Hasta bakımında kalite ve güvenliğin sağlanması öncelikli konulardır. Ameliyat hastasına bakım veren 

hemşireler kaliteli bakım verme ve hasta güvenliğini sağlamakla sorumludur. Ameliyatlar için gerekli 

tüm hazırlıkların önceden planlanarak yapılması, cerrahi girişimin etkinliğini artıran en önemli 

unsurlardandır. Belirli bir organizasyon ve tanımlı sistem ve politikalar dahilinde yapılmayan işlemler 

ameliyat sırasında gecikmelere, anestezi süresinin uzamasına, kardiyak, solunum, nörolojik sistemlerin 

olumsuz etkilenmesine neden olur. Gecikmelerden kaynaklanacak komplikasyonları önlemek için 

ameliyat öncesi hastaya özel gerekli tüm hazırlıklar eksiksiz yapılmalıdır (5, 6, 7, 8, 9). 

Günlük ameliyat programları ve listelere göre ameliyatlar için gerekli olan hazırlıkların (cerrahi setler, 

aletler, drapeler, anestezi malzeme ve ilaçları, diğer sarf malzeme ve tamponlar) ameliyat salonuna 

ameliyat başlamadan önce ulaştırılması ve kontrolünün yapılması gerekir. Bu hazırlıklar, transfer ve 

kontrol işlemlerinde kurumların kendi imkanları dahilinde, alt yapısı ve teknolojik imkanları 

kapsamında bu süreçleri manuel olarak, bilgisayar destekli yazılım programları   HIS sistemleri ile 

malzeme yönetimi veya yeni nesil case-card ameliyat hazırlık ekipman ve sistemleri  ile 

yürütülmektedir.  

Case Card Ameliyat  Hazırlık Ekipmanları 

Ameliyatlar ve hasta bazında önceden tanımlanmış olan cerrahi setleri, sarf malzeme ve anestezi sarf 

malzemelerini ameliyattan önce ameliyathane deposu ya da market-place (ameliyathane tedarik 

alanı/ameliyatlar için gerekli tüm malzemelerin bulunduğu alan) çalışanları tarafından hazırlanarak 

ameliyathaneye gönderilmesini sağlayan kapalı, kilitli, raf ve sepet kısımlarımı olan tekerlekli özel 

dolaplara case card (ameliyat hazırlık dolapları) denir. Yurt dışında bazı hastanelerde kullanılan bu 

ekipman ülkemizde ilk defa Acıbadem Sağlık Grubunda kullanılmaya başlanmıştır. Kirli ve temiz 

döngülerde iki ayrı case-card kullanılmaktadır.  

Kirli case-card, ameliyat bitiminde kullanılmış cerrahi set, sarf malzeme ve anestezi sarflarının 

çalışanlar ve çevre için güvenli bir şekilde MSÜ Kirli Kabul Bölümü’ ne iletilmesini sağlayan 

ekipmanlardır. Temiz case cardlar için özel kılıflar bulunmaktadır. Bu kılıflar her bir case cardın 

üzerine geçirilen, iki tarafında hangi ameliyat için hazırlandığını gösteren ekran çıktısının 

koyulabileceği cep olan, bir tarafında açılıp kullanılmasını sağlayan fermuarları ve güvenlik kilidi 

takma kısımları olan pvc örtülerdir. Case-card kilidi ise case cardın güvenliğinin sağlanması için 

case card üzerine takılan, kırıldıktan sonra tekrar kullanılamayan o ekipmanın açılıp açılmadığını 

gösteren plastik kilitlerdir. Bu ekipmanların gün sonunda temizliğinin sağlanması için yıkanması 

gerekir bunun için özel card washer cihazları vardır. Bu cihazlar sadece case card yıkamak için 

kullanılan  (90 derece min. 1 max. 5 dk ) dezenfektör cihazlardır. Doksan derecede beş dakika 

maruziyetle termal dezenfeksiyon sağlar. Temizlik için alkali ve nötralizer solüsyonları kullanılır. 

Ortalama yıkama süresi 60 dakikadır. 

Case Card Kullanım Amacı 

Hastaya özel ameliyat öncesi dönemde kullanılacak olan her şeyin önceden hazırlanarak hasta 
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güvenliği, kalite, zaman, kaynak ve malzeme yönetim süreçlerine katkı sağlamak amacı ile kullanılır.  

Hastanelerdeki malzeme yönetimi, mevcut kaynakların hastalar yararına  optimum kullanımı eksiklik 

yada hata durumunda yaratılan sonuçların en aza indirilmesini sağlamak üzere tasarlanmalı bunun 

için sistem geliştirilmeli ve teknolojiden de yararlanılmalıdır. Günümüzde sağlık kurumları hizmet 

sunumunu etkin ve tek merkezden uygulama yoluna gitmektedirler. Hizmet sunumunda sistemli bir 

şekilde zamanında etkin ve verimli kullanılması işletme başarısını direk etkilemektedir. Geliştirilen 

bu sistem ve teknolojiler aynı zamanda planlanan işlemin planlandığı zamanda gerçekleştirilmesine 

kaynağın doğru hastaya, doğru yerde ve etkin olarak kullanılmasına da katkı sağlar. Bu nedenle 

geliştirilen sistemlerin yazılı talimat ve prosedürlerinin olması, teknolojinin güvenli kullanımı için 

çalışanların eğitim ve yetkinliklerinin artırılması önemlidir (10, 11, 12, 13).   

Kullanım ve uygulama  

Acıbadem Sağlık Grubunda (ASG)  Hastane Bilgi Sistemi olarak Cerebral Plus kullanılmakta olup bu 

sistemde ameliyat modülü bulunmaktadır. Bu modül de hastaların ameliyathaneye ait tüm süreçleri 

takip edilmekte ve yönetilmektedir. Ameliyat kılavuz ekranı üzerinden  talebi yapılan ameliyat cerrahi 

set, sarf malzeme ve anestezi sarf paketlerinin ve ameliyat tanımlayıcı sayfanın çıktısı alınarak market 

place çalışanları tarafından ilgili hastaya özel hazırlık yapılarak ameliyat saatinden önce 

ameliyathaneye gönderilir. Ameliyathaneye transfer edilen case card’ın hasta, salon, hekim, saat ve 

malzeme içerik listesi ilgili ameliyata girecek olan scrup ve sirküle hemşire ve anestezi teknikeri 

tarafından kontrolü yapılır.  

* Sarf malzeme ve anestezi malzemeleri, cerrahi set paketleri hazırlanarak aynı case cardda sepetlere 

ve raflara yerleştirilir. 

* Case card hazırlanırken her üç paketin aynı vakaya ait olmasına dikkat edilir. 

* Case carda yerleştirilen her bir ürünün kullanıcıya ulaşana kadar güvenliğinin sağlanması için uygun 

yerleştirme yapılır. Büyük hacimli ürünler sepetlere sıkıştırılmaz. Ürünlerin yerleşimi kullanıcının 

kolay ulaşabileceği ve malzemelerin zarar görmesini engelleyecek şekilde olmalıdır. 

* Cerrahi set ve drapeler büyük case cardlar da raflara koyulur. Cerrahi setler her zaman set ismi 

görülecek şekilde rafa koyulur. Aynı case carda sığmayan aynı ameliyata ait cerrahi setler ve 

malzemeler için ikinci bir case card hazırlanır. Her iki case card için de ameliyat tanımlayıcı sayfa 

case card üzerine yerleştirilir. Case card dışında herhangi bir yöntemle ameliyathaneye transfer 

edilmez. 

*  Her üç paketi hazırlanmış ve yerleştirilmiş olan case cardlar "Market place İşleyiş Prosedürü" ne 

uygun olarak kapatılır ve kilitleri takılır. 

*  Case card tanımlayıcı çıktısı kılıf üzerindeki cebe yerleştirilir. Bunun dışında tanımlayıcı etiket vb. 

kabul edilmez. 

* Ertesi gün kullanılacak case cardlar bir gün önce saat 17:00-18:00 arasında aynı gün kullanılacak 

case cardlar ameliyat saatinden en geç bir saat önce ameliyathane reserve alanına transfer edilir. 

Reserve alana bırakılan case cardlar ameliyathane sorumlusu/hemşiresine seansal bazda ameliyat 

raporu çıktısına imza karşılığı teslim edilir. 

*  Ameliyattan önce ameliyat salonuna alınan case cardın ameliyathane hemşiresi/anestezi teknisyeni 

tarafından sistemden doğrulaması yapılır. 

*  Ameliyat salonuna alınan case card üzerine cerrahi set, malzeme vs. koyulmaz. Case card güvenli 

bir bölgede tutulur. Ameliyat salonunda herhangi bir solüsyonla ıslanıp kirlenmemesine dikkat edilir. 

* Kullanılmış olan case cardlar ameliyat bitiminde ameliyathane hemşiresi tarafından MSÜ’ye teslim 

edilir. 

* Ameliyat bitiminde iade edilen case card içerisinde kullanılmayan cerrahi set/alet,  cerrahi sarf  ve 

anestezi sarf paketleri birlikte getirilir. Eksik case card  teslim alınmaz. 

* Kan, vücut sıvıları vs. ile kontamine olan case card kılıfı ameliyat salonunda çıkarılır, kirli kabul 

bölümüne teslim edilir. 
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* Ameliyathane hemşiresi tarafından kirli alet ve malzemeler set bazında ayrıştırılarak kirli alet 

konteynırına koyulur, kapakları kapatılır. Açıkta kirli alet case carda bırakılmaz. 

* Kirli case cardta cerrahi set ve aletlerle anestezi  malzemeleri birlikte indirilir. Her hasta için ayrı 

kirli case card kullanılır. Açılmış fakat hastaya kullanılmamış her malzeme kirli kabul edilir, kirli case 

cardla MSÜ ye teslim edilir. 

* Kirli case card kapaklarının tam olarak kapanıp kapanmadığı kontrol edilir. 

 Kirli case card ameliyathaneden kırmızı işaretli kirli asansörle MSÜ Kirli Kabul Bölümü’ne indirilir. 

Temiz set / malzeme taşınan temiz case card mavi işaretli asansörle market-palce alanına indirilir.  

* Kirli case card her kullanımda card washerda yıkanarak dezenfekte edilir. MSÜ tarafından 

ameliyathaneye gönderilir. 

 * Hastanenin acil vaka profili dikkate alınarak acil vaka case cardları önceden hazırlanır ve reserve 

alanda bulundurulur. Acil case cardların kullanılması durumunda takibi, yenisinin hazırlatılması ve 

bilgilendirmeler ameliyathane hemşiresi ve anestezi teknikeri sorumluluğundadır. Reserve alana 

bırakılan tüm case cardların güvenliğinden ameliyathane sorumludur. 

* Reserve alanda kilidi açılmamış tüm case cardlardaki malzemelerin/ setlerin stok miad kontrolü her 

kullanımda ve ayda bir kez market-palce çalışanları tarafından yapılır. Case card içerisinde en yakın 

miadlı ürün  “Stok ve Miad Kontrol Formu “ na kaydedilerek case card üzerine asılır. Ameliyathane 

dışındaki alanlar örneğin; Kardiyovasküler Yoğun Bakım ve Anestezi birimindeki acil case cardların 

stok ve miad kontrolünden ilgili birimler sorumludur. 

* Ameliyat salonunda case card içerisine herhangi bir yabancı madde / malzeme koyulmaz. Kesici 

delici malzemeler ameliyat salonlarında bulunan sharp-box larda toplanır (14,15) 

Hasta, Hemşirelik Hizmetleri ve İşletmeye Sağladığı Katkılar 

İyi kurgulan sistemler ve teknolojik alt yapı ile donatılmış ameliyathaneler ve merkezi sterilizasyon 

üniteleri bölüm çalışanları için ergonomik, konforlu ve güvenli çalışma alanları sağlamaktadır. 

Teknolojik alt yapı, güvenli cihaz ve ekipman kullanımı, sistemli bir kalite yaklaşım politikası ile 

çalışanların bu ünitelerde karşılaşması muhtemel olası risklerin minimum seviyeye indirilmesine katkı 

sağlar. Teknoloji kullanımında sistemin doğru ve etkin işletimi hemşirelik hizmetleri ve çalışanlar 

açısından birçok fayda sağlamaktadır. MSÜ süreçleri ve cerrahi aletlerle ilgili olarak; cerrahi aletlerin 

kullanımı sonrasında eksiksiz olarak MSÜ’ye teslimi, burada tam ve güvenli bir şekilde yeniden 

kullanım döngüsüne hazırlığı, enfeksiyon kontrolü konularında sistemin monitorizasyonu ve 

izlenebilirliği vasıtasıyla hemşirelik hizmetleri süreçlerine katkı sağlamaktadır. Sürecin doğru ve etkin 

işletimi sistemli bir yaklaşım modeli ile güvenli cerrahi ve maliyet verimliliği de sağlar. Cerrahi 

aletlerin verimli kullanımı için tüm süreçlerin izlenmesi ve raporlaması kolaylaşmakta, aletlerin 

envanter ve kayıt takipleri daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmekte, cerrahi setlerin miat 

kontrolleri ve durumları daha kolay izlenebilmektedir.  Case card özel ameliyat hazırlık sistem ve 

ekipmanları ile hastaya ve ameliyata özel ameliyat saatinden önce hazırlık yapabilmek, zaman ve 

insan kaynağı yönetimine katkı sağlamakta. Hastaların eksik ameliyat hazırlığı nedeni ile 

ameliyathanede  karşılaşması muhtemel komplikasyonların önlenmesine katkı sağlar. Aynı 

zamanda ameliyat hemşirelerinin iş yükü planlamalarına olumlu etkileri olduğunu yadsınamaz bir 

gerçektir. Ameliyat öncesi eksiksiz ve hastaya özel hazırlık yapılarak ameliyat programında olası 

aksamaların önlenmesi ve ameliyat salon kullanım oranlarının artmasını da olumlu anlamda 

etkileyebilir. 

 Ameliyathane tedarik alanı merkezi (market place) ve case-card vaka hazırlık sistem ve 

ekipmanları hemşirelik hizmetleri süreçlerinde malzeme yönetimi kolaylığı; cerrahi süreç 

için gerekli olan tüm malzemenin istenilen zamanda, istenilen yerde yeterli miktarda olması 

nedeniyle hemşireler için zaman ve kaynak yönetimi kolaylığı ve stok yönetimi takibinde 

avantaj sağlamaktadır (1,10). 
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Sonuç olarak; Sağlık çalışanları, gelişen teknoloji sayesinde bilgilere daha kolay ulaşabilir, hastalara 

daha kaliteli bakım verebilir, zaman kaybını önleyebilir ve ekipler arası iletişimi güçlendirebilirler. 

“Teknolojiyi hastaların ve sistemin yararına doğru ve güvenli kullanmak onun dilinden anlayıp ona 

özgü hemşirelik beceri ve yetkinliği geliştirmek, teknolojik okur yazarlık ve uyumlu ekip çalışması ile 

mümkün olabilir” 
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