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Değerli Meslektaşlarımız; 

Kalp Damar Cerrahisi Hemşireleri Derneği olarak, sizleri 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Çeşme Ilıca 

Otel’de gerçekleştireceğimiz II. Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi’ne davet 

etmekten mutluluk duymaktayız. Kongremiz tüm dâhili ve cerrahi birimlerin yoğun bakım ünitelerini 

kapsayan ilk ve tek yoğun bakım hemşireliği kongresi olma özelliği taşımaktadır. Hasta ve yakınları için 

oldukça zorlayıcı bir deneyim olan yoğun bakım tedavisinin başarısında, hemşirelerin bilgi ve beceriye 

dayalı, şefkatli ve insancıl bakım anlayışı ve tutumları önemli bir yer tutmaktadır. 

Yoğun bakım hastalarının gereksinim duyduğu tedavi ve bakım uygulamaları hakkında güncel ve kanıta 

dayalı bilgilerin sunulacağı, aynı zamanda hemşirelerin bakımda karşılaştıkları sorunları ve çözüm 

önerilerini meslektaşları ile paylaşabilecekleri, bilgi alışverişinin yoğun olarak hissedilebileceği bilimsel bir 

program hazırlamayı hedefledik. Kongremizin temasını Parçalardan Bütüne: “Yoğun Bakımda 

Tümebakım” olarak belirledik. 

Kongre bilimsel programında özellikle “Yoğun Bakım Hemşireliği” alanında klinisyen ve akademisyen 

deneyimli konuşmacılarımız ve değerli bilim insanları,  çalışmalarını, bilgi ve deneyimlerini bizlerle 

paylaşacaklardır. Kongrede bilimsel çalışmaların sunulabileceği sözel bildiri oturumları, poster bildiri 

sunumları ve bildiri ödülleri de yer alacaktır. Kongremizde bir ilk olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

tarafından “Yayınlanmış Bilimsel Araştırma Makalesi Ödülü” verilecektir. Bu amaçla meslektaşlarımız 

son iki yılda ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel araştırma makalelerini 

kongremize gönderebileceklerdir. 

Kongre başkanları olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın atmosferinde, ilkbaharın 

en güzel zamanında, Çeşme Ilıca Otel’de, güzel paylaşımlar için sizleri Kongremize davet ediyor, saygı ve 

sevgilerimizi sunuyoruz. 

Prof. Dr. Ayla YAVA 

Prof. Dr. Nermin OLGUN  
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Düzenleme Kurulu 

Kongre Başkanları 

Prof. Dr. Ayla YAVA (KDCHD Başkanı) 

 Prof. Dr. Nermin OLGUN 

  

Bilimsel Sekreterler 

Yrd. Doç. Dr. Zahide TUNÇBİLEK 

Yrd. Doç. Dr. Berna DİZER 

Öğ. Gör. Selver GÜLER 

  

Düzenleme Kurulu 

Doç. Dr. Ayla YAVA 

Dr. Zeliha ÖZDEMİR 

Uzm. Hem. Aynur KOYUNCU 

Uzm. Hem. Hatice KOZLUK 

Öğ. Gör. Mehmet Eren GÖKÇEN 

  

Bilimsel Kurul Üyeleri 

Prof. Dr. Nalân AKBAYRAK 

Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ 

Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN 

Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN 

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN 

Prof. Dr. Özgül KARAYURT 

Prof. Dr. Nermin OLGUN 

Prof. Dr. Filiz ÖĞCE 

Prof. Dr. Füsun ŞENUZUN AYKAR 

Doç. Dr. Hicran BEKTAŞ 

Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU 

Doç. Dr. Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ 

Doç. Dr. Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK 

Doç. Dr. Yasemin TOKEM 

Doç. Dr. Nuran TOSUN 

Doç. Dr. Tülay ORTABAĞ 

Doç. Dr. Elif ÜNSAL AVDAL 

Doç. Dr. Ayla YAVA 

Yrd. Doç. Dr. İmatullah AKYAR 

Yrd. Doç. Dr. Berna DİZER 

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ERDOĞAN 

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR 

Yrd. Doç. Dr. Serdar SARITAŞ 

Yrd. Doç. Dr. Zahide TUNÇBİLEK 

Yrd. Doç. Dr. Meral UCUZAL 

Yrd. Doç. Dr.Hayat YALIN 

Yrd. Doç. Dr. Tülin YILDIZ  

  

*Bilimsel Kurul Üyeleri unvan ve soyadının alfabetik sıralamasına göre yazılmıştır. 
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Bilimsel Program 

2. DAHİLİ ve CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KONRESİ  

BİLİMSEL PROGRAM 

19 MAYIS 2016 PERŞEMBE 

08:00-19.00 KAYIT 

16.30-17.45 KONGRE AÇILIŞ PANELİ: Yoğun Bakımda Güvenlik Kültürü 

  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayla YAVA, Doç. Dr. Nuran TOSUN 

16.30-16.50 Yoğun Bakımda Hasta ve Çalışan Güvenliği 

  Konuşmacı: Doç. Dr. Sevgisun KAPUCU 

16.50-17.10 Yoğun Bakımda Güvenli İlaç ve Sıvı Uygulamaları 

  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Zahide TUNÇBİLEK 

17.10-17.30 İletişimin Yoğun Bakımdaki Güvenlik Kültüründeki Etkisi 

  Konuşmacı: Hem. Duygu ESER 

17.30-17.45 Tartışma 

20 MAYIS 2016 CUMA 

08:00-18.00 KAYIT 

08.30-09.00 Açılış Konuşmaları 

09.00-09.30 KONFERANS: Parçalardan Bütüne: Yoğun Bakımda Tümebakım  

  Prof. Dr. Nermin OLGUN, Doç. Dr. Ayla YAVA 

09.30-10.30 PANEL: Yoğun Bakım Hastasının Kabulü ve Değerlendirilmesi 

  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN, Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN 

09.30-09.45 Yoğun Bakıma Hasta Kabulünde Hemşirelik Girişimleri 

Konuşmacı: Uzm. Hem. Mine Demet GÜL 

09.45-10.00 Yoğun Bakımda Hemodinamik Monitorizasyon 

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ 

10.00-10.15 Yoğun Bakımda Skorlama Sistemleri 

Konuşmacı: Doç. Dr. Hatice MERT 

10.15-10.30 Tartışma 

10.30-10.50 KAHVE ARASI 

10.50-11.50 PANEL: Organ Nakillerinde Yoğun Bakım Süreci 

  Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Serdar SARITAŞ, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN 
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10.50-11.05 Karaciğer Nakli Sonrası Yoğun Bakım 

  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Serdar SARITAŞ 

11.05-11.20 Böbrek Nakli Sonrası Yoğun Bakım  

  Konuşmacı: Hem. Vildan TANIL  

11.20-11.35 Kalp Nakli Sonrası Yoğun Bakım 

  Konuşmacı: Hem. Özlem OTÇU  

11.35-11.50 Tartışma 

11.50-12.15 KONFERANS: 2015 Güncellemeleriyle Kardiyopulmoner Resüstasyon 

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tülay ORTABAĞ 

Konuşmacı: Uzm. Hem. Aynur KOYUNCU 

12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30-14.30 I. Sözel Bildiri Oturumu ( Bildiri listesi için tıklayınız ) 

6 bildiri Oturum Başkanları: Prof. Dr. Füsun ŞENUZUN AYKAR, Doç. Dr.Özlem KÜÇÜKGÜÇLÜ  

14.30-15.30 PANEL: Yoğun Bakımda Karmaşık Durumların Yönetimi ve Bakımı 

  Oturum Başkanları: Öğ. Gör. Dr. Âdem SEZEN, Doç. Dr. Hatice MERT 

14.30-14.45 Solunum Yetmezliği Olan Hastanın Yönetimi  

Konuşmacı: Doç. Dr. Yasemin TOKEM  

14.45-15.00 Kalp Yetmezliği Olan Hastanın Yönetimi 

Konuşmacı: Doç. Dr. Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK  

15.00-15.15 Yoğun Bakımda Diyaliz Uygulanan Hastanın Yönetimi 

Konuşmacı: Öğ. Gör. Dr. Âdem SEZEN 

15.15-15.30 Tartışma 

15.30-15.50 KAHVE ARASI 

15.50-16.20 KONFERANS: Yoğun Bakımda Kronik Hastalıklar ve İyileştiricilik 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN 

Konuşmacı: Prof. Dr. Füsun ŞENUZUN AYKAR 

16.20-16.40 Paylaşım: Hemşirelikte Bir Başarı Öyküsü: Hero Avrupa Hemşirelik Hizmetleri Ödülü 2015 

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Zahide TUNÇBİLEK 

Hero Avrupa Hemşirelik Hizmetleri Ödülü 2015 

Konuşmacı: İlknur YAYLA 

Araştırma: Yoğun Bakım Hemşirelerinde Göğüs Fizyoterapisi Uygulamalarının Değerlendirilmesi 

http://www.dahilicerrahiyogunbakimhemsireligikongresi.com/sozel-poster-listesi
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Konuşmacı: İlknur YARDIMCI 

16.40-17.00 Ödül Alan Makalenin Sunumu ve Ödülünün Verilmesi 

Prof. Dr. Nermin OLGUN, Doç. Dr. Ayla YAVA 

21 MAYIS 2016 CUMARTESİ 

08.00-13.00 KAYIT 

09.00-09.30 KONFERANS: Yoğun Bakımda ECMO Tedavisi  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nalân AKBAYRAK  

Konuşmacı: Prof. Dr. Birol YAMAK 

09.30-10.30 PANEL: Yoğun Bakım Hastasında İnterdisipliner Bakım 

  Oturum Başkanları:, Doç. Dr. Tülay ORTABAĞ, Yrd. Doç. Dr. Meral UCUZAL 

09.30-09.45 Yoğun Bakım Hastasının Beslenmesi 

Konuşmacı: Dr.Dyt. Banu SÜZEN 

09.45--

10.00 

Yoğun Bakım Hastasında Fizyoterapi Uygulamaları 

Konuşmacı: Uzm. Fzyt. Dilek YAMAK 

10.00-10.15 Yoğun Bakımda Stres ve Kriz Yönetimi 

Konuşmacı: Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN  

10.15-10.30 Tartışma 

10.30-10.50 KAHVE ARASI 

10.50-11.50 PANEL: Yoğun Bakımda Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Yönetimi 

  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK, Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR 

10.50-11.05 Yoğun Bakım Hastasında Bilinç, Ağrı ve Sedasyon Yönetimi 

  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Zahide TUNÇBİLEK  

11.05-11.20 Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü 

  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Berna DİZER 

11.20-11.35 Yoğun Bakım Hastasında Kanama Kontrolü ve Acil Cerrahi Girişim Hazırlığı 

  Konuşmacı: Uzm. Hem. Selin Özdemir  

11.35-11.50 Yoğun Bakımda Kan ve Kan Ürünlerinin Etkin Kullanımı 

  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem KÖÇKAR 

11.50-12.15 KONFERANS: Yoğun Bakım Ünitesinde Kullanılan Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar  

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuran TOSUN 

Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Zeynep ERDOĞAN 
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12.15-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30-14.30 II. Sözel Bildiri Oturumu ( Bildiri listesi için tıklayınız ) 

 6 bildiri Oturum Başkanları: Yrd. Doç. Dr. Tülin YILDIZ, Yrd. Doç. Dr. Berna DİZER  

14.30-15.30 PANEL: Yoğun Bakım Etiği, Aile, Zaman Yönetimi  

  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nalan AKBAYRAK, : Prof. Dr. Fatma DEMİRKIRAN 

14.30-14.45 Yoğun Bakımda Hasta Ziyareti ve Aileye yaklaşım 

  Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. İmatullah AKYAR 

14.45-15.00 Yoğun Bakımda Etik Durumlar  

  Konuşmacı: Dr. Zeliha ÖZDEMİR 

15.00-15.15 Yoğun Bakımda Zaman ve İş Gücü Yönetimi 

  Konuşmacı: Dr. Pınar TEKTAŞ  

15.15-15.30 Tartışma 

15.30-15.50 KAHVE ARASI 

15.50-16.30 

Tartışmalı Forum: Dâhili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği’ni Nasıl Güçlendirebiliriz? 

Forum Yöneticileri: Prof. Dr. Nermin OLGUN, Prof. Dr. Fatma Eti ASLAN, Doç. Dr. Yasemin TOKEM, Doç. Dr. Nuran TOSUN, Yrd. 

Doç. Dr. Meral UCUZAL 

Temalar:“Yoğun Bakım Hemşiresinin Eğitimi”, “Yoğun Bakım Hemşireliğinin Duygusal Boyutu”, “Araştırma Desteği”, “Yoğun Bakım 

Hemşiresinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarında Farkındalık Geliştirme” 

16.30-17.00 

KONGRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

ÖDÜLLERİN VERİLMESİ 

KAPANIŞ KONUŞMALARI 

VEDALAŞMA: DİLEK ve TEMENNİLER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dahilicerrahiyogunbakimhemsireligikongresi.com/sozel-poster-listesi
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YOĞUN BAKIMDA ETİK DURUMLAR 

ARAŞ. GÖR. DR. ZELİHA ÖZDEMİR 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ ABD 

 

Etik “ahlak bilim”, “ahlaki değerler statüsü” ya da “davranış biçimini ifade eden karakter” olarak 

tanımlanmaktadır. Etik, bir birey ya da mesleğin davranışlarını düzenleyen ahlaki ilkeler grubu ya da 

değerler kümesidir. Tıp etiği ise; tıbbi uygulamalar sırasında veya bu uygulamalardan dolayı ortaya çıkan 

etik sorunları tanımak, kavramak, çözümlemek ve çözüm yolları üretmek amacında olan mesleki ilkeler 

bütünüdür (1,2,7). Bu doğrultuda tıp etiği belirli ilkeler üzerine kurulmuştur. Bunlar; aydınlatma, özerklik 

(otonomi), adalet ve eşitlik, yarar sağlama ve zarar vermeme ilkeleridir (2,3,6,8).  

Yarar sağlama ilkesinin temelinde, hastaya fiziksel ve psikolojik acı verebilecek tüm risklerden 

kaçınma ya da en aza indirme yer almaktadır. Zarar vermeme ilkesi; uygulamalarda “öncelikle zarar 

vermeme” temeline dayanır ve hastanın yararına olacağı düşünülen girişimlerin, olası zararlarını tartma ve 

en aza indirgeme anlamına gelir. Aydınlatma; hastanın hastalığı ve tedavileri hakkında bilgilendirilmesi 

yükümlülüğüdür ve hastanın açık, anlaşılır, yargılayıcı olmadan bilgilendirilmesini temel alır. Özerklik 

(otonomi) ilkesi; hastanın kendi tıbbi bakımı konusunda söz sahibi olma hakkıdır. Adalet ve eşitlik ilkesi ise; 

hastaların aynı şekilde tedavi edilmesi ya da gereksinimlerine göre farklı ele alınması gerekliliğine dayanır 

(2,3,6,8).  

Sözü edilen bu ilkelerin yoğun bakım ünitelerinde uygulanması diğer birimlere göre daha zor 

olabilmektedir. Yoğun bakım üniteleri, kritik hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle sağlık hizmetleri 

içinde önemli bir yere sahip olan ve etik sorunlarla sık karşılaşılan ortamlardır. Bu ünitelerde çalışan sağlık 

personeli çeşitli etik sorun ve ikilemler karşısında karar verme durumunda kalırlar. Yoğun bakım 

ünitelerinde sıklıkla karşılaşılan etik durumlar şu şekilde sıralanabilir (2,4,5,8); 

 Yaşam desteğine başlamama ya da desteği kesme kararı: Yoğun bakım ünitelerinde hastaya yapılan 

müdahalelerin başarı garantisinin olmaması, sağlık profesyonellerinin yaşam desteği ve tedaviler 

konusundaki tereddütleri ve hasta ya da yakınlarının tedaviyi reddetme haklarını kullanma talebi bu 

durumun kaçınılmaz bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

 Resüsite etmeme kararı (DNR istemi): Resüsitasyon acil şartlarda yapılması gereken bir uygulama 

olduğundan genellikle hastanın isteği sorgulanmadan uygulanması ya da uygulanmaması etik bir 

sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Hastanın resüsitasyon ile ilgili beyanı, hasta karar verebilecek 

durumda değilse yakınlarının karara aktif katılımı ve  doktorun tıbbi ölçütler doğrultusunda yaptığı 
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değerlendirmeler ile karar alması yoğun bakım ünitelerinde bu konu ile ilgili karşılaşılan etik 

durumlardır.  

 Ötenazi: Ülkemizde yasal olmayan bu uygulama, uygulandığı ülkelerde sağlık profesyonellerini 

otonomi ilkesinin sağlanması ve hastanın yaşamını devam ettirme konularında bir ikilem içerisinde 

bırakarak etik bir soruna neden olmaktadır. 

 Tıbbi karar verme süreci: Yoğun bakım ünitelerinde tıbbi bir karar verilirken bir taraftan hastanın 

özerkliğini sağlamaya çalışmak ve hastanın karar verebilme yeterliliğini değerlendirmek, diğer 

taraftan ise hastaya yarar sağlama ilkesini gerçekleştirmeye çalışmak karar verme sürecinde etik 

sorunlara neden olmaktadır. 

 Aydınlatma ve onam alma: Yoğun bakım ünitelerinde hastaları aydınlatma ve bilgilendirmenin 

doğru bir biçimde yapılamaması, hastanın bilgilenme ya da bilgilenmeme isteğinin 

gerçekleştirilememesi etik sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Beyin ölümü ve organ transplantasyonu: Yoğun bakım ünitelerinde hastanın organlarını bağışlama 

konusundaki beyanının ve  hastanın herhangi bir beyanı yoksa yakınlarının konu ile ilgili 

yaklaşımlarının sorgulanması, beyin ölümü tespiti ve bunun hasta yakınları ile uygun zamanda 

paylaşımı konuları organ transplantasyonuna yönelik etik durumları oluşturmaktadır. 

 Tıbbi kaynakların adil paylaşımı: Yoğun bakım ünitelerinde ekipman ve ekip yetersizliğine ilişkin 

çeşitli etik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Gereksinim duyulan cihazın kimin için kullanılacağı sorusu 

ve sağlık profesyonellerinin yeterli sayıda olmamasına bağlı sunulan sağlık hizmetinin niteliğinin 

düşük olması  en sık yaşanan etik sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

KAYNAKLAR 

1. Bahçecik N, Öztürk H (1998). Profesyonel Hemşirelik Uygulamalarında Etik. Marmara Üniversitesi 
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2. Çobanoğlu N. (2009). Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği. Efil Yayınevi, Ankara. 

3. Elçigil A, Bahar Z ve ark. (2011). Hemşirelerin karşılaştıkları etik ikilemlerin incelenmesi. Anadolu 

Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(2): 52-60. 

4. Erkekol FÖ, Numanoğlu N, Ural ÖG, Kaya A. (2002). Yoğun Bakım Ünitelerine İlişkin Etik 

Konular. Toraks Dergisi, 3(3): 307-316.  

5. Gezer DŞ. (2010). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşadıkları Etik Sorunlar Konusunda Adana 

Ölçeğinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi. Adana. 

6. Karaöz S. (2000). Cerrahi hemşireliği ve etik. Cumhuriyet Üniversitesi Yüksekokulu Dergisi.4(1):8-
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YOĞUN BAKIMDA ZAMAN VE İŞGÜCÜ YÖNETİMİ 

YRD. DOÇ. DR. PINAR TEKTAŞ 

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

 

Zaman yönetimi, başlangıcı ve bitişi belirlenmiş belli bir zaman dilimi içerisinde, yapılması gereken iş ve 

eylemleri tanımlanmış amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak tüm kaynakları etkin ve verimli 

kullanmaktır. Hemşirenin zamanı yönetme biçimi hasta bakım etkinliğini etkilemektedir. Yoğun bakım 

hemşireliği kritik hastaların tedavi ve bakımı ile ilgilendiğinden; zaman yönetimi stratejilerinin yoğun bakım 

hemşireliğinde kullanılması oldukça önemlidir. Hemşireler yoğun bakım ortamlarında birçok önemli kararı 

vermek ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nokta da zaman yönetiminin önemi daha çok ortaya çıkmaktadır. 

Diğer mesleklerde zamanın iyi yönetilememesi maddi kayıplarla souçlanabilecekken, sağlık hizmetlerinde 

etkin olmayan zaman yönetimi, maddi kayıpların yanısıra yaşam kayıplarına da neden olabilir. Hemşirenin 

zamanını iyi yönetmesi daha kaliteli bakım vermesine ve daha fazla iş tamamlamasına olanak sağlayacak; 

bu süreçte hemşire daha az stres yaşayacaktır. Etkili bir zaman yönetimi yapılabilmesi için zaman 

tuzaklarının bilinmesi, iyi bir planlama ve organizasyon yeteneğinin olması, önceliklerin belirlenmesi ve 

hayata yansıtma gibi zamanı iyi yönetebilmek için yapılması gerekenlerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Hemşire sayısındaki eksikliğin etkili zaman yönetimine engel olduğu bilinmektedir. Sağlık insan gücünün 

en büyük grubunu hemşireler oluşturmaktadır. Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de hemşire işgücünde 

yetersizlik mevcuttur. Hemşire iş gücü yetersizliği olmasına rağmen, hemşireler kendi işleri dışında birçok 

işle uğraşmaktadırlar. Bu da mevcut hemşire işgücünden verimli şekilde yararlanılmadığını göstermektedir. 

Oysa hemşire sayısı ile bakım kalitesi arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda, hemşire istihdamının 

hasta güvenliği ile hastalık ve ölüm oranları üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Yoğun bakımlarda etkili bir 

hemşirelik bakımı hastada gelişebilecek birçok komplikasyonu önleyerek, hastaların hastanede kalış süresini 

azaltmaktadır. Yoğun bakımlarda hastalara kaliteli ve sürekli bakım verebilmek için iyi bir hemşire 

planlaması yapılmalıdır. Çalışan hemşire sayısının uygun şekilde planlanması, yoğun bakımda çalışan 

hemşirelerin yoğun bakım ünitesine özel eğitim almalarının sağlanması, hemşire devir hızının nedenlerinin 

araştırılması ve bunlara yönelik önlemlerin alınması hem zamanın hem de işgücünün doğru şekilde 

kullanılmasını sağlayacaktır.  
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 GÜNCELLEMELERİYLE KARDİYOPULMONER RESÜSTASYON  

AYNUR KOYUNCU 

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KALP DAMAR CERRAHİSİ AD/ ANKARA 

GİRİŞ 

        Ölüme çare arayışları insanlığın var olduğu her dönemde sürmüştür. Eski uygarlıklarda; ilah ve tanrılara dua ve 

adaklar ölme çare arayışında ön planda olmuştur. Cansız bedenin soğuk olması, ısıtıldığında ölmüş bireyin 

canlanacağı inanışı nedeniyle rektumdan tütün dumanı üfleme yöntemi kullanılmış (1) Hıristiyan kaynaklarına göre ilk 

resüstasyon bilgisi eski İncil’de yer almaktadır. “Peygamber Elisa gitti ölmekte olan çocuğun üzerine eğildi, ağzını 

ağzına dayadı, gözüne gözünü gözüne dayadı, yedi kez gerildi, yedi kez üfledi, çocuk yedi kez aksırdı ve çocuğun teni 

sıcak oldu”  Peygamber Elisa resüstasyonu insanlara ilk öğreten kişidir. (2). Resüstasyonun tarihçesine ait ilk gerçek 

bilgi Hipokrat’ın “Teratis on air” adlı eserinde yer alır. Bu eserinde  (MÖ 460) Hipokrat suda boğulan bir kişi tekrar 

nefes alabilsin diye trakeasına bir boru ile delik açılmalıdır ifadesini kullanmıştır. Hipokrat’ın bu ifadesi modern 

anlamda trakeostomiyi anlatmaktadır (2,3). Milattan sonra 1555’te Andreas Vesalius, ölmek üzere olan hayvanın 

trakeasına bir kamış yerleştirmeyi denedi ve başardı. Bu uygulama sayesinde hayvanın kalp atışları tekrar eski haline 

döndü. Vesalious’un bu deneyi modern entübasyonun başlangıcı kabul edilir. Vesalius ayrıca ilk insan anatomisini 

doğru şekilde raporlayan kişidir (3). 1891 – Dr. Friedrich Mass insanlarda rapor edilmiş ilk göğüs kompresyonunu 

gerçekleştirdi. 1903- Dr George Crille insanlarda ilk başarılı göğüs kompresyonunu rapor etti (4). Dr. Claude Beck ilk 

defibrilatörü geliştirdi ve 1947’ de başarılı bir defibrilasyon ile bir insanı kurtardı (5). 

Resüstasyon rehberleri 

       Kardiyopulmoner resustasyon ile ilgili uluslararası konuları gözden geçirmek ve ortak kararlar almak amacıyla 

1993 yılında ‘İnternational Liasion Committe on resuscitation’(ILCOR) kuruldu. ILCOR 2000 yılından beri beş yılda 

bir resüstasyon rehberlerini güncelleme kararı aldı (6). Kardiyopulmoner resüstasyon; hastanın ilk değerlendirilmesi, 

göğüs kompresyonları hava yolu açıklığının ve ventilasyonun sağlanmasını kapsayan uygulamalardır. Temel yaşam 

desteği; Kardiyak arrestin altında yatan neden geri döndürülünceye kadar, yeterli dolaşımın ve solunumun 

sürdürülmesidir (7). 

Kardiyopulmoner Resüstasyonun Fizyolojisi 

        Kardiyak arrest esnasında organların kanlanmaması geri dönüşsüz hasarlar oluşturur. Kardiyopulmoner 

resüstasyonla organlara özellikle kalp ve beyine kan ulaştırılması temel hedeftir. Kardiyopulmoner resüstasyonun 

kalitesi serebral ve sistemik kan akımını belirler. Kanıt temelli yaklaşımlar kardiyak arrest sonrasında sağ kalım ve 

yaşam kalitesini arttırmak İçin yenilikçi fizyolojik temelli yol haritası sunar (8).  

Hastane Dışı Kardiyak Arrest 

Acil müdahaleye başlama süresi: Hastane dışı kardiyak arreste müdehale süresinin  araştırıldığı bir 

çalışmada;ilk 4 dakika içinde müdehale edilen  grupta sağ kalım oranın yüksek olduğu, 30 dakika içinde CPR 
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desteği başlatılanlarda ise spontan dolaşımın muhtemelen dönmediği bildirilmiştir. Erken müdehalenin 

hızlandırılması önerilmiştir (9).  

İlk yardım: Avrupa resüstasyon rehberi  bu bölümdeki yenilikler minimal yada hiçbir    ekipman 

uygulamadan yapılabilir  müdehaleleri içerir. Ekipmanlar eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmalı. İlk yardım 

evrensel olmalıdır. Her kes ilk yardımı öğrenmeli. Eğitim önemli bir görevdir. 

AHA Rehberi ( American Heart Association Guidelines) 

315 spesifik resüstasyon sorusuna yanıt bulmak için;39 ülkeden 250 uzman bir araya geldi, 2000 üzerinde 

kanıtı sınıflandırdılar ve 2015 AHA resüstasyon rehberini oluşturdular (7). 

 

       

AHA Rehberi Kanıt Sınıflandırması 

 

Clas I /Güçlü tavsiye/ Yarar>>> Risk 

 Clas IIa /Ilımlı tavsiye / Yarar>>Risk 

            Class IIb / Zayıf tavsiye/ Yarar>Risk  

            Class III /Yararsız/ Yarar=Risk 

            Class III /Zararlı / Risk> Yarar 

            Kanıt A  /Metanaliz 
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            Kanıt B / Randomize kontrollü çalışma 

            Kanıt B / Randomize olmayan çalışma 

            Kanıt C / Sınırlı bilgi 

            Kanıt C/ Uzman görüşü  (7). 

 Hastane içi ve hastane dışı kardiyak arrestte yaşam zinciri 

Hastane dışı kardiyak arrestte dinle ve hisset kaldırıldı. Kompresyona erken başlamanın önemi artarak devam 

ediyor (7). 

 

                 

 

Yaşam zinciri etkili olarak uygulandığında;  Erken kardiyopulmoner resustasyon sağlanır, Ani ölümler azalır, 

ventriküler fibrilasyon süresi uzar, sağ kalım 2-3 kat artar, ventriküler fibrilasyona bağlı hastane dışı kardiyak arrestte 

sağ kalım oranı %50 ye ulaşabilir, müdehale edilmeyen her dakika sağ kalım şansı %7-10 azalır. 

AHA Rehberinde yer alan yetişkin ve çocuk resüstasyon algoritmaları 

AHA Rehberi yetişkin hastalar için resüstasyon algoritması 
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    AHA  Rehberinde yer alan çocuk hasta resüstasyon algoritması 

       

 

AHA Rehberinde yer alan temel resüstasyon yaklaşımları 

 ABC yerine 2010 yılında yapılan CAB değişikliği devam ediyor. 

 Erişkin kardiyak arrestte dakikada 100-120 kompresyon uygulanması önerilmektedir (zayıf öneri, çok düşük 

kalitede kanıt) 

 Kompresyon ventilasyon oranı 30:2’dir (zayıf öneri, zayıf kalitede kanıt) 

 Erişkin hastalarda kompresyon derinliği 4.5-5.5 cm arasında olmalıdır (güçlü öneri, orta kalitede kanıt) 

 VF veya nabızsız VT olan hastalarda defibrilasyon öncesi 30-60 sn KPR uygulanması önerilmektedir (zayıf 

öneri, zayıf kalitede kanıt) 

 Kardiyak ritmin değerlendirilmesi, her 2 dakikada bir yapılmalıdır (zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt) 

 Hastane içi veya dışında kardiyak arrest olan hastalarda, havayolu yönetimi için el ventilatörü (Ambu) 

ventilasyonu veya ileri havayolu yöntemleri seçilebilir; ileri havayolu yöntemleri açısından endotrakeal 

entübasyon veya supraglottik cihazlar arasında fark yoktur (zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt) 

 Hastane öncesi dönemde, kardiyak arrest olan hastalar pasif ventilasyon teknikleriyle oksijenize edilebilir 

(maske, orofaringeal tüp) (zayıf öneri, düşük kalitede kanıt) 

 Defibrilasyonun gerçekleştirilmesinden sonra, hemen ritm kontrolü önerilmez (zayıf öneri, çok düşük kalitede 

kanıt) 

 Çocuk kardiyak arrestlerinde, sadece kompresyon uygulanan kardiyopulmoner resüstasyon  tekniği önerilmez 

(zayıf öneri, düşük kalitede kanıt) 

 İnfantlarda kompresyon derinliği göğüs ön-arka çapının 1/3’ü (yaklaşık 4 cm), çocuklarda ise 5 cm olmalıdır. 
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 Çocuklarda VF ve nabızsız VT’de önerilen enerji dozu 2-4 J/kg’dır (zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt)  

 Epinefrin uygulamasının sağkalım ve iyi nörolojik sonlanımla ilgili yeterli veri mevcut değil, kanıtlar tek 

çalışmanın sonuçlarına dayanıyor. Ama epinefrin uygulanan hastaların hastane yatışlarının daha fazla olduğu  

Hastane öncesinde spontan dolaşımın dönüşünün (ROSC), epinefrin uygulanan hastalarda daha fazla olduğu 

belirtiliyor. Bu nedenle kardiyak arrestte epinefrin uygulanması hala öneriliyor (zayıf öneri, düşük düzeyde 

kanıt) (7). 

Avrupa Resüstasyon Rehberi 

            Avrupa Resüstasyon rehberine göre yetişkin temel yaşam desteği 

 Hastanın, seyircilerin ve  kendinizin güvende olduğundan  emin olun. 

 Hastanın yanıtını kontrol edin, 

 Cevap vermiyor ve solunumu normal değilse acil servisi çağır, 

 30 göğüs kompresyonu uygula, 

 2 kurtarma nefesi ver, 

 30 ‘a 2 şeklinde devam et, 

 Bir an önce bir sağlık kuruluşuna ulaştır ve talimatları takip et (11). 

            Avrupa Resüstasyon rehberinde yer alan yenilikler 

                

 Etkileşimin klinik önemi vurgulandı, 

 Acil memuru CPR ve eksternal defibrilatörün hızlı bir şekilde başlatılmasında önemli rol oynar. Bu 

telefon CPR’ı olarak da bilinir. 

 Sağlık çalışanı olmayanın CPR’ı başlatması 

 Erken defibrilasyon 

 Erken ileri yaşam desteği 

 Standardize edilmiş resustasyon sonrası bakım (11). 

İntraosseous uygulamalar 

 Periferik intravenöz girimin uygun olmadığı, özellikle şokta, susuz obez ödemli hastalarda ve özellikle ani 

kalp durmasında uygulanmaktadır. Literatürde uygulama için  %84 oranında  proksimal tibia, % 10 oranında 

humorus tercih edildiği bildirilmektedir. Uygulamanın kardiyopulmoner resüstasyon esnasında proksimal 

humorus’a yapılması öneriliyor (12). 

Resüstasyonda sodyum bikarbonat uygulaması 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmxteEv-nJAhVBmhQKHXUHDQMQjRwIBw&url=http://www.acilveilkyardim.com/ilkyardim/yasamzinc.htm&psig=AFQjCNFTPf9W1Ea05CoUbOeZr999LNjZQw&ust=1450668371516890
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            Sodyum bikarbonat sıklıkla kardiyopulmoner resustasyona yanıtsız hastalarda kullanılır. Kullanımı 

metabolik asidoz ile ilişkilidir. Bir vaka kontrol çalışmasında sodyum bikarbonatın resüstasyondaki etkinliği 

incelenmiş. Kardiyopulmoner resüstasyon uygulanan hastaların 20 dakikada bir sodyum bikarbonat seviyesi 

izlenmiş. Sodyum bikarbonat seviyesi ile spontan sirkülasyon (dolaşım) arasında artan bir ilişki olduğu 

bildirilmiştir (13). 

Entübasyon tüpü mü? / Airway mi? 

Resüstasyonda göğüs kompresyonu esnasında havayolu kesintilerini en aza indirmek için hava yolu 

açıklığının sağlanması gerekir. Hava yolu açıklığını sağlamada; endotrakeal tüp  ile supraglottik airway 

uygulamasının karşılaştırıldığı bir çalışmada; hava yolu açıklığını sağlamadaki farkın istatistiksel olarak  

anlamlı olmadığı bildirilmiştir (14). 

İleri yaşam desteği 

 Defibrilasyon için monofazik cihazlar yerine bifazik cihazlar öneriliyor. 

 Bifazik cihazlar ile 150-200 joul arasında 3 kez şoklama, başlangıç şoku 150 joul 

 Monofazik cihazlar için tek şoklama 360 joul ile yapılması öneriliyor (Güçlü tavsiye zayıf kanıt) (15). 

Yetişkin ileri yaşam desteği kardiyak arrestlerin önlenmesini kapsar. Hastane kardiyak arrestleri ile başlayan 

ileri yaşam desteği algoritmasının uygulanması, Antiepileptik ilaç kullanımı ERC rehberi 2015 önerilerini 

oluşturmaktadır (16). 

 

Hastane içi resustasyon algoritması (16). 

 

                           

Resustasyon sonrası bakım 
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Resüstasyon sonrası bakımda klinik rehberler hastane içi ve hastane dışı kardiyak arrestler için farklı öneriler 

sunmaktadır. Resüstasyon sonrası bakımın en önemli adımı rehber önerilerine uygun kanıt temelli bakımdır  

(17). 

Resüstasyon sonrasında oksijen doygunluğunu korumak için en uygun aralık %94-%98 arasıdır. Optimal plazma 

karbondioksit için prospektif çalışmalar tutarsızdır. Daha fazla veri elde edilinceye kadar normokarbi hedeflenmelidir 

(18).  2010 yılında avrupa resüstasyon rehberine resüstasyon sonrası bakım dahil oldu.Yüksek kalitede resüstasyon ve 

yaşam zincirine vurgu yapıldı. En büyük yenilik koroner kateterizasyon  ve perkütan girişim gereksinimi olan 

hastaların hastane dışı kardiyak arrestlerin nedeni olduğu vurgulandı.Vücut sıcaklığı yönetimi önemini korumaktadır. 

2010 yılı önerisi olan 36 derece olan vücut sıcaklığı artık vücut sıcaklığının 32-34 derecede tutulması öneriliyor (19). 

Oksijen konsantrasyonun myokardiyal oksidatif stress üzerine etkisi 

Bir hayvan çalışmasında kardiyak arrestte  %21,  %50 , %100 konsantrasyonda oksijen kullanılmında; % 50 

konsantrasyondaki oksijenle havalandırılan grupta 

           myokardiyal fonksiyon ve hayatta kalmanın anlamlı ölçüde daha iyi olduğu 

bildirilmiştir.  Böylece resüstasyon esnasında %100 oksijen kullanımı çürütülmüş oldu(20). 

Kardiyak arrest sonrası hipotermi 

Soru:  Kardiyak arrest sonrasında spontan dolaşım sağlanan hastalarda hafif hipotermi, sağ kalım ve iyi 

nörolojik/fonksiyonel sağ kalım için faydalı mıdır? 

Yanıt: Başlangıçta şoklanabilir ritmi olan ve spontan dolaşım döndüğü halde cevapsız olan hastane dışı 

kardiyak arrest hastalarında hipotermi uygulaması önerilmektedir (güçlü öneri, düşük düzeyde kanıt).  Bu 

öneri şoklanabilir ritmi olmayan hastane dışı arrestler (zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt) Herhangi bir 

ritmle başvuran hastane içi arrestlerde (zayıf öneri, çok düşük kalitede kanıt) (7). Randomize kontrollü bir 

hayvan çalışmasında (fare) normotermik gruba göre hipotermik grupta serebral mikrosirkülasyonun daha iyi 

olduğu bildirilmiştir. Serebral dolaşımın artışı oksijenlenmeyi arttırır. Resüstasyon sonrası uygulanacak 

hipotermi ile serebral koruma sağlanabileceği bildirilmiştir (21). Benzer bir çalışmada ise 1103 Hasta ile 

yapılan bir retrospektif kohort çalışmasında hafif hipotermi yapılan gruba göre hipotermi yapılmayan grupta 

nörolojik sorunların iki kat arttığı bildirilmiştir (22). 

177 hasta ile yapılan bir retrospektif kohort çalışmasında kardiyak arrest sonrası 

( 32-34 derece) teropatik hipotermi uygulanan grupta hastane mortalitesi yüksek Bulunmuş ve Hipoterminin 

derecesi ile ilgili araştırmalar yapılması önerilmiştir (23). 

Bir hayvan çalışmasında (domuz) resüstasyon sonrası teropatik hipotermi uygulamasının Ventriküler 

fibrilasyona bağlı apopitozu azalttığı histolojik olarak azalttığı gösterilmiştir. Teropotik hipoterminin 

miyokard hasarını azalttığı bildirilmiştir (24). 1200 hasta ile yapılan bir retrospektif kohort çalışmasında 

hipotermi ile tedavi edilen hastalarda nörolojik komplikasyonlar anlamlı şekilde azalırken bu etkinin 

hipotermiye ne kadar erken başlanırsa, yarar oranın da anlamlı olarak arttığı bildirilmiştir (25). Resustasyon 

sonrasında teropatik hipotermi uygulanan hastalarda ST segmentinde yükselme gibi miyokard infarktüsüne 

benzeyen EKG bulgularında değişikliğe neden olduğu bildirilmiştir (26).Hastane içinde gerçekleşen kardiyak 
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arrestlerde sağ kalım oranı %30 dur. Fakat bu durum travmalı hastalarda bu durum %10’dan azdır. Ölümcül 

yaralanmalarda cerrahi hemostaz elde etmek için gerekli kritik zamanı kazanmak için derin hipotermi 

uygulanmalıdır (27). 

 

 

Resüstasyon eğitimi 

Daha fazla hayat kurtarmak için sadece kaliteli bir tıp eğitimi değil, sokaktaki vatandaşların da eğitilmesi 

gerekiyor. Kardiyak arrest bakımına katılanlar kardiyak arrest sonrası sağ kalımı da arttırabilirler. Bu bölümde 

temel yaşam desteği Öğretim ilkelerinin yanı sıra, teknik olmayan öğretim becerileri, örneğin iletişim 

becerileri, takım ve liderlik eğitimi bu bölümde yer almaktadır (28).  

93 sağlık profesyoneli ile yapılan bir çalışmada katılımcıların göğüs kompresyonu 

Performansını arttırmak için görsel geri bildirim veren simülasyon maketleri kullanılmış. Görsel geribildirim 

veren cihazların sağlık çalışanlarının kompresyon becerisini arttırdığı bildirilmiştir (29).Erkek ve kadın 

hastalarda ani kalp durması riskleri eşitken, kardiyopulmoner resüstasyon uygulanan kadın hastaların hayatta 

kalma olasılığı daha düşüktür. Kadın hastaların göğüs bölgesinin açılması sosyokültürel normlar nedeniyle 

kısıtlıdır. 69 katılımcı ile yapılan bir araştırmada giysileri bulunan kadın ve erkek maketlerde resüstasyon 

uygulanmış. Katılımcıların kadın maketin kıyafetlerini açmak için daha tereddütlü oldukları belirlenmiş. 

Resüstasyon eğitiminde gerçekçi kadın hasta simülatörlerine ihtiyaç olduğu belirlenmiş (30). Simulasyon 

maketlerine; İlaç uygulanabiliyor (İlaca gerçeğine benzer bir tepki veriyor. Örneğin; Adrenalin 

uygulandığında kan basıncı artıyor, pupillası dilate oluyor),Nörolojik değerlendirme yapılabiliyor ( glasgow 

koma skoru değerlendirmesi, ışık refleksi, izokori, anizokori değerlendirilebiliyor )Solunum değerlendirmesi 

yapılabiliyor (Kussmaul Solunum, Cheyne stokes solunum dinlemekle anlaşılabiliyor) Kalp masaji 

yapılabilir(Kalp masajının sayısı, etkinliği, kan basıncına yansıması değerlendirilebiliyor),Defibrilasyon ve 

kardiyoversiyon uygulanabiliyor (Defibrilasyonun başarısı yada başarısızlığı EKG ritmine ve kan basıncına 

yansıyor).140 gönüllü hemşire ile yapılan bir çalışmada; göğüs kompresyonun etkinliği simulasyon maketleri 

ile değerlendirildiğinde; hemşirelerin  %37, 5’inin doğru basınç noktası ve doğru derinlikte kompresyon 

yapabildikleri bildirilmiştir (31). 

Defibrilasyon sonrası hemşirelik bakımı 

 EKG çekilmesi 

 Oksijen tedavisi 

 Serum elektrolit düzeyleri kontrolü 

 Kardiyak enzim takipleri 

 Ağrı tedavisi 

 Yanık tedavisi 

48 hasta ile yapılan randomize kontrollü bir çalışmada Transtorasik kardiyoversiyon uygulamasında lokal 

soğuk uygulama; lokal cilt yanıklarının önlenmesinde etkili bulunmuştur (32). 
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Hemşirelik yönetmeliğine göre görev yetki ve sorumluluklar 

Görev, yetki ve sorumluluklar ( Hekim var ise) 

 Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur. 

 Arrest durumunda mavi kod çağrısını yapar 

 Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarına 

katılır 

                -Oksijen verme 

                -Solunum desteği 

                -Kalp masajı 

                - Acil ilaçlar 

                -Tıbbi cihazların uygulanması 

Görev, yetki ve sorumluluklar ( Hekim yok ise) 

 Geçerlilik süresi dolmamış ileri yaşam desteği sertifikası var ise, temel  ve ileri yaşam desteği 

uygulamalarını başlatır 

                      - Kalp masajı 

                       -Solunum desteği 

                       -Defibrilasyon 

                       - Acil senkronize kardiyoversiyon uygular 

                       - Vakaları rapor eder 

Resüstasyonun Etik Boyutu 

Geleneksel tıbbi merkezli paternalist yaklaşım; yararlılık dengesiyle hasta merkezli olmaya doğru kaymıştır. 

Hasta özerkliğine daha fazla önem gösterilen bir yaklaşım önerilmektedir. Kişisel tercihlere saygı göstermek 

ve bu uygulamalara resüste etmeyin kararı da dahildir. Hasta hakkındaki önemli kararlara hasta ve ailesinin 

katılımı önerilmektedir (33). Farklı kültürlerde hemşirelerin yaşam sonu kararlarına katılma uygulamaların 

anlamak amacıyla yapılmış bir çalışmada; Brtezilya, İngiltere, Almanya, İrlanda ve Flistinden 51 hemşire ile 

görüşülmüş.Yaşam sonu kararının hekimler tarafından verildiği, hemşire doktor ilişkilerinde güç dinamikleri 

ile ilgili bazı belirgin farklar; ölüm ve ölmekte olan insana  palyatifbakım ile ilgili kültürel bakış açıları ile 

ilgilidir. Yaşam sonu kararı alınırken kültürel açıdan duyarlı etik eğitimin gerekliliği vurgulanmıştır (34). 

174 yoğun bakım çalışanı ile yapılan bir anket çalışmasında yaşam sonu kararı verilirken stresi azaltabilecek 

nedenler tanımlanmış. Bu nedenler; 

 İşbirliği 

 Rol netliği 

 İş yükü 
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 Duygusal destek 

 Aileler ile iletişim 

 Ailelerin yaşam sonu karına katılımları  

Stresin azaltılması yaşam sonu kararı vermede bir kalite ölçüsü olabileceği bildirilmiştir (35). 

Yaşam sonu hemşirelik bakımı 

 Yaşam sonu bakıma hasta ailesinin katılımı sağlanmalı 

  Kültürel ve dini uygulamalara duyarlı olunmalı 

 Hastanın üzerindeki kateter ve cihazlar ayrılmalı 

 Asistoli EKG kaydı alınmalı 

 Hastanı tüm bedeni kan vs vücut sıvıları temizlenmeli 

 Gerekli kayıtlar yapılmalıdır. 

Resüstasyonda ailenin bulunması 

 Türkiye’de yapılan bir araştırmada 420 hasta yakını ile yüz yüze görüşme yöntemiyle  yapılan bir araştırmada 

hasta yakınlarının %66,4’ü resüstasyon esnasında hastanın yanında bulunmak istediğini belirtmiştir (36). 23 

üniversiteden acil serviste görev yapan 239 hekim ile yapılan bir araştırmada hekimlerin %83’ü resüstasyon 

esnasında hasta yakınlarının olmaması gerektiğini belirtmişlerdir (37).Acil serviste çalışan  hekim ve 

hemşirelerle yapılan bir araştırmada  hekim ve hemşirelerin %82,6’sı  resustasyon esnasında ailelerin 

bulunmasının uygun olmadığı bildirmişlerdir. En yaygın endişenin %56,3 hasta yakınlarının sağlık 

çalışanlarına müdehale edeceği  ve %43,6’sı  resustasyonun aileler için travmatik olacağı görüşüdür (38).Dört 

farklı hastaneden 409 yoğun bakım hemşiresiyle yapılan bir araştırmada katılımcıların hiçbirinin resüstasyon 

odasına aile üyesini davet etmediği, hemşirelerin çoğunluğunun aile üyelerinin resüstasyon odasında  

bulunmasının  gerekli olmadığını düşündüğü bildirilmiştir (39).Kardiyopulmoner resustasyon esnasında 

ailenin bulunması konusunda sağlık profesyonellerine eğitim verilmiş. Eğitim sonrasında katılımcıların 

%69’unun resüstasyon esnasında ailenin bulunmasını desteklemesine rağmen katılımcıların güvenlik sorunları 

ile ilgili endişelerini gidermenin mümkün olmadığı, bu nedenle sağlık profesyonellerinde bir tutum değişikliği 

oluşturmanın zor olduğu bildirilmiştir (40). 
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YOĞUN BAKIM HASTALARINDA BESLENMENİN ÖNEMİ 

UZM.DYT.BANU SÜZEN 

UFUK ÜNİVERSİTESİ DR RIDVAN EGE SAĞLIK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ  

Yoğun bakım hastalarında beslenme, günümüzde tedavinin bir bölümü olarak değerlendirilmektedir. Her hasta 

grubunda olduğu gibi yoğun bakım hastalarında da beslenmenin sağ kalım üzerindeki olumlu etkileri ve önemi her 

geçen gün artmaktadır. Yoğun bakımda takip edilen hastalar çoğunlukla komplike metabolik süreçleri içren kritik 

hasta gruplarıdır. Kritik hasta gruplarının besin ve besin öğesi gereksinimleri içinde bulundukları durumun şiddetine 

ve metabolik ihtiyaçlara göre değişmektedir. 

Kritik hastalık terimi genellikle yoğun bakım gerektiren tıbbi veya cerrahi işlem geçiren ve hayati tehlikesi 

yüksek olan hastalar için kullanılmaktadır. Altta yatan nedenlerle birlikte hastalığın şiddeti metabolik durumunu 

değiştirmektedir. Tüm bu değişiklikler ile birlikte her bir grup için farklı varyasyonlara sahip beslenme ihtiyaçları ve 

bu farklı profildeki hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için farklı besin öğesi ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır (1).  

Hastalık durumunda organizmanın verdiği yanıt hayatta kalmak için gereken doğal ve adapdatif bağışıklık 

sistemlerinin etkinliğini içermektedir. Ortaya çıkan yeni durumla birlikte organizmanın ihtiyaçları değişmekte ve 

hipermetabolik bir süreci başlatmaktadır. Hipermetabolik sürecin şiddetini hastalığın şiddeti, eşlik eden hastalıklar ve 

tedavide kullanılan ilaçlar etkilemektedir. Tüm bu süreç içinde hastanın beslenme durumunun yetersiz kalması 

bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir. Yapılan çalışmalar yetersiz beslenme ve bağışıklık sistemi arasında güçlü 

ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Kritik hastalık durumunda beslenme ihtiyaçlarının karşılanması hastanın 

katabolik durumdan çıkartmayı hedeflemektedir. Beslenme ihtiyaçlarından bahsetmeden önce kritik hastalık 

durumundaki hastaların metabolik değişikliklerin anlaşılması beslenme desteğinin ilk basamağını oluşturmaktadır. 

Yoğun bakım hastaları kritik hasta grubunda yer almaktadır. Kritik hastalarda yoğun bir fizyolojik değişim 

gerçekleşir. Başta dolaşım, endokrin, metabolik ve immün sistemler olmak üzere tüm vücut sistemleri bu değişime 

dahil olmaktadır. Stres durumuna yanıt özellikle doku inflamasyonundan ve santral sinir sisteminden 

kaynaklanmaktadır. Organizmanın verdiği stres yanıtı adaptasyon için anahtar roldedir (2).  

 Vücudun altta yatan hastalığa ve hasara metabolik cevabı birçok sitokin (interlökin-1, interlökin-6 ve tümör 

nekrozis faktör-alfa) ve karşı etkili hormonların (katekolaminler, kortizol, glukagon ve growth hormon) artmış üretim 

ve salınması şeklindedir. Tüm bu etkiler vücut enerji depolarının hızlı kaybına neden olan hiperkatabolizmayla 

sonuçlanır (3). 

Yatan hastalarda beslenme ihtiyaçlarının yetersiz olması ya da karşılanamaması durumunda beslenme 

yetersizliğine bağlı komplikasyonlar görülmeye başlamaktadır. Primer hastalığın neden olduğu metabolik yük de 

düşünülecek olursa beslenememe durumu yoğun bakım hastalarında hastalıktan bağımsız bir mortalite riski 

oluşturmaktadır. Bu nedenle kritik hastaların beslenmesi hayati fonksiyonların devamlılığı için gerekmektedir. 
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Hastaların hangi yolla beslenmesi sorusunun cevabı ise bireyin içinde bulunduğu duruma, beslenme için erişim 

yollarına, enerji ve besin öğesi ihtiyacına bağlı olarak değişmektedir. 

Öncelikle beslenme durumu değerlendirmesi yapılması hastanın içinde bulunduğu beslenme durumunun 

anlaşılması için ilk basamaktır. Yoğun bakım hastası, yoğun bakıma girdiği andan itibaren malnütrisyon riski 

altındadır. Mevcut beslenme durumun kritik hastalarda değerlendirilmesi için malnutrisyon skorlama ve tarama 

araçları kullanılmaktadır. Beslenme durumunun belirlenmesi ve tarama araçlarının kullanılması için antropometrik 

ölçümler, biyokimyasal parametreler, fonksiyonel testler ve inflamatuar aktivitenin şiddetini de gösteren parametreler 

ile değerlendirme yapılmaktadır (4). 

Beslenme durum değerlendirmesinden sonra hastanın enerji, makro ve mikro besin öğesi gereksinmeleri 

belirlenmektedir. Hastanın mevcut durumu ve kronik hastalık öyküsü ile birlikte gereksinmeler değişmektedir. Sterese 

karşı verilen metabolik cevap organizmadaki tüm yolakları etkilemektedir. Verilen cevabın büyüklüğü göz önüne 

alındığında enerji metabolizmasının işleyebilmesi için endojen substratlarının salınımında artma ile ilişkili 

metabolizma artmakta ve organlar arası substrat değişiminde artma ile karakterizedir. İnsülin direnci plazma glikoz 

konsantrasyonunun, glikoneogenezin ve endojen glikoz üretiminin artmasına neden olur. Bunun yanında lipoliz 

sonucu yağ asitlerinin salınımı ve proteoliz artar. Hipermetabolizmaya pro-inflamatuar sitokinler, stres hormonları ve 

diğer mediyatörlerin salınımı neden olmaktadır (4). Enerji gereksinmesinin hipermetabolik bir süreçte yıkımın önüne 

geçebilecek şekilde hesaplanması hastaların protein-enerji malnütrisyonundan korumaktadır. Altın standart olan 

indirect kalorimetre kullanımıdır. Fakat indirect kalorimetre her ünitede kullanılanımı oldukça zor ve maliyeti 

yüksektir. Yoğun bakım hastalarında dinlenme enerji gereksinimini hesaplamak için kullanılan denklemler indirect 

kalorimetreye en yakın sonucu veren pratik yöntemlerdir. Kullanımı tercih edilen denklemler Harris-Benedict, 

Frankenfield, Swinamer, Fusco ve Ireton-Jones eşitlikleridir. Dinlenme enerji harcamasının yanında ateş, stres 

faktörleri eklenerek enerji gereksinmesi hesaplanmaktadır. Pratik olarak ESPEN rehberlerinde akut hastalık sırasında 

amaç hesaplanan enerji gereksinimine olabildiğince yakın enerji sağlayarak negatif enerji dengesinin azaltmaktır 

(Düzey B). İndirekt kalorimetri olmadığında yoğun bakım hastaları 25 kcal/kg/gün alarak 2-3 gün içerisinde artarak 

hedefe ulaşılmalıdır (Düzey C) (5). 

Artan stres cevabı kas proteinlerinin yıkımına neden olmakta bu durum hastalarda protein gereksinmesini 

arttırmaktadır. Protein ihtiyacı için yoğun bakım hastalarının katabolik süreçleri ve eşlik eden hastalıklar göz önüne 

alınarak ihtiyacın belirlenmesi gerekmektedir. Pratik olarak kritik hastalarda 1-1,5g/kg/gün, eşlik eden ve protein 

kısıtlaması gerektiren bir durum yok ise kullanılabilir (6).  

Kritik hastalarda, özellikle septik hastalarda enerji metabolizmasında yağların mobilizasyonu ile enerji üretimi 

tercih edilir. Büyük miktarda glikoz alan sağlıklı bireylerdekine benzer olarak karaciğer veya diğer dokulardaki 

glikozdan yağ asidi sentezi uyarılır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda glikoz içeriği yüksek beslenme 

uygulanması de-nova lipogenezinde artışa neden olmakta ve pulmoner CO2 atılımında artmaya neden olmaktadır. 

Kritik hastalarda önerilen glikoz kullanım miktarı günde yaklaşık 2-5g/kg glikoza eşit olmalı ve sıkı kan şekeri 

kontrolü ile miktar ayarlaması günlük yapılmalıdır (7). 
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Genel olarak lipitler esansiyel yağ asidi yetersizliğini, kas proteinlerinin enerji için yıkımını önlemek, yağda 

çözünen vitaminlerin emilimini ve biyoyararlanımını sağlamak ve enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Lipitlerin 

enerji yoğunluğu karbonhidrat ve protein kaynaklarına göre yüksek olduğu için az miktarlarda çok enerji alımını 

sağlamaktadırlar. Hipermetabolizma kritik hastalıkların ilerleyişinin karakteristik bir özelliğidir ve tüm uzun zincirli 

yağ asitlerinin (PUFA) oksidasyonunun artması, endojen stokların mobilize olmasına neden olmaktadır. Yağ 

asitlerinin hücrelere direk olarak veya hücre membran fosfolipit tabakasıyla birleşerek taşınmasına hücrelerin 

membran akıcılığı etki etmektedir. Elzem yağ asitleri olan linoleik asit ve α-linolenik asit gibi uzun zincirli çoklu 

doymamış yağ asitleri immün yanıt ve inflamasyonda intrasellüler proseslerde değişikliklere neden olmaktadır (8). 

Yağlar günlük 1g/kg olarak hesaplanarak birçok hastada gereksinme karşılanabilmektedir (7). 

Yoğun bakım hastalarında sıvı gereksinmesi düzenlenmesinde birinci amaç yeterli idrar çıkışının sağlanması 

ve serum elektrolit düzeyinin sürdürülmesidir. Ateşi olmayan yoğun bakım hastalarında sıvı gereksinimi yaklaşık 

35ml/kg/gün olarak hesaplanmaktadır. Ateş durumunda fark edilmeyen sıvı kayıpları gerçekleşir. Ter veya akciğerden 

olan insensible sıvı kayıpları günde 500-750ml’dir. Sıcak havalarda, ateşli veya yanık hastalarında bu miktar 

artabilmektedir. Drenler, fistüller ve stoma yolu ile belirgin sıvı kayıpları tahmini sıvı miktarına eklenmelidir. Bununla 

birlikte birçok kritik hastada resütasyon, antibiyotik ve diğer ilaçların verilmesinde kullanılan sıvılar nedeniyle sıvı 

yüklemesine maruz kalabilmektedir. Bu nedenle yoğun bakımda uygulanacak beslenme desteği tedavisinin sıvı 

yükünü azalmaya yönelik şekilde düzenlenmesi gerekmektedir (9).  

Beslenme durumu değerlendirilip gereksinmeleri hesaplanan yoğun bakım hastası için bir sonraki aşama 

hastanın beslenme yolu ve beslenme şeklinin belirlenmesi olmaktadır. ESPEN, ASPEN ve SCCM gibi yapay 

beslenme desteği konusunda yayınlanan rehberlerde ağızdan alımın yeterli olmaması durumunda enteral beslenmeyi 

ilk seçenek olarak önermektedirler. Enteral beslenme besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını, bağırsak florasının 

korunmasını, strese karşı verilen cevabın azaltılmasını ve immün sistemin korunmasını sağlamaktadır. Yoğun bakım 

hastalarında enteral beslenme üç gün içinde ağızdan tam doz beslenmesi beklenmeyen tüm hastalarda enteral 

beslenme başlanmasını ESPEN C düzeyinde kanıt olarak önermektedir. Bunun yanında gastrointestinal fonksiyonları 

olan ve stabilitesi sağlanmış tüm hastalarda yeterli erken enteral beslenme (ilk 24-48 saat içinde) C düzey kanıtla 

önermektedir (10). Gastrointestinal sistemin kullanılamadığı veya aktif olmadığı durumlarda beslenme ihtiyaçlarının 

karşılanması için parenteral beslenme kullanılmaktadır. Üç gün içerisinde normal beslenmeye geçmesi beklenmeyen 

tüm hastalarda 24-48 saat içerisinde enteral beslenme kontrendike ise ya da enteral beslenmeyi tolere edemeyeceklerse 

parenteral beslenme başlanmalıdır (Düzey C) (5).  

Beslenme desteği verilen hastaların izlemi için değerlendirilmesi gerekenen önemli nokta; beslenme 

desteğinin hastaya hangi nedenle, ne zaman ve tedavi planlanın bilinmesidir. İzlem için tıbbi beslenme tedavisinin 

planlaması ilk adımı oluşturmaktadır. Tıbbi beslenme tedavisi başlandığında, hastanın klinik ve laboratuar değer-

lerinin biliniyor olması, izlem sırasında bu verilerin ne şekilde değiştiğinin değerlendirilmesine olanak tanır. Beslenme 

durumunun değerlendirilmesinin amacı mantıklı bir tedavi yaklaşımında bulunmak için malnütrisyonun türünün ve 

derecesini ortaya koymaktır. Yoğun bakım hastalarında malnütrisyonu değerlendirmek ve beslenmenin etkinliğinin 
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takip edilmesi için antropometrik ölçümler, fonksiyonel kapasite, biyokimyasal parametreler,  azot dengesi, protein-

enerji dengesinin göstergeleri, komplikasyonların takibi (ilaç-besin etkileşimi, overfeeding ve refeeding sendromu) ve 

beslenmeye yönelik komplikasyonlar takip edilmektedir (3). 

Yoğun bakım hastalarında beslenme desteği tedavinin önemli bir parçasıdır. Beslenme durum 

değerlendirmesinin doğru yapılması, doğru beslenme desteği verilmesinin ilk adımıdır. Kritik hastalık durumunda 

hastanın normal beslenmesi mümkün olmadığında beslenme desteği verilmektedir. Beslenme desteği hastaların her 

açıdan değerlendirilip, hastaya ve hastalığın neden olduğu metabolik süreçlerin neden olacağı beslenme 

yetersizliklerinin önlenmesini içermektedir. Yoğun bakıma yatıştan sonraki 24-48 saat içinde verilen beslenme 

desteği, beslenme yetersizliğinin neden olacağı komplikasyonları önlemekte ve sağ kalımı arttırmaktadır.  
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YOĞUN BAKIMDA GÜVENLİ İLAÇ VE SIVI UYGULAMALARI 

 

YRD. DOÇ. DR. ZAHİDE TUNÇBİLEK 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ AD 

 

Hastaların tedavilerinde kullanılacak olan tüm ilaçların; temininden saklanmasına, order edilmesinden 

transferine, uygulanmasından uygulama sonrası izlemine kadar her aşamada güvenli kullanımı sağlamak 

amacıyla yapılan düzenlemelere ilaç güvenliği denilmektedir. TC Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılında 

yayınlanan “İlaç Güvenliği Rehberi”ne göre; ilaç güvenliği ile ilgili hatalar, tüm tıbbi hataların %18 -20’sini 

oluşturmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda ise yoğun bakımlarda yatan hastaların tıbbi hatalar ve hasta 

güvenliği yönünden daha yüksek risk taşıdığı görülmektedir.  

Yapılmış çalışmaların raporlarına bakıldığında en çok doktor istemlerinde hata yapıldığı ve en büyük zararın 

uygulama sırasında yapılan hatalardan kaynaklandığı görülmektedir. Hemşire kaynaklı ilaç uygulama 

hataları; ilaç kutusu veya paketi üzerindeki bilgilere dikkat etmeme, ilaç dozunun yanlış hesaplama ya da 

yanlış dozda ilaç verme, ilacı uygun teknikle hazırlamama, yasal olmayan isteme göre ilacı verme, hekim 

istemi olmadan ilacı verme, ilacın okunuş ve görünüş benzerliği sonucunda yanlış ilacı verme, ilacı yanlış 

zamanda uygulama, etkileşime giren ilaçları aynı anda uygulama, uygulamayı kaydetmeme ve ilaç 

uygulamasını unutmadır. Bu nedenle istemin alınması, ilaçların temini, hazırlanması ve hastaya 

uygulanmasında hemşirenin sorumluluğu büyüktür. 

Kullanım alanına ulaşan ve tedavi saati gelen ilaçlar hemşire tarafından uygulanmak üzere hazırlanır. 

Hazırlanan tüm ilaçların son kullanma tarihleri kontrol edilmeli ve istemleri tedavi defterinden teyit 

edilmelidir. Her hangi bir şüpheli durumda istemi yazan doktorla iletişime geçilmelidir. Hazırlama esnasında 

özel teknik gerektiren ilaçlar konusunda eczacı, birimi önceden bilgilendirmeli, gerektiğinde bizzat 

hazırlamalıdır. 

İlaç Güvenliği Açısından Hemşire Tarafından Alınması Gereken Önlemler: 

- IV sıvıların uygulanması, insülin, heparin, narkotikler gibi yüksek risk grubu ilaçların uygulanması ile 

ilgili kılavuz ve kontrol listeleri ile beraber yazılı prosedürler geliştirilmelidir. 

- Yapılan hatalar kaydedilmeli, ilaçlı tedavi hatalarını toplamak ve kaydetmek için cezalandırması 

olmayan bir sistem kurulmalıdır. 

- İstemler yazılı ya da elektronik ortamda alınmalı, doktor tarafından yazılı istem yapılmamış ilaçlar 

hazırlanmamalıdır. Yoğun bakımlarda kullanılmak üzere özel ilaç “order” formları hazırlanmalıdır. 

- Çalışılan kliniğe özgü ilaçların iyi bilinmesi önemlidir. Bu konuda yöneticilerin ilaç firmaları ve 

eczacılar ile işbirliği içinde olmaları, eğitici toplantıların sık aralarla yapılması gerekmektedir. 
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- Hastayı ilaç ve uygulaması konusunda eğitmeli, hastaya ilaçların verilme nedenleri ve yan etkisi olan 

ilaçlar veriliyorsa bunlar açıklanmalıdır.  

- İlaç dozu hesaplama becerileri geliştirilmelidir. 

- Standardize edilmiş işaretlerin kullanımı sağlanmalıdır. 

- Doz üniteleri tek tip yazılmalıdır. Örneğin ‘μg’ değil ‘mcg’ , ‘gm’ değil ‘g’ kullanılmalı, 1’den küçük 

değerler için 0 kullanılmalı ( .2 yerine 0.2 kullanılmalı) ve 1’den büyük değerler için 0 kullanımından 

kaçınmalıdır.( 2.0 yerine 2 kullanılmalı) 

- Hasta tabelalarına ve reçetelere, ilaç uygulama yolu ve direktifler tam olarak yazılmalıdır. (örneğin 

‘günlük’, ‘gn’ değil) 

- İlaç uygulama hataları ile ilgili makaleler yakından takip edilmelidir. 

- Diğer sağlık çalışanlarıyla ve hastalarla etkin iletişim kurulmalı, en iyi uygulamaları seçmek için 

doktorlar, hemşireler, eczacıların olduğu bir ortak karar grubu oluşturulmalıdır. 

- İstemin doğru okunduğundan emin olunmalıdır. 

- Hastanın hangi ilaçlara alerjisi olduğu, mevcut ve eşlik eden hastalıklarının hangi ilaçları kullanmaya 

sakınca oluşturduğunu bilinmelidir. 

- İlaç uygulamalarında 8 ilkeye dikkat edilmelidir. 

1.Doğru Hasta; hastanın adı soyadı, protokolü veya doğum tarihi doğrulanmalı, isim bileziği kontrol 

edilmelidir. Kimlik doğrulaması yapılmadan hastaya hiçbir surette ilaç uygulanmamalıdır. 

2.Doğru İlaç; ilacın jenerik ve satış ismi bilinmelidir. İlaç isimleri birbirine benzediği için 

doğru ilaç olduğundan mutlaka emin olunmalıdır. Etiketi tam olarak okunmayan ilaçlar 

kullanılmamalıdır. İlaç üzerindeki etiket; ilacı dolaptan alırken, ilacı kadehe koymadan önce ve ilacı rafa 

kaldırırken olmak üzere üç defa okunmalıdır. 

3.Doğru Etki; ilacın beklenen etkisi ve yan etkisi bilinmelidir. İlacın başka ilaçlarla ya da 

besinlerle etkileşimi olup olmadığı bilinmelidir. Beklenmeyen etki oluştuğunda hekim uyarılmalıdır. İlaç 

uygulama saatlerinin skalasını hazırlarken ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimlerini de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

4.Doğru Doz; çocuk ve yetişkinlere verilecek ilacın minimum ve maksimum dozları çok iyi bilinmelidir. 

Doğru şekilde hesaplama yapılmalı, gerekirse ikinci bir hemşirenin de fikri alınmalıdır. 

5.Doğru Yol; bazı ilaçlar birkaç yolla verilebilir. İlacın veriliş yolu hekim isteminde belirgin olmalıdır. 

6. Doğru İlaç Formu; aynı ilacın birden fazla formu olabilir, doğru form olmasına dikkat edilmelidir 

(kapsül, tablet gibi). 

7.Doğru Zaman; verilecek olan ilaçlar verilme saatinden (10-15dk) önce uygun bölmelerden alınmalıdır. 

İlaçlar genelde planlanan uygulama saatinden yarım saat önce ve yarım saat sonra olmak üzere bir 
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saatlik zaman diliminde verilebilir. Sabah/öğle/akşam gibi günde 3 kere verilen ilaçlar hastanın 

yatma/kalkma alışkanlıklarına göre ayarlanabilir. Saatlik ilaçlar dakik verilmelidir. 

8.Doğru Kayıt; verildikten sonra en kısa sürede kayıt yapılmalıdır. Hastaya ilaç verildikten sonra 

oluşabilecek yanlışların önlenmesi için ilacı veren hemşirenin tedavi defteri veya hemşire gözlem 

kağıdına ilacın uygulandığı saati yuvarlak içine alarak kendi adını ve soyadını yazmalıdır. 

- 8 ilkeye aykırılık istemden kaynaklanıyorsa hekim uyarılmalıdır. 

- Uygulamaya yoğunlaşmayı engelleyen etmenlerden uzak durmalı, ilaçlar hazırlanırken dikkat 

dağılmaması için başkaları ile konuşulmamalıdır.  

- Hasta bireye ilaç uygulamayı etkileyecek fiziksel ve laboratuar özellikler bilinmelidir. 

- Bir ilacın rengi, koyuluğu normalden farklı ise bu ilaç kullanılmamalıdır. Fiziksel yapısından 

şüphelenilen ilaç hastaya uygulanmadan önce teyit edilmelidir. İçinde kristal halinde partikül içeren 

ilaçlar, ilacın açıklamasında aksi belirtilmediği sürece hastaya uygulanmamalıdır. 

- Hiçbir zaman başkası tarafından hazırlanmış ilaç hastaya verilmemeli, ilacı mümkünse her hastaya 

bakımından sorumlu hemşire vermelidir. 

- İlaçlar uygun koşullarda saklanmalıdır. 

- Hasta yanında bırakılan her hangi bir ilaç, doktora bildirilmediğinde verilen tedavilerde ilaç 

etkileşimlerine sebebiyet verebilir, doktor tarafından hastaya kontrendike ilaç istemi yapılabilir. Bu 

yüzden hasta yanında hiçbir surette ilaç bırakılmamalı, yatış işlemi esnasında hastanın beraberinde 

getirdiği ilaçlar teslim alınmalıdır. Doktor tarafından onaylanan ilaçlar tedavi saatinde uygulandıktan 

sonra hastaya ait ilaç bölmesinde tutulmalıdır.  
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YOĞUN BAKIM HASTASINDA BİLİNÇ, AĞRI VE SEDASYON YÖNETİMİ 

YRD. DOÇ. DR. ZAHİDE TUNÇBİLEK 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI 

HEMŞİRELİĞİ AD 

 

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), yaşamı tehdit altında olan bireylere, olabilecek en üst düzeyde yarar sağlamak 

amacıyla kullanılan çok sayıda yaşam kurtarıcı teknolojik araç gereçlerin bulunduğu, disiplinler arası bir ekip 

yaklaşımının zorunlu olduğu bakım merkezleri olarak tanımlanmaktadır. Yoğun bakım hemşiresi ise, karmaşık ve 

yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun 

bakım ve tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve 

rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu hemşiredir. Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmeliğe göre; her hemşire gibi yoğun bakım hemşiresi de bilinç durumunun değerlendirilmesinden, ağrının 

izlenmesinden ve yönetiminden, analjezik ilaçların uygulanmasından ve sedasyonda olan uyanık (bilinçli)  hastanın 

izlenmesinden sorumludur. 

YBÜ’nde iletişim kuramayan hastaların yoğun bakım ünitesinde kaldığı süre boyunca ağrı, korku, uyku bozukluğu, 

kabuslar, iletişim yetersizliği, izolasyon ve yalnızlık duyguları gibi stres, hoş olmayan duygular ve kötü deneyimler 

yaşadıkları belirtilmektedir. Bu olumsuz deneyimler arasında ağrı, yoğun bakım hastaları için en önde gelen stresör 

olarak ortaya çıkmaktadır. Yoğun bakım hastalarında yetersiz ağrı yönetiminin pulmoner komplikasyonlar, ciddi 

vazokonstriksüyon, oksijen tüketiminde artma, doku iskemisi, depresyon ve anksiyete gibi fizyolojik ve psikolojik 

komplikasyonlara neden olduğu, mortalite ve morbiditeyi olumsuz yönde etkilediği bildirilmektedir. Bu nedenle, 

YBÜ’de yatan hastaların ağrılarının doğru bir şekilde tanılanmasına ve etkili bir şekilde yönetilmesine gereksinim 

vardır.  

Ağrının tanılanması, ağrı yönetiminin önemli ve ilk basamağını oluşturmaktadır. Ağrının tanılanmasında, sözel 

iletişim kurabilen bilinci açık hastalarda sözel ya da sayısal ağrı ölçekleri ile davranışsal ağrı ölçeği kullanılmaktadır. 

Ağının sözel olarak ifade edilemediği durumlarda ağrının tanılanmasında davranışların ve fizyolojik belirtilerin 

gözlenmesi geçerli bir yaklaşımdır. Yoğun bakımda sedasyonda olan hastalarda ise Davranışsal Ağrı Ölçeği ile 

birlikte “Ramsay Sedasyon Düzeyi Ölçeği” ya da “Motor Hareket Değerlendirme Ölçeği” kullanılması önerilmektedir.   

Ölçekler doğrultusunda ağrısı olduğu belirlenen hastada ağrının giderilmesi için farmakolojik ve farmakolojik 

olmayan ağrı tedavisi uygulanmaktadır. Ağrı tedavisi hastanın ağrı şiddetine, ağrıyı algılama düzeyine, fiziksel 

değişkenlerine (yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, kronik hastalıklarına vs) ve ağrı tipine (nosiseptif, nöropatik) göre 

değişmektedir. Analjezikler her yoldan verilmekle birlikte özellikle YB hastalarında yavaşlamış gastrik pasaj, emilim 

bozuklukları, yaygın ödem ve karaciğer fonksiyon bozukluğu gibi nedenlerden dolayı oral alım yerine intravenoz 

kullanım tercih edilmektedir. YB’da sıklıkla intravenöz yoldan bolus, sürekli infüzyon ya da hasta kontrollü analjezi 

pompaları ile opioid uygulaması gerçekleştirilmektedir. Opioidlere ek olarak YB’larda opioid olmayan analjezikler 

olarak asetominofen ve Steroid Olmayan Antiinflamatuar (SOAİ) ilaçlar kullanılmaktadır. Analjezide bu ilaçların 

inflamasyonu önleme ya da azaltma etkilerinden faydalanılmaktadır. YB hastalarında farmakolojik yöntemlerle  

birlikte farmakolojik olmayan ağrı giderme yöntemlerinin kullanılması hem analjeziklerin tüketimini azaltmakta hem 
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de etkin analjeziyi sağlamaktadır. Hasta ile etkili iletişimde bulunma, hasta eğitimi, irritasyon yaratan durumların 

eliminasyonu (endotrakeal tüpün traksiyonunun düzeltilmesi vb), sık pozisyon değişimi, hastanın konforu için 

aspirasyon, ağız bakımı, yara bakımı ve masaj YB’daki farmakolojik olmayan uygulamalar arasındadır.  

Yoğun bakım tedavisinin önemli bileşenlerinden biri de sedasyonun sağlanmasıdır. Yoğun bakımda tedavi gören 

hastalarda eşlik eden hastalıklar ve kas gevşemesi uygulanması, intrakraniyal basınç kontrolü, invaziv prosedür 

uygulanması, ventilatöre uyumu etkileyen solunum modları, ajitasyon ve uyku problemleri gibi pek çok klinik 

durumda sedasyon ihtiyacı doğmaktadır. Sedasyonun günlük değerlendirilmesinde ve uygun sedasyon düzeyi 

planlamasında çeşitli skalalar kullanılmaktadır. Bu konuda en çok kabul gören Ramsey Sedasyon Skalası ile Riker 

Sedasyon-Ajitasyon Skalasıdır. Sedasyon amaçlı pek çok ajan yoğun bakımda kullanılabilir. Yoğun bakım konforunu 

artırmak, nöroendokrin stres yanıtını engellemek ve morbiditeyi azaltmak için sedasyon ile birlikte analjezi de 

uygulanmalıdır. Sedasyon uygulamalarında önemli bir husus mutlaka günlük sedasyon tatillerinin yapılması ve 

neticede hastanın sedasyon ihtiyacının, günlük doz ayarlanmasının ve bilinç değerlendirmesinin yapılmasıdır.  

Bilinç seviyesini değerlendirmek için uyarılara karşı hastanın verdiği bazı davranışsal tepkilerden yararlanılır. Bilinç 

değerlendirmesi sırasında öncelikle sözel uyaran verilir. Eğer hasta cevap veriyorsa, oryantasyon durumunu 

değerlendirmek için uygun sorular yöneltilir. Hasta sözel uyaranlara cevap vermez ve basit komutları yerine getirmez 

ise motor cevaplarının izlenebilmesi için belirli bölgelere uygun bir şekilde ağrılı uyaran verilir. Hastaların verilen 

uyaranlara verdikleri tepkiler doğrultusunda bilinç seviyeleri belirlenir. Bilinç, tam uyanıklık ve farkındalık 

seviyesinden komaya kadar değişik aşamalarda olabilir. Değişik bilinç seviyelerini ayırt edebilmek, sınıflama 

yapabilmek ve ortak dili kullanarak eksik veya hatalı değerlendirme riskini ortadan kaldırmak amacıyla bazı bilinç 

değerlendirme araçları geliştirilmiştir. Günümüzde en sık kullanılan değerlendirme araçları Glasgow Koma Skalası 

(GKS) ve AVPU (Uyanık, Ses, Ağrı, Yanıtsız) skalasıdır. Değerlendirme sonucuna göre bilinç bulanıklığı yaşayan 

hastalarda deliryum araştırılmalı ve bu doğrultuda bakım verilmelidir. Bilinci kapalı tespit edilen hastalara yonelik de 

komadaki hastanın bakımı sunulmalıdır. 
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YOĞUN BAKIMDA KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN ETKİN KULLANIMI 

YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM KÖÇKAR 

Kan geçmişten günümüze sağlığın ve yaşamın temel simgesi kabul edilmiştir ve “kaynağı insan olan, 

elde edilmesi için başka alternatifi olmayan eşsiz bir tedavi aracı” olarak bilinmektedir(1).  Kardiyovasküler 

sistem içinde sürekli dolaşan, çok hücreli organizmalarda birçok yaşamsal fonksiyonu yerine getiren ve 

kırmızı renkli sıvı bir doku olarak tanımlanan (2) kanın tedavide kullanımı oldukça eski tarihlere 

dayanmaktadır.  Kan veya kan ürünlerinin doğrudan bireyin dolaşım sistemine verilmesi şeklinde 

tanımlanan(3) kan nakli çalışmaları 15. yy da başlamış olup(4), 20. yy’ ın başında kan grubu antijenlerinin 

tipleme yöntemlerinin ve verici alıcı karşılaştırma testlerinin keşfi ile tıptaki uygulama alanına girmiştir(5).  

Kan ve kan ürünleri laboratuvar ortamında üretilemediğinden, hayati önem taşıyan kanın sağlıklı 

bireylerden sağlanması gerekmektedir (6). Çoğu ülkede ortalama yaşam süresinin artmış olması, tıbbi 

müdahalelerin ve tedavi yöntemlerinin de gelişmesine paralel olarak tek kaynağı insan olan kan ve kan 

ürünlerine duyulan ihtiyacı arttırmış, bunun sonucunda kanın temin edilmesi önem kazanmıştır (3). 

 Günümüzde tıp ve teknoloji alanındaki tüm gelişmelere karşın kan, kan bileşenleri ve kandan elde 

edilen ürünlerin yerine geçebilecek alternatif bir tedavi aracı bulunamamıştır. Bu nedenle dünyada kan 

hizmetleri sistemli bir şekilde yürütülmektedir. Bu hizmetler kapsamında olan donasyon kan bankacılığı; 

gönüllü, sistemli, karşılığı olmaksızın güvenli yollarla kanın toplanmasını, toplanan kanın gerekli 

laboratuvar işlemlerinden geçirilmesini, kanın uygun koşullarda saklanmasını ve hastanelere ulaştırılmasını 

içermektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri ‘nde yılda 10 milyon kan bağışının yapıldığı bildirilmiştir. Almanya ‘da 

toplam 4.2 milyon ünite kan 3.6 milyon kan bağışı 200 bin kan gönüllüsünden sağlanarak hizmete 

sunulmaktadır.  Japonya ‘da her yıl yaklaşık 4 milyon ünite kan bağışı toplanmaktadır. DSÖ verilerine göre 

dünya da yılda 81 milyon ünite kan bağışı yapılmakta bunların %82,2 ’si gelişmiş ülkelerde gönüllü 

bağışçılardan alınıp tüm tarama testleri yapılarak kullanılmaktadır. Türkiye kan bağışı konusunda gelişmiş 

ülkelerle kıyaslandığında oldukça geri kalmaktadır (3). 

Türkiye genelinde 15 bölge kan merkezi, 62 kan bağışı merkezi ve mobil kan bağışı araçlarıyla 

ülkemizin dört köşesindeki hastanelerde tedavi gören hastalara kan ulaştıran Türk Kızılayı, sistematik olarak 

yürüttüğü çalışmalarla 2005 yılında 342 bin 146 ünite kan bağışı almıştır.  2012 yılında 1 milyon 469 809 

ünite kan bağışı alan Türk Kızılayı, 2013 yılı sonu itibariyle 1 Milyon 640 bin 881 ünite kan bağışına 

ulaşmıştır (7 ). 
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Ülkemizde sağlık konusunda temel problemlerden biri ihtiyaç halinde kan ve kan ürünlerinin 

bulunmayışı ve gönüllü kan bağışındaki yetersizliktir. Gelişmiş ülkelerde kan bağışının nüfusa oranı %5 

iken, Türkiye’de bu oran %1,5-2 oranındadır. Ülkemizde, kan bağışlama alışkanlığının tam olarak 

yerleşmemiş olması kan ve kan ürünleri açısından bir kaynak sınırlılığı oluşturmaktadır (1). 

Bu noktada sağlık alanında hemşirelerin bakım verici, karar verici, rehabilite edici, eğitici ve 

danışmanlık rollerinin yanı sıra yönetici rolünün de gerektirdiği gibi,  bireyin/ailenin sağlığını korumak, 

geliştirmek ya da sağlığını yeniden kazanmasına yardım etmek/ iyileştirmek için bireysel-sosyal-ekonomik 

kaynakları tanımlaması ve yönetmesi; bu kapsamda özellikle hasta tedavisinde alternatifi olmayan kan gibi 

önemli kaynakların etkili kullanılmasını sağlamak görevi de bulunmaktadır (8, 9).  

Etkin kullanımı bu denli önemli olan ve tedavide alternatifi olmayan kanın etkin kullanımı ile ilgili 

ülkemizde ve dünyada sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır. İran’da 5 eğitim hastanesi, 2 sosyal yardım 

hastanesi, 3 özel hastane, 1 hayır kurumu hastanesi ve 1 askeri hastane kapsamında, kan ve kan ürünlerinin 

israf oranına ve nedenlerine yönelik yapılan bir araştırmada, kan ürünleri israfının hastane verilerine %1,93 

ile %30,7 arasında değiştiği, tüm hastanelerdeki 30913 kan ürünü için ortalama kan ürünü israfının%9,8 

olduğu, toplam kan ve kan ürünü israfının 3048 ünite olduğu ve tüm kan grupları için hastane başına yıllık 

ortalama israfın 254 ünite olduğu saptanmıştır. (10).  

             Bingöl tarafından bir eğitim araştırma hastanesinde yürüttüğü tez çalışmasında (11) belirtilen 

sonuçlara göre; yeni doğan kliniğinde ortalama 472,43±36,06, çocuk hematoloji kliniğinde ortalama 

310,38±78,43, ortopedi kliniğinde ortalama 204,25±107,39, Beyin cerrahi kliniğinde ortalama 

252,22±148,55 ünite kan israf edilmiştir ve belirtilen miktarlardaki kanın israf nedenleri olarak, istem 

yapılan kanın kullanılmaması ve soğuk zincirinin kırılması nedeniyle imha edilmesi, kan paketlerinin büyük 

olması gösterilmiştir.   

           Yine Eugenie ve arkadaşlarının Lean Sigma metoduyla yaptıkları kan israfını azaltma çalışması (12) 

sonucunda atılan  

         RBC( kırmızı kan hücreleri) oranı %4.4 iken yapılan çalışma bu oranın %2’ ye düşürülmesini 

sağlamıştır. İsraf miktarının azalması yıllık bir hastanede 4300 ünite kanın israf edilmesini engellemiş, 4 

yılda 800.000 dolardan fazla zararı engellemiştir. 

 Bütün kliniklerde olduğu gibi yoğun bakım da da kanın etkin kullanımı önem kazanmaktadır. Bağış 

oranının yetersiz olması, belli kan gruplarının az bulunur olması ve kanın tedavide alternatifinin olmaması 

yoğun bakımlarda ve diğer kliniklerde kanın etkin kullanımını daha önemli kılmakta ve bu konuda yapılacak 

araştırmalara duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. 
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YOĞUN BAKIMDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ 

DOÇ. DR. SEVGİSUN KAPUCU 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD 

 

Güvenlik tanımı ilk kez 1987 yılında prow tarafından yapılmış ve “çalışanlar ve müşteriler başta olmak 

üzere bir kuruluşun paydaşlarının kazayla yaralanmaya maruz kalmamaları” olarak belirtilmiştir
1
. O 

yıllardan sonrada pek çok çalışma alanında ve meslek kurumunda güvenlik kavramı yerini almıştır. Hasta 

güvenliği, son yıllarda sağlık bakım kalitesinin geliştirilmesi kapsamında ele alınan güncel ve önemli 

konulardan biridir. Hasta güvenliği tanımı ise “sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi ve sağlık 

hizmetine bağlı hataların neden olduğu hasta hasarlarının eliminasyonu veya azaltılması” olarak Ulusal 

Hasta Güvenliği Vakfı (National Patient Safety Foundation- NPFS) tarafından yapılmıştır
2
. Başka bir 

tanımda Hasta Güvenliği; “Sağlık hizmeti sunum süreçlerinde hata oluşumunu engelleyecek tasarımlar 

yapmak, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve 

düzeltilmesini sağlayacak önlemler almaktır”
3
.  Hasta güvenliği uygulamalarında temel hedef, hizmet 

sunumu sırasında hata oluşmasını engelleyecek, hatalar nedeniyle hasta ve çalışanları olası zararlardan 

koruyacak, hata olasılığını ortadan kaldıracak bir sistemin kurulmasıdır. Hasta güvenliği kapsamına sağlık 

hizmetinin sunumunda hasta ve sağlık çalışanlarının zarar görmesine yol açabilecek tüm işlem ve süreçler 

girmektedir
4
. Hasta güvenliği tartışılır iken Sağlık hizmetine bağlı hata (tıbbi hata) tanımının da yapılması 

gerekir; tıbbi hata, “hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında bir aksamanın neden olduğu, kasıtsız, 

beklenilmeyen sonuçlardır”
5
.  

 

Tıbbi hatalar da asıl nedenlerine göre üçe ayrılır
5
;  

1. İşleme bağlı hatalar: Yanlış işlemi yapma (errors of commission: doing the wrong thing), 

2. İhmale bağlı hatalar: Doğru işlemi yapmama (errors of omission: not doing the right thing), 

3. Uygulamaya bağlı hatalar: Doğru işlemi yanlış uygulama (errors of execution: doing the right 

thing incorrectly). 

Institute of Medicine-IOM ‘nin 1999 yılında yayınladığı “To Err Is Human” raporu hasta güvenliği 

konusunda şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olmuştur. Bu raporda; birinci çalışmada Colorada ve 

Utah da yapılan ve tıbbi hatanın %3,7-6,6 arasında tahmin edildiği ve ABD geneline oranlanması 

durumunda tıbbi hataya bağlı ölüm sayısının 44.000 olduğu,  ikinci çalışma ise, New York’u ele almakta ve 

projekte edildiğinde tıbbi hata ölümleri sayısını ABD genelinde 98.000 olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 

raporda, tıbbi hata sorununun ve hasta güvenliği için risk ile sonuçlanan engellenebilir istenmeyen olayların 



II. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 
 

41 
 

mortalite ve morbidite oranlarını arttırdığını, motorlu taşıt kazaları, göğüs kanseri ya da AIDS'ten daha fazla 

ölüme neden olduğunu ve ölüm nedenleri arasında yedinci sırada yer aldığını belirtmektedir
6
. Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) tıbbi hataların önemli bir sağlık problemi olduğunu görünce 2004 yılında bir hasta güvenliği 

birimi oluşturmuştur ve böylelikle hasta güvenliğine yönelik uygulamalar daha sistematik halde 

yürütülmeye başlanmıştır. Hasta güvenliği, tüm sağlık ekip üyelerinde olduğu gibi temel hemşirelik 

bakımının da unsurlardandır. ICN, hasta güvenliğinin arttırılması için profesyonel sağlık bakım personelinin 

işe alınması, eğitimi ve meslekte tutulması, performanslarının iyileştirilmesi, enfeksiyonla mücadele, 

ilaçların güvenli kullanımı, cihaz emniyeti, sağlıklı klinik uygulamalar, sağlıklı bakım ortamı da dahil olmak 

üzere çevre güvenliği ve risk yönetimi alanlarında geniş kapsamlı önlemler alınması, hasta güvenliği 

üzerinde odaklanmış bilimsel bilgi ile bunun gelişmesine destek sağlayacak altyapının ayrılmaz bir bütün 

halinde birleştirilmesi gerektiğine inanmaktadır
6-7

. 

Yoğun bakımlar tıbbi hatalar ve hasta/çalışan güvenliği yönünden daha yüksek risk taşımaktadır. 

Pronovost ve ark. yaptığı çalışmada yoğun bakım üniteleri ünitelerinde yatan hastaların %17’sinde ciddi yan 

etki rapor edilmektedir
8
. Vincent ve ark. Çalışmasında ise, dahili-cerrahi yoğun bakımda tıbbi hata görülme 

oranı 1.7/hasta/gün olarak saptanmıştır
9
. Bunların %29’unun potansiyel olarak ciddi sonuçlara hatta ölüme 

neden olabileceği görülmüştür
5
.  

Hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hata sınıflandırması Tablo 1’de, nedenleri ise Tablo 2’de verilmiştir
5
.  

Tablo 1. Tıbbi Hata Sınıflandırması 

1. Tanıda yapılan hatalar 

• Yanlış tanı veya tanı koymakta gecikme 

• Uygun ve gerekli tetkiklerin yapılmaması 

• Güncel olmayan tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanılması 

• Tetkik sonuçlarına uygun davranışların yapılmaması 

2. Tedavide yapılan hatalar 

• Cerrahi bir girişim, işlem veya tetkikin uygulanmasında hata 

• Tedavinin verilişinde hata 

• İlaç doz veya veriliş şeklinde hata 

• Tedavinin uygulanmasında gecikme 

• Uygun olmayan tedavi 

3. Koruyucu tedavide hatalar 
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• Profilaktik tedavi uygulamada hata veya uygulamama 

• Tedaviden sonra yetersiz takip 

4. Diğer 

• İletişimde yetersizlik 

• Kullanılan aletlerde yetersizlik/eksiklik 

• Diğer sistem yetersizlikleri 

 

Tablo 2. Tıbbi Hata Nedenleri 

• İnsan faktörü; Yorgunluk, Yetersiz eğitim, İletişim yetersizliği, Güç/control, Zamansızlık, 

Yanlış karar, Mantık hatası, Tartışmacı kişilik 

• Kurumsal faktörler;İş yeri yapısı, Politikalar, İdari/finansal yapı, Liderlik, Geri dönüm, 

Konularda yetersizlik, Personelin yanlış dağıtımı,  

• Teknik faktörler;Yetersiz otomasyon, Yetersiz cihazlar, Eksik cihazlar, Karar verme destek 

eksikliği, İntegrasyon eksikliği 

 

“Tıbbi hatalar neden gelişiyor?” sorusunun cevabını verebilmek ve hasta güvenliği konusunda iyileştirme 

yapabilmek için öncelikli olarak sistematik bir yaklaşımda bulunmak gerekir
10

. Bu yaklaşım içinde kanıt 

toplama ve araştırma, sistemdeki sorunlara cevap verecek stratejilerin geliştirilmesi ve kurumda korkmadan, 

çekinmeden hataların bildirilebildiği bir hasta güvenliği kültürünün yaratılması yer almalıdır. 

Kurumsal (organizasyonel) kültür, tüm organizasyonu birarada tutan tutkal, kompleks değerler 

manzumesidir. Hasta güvenliği kültürü de, hasta güvenliğinin kurumun en öncelikli konusu ve ortak değeri 

olarak kabullenilmesidir
11,12

. Kurumsal kültür basitçe, “bir kurumda işlerin nasıl yürüdüğü”dür. Diğer bir 

deyişle “burada işler böyle yapılır” şeklinde tanımlanabilir
13

. İşlerin yapılış şekli eski üyeler tarafından yeni 

üyelere gösterilir. Kurumsal kültür inançlar, değerler, adetler, uygulamalar, öğrenilen işlemler ve paylaşılan 

ödüllerin tümü ile yoğrulmuştur. Kurumsal kültür kolay değiştirilebilecek bir değer değildir. Değişime kolay 

uyabilecek üyeler olabileceği gibi şiddetli direnç gösterecekler de vardır, hatta bazı kurumlarda bu grup 

çoğunlukta olabilir. Önemli olan kurumsal liderliğin bu değişimin ne kadar önemli olduğunu önce 

kendisinin kabul etmesi, daha sonra da tüm kurumla bu değişimin gereğini ve neler getireceğini açık bir 

şekilde anlatması ve paylaşmasıdır
14

. Hasta güvenliğinin kurumsal kültürün bir parçası olması istenilen 

kurumlarda yapılması gerekenler şunlardır
13

: 

1. Yüksek riskli ve hata yapılabilecek aktivitelerin belirlenmesi, 
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2. Tıbbi hataların korkusuzca ve çekinmeden bildirilebildiği ve cezalandırılmadığı bir ortamın yaratılmış 

olması, 

3. Riske açık uygulamalarda her düzeyde çözümlerin üretilebiliyor olması, 

4. Hasta güvenliği konusunda kurumun kaynak ayırması. 

 

Hasta güvenliği aynı zamanda çalışan güvenliğininde teminatıdır. Çalışan ve hasta güvenliği birbirini 

tamamlayan unsurlardır. Bu nedenle bu iki kavramın bir arada ele alınması gerekir.  

Hasta ve çalışan güvenliğine ilişkin çalışma örnekleri; 

- Çırpı ve ark (2009) yaptıkları çalışmada, ebe ve hemşirelerin, %74,6’sı hasta güvenliğini sağlık 

hizmetlerinin kişilere vereceği zararı önlemek amacıyla alınan önlemlerin tamamı olarak 

nitelendirmiş ve hasta güvenliği uygulamalarının gerekli (% 96.9) olduğunu ifade etmişlerdir. 

Katılımcılar hasta güvenliği uygulamalarındaki rollerini, %66.9 oranıyla hasta güvenliğine ait riskleri 

belirleyen, önlemeye yönelik uygulamalarını planlayan, uygulayan ve değerlendiren sağlık 

profesyoneli olarak belirtmişlerdir
7
. 

- Gündoğdu &Bahçecik (2011) çalışmalarında, eğitim ve araştırma hastanelerindeki hemşirelerin 

%72’sinin, özel hastanelerdeki hemşirelerin %73.5’inin hatalı olayları hiç rapor etmediklerini 

belirlemiştir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan hemşirelerin %48.7’si çalıştıkları birimlerin 

hasta güvenliği derecesini kabul edilebilir, özel hastanelerde çalışan hemşirelerin ise %51’i çok iyi 

olarak değerlendirmiştir
15

. 

- Sapancıoğlu ve ark. (2012) “Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Kesici Delici Aletle Yaralanma 

Durumlarının İncelenmesi” konulu çalışmalarında, yaralanma sıklığı Dahili yoğun bakım 

hemşirelerinde %20.1, Cerrahi yoğun bakım hemşirelerinde %23.7 olarak saptanmıştır. Yaralanma 

nedenleri her iki birimde benzerdir. Son 12 ayda her iki ünitede çalışan hemşirelerin %65.8’inin “1-3 

kez” yaralandığı ve %21.2’sinin “kontamine olmuş” bir aletle yaralandığı saptanmıştır. Hemşirelerde 

nöbet saati ve yaş arttıkça yaralanma sayısı da artmaktadır. Kesici delici alet yaralanmalarına yönelik 

alınan önlemler; eldiven kullanımı (%91.6), maske takma (%47.7), önlük giyme (%29.9), el yıkama 

(%17.6), gözlük kullanımı (%13.6) ve izolasyon (%11.9) olarak belirlenmiştir
16

. 

- Gökdoğan ve Yorgun (2009) çalışmalarında, hemşireler yaptıkları tıbbi hataları; order–ilaç- hataları 

(%24.0), iş yoğunluğu nedeniyle dikkatsizlik (%12.5), hasta kimliğinin kontrol edilmemesi (%9.6), 

iletişim eksikliği (%4.8), el hijyenine uymama (%4.8) olarak bildirmiştir. Hemşirelerin tamamı hasta 

güvenliğini ilgilendiren uygulamalara önemli katkılar sağlayacağını ve %87.5’i hemşirelerin hataları 
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önleyebileceğini; %64.4’ü kurumda hata oluştuğunda sorunun anlaşılmaya çalışıldığını, %14.4’ü ise 

cezalandırma/ suçlama davranışı gösterildiğini bildirmiştir
17

. 
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ECMO (EXTRA CORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION) 

PROF. DR. BIROL YAMAK 

MEDICAL PARK HASTANESI, GAZIANTEP 

KALP VE DAMAR CERRAHISI KLINIĞI 

 

Ecmo nedir ?: Kardiyak ve/veya solunum yetmezliği olan hastalarda kullanılan ECMO, ekstrakorporeal bir 

teknik olup hastanın kalp ve/veya akciğerini günler ve/veya haftalarca destekleyerek hastanın iyileşmesine 

yardımcı olan bir sistemdir. Temel olarak kalp cerrahisinde kullanılan kardiyopulmoner bypass devresinin 

(pompa) bir modifikasyonudur. 

 

V- A ECMO endikasyonları: Açık kalp cerrahisi sonrası (Hastayı kalp cerrahisi sonrası kardiyopulmoner 

bypasstan ayıramadığımız durumlarda), Kalp transplantasyonu sonrası (Genellikle primer greft 

yetmezliğinde), Herhangi bir nedenle ciddi kalp yetmezliği, Dekompanse kardiyomyopati, Miyokardit, Akut 

koroner sendromlu kardiyojenik şok ve Sepsis veya ilaç toksisitesine bağlı derin kardiyak depresyondur. 

V – V ECMO endikasyonları: ARDS, Pnömoni, Pulmoner kontüzyon, Akciğer transplantasyonuna köprü, 

akciğer transplantasyonu esnasında, transplantasyon sonrası greft yetmezliği, massif pulmoner emboli, 

Hyalin membran hastalığı, mekonyum aspirasonu, konjenital diafragmatik herni ve konjenital kardiyak 

anomalilerdir. 

V – A ECMO: Solunum ve dolaşım desteği, V – V ECMO: solunum desteği ve Arteriyö venöz ECMO da 

CO2 uzaklaştırması için uygulanır. 

ECMO uygulaması bir yoğun bakım tedavisidir ve yakın takip gerektirir. Kalp Damar Cerrahı, Yoğun bakım 

doktoru, perfüzyonist ve yoğun bakım hemşiresinin ortak takibini gerektirir. 
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YOĞUN BAKIM HASTASINDA KANAMA KONTROLÜ VE ACİL CERRAHİ GİRİŞİM 

HAZIRLIĞI 

Kontrol altına alınamayan kanamalar perioperatif dönem ve yoğun bakım ünitelerinde mortalitenin 

önde gelen nedenlerinden birisidir. 

Hemostazdaki yetersizlik değişlik miktarlarda kanamaya; aşırı kanamalar ise şoka neden olabilir. 

Doku ya da kas içi oluşacak hematomlar organ fonksiyonlarını etkileyebilir, bası semptomlarına neden 

olabilir. Kanama kontrol edilemezse bazen ölüme neden olabilir. Ameliyat yerinden sızıntı gibi hafif 

kanamalarda bile kan transfüzyon ihtiyacı artabilir. 

Yoğun Bakımda Kanama Nedenleri 

1-Trombosit hastalıkları,2- Koagülasyon faktör eksiklikleri,3- Antikoagülan tedavi,4- Dissemine 

İntravasküler Koagülopati (DIC) (defibrinasyon sendromu, tüketim koagülopatisi),5- Fibrinoliz, 6- K 

vitamini eksikliği, 7- Masif kan transfüzyonları, 8- Karaciğer hastalıkları,  9- Böbrek hastalıkları (Üremi), 

10- Ektrakorporeal dolaşım, 11-Enfeksiyon hastalıkları 

Anamnez, Muayene ve Rutin Hemostaz Testleri 

Kanamalı bir hastada anamnez ve fizik muayene bulgularının değerlendirilmesi ile hemostazın etkilenen 

basamağı tahmin edilebilir. Klinisyen kim (hastanın yaşı, cinsiyeti, ırkı, ailevi anormal kanama öyküsü), ne 

zaman (herhangi bir hastalıkla, travmayla, cerrahi girişimle, ilaç kullanımı ile ilişki, kanamanın başlama 

zamanı ve seyri), nerede (kanama bölgeleri-deri, mukoza, GIS, solid organ, eklem, kas) ve ne (peteşi, 

purpura, ekimoz, hematom) sorularına yanıt aramalıdır.  

Kanama riskini değerlendirme için anamnezde major ve minör risk faktörler değerlendirilmelidir. 

 Dikkatli bir öykü alınmalıdır. Hastaların kanamayı algılamaları farklıdır. Ayrıca kullandığı ilaçlar; Reçete 

ile verilmiş ilaçlar mı, Hastanın kendi başına aldığı ilaçlar mı belirlenmelidir. Ayrıca Hastanın kendi başına 

aldığı bitkisel ürünler de sorgulanmalıdır. 

Laboratuar Testleri 

Trombosit Sayımı: Normal değeri: 150-400 gr/L. Trombosit değerleri sürekli düşük olan hastalarda 

Periferik Yayma yöntemi ile trombositlerin sayı ve fonksiyonları değerlendirilerek hastalık tanısı ya da 

Pseudotrombositopeni varlığı ortaya konur. 

Protrombin Zamanı (PT): Ekstrinsik ve ortak yol değerlendirilir. Doku tromboplastini (doku faktörü), 

Faktör X, Faktör V, Protrombin, Fibrinojen düşüklüğünden etkilenir. PT sonuçları, anti-koagülan ilaç 

kullanan hastalar için Uluslararası Düzeltme Oranı (INR)’na göre ayarlanarak rapor edilir. Normal değeri 

11-15 sn’dir. ( INR:0.8-1.2  /birimi yoktur). K vitamin eksikliği, karaciğer hastalığı, warfarin tedavisi, DİC, 

aşrı heparinizasyonda PT uzar. 

Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT): İntrinsik ve ortak yol değerlendirilir. Faktör VII ve XIII 

haricindeki tüm koagülasyon faktörlerinin eksikliklerinde artar, Normal değeri 25-35 sn’dir.Heparin 

antikoagülasyonu değerlendirmek için kullanılır.  

http://labtestsonline.org.tr/glossary/anticoagulant
http://labtestsonline.org.tr/glossary/anticoagulant
http://labtestsonline.org.tr/glossary/anticoagulant
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Kanama Zamanı:Preoperatif bir tarama testi olarak önerilmez. Normal değeri: 1-4dk(Duke), 1-9dk(Ivy). 

Trombin zamanı (TT) : Normal değer 14-15 sn’dir. Heparin kullanımı ve hipofibrinojeni durumlarında 

artar. 

Laboratuar Testleri: Sonuçların yanlış çıkma nedenleri: Koagülasyon kaskadında faktör eksikliği, Ca’nun 

fazlalığı, Kan tüplerinin yeterli kan ile doldurulmaması Kan eksik (% 80 inden az ) alınmış ise, testler 

yapılmamalıdır. Plazmadaki sitrat oranı yükseleceğinden pıhtılaşma zamanı uzayacaktır, Uzun turnike 

zamanı, Hemolizli ya da pıhtılı örnek olması, Kan alındıktan sonra tüp 2-3 kez yavaşça altüst edilmeli, asla 

çalkalanmamalıdır! 

Kanamaya eğilimli hastada cerrahi girişim 

Cerrahi girişime ya da işleme göre kanama riski iyice değerlendirilmelidir.  

Ameliyatın gerekliliği, acilliği, hastanın hemostaz kusurunun derecesi, düzeltilebilir olup olmadığı, yerine 

koyma tedavisinin süresi, postoperatif dönemde karşılaşılacak sorunlar (dikişlerin veya derin drenlerin 

alınması, fiziksel tedavi gibi) dikkatlice gözden geçirilmelidir. 

Acil olarak ameliyata alınacak hastalarda aşırı kanama hikayesi veya soy geçmişte kanama defekti 

belirlenir. 

İntraoperatif ve Postoperatif Kanamalar 

Ameliyat esnasında başlayan beklenmeyen ölçüde kanama dört nedene bağlanabilir: yetersiz lokal 

hemostaz, önceden saptanamamış hemostaz defekti, kan transfüzyonu komplikasyonu, tüketim koagülopatisi 

veya fibrinoliz’dir. 

Kanama olduğunda kanamanın lokal sebebe mi, yoksa hemostaz anormalliğine mi bağlı olduğuna karar 

verilmelidir. 

Postoperatif dönemde drenlerin takibi mutlaka dikkatli yapılmalıdır. 

Transfüzyon Endikasyonları, Kan Ürünleri, Kan transfüzyon komplikasyonlarını bilmek ve takip etmek 

gerekir. 

Kalp cerrahisi sonrası kanama nedeniyle reeksplorasyon yapılan hastaların  prospektif olarak incelendiği 

araştırmada reeksplorasyon nedenleri; preoperatif olarak preop trombosit sayısı, koroner bypass için değişen 

damar sayısının azlığı; postoperatif olarak ise düşük vücut ısısı, düşük intravenöz volüm infüzyonu, mekanik 

ventilasyon sürecinde yüksek PEEP (pozitif ekspirasyon sonu basınç) değeri ve kan ürünleri transfüzyonu 

olarak tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; Hemşireler kanamaya neden olan faktörleri bilmeli buna karşı uyanık olmalı, Hastanın sadece 

koagülasyon profilini değil aynı zamanda kan ürünlerinin verilmesi gereken durumları da bilmeli, Göğüs 

drenajının takibi, insizyon bölgesinin yakından ve sürekli takibi, Kardiyak tamponat belirtileri 

izlenmelidir.(KVC için) 

Kaynaklar: 
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MEKANİK VENTİLASYONDA TEMEL KAVRAMLAR VE HEMŞİRELİK 

AYNUR KOYUNCU 

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI, ANKARA, 

TÜRKİYE/ UZMAN HEMŞİRE 

 

GİRİŞ 

      Solunum; doğumla başlayan, ölümle sonuçlanan yaşamsal bir örüntüdür. Solunum bir yaşam bulgusu, 

yaşamın göstergesi kabul edilir.  Solunum; birçok sistemin ortak çalışması ile gerçekleşen karmaşık bir 

fonksiyondur. Solunumun oluşabilmesi için ilk aşama beyinde hipotalamusta bulunan solunum merkezinden 

soluma dürtüsünün oluşmasıdır. Kafa travması, narkotik madde aşırı dozları ve genel anestezi gibi 

durumlarda solunum merkezinde soluma dürtüsü oluşmaz. Solunumun ikinci aşaması; diyafram kasının 

kasılarak bir negatif basınç üretmesidir. Diyaframın ürettiği intra torasik basınç atmosfer basıncından daha 

düşük olması nedeniyle ortam havasının ciğerlere dolar. Solunumun  ventilasyon basamağının gerçekleşir. 

Nöromüsküler hastalıklar, solunum kaslarının yorgunluğu gibi durumlarda ventilasyon oluşmaz. Solunumun 

üçüncü aşamasında alveollerde gaz değişiminin, oksijen transportunun yapılmasıdır. Difüzyon basamağının 

gerçekleşir. Fonksiyonel rezidüel kapasitenin azalması, alveoler ödem, intrapulmoner shuntlarda difüzyon 

bozulur. Solunumun dördüncü aşaması ise oksijenlenmiş kanın doku ve organlara ulaştırılmasıdır. 

Oksijenlenmiş kanın doku ve organlara ulaştırılabilmesi için yeterli kan basıncının olması gereklidir 

Solunumun perfüzyon basamağı oluşur. Düşük kalp debisi, şok ve hipotansiyonda doku ve organlara yeterli 

kan akımı sağlanamadığından solunumun perfüzyon basamağı bozulur. Solunumun herhangi bir aşamasının 

gerçekleşmemesi solunum yetmezliğini oluşturur. İnspirasyonda enerji ve oksijen tüketimi olmasına rağmen 

ekspirasyon pasif gerçekleşir. Ekspirasyon da bir enerji ve oksijen tüketimi yoktur. Solunum yetmezliğinde 

diyaframın solunumu oluştururken tükettiği enerji ve oksijen miktarı ( solunum işi artar). Solunum işinin 

artması doku ve organlara ulaşacak oksijen miktarını azalır bu nedenle kanda hipoksemi doku ve organlarda 

hipoksi oluşur (1,2).  

      Mekanik ventilasyon (MV) solunumun kısmen veya tamamının ventilatör adı verilen cihazlarla 

sağlanması olarak tanımlanır. Tarihte 1952 kopenhag polio epidemisi mekanik ventilasyonun modern 

anlamda başlangıcı kabul edilir.  1952 yılında Temmuz ortasından Eylül’ün başlarına kadar olan sürede 

Kopenhag toplum hastalıkları hastanesinde 2722 polio olgusu tedavi edilmiştir. Hastaların 315’ine ventilatör 

desteği gerekmiştir. Hastaneye ilk başvuran 31 hastanın 27’si ilk 3 günde öldükten sonra, 260 yardımcı 

hemşire, 250 tıp öğrencisi, 27 teknisyenden oluşan gönüllü ventilatör gurupları organize ettiler (3). 
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Hemşirelerin mekanik ventilasyona ilgisi; modern anlamda MV’nin uygulanmasıyla başlar Resim1. 

Mekanik ventilasyonda temel kavramlara ait literatür bulgularının derlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Resim1: Kopenhag polio epidemisi (4).  

Normal ventilasyon ve pozitif basınçlı ventilasyon 

      Normal ventilasyon; diyafram kasının kasılmasıyla havanın dış ortamdan alınıp alveollere kadar 

ulaştırılması, atmosfer gazının akciğere giriş çıkışını sağlayan diyafram hareketleridir. Normal ventilasyonda 

diyafram kasılır bir basınç negatif basınç üretir.  Gaz akımı yüksek basınçtan düşük basınca doğrudur. 

İntratorasik basınç atmosfer basıncından daha düşük olduğu için ortam havası ciğerlere dolar. Diyaframın 

kasılmasıyala ürettiği negatif basınç ve ciğerlere dolan hava miktarı(tidal volüm) doğru orantılıdır. 

Diyaframın kasılması sonucunda ürettiği negatif basınç sayesinde vena cava inferiyor ve vena cava 

superiyorden kanı sağ atriyuma doğru çeken bir negatif basınç oluşturur ve venöz dönüşü kolaylaştırır. 

Negatif basınç etkisi intraventriküler septumu sağdan sola doğru genişletir ve santral venöz basınç düşer. Bu 

negatif etki vena cava süperiyorden beyne iletilir ve intra kraniyal basınç düşer. İntra kraniyal basıncın 

düşmesi beyin perfüzyonunu, kanlanmasını arttırır. Negatif basınç etkisi pulmoner arter basıncını düşürerek 

akciğere giden kan hacmini arttırır. Akciğere giden kan hacminin artması sonucunda sol atriyuma ve sol 

ventriküle dönen kan hacmini arttırır. Sonuç olarak kardiyak debi artar. Kardiyak debinin artması kan 

basıncını yükseltir, idrar miktarını arttırır (5). 

Pozitif basınçlı ventilasyonda bu fizyoloji tersine döner. Diyafram kasılmadan bir negatif basınç üretmeden 

entübasyon tüpü ve trakeostomi kanülü aracılığıyla hava ciğerlere ulaştırılır. Mekanik olarak ciğerlere 

ulaştırılan hava pozitif basınç oluşturur. Kanı vena cava inferiyorden ve vena cava superiyorden sağ 

atriyuma doğru çeken mekanizma yok olur. Venöz dönüş güçleşir, santral venöz basınç yükselir. Pozitif 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Iron_Lung_ward-Rancho_Los_Amigos_Hospital.gif
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basınç etkisi, vena cava süperiyorden beyne iletilir ve intra kraniyal basınç yükselir. İntra kraniyal basıncın 

yükselmesi beyin perfüzyonunu, kanlanmasını azaltır. Pozitif basınç etkisi pulmoner arter basıncını arttırır, 

akciğere temizlenmek üzere giden kan hacmini azaltır. Sol atriyuma ve sol ventriküle dönen kan miktarı 

azalır. Sonuç olarak kardiyak debi azalır. Kardiyak debinin azalması kan basıncını düşürür, idrar miktarını 

azaltır. Mekanik ventilasyon hastanın yaşamını uzatırken bir taraftan da hemodinamik dengeleri bozar (6).  

Hacim Kavramları 

     Pozitif basınçlı MV’de inspirasyonun başlatılması önceden belirlenmiş bir hacmin hastaya ulaştırılması 

prensibine göre uygulanmasıdır. Bu prensibe göre hacim her soluk için sabit tutulur. Sabit hacmin akciğerde 

yapacağı basınç; akciğerde komplians değişiklileri, rezistans değişiklikleri, sekresyon artışı gibi akciğerdeki 

şartlara göre değişir. Hacim kontrollü mekanik ventilasyonda; her solukta hacim sabit basınç akciğerdeki 

şartlara göre değişkendir. Hacmin sabit olması nedeniyle hasta için gerekli olan dakika hacmi her zaman 

sağlanır. Bu nedenle hastanın solunum merkezinin ve solunum kaslarının işlevlerinin olmadığı genel 

anestezi, paralitik hastalıklar gibi kontrollü mekanik ventilasyonun gerekli olduğu durumlarda güvenlidir. 

Hacim kontrollü mekanik ventilasyon genellikle kontrollü mekanik ventilasyon (CMV), volüm kontrol 

(VK), intermitten pozitive pressure ventilation (IPPV) senkronize intermitten mandotory ventilation(SIMV) 

gibi modlarda kullanılır. Ancak basıncın her solukta değişken olması nedeniyle barotravma riski taşır (7,8).  

Tidal hacim: Tidal volüm bir solukta akciğere giren hava miktarı olarak tanımlanmaktadır. Normal değeri 

kişiye, yaşa, cinsiyete,  ırka, dinlenme ve efor durumuna göre değişmekle birlikte 8-12ml/kg 

70 kg olan bir hasta için; 

70 x 8 = 560 ml en az,  70 x 12 = 840 ml en fazla olmalıdır. 

Dakika hacmi: Bir dakikada alınan toplam hava miktarıdır. Mekanik ventilasyon ve uygulanan mod 

seçeneklerinde amaç bir dakikada hasta için gerekli olan havanın sağlanmasıdır. Yeterli dakika hacmi; 

yeterli tidal volüm ve yeterli solunum sayısı (frekans) ile sağlanabilir. 

Dakika hacmi= Frekans x Tidal volüm 

Örnek hesaplama: 60 kg olan bir hasta için tidal volüm 10ml/kg solunum sayısı 12/dk için dakika hacmi? 

Frekans =12/dk 

Tidal volüm= 60 x 10ml =600ml 

Dakika hacmi= Frekans x tidal volüm 
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Dakika hacmi=12 x 600 

Dakika hacmi =7200ml 

Dakika hacmi=7,2 L 

 

İç çekme (Sıgh):  Hastalar spontan olarak iç çekebilirler, iç çekme esnasında tidal hacim 1,5-2 katına kadar 

yükselebilir. Mekanik ventilatör cihazları ile de belirli aralıklarla hastalara iç çektirilebilir. İç çekme 

genellikle akut respiratory disitres sendromu (ARDS) de ve atelektaziyi önlemek için profilaktik olarak 

kullanılmaktadır. Ancak iç çekme pnömotoraks riski taşımaktadır. Günümüzdeki cihazlarda hastaların 

spontan iç çekmesi engellenebilir, iç çekme miktarı belirlenebilir, sınırlandırılabilir (9,10).  

BASINÇ KAVRAMLARI 

       İnspirasyonun artıp azalan basınçlara göre yapılmasıdır. Bu yöntemde basınç kullanıcı tarafından 

belirlenir ve her solukta sabittir. Basınç kontrollü ventilasyon modelinde hacim; akciğerdeki komplians 

değişiklikleri, rezistans değişiklikleri, sekresyon artışı gibi akciğerlerdeki şartlara göre değişir. Hacim hasta 

tarafından belirlenir, basınç her solukta sabit, hacim değişken olur. Hava yollarında hava akımı devamlı 

olarak yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket eder. Akciğer hacmindeki değişikliler; basınç 

değişikliklerinin neden olduğu gaz akımları sonucunda meydana gelir.  Hacim kontrollü ventilasyon 

modlarında basınç kavramları iki aşamada gerçekleşirken, basınç kontrollü ventilasyon modlarında basınç 

inspirasyonun her aşamasında sabittir.  Basınç kontrollü ventilasyon genellikle basınç kontrol (BK) ve 

bifazik intermitten pozitif airvay pressure (BIPAP) gibi modlarda kullanılır. Basınç değişiklikleri hastada ani 

sıkıntılara neden olabilir. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalardaki basınç değişiklikleri ve basınç 

alarmları yakından izlenmelidir. 

Tepe basıncı ( Peak pressure) : İnspirasyonun birinci fazında (havanın ciğerlere dolması) hava yollarında 

oluşan en yüksek basınçtır. İnspiryumda yükselir ekspiryum’da basınç sıfıra düşer. Basıncın sıfıra düşmesi 

ciğerlere giren havanın çıkmasını ifade eder. Tepe basıncının yükselmesi akciğere gaz akımının durmasını 

ifade ederken, düşmesi hava yollarındaki kaçak gaz akımının göstergesidir. Günümüzdeki mekanik 

ventilatörlerde tepe basıncı ölçülebilir, brotrawma riski açısından basıncın üst sınırı belirlenebilir ve alarm 

limitleri düzenlenebilir. 

Plato basıncı (Pause pressure):  İnspirasyonun ikinci fazında (havanın ciğerlerde beklemesi, gaz değişimi 

aşaması) oluşan basınçtır. Alveoler ödem ve ARDS gibi hasta kaynaklı nedenlerden yükselir. Günümüzdeki 

ventilatörlerde plato basıncı ölçülebilir.  
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Peep: inspiryum sonundan ekspiryum başına kadar hava yollarında basıncın sıfıra düşmesinin engellenmesi, 

basınç yüksekliği oluşturulmasıdır. İntra alveoler basıncın sıfıra düşmemesi alveollerin kollebe olmasını 

engeller, gaz değişimi ekspiryum fazında da devam eder. Bu nedenle peep oksijenasyonu düzeltmede ve 

atelektaziyi önlemede ve atelektazide kullanılmaktadır. İnra alveoler basıncın sıfıra düşmesinin 

engellenmesi alveollerde hava hapsine, fonksiyonel rezidüel kapasitenin artmasına neden olur. Fonksiyonel 

rezidüel kapasitenin artması sonucunda akciğerler kalbe tampon yapar. Açık kalp cerrahisi sonrasında peep 

cerrahi kanamayı durdurmak için de kullanılır. Peep te bir pozitif basınç etkisi oluşturacağı için intra 

kraniyal basıncın yüksek olduğu ya da önemli olduğu durumlarda, pulmoner arter basıncının yüksek olduğu 

durumlarda,  venöz dönüşün güçleştiği durumlarda, sağ kalp yemezliğinde, kardiyak debinin düşük olduğu 

durumlarda sol kalp yetmezliğinde, böbrek yetmezliğinde, pnömotoraksta peep kullanılmamalıdır. İnvaziv 

yöntemle 8 cm H2O fazlası önerilmemektedir (11).  

Asisted spontan breating (ASB) (pressure support):  Alveollerde oluşturulan basınç yüksekliğinin 

spontan solunumlarda oluşturulmasıdır. Asisted spontan breating; asisted mekanik ventilasyon ve spontan 

ventilasyon modlarında kullanılır. Mekanik ventilasyondan ayırma aşamasında yeterli basıncın hastanın 

solunum kasları ile oluşturamadığı durumlarda kullanılır. 

Komplians: Birim basınç değişikliği ile oluşan birim hacim değişikliğidir. Akciğerin genişleyebilme 

derecesidir. Akciğerlere hava girişine karşı koyan elastik güçleri ölçmek ve tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Komplians dinamik ve statik olmak üzere iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. 

Günümüzdeki mekanik ventilatör cihazlarıyla dinamik ve statik komplians ölçümü yapılabilmektedir. 

Komplians = Hacim değişikliği/Basınç değişikliği 

Dinamik komplians =  tidal hacim(lt)/ tepe basıncı 

Statik komplians = tidal hacim(lt)/  plato basıncı 

ZAMAN KAVRAMLARI 

     İnspirasyonun önceden belirlenmiş zamana bağlı olarak başlatılması ve sonlandırılmasıdır. Günümüzde 

zaman tetikleme özelliği basınç ve hacim tetiklemeye kombine edilerek kullanılmaktadır. İnspiryumun / 

Ekspiryuma oranı sağlıklı bireylerde 1/2 dir.  Sağlıklı bir birey bir birim zamanda inspiryum yaparsa, iki 

birim zamanda ekspiryum yapabilir. İnspirasyon iki fazda gerçekleşir. Birinci fazda (inspiryum time) hava 

ciğerlere dolar, ikinci fazda (pause time) hava ciğerde bekler bu esnada alveollerde oksijen transportu 

gerçekleşir. İnspirasyonun birinci fazı bir soluk alıp vermenin kapladığı zamanın %25’ini  kaplar. 

İnspirasyonun ikinci fazı bir soluk alıp vermenin kapladığı zamanın % 10’unu kaplar. 
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İnspiryum time (1.faz)                             1frekansın %25 zaman dilimi  

Pause time (2.faz)                                   1 frekansın %10 zaman dilimi 

+ 

      Total inspirasyon süresi   =      1 frekansın %35 zaman dilimi 

 

 

Total inspirasyon süresi =  1 frekansın %35 zaman dilimi 

Total ekspirasyon süresi =  1 frekansın %65 zaman dilimi 

İnspiryum / Ekspiryum   = yaklaşık 1 / 2 olur. 

TRİGER 

       İnspirasyonu hastanın başlatabilmesi için diyaframın eforuna konulan bariyer. Triger duyarlılığı, cihazın 

yapım özelliğine göre; akışa, basınca ve hacime duyarlı olabilir. Triger duyarlılığı kontrollü mekanik 

ventilasyon modlarında senkronizasyonu sağlar. Cihazın yaptıracağı kontrollü solukla hastanın yapacağı 

spontan solunumun çakışmasını engeller. Hasta inspiryum fazında cihaz ekspiryum fazında olmaz. Hastanın 

soluma eforu algılandıktan sonra cihaz hastaya kendisini senkronize eder ve bundan sonraki solukları eş 

zamanlı gerçekleştirir. Triger duyarlılığının küçük bir değer seçilmesi takipneye ve hızlı yüzeyel solunuma 

izin verir. Triger duyarlılığının yüksek seçilmesi hastanın spontan solunumu oluştururken harcadığı eforu ve 

solunum işini arttırır. 

SONUÇ 

      Solunumun sürdürülmesi ve MV uygulamaları bakımın ayrılmaz bir parçasıdır. Oluşabilecek sorunların 

tanımlanması, etkili ve erken müdahale bu konuda ileri hemşirelik bilgisini gerektirir. Mekanik ventilasyon 

uygulamalarında hemşirelerin etkinliği temel kavramları bilmesine bağlıdır. 
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YOĞUN BAKIMDA FİZYOTERAPİ 

UZM. FZT. DİLEK YAMAK 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEK OKULU 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 

   

Yoğun Bakımda Uygulanan Fizyoterapi Teknikleri: Pozisyon verme, Mobilizasyon, Manuel 

Hiperventilasyon, Perküsyon, Manuel veya mekanik vibrasyon, Hava yolu aspirasyonu, Öksürtme ve 

Solunum egzersizleridir. 

Mekanik ventilasyon uygulanan entübe hastalarda: Mekanik olarak ventile edilen entübe hastalara rutin 

fizyoterapi önerilmemektedir. Hastanın özelliklerine göre seçilecek teknikler yararlı olur. Yoğun bakımda 

uygulanacak fizyoterapide amaç ve metodlar: hastanın genel durumunda ortaya çıkacak bozulma ve buna 

bağlı gelişecek problemlerin önlenmesi veya tedavisidir. Bu amaçla: göğüs fizyoterapisi, pozisyonlama, 

mobilizasyon ve egzersiz programı uygulanır. Altta yatan problemin iyi anlaşılması ve buna uygun 

fizyoterapi tekniklerinin belirlenmesi önemlidir. Vital fonksiyonların düzgün monitorizasyonu sağlanmalı ve 

uygulanan tekniklerin güvenli ve tedavi edici olduğunu kanıtlamada yardımcı olmalıdır. Göğüs fizyoterapi 

uygulamalarının aşağıdaki durumlarda yararlı olduğu iyi bilinmektedir: Uzun süreli ventilasyona sekonder 

gelişecek pnömoninin sıklığında azalma, hastanın ventilatörden ayrılmasına yardımcı olma, iyileşme 

sürecinin kısalmasına katkı sağlamaktadır.  

Sonuç olarak; fizyoterapi kritik hastalarda emin ve güvenlidir. Mekanik ventile edilen hastalarda 

pozisyonlama ile birlikte göğüs fizyoterapisi pulmoner hastalığı olanlarda çok faydalıdır. Erken ve güvenli 

mobilizasyon entübe ve kritik hastalarda önemlidir. Ventilatörden ayrılma sürecinde pozisyonlama ve 

manuel tedavi faydalıdır. Hemodinamikmonitorizasyon mutlak gereklidir. 
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S-01 / HASTALAR MI GEÇİRDİĞİNİ BİLMEDİKLERİ İÇİN YAŞAMLARINDAN 

ÇALIYORLAR: FENOMENOLOJİK ÇALIŞMA 
 

HATİCE SÜTÇÜ ÇİÇEK1, DAMLA BAYRAK1, NURAN TOSUN2, 
 

1Gata Hemşİrelİk Yüksek Okulu, 2Gata Hemşİrelİk Yüksek Okulu (emeklİ), 

 

Miyokart infarktüsü (MI) geçiren hasta ve yakınlarının deneyimlerini bilmek; hayatı tehdit eden bu kriz sürecinde 

doğru ve yeterli hemşirelik girişimlerini uygulayabilmek ve riskli grubun farkındalığını arttırarak kısa sürede tıbbi 

yardım almalarını sağlamak için önemlidir. Bu çalışmanın amacı; MI geçiren hasta ve ailelerinin sağlık kuruluşuna 

başvuru öncesi, sonrası ve yoğun bakım sürecindeki deneyimlerini incelemektir. 

Bu çalışma; niteliksel ve fenomenolojik bir araştırmadır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Etik Kurulu’ndan 

alınan iznin ardından, GATA Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde, MI tanısı ile 48 saatten fazla süre yatan 20 hasta ve 

15 hasta yakını ile çalışma yapılmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden hastalar ve yakınlarının yazılı onamlarının 

alınmasından sonra, literatür taraması sonucu geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ve sosyodemografik 

özellikleri içeren formlar kullanılarak, derinlemesine bireysel görüşme yöntemi ile Ağustos 2015-Ocak 2016 tarihleri 

arasında veriler toplanmıştır. Her bir görüşme ortalama 25-30 dakika sürmüş, ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, daha 

sonra yazılı hale dönüştürülmüştür. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Colaizzi tarafından geliştirilen 

fenomonolojik veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle, katılımcıların deneyimlerine ilişkin ifadeler 

araştırmacılar tarafından analiz edilerek, kategori ve temalar oluşturulmuştur. Hasta ve yakınlarının deneyimlerine 

ilişkin ifadeler temaların altında sunulmuştur. 

Hastaların 2’si kadın, 18’i erkek ve hasta yakınlarının 10’u kadın, 5’i erkektir. Hastaların yaş ortalaması 58.80±11.82, 

hasta yakınlarının yaş ortalaması 44.86±12.76’dir. MI geçirme sayıları; 18 hastanın 1, 1 hastanın 2, 1 hastanın 3’tür. 

Verilerin değerlendirilmesi sonucunda, toplam üç kategori ve sekiz tema belirlenmiştir. Kategoriler; (i) semptomlara 

ilişkin deneyimler, (ii) ölüme ilişkin düşünceler, (iii) sağlık kurumuna ulaşımdır. Hasta ve yakınlarının ifadelerinden; 

hastaların terleme, göğüs ağrısı, gastrointestinal sistem belirtileri, nefes darlığı, cilt renginde sararma ve morarma 

olmak üzere çeşitli semptomları deneyimledikleri, MI belirtileri hakkında genel bir bilgi eksikliklerinin olduğu, 

semptomlar ile MI’ı ilişkilendirmedikleri, hatta başka şeylere atfettikleri ve semptomlarla baş etmek için etkin 

olmayan çeşitli yöntemlere başvurdukları tespit edilmiştir. Hasta ve yakınlarının MI sırasında ölüme dair anksiyete, 

korku, hayatı sorgulama ve pazarlık içinde oldukları belirlenmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde hastaların çoğunun sağlık 

kuruluşuna başvuruda kendi imkânlarını kullandığı ve bazı hastaların arabalarını kendilerinin kullandığı saptanmıştır. 

MI geçiren bireylerin ve yakınlarının, belirtileri bilmedikleri ve ambulansı kullanmadıkları için, hastaların miyokart 

kaslarındaki hasarın derecesini etkileyen zamanı boşa geçirdikleri, hem etkin tedavi olma olasılıklarını hem de hayatta 

kalma şanslarını azalttıkları belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; hasta ve yakınlarının MI belirtileri ve ambulans kullanımı hakkında 

bilgi eksikliği olduğu belirlenmiştir. Özellikle koroner arter hastalığı riski yüksek olan bireylerin acil tıbbi müdahale 

gerektiren durumlar konusunda eğitilmesi, kitle iletişim araçları ile toplumun bilgilendirilmesi önerilmektedir. 
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S-02 / HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YOĞUN BAKIM KLİNİKLERİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMA 
 

Özgül EROL1, Lale YACAN1, 
 

1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 

Hemşirelik öğrencileri eğitimleri süresince çeşitli kliniklerde bilgi ve becerilerini arttırmak üzere uygulama 

yapmaktadırlar. Yoğun bakım klinikleri de kritik sağlık sorunu olan hastaların ekipman desteğiyle tedavi ve 

bakımlarının yoğun şekilde sürdürüldüğü, takiplerinin çok sıkı biçimde yapıldığı özel ortamlardır. Bu araştırma, 

hemşirelik öğrencilerinin yoğun bakım ünitelerine ilişkin görüş ve deneyimlerini belirlemek amacıyla yapıldı. 

Bu kalitatif araştırma, İç Hastalıkları Hemşireliği dersi almakta olan, yoğun bakım kliniğinde uygulamaya çıkmış, 

katılmaya gönüllü olan 12 hemşirelik öğrencisi ile yapıldı. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış derinlemesine 

görüşme yöntemi kullanıldı. Öğrenciler ile önceden belirlenmiş bir zamanda, uygun bir ortamda yüz yüze görüşme ile 

veriler toplandı. Görüşmeler araştırmaya katılan öğrencilerden izin alındıktan sonra ses kayıt cihazına kaydedildi. 

Çalışma sonunda veriler çözümlenerek, analiz edildi ve temalar oluşturuldu. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 20.25±1.60 (Range:19-25), %75’i (n=9) çekirdek aile üyesi, tamamı orta düzeyde gelire 

sahip ve %58.3’ü (n=7) özel yurtta kalmaktadır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi sonucunda 

belirlenen ana temalar; öğrencilerin yoğun bakım ünitelerine ilişkin duygu ve düşünceleri, öğrencilerin yoğun bakım 

ünite koşullarına ilişkin görüşleri, bir eğitim ortamı olarak yoğun bakım üniteleri, gelecekte yoğun bakım hemşiresi 

olarak çalışma hakkındaki görüş ve düşünceleri olarak saptanmıştır. 

Hemşirelik öğrencileri için yoğun bakım ünitelerinde klinik uygulama yapmanın oldukça endişe verici olduğu 

belirlendi. Öğrenciler yoğun bakım ünitelerinde klinik uygulama yapmanın eğitimlerine olumlu yönde katkı 

sağladığını ifade etti ve çoğunluğu gelecekte yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmak istediğini belirtti. 
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S-03 / MODİFİYE ERKEN UYARI SKORLAMASI VE HIZLI YANIT SİSTEMİ 
 

Gönül YILDIRIM1, Arzu TOPELİ İSKİT1, Mine TANRIÖVER DURUSU1, 
 

1Hacettepe, 

 

Arrestleri önlemek ve arrest sonrası sağkalımı arttırmak için sağkalım zincirini en erken ve en etkili biçimde 

yürütmek, reaktif bir yaklaşımdan proaktif bir yaklaşıma ilerlemek 

MODİFİYE ERKEN UYARI SKORLAMASI VE HIZLI YANIT SİSTEMİ ERKEN UYARI SKORLARI Kötüleşen 

hastayı tanımak için yeterli zaman vardır. Bu gerçekten yola çıkarak, kötü sonuçları, özellikle de önlenebilir olanları 

azaltmak için bazı sistemler geliştirilmiştir. Erken uyarı skorları, kötüşelen hastayı erken dönemde farkedip gerekli 

müdaheleyi yapmaya zaman kazanmak için geliştirilmiş fizyolojik parametrelerden oluşan skorlardır. Erken uyarı 

skorları, ilk olarak 1995 yılında Avustralya’da “medikal acil ekip” kavramı içerisinde kullanılmaya başlanmış, 

sonrasında başka ulusal sağlık sistemlerinde de kabul görmüştür. Tetikleme ve izleme (“track and trigger system”) 

sistemleri olarak da adlandırılan bu sistemler İngiltere’de “outreach service”, ABD’de “rapid response”, Avustralya’da 

“medical emergency team” gibi isimlerle anılsa da temelde aynı mantık üzerine kurulmuşlardır. Bu sistemlerin amacı 

risk belirlenmesi, sürveyans yapılması ve gerekli olduğu durumlarda da acil müdahele ekiplerini harekete 

geçirmesidir. Risk belirleme süreci henüz hasta hastaneye yatarken başlar. Sürveyans sistemleri ise kötüleşmekte olan 

hastayı fizyolojik parametrelerdeki değişikliklerden tanımaya çalışır. Acil müdahele sistemleri ise doğru kişilerin en 

kısa zamanda olay yerinde olmasını amaçlar. SAĞKALIM ZİNCİRİ 1.Erken farkına varma ve acil medikal servisleri 

arama 2. Erken kardiyopulmoner resusitasyon 3. Erken defibrilasyon 4. Erken ileri yaşam desteği 5. Kardiyak arrest 

sonrası bakım MODİFİYE ERKEN UYARI SKORLAMASI( Modified Early Warning Skore) Hem triaj hem de 

sürveyans amacıyla kullanılan, hastanın yaşamsal bulgularının ve bilincinin objektif bir şekilde değerlendirilmesiyle 

hesaplanan bir puanlama ile kötüleşen servis hastasını erken dönemde tanımayı ve yoğun bakım ihtiyacını erken 

dönemde saptamayı amaçlayan bir skorlama sistemidir. KLASİK MEUS PARAMETRESİNİN BİLEŞENLERİ • 

Sistolik Kan Basıncı • Kalp Hızı • Solunum Hızı • Sıcaklık • USAY Skoru (bilinç durumunu değerlendirmek amacıyla 

kullanılan değerlendirme aracıdır) BİLEŞENLERE GÖRE BELİRLENEN PUAN DOĞRULTUSUNDA TAKİP 

ARALIKLARI 0-1 Puan: 4-6 saatte bir 2 Puan : 1-2 saatte bir 3-4 puan veya herhangi tek skor 2 ya da 2’ den büyük 

ise ½-1 saatte bir takip alınması ve servis doktorunun hemen bilgilendirilmesi 4 puan üzerinde ise acil müdahale 

gerekir. Ekstra Takip: MEUS puanına göre değerlendirme sıklığı dışında hastaya alınan her takiptir HIZLI YANIT 

SİSTEMİ (HYS) Kötüleşen hastanın kritik bakım deneyimi ile değerlendirmesini yapan ve yoğun bakım ya da acil 

müdahale ihtiyaçlarının belirlenmesi için çalışan sistemdir. HIZLI YANIT SİSTEMİ EKİBİ Yatak başına kritik bakım 

deneyimi getiren bir klinisyen veya ekibidir. HIZLI YANIT EKİNİN YETKİLERİ HYE sorumlu doktoru hastayı 

değerlendirdikten sonra:  Gerekli gördüğü takdirde arteryel kan gazı analizi isteyebilir veya alabilir,  Tıbbi durum 

acil müdahale gerektiriyorsa intravenöz destroz, %0,9’ luk serum fizyolojik, intravenöz diazepem, intravenöz 

antiaritmik ilaç, inhaler bronkodilatör, kortikosteroid istemi yapabilme  Oksijen tedavisi başlama,  Acil havayolu 

açıklığı sağlama ve entübasyon,  Kardiyopulmoner resüstasyonu başlatma yetkinliğine sahiptir. 

Şu anda kullanılmakta olan erken uyarı sistemleri ile kısıtlı bir duyarlıklıkla kötüleşen hasta tanınabilir ve prognozu 

öngörülebilir. Ancak gelecekte, hastane genelinde fizyolojik sürveyans, ortak bir elektronik sistem, çok yüzlü 

girişimsel yaklaşımlar ve eğitim programları ile hastane içi arrestlerin öngörülebilmesi ve engellenmesi 

amaçlanmaktadır. Kısa dönemde kazanç olarak hemşire iş gücünde tasarruf sağladığı tespit edilmiştir 

Özellikle hastane içinde kötüleşen hastayı tanıma için zaman vardır. Arrestleri önlemek ve arrest sonrası sağkalımı 

arttırmak için sağkalım zincirini en erken ve en etkili biçimde yürütmek, reaktif bir yaklaşımdan proaktif bir 

yaklaşıma ilerlemek gerekmektedir. Kötüleşen hastayı öncelikle daha kıdemli hekimlerin değerlendirmesi, YBÜ 

dışında kritik bakım hizmeti sunulması ve erken uyarı sistemlerinin bu amaçlar için bir araç olarak kullanılmasıyla 

sağkalımda artımlar beklenebilir. Sağlık personelinin emek yoğun bir hizmet sunduğu ve meus uygulaması ile bu 

emeğin planlamasında oluşan standartın ortalama %25 hemşire iş gücü tasarrufuna neden olduğu tespit edilmiştir. 
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S-04 / ONKOLOJİ HASTALARINA PORT KATATERİZASYONU İŞLEMİ 

SIRASINDA UYGULANAN İNHALER AROMATERAPİNİN AĞRIYA ETKİSİ 
 

Sümeyra Mihrap İLTER1, Özlem OVAYOLU2, Nimet OVAYOLU2, 
 

1Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi, 2Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıklar Hemşireliği A. B. D, 

 

Çalışma inhaler aromaterapinin,kanser tanısı alan hastalara takılan port kataterizasyonu işlemi sırasında yaşanılan 

ağrıya etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı 

Çalışma 28.04.2015-15.01.2016 tarihleri arasında Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi ve 

03.08.2015-15.01.2016 tarihleri arasında Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldı. Araştırma 

öncesi ilgili kurumlardan, Gaziantep Üniversitesi Etik Kurulundan vehastalardan yazılı-sözlü izin alındı. Araştırmanın 

evreninikanser tansısı alıp, port kateterizasyonu yapılacak tüm hastalar, örneklemini ise; çalışmaya katılıma istekli, 18 

yaşından büyük,kanser tanısı almış,iletişimproblemi, solunumsistemi,koku alma ve alerjisorunu olmayan hastalar 

oluşturdu.Araştırmanın örneklemi poweranaliziile (iki grup arasında görsel eşdeğerlik skalası puanı bakımından 1(±1) 

birimlik farkın istatistiksel olarak anlamlıçıkması için her grupta en az gerekli hasta sayısı 17 olarak belirlendi: 

α=0,05, 1-β=0,80) hesaplandı.Müdahale ve kontrol grupları basit rastgele örneklem yöntemi ile belirlenerek, çalışma 

30 müdahale, 30 kontrol olmak üzere toplam 60 hasta ile tamamlandı. Araştırmanın verileri anketformu ve vital 

bulguların kayıt edildiği form ile toplandı. Ağrı ve işleme uyumise Görsel Eşdeğerlik Skalası(Visuel Analog Scale-

VAS) ile değerlendirildi.İnhaler aromaterapi uygulaması sadece müdahale grubuna yapıldı; uygulama öncesinde anket 

formu uygulandı ve VAS ile port kateterizasyonu girişi sırasında oluşan ağrıdüzeyi değerlendirildi.Daha sonra 1:1:1 

oranında portakal, lavanta ve papatya yağı, 70 cc distile su ile dilüe edilerek hazırlanan karışımdan, üç damla steril 

spanç üzerine dökülüp, hastanın 10 cm uzağında bulundurularak işlemsüresince (ortalama 15 dakika) inhale 

aromaterapi uygulaması yapıldı. Müdahale grubunda bu uygulama tamamlandıktan sonra VAS ile ağrı düzeyleri 

yeniden değerlendirildi.Kontrolgrubundaki hastalara portkateterizasyonu süresince kliniğin rutini (lokal anestetik 

amaçlı 15 cc priloc uygulaması yapılmaktaydı) olan uygulamalar dışında, herhangi bir girişim yapılmadı, sadece 

anketformu ve VAS uygulandı. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında; student t, onewayanova, 

mannwhitney U, kruskalwallis, paired t testi ve korelasyon analizi ile değerlendirildi. 

Müdahale grubunun %53,3’ünün kadın,,%53,3’ünün başka bir kronik hastalığının olduğu,%36,7’sinin memekanseri 

tanısı aldığı,%50’sinin hastalığının ikinci evrede, %60’ında metastaz olduğuve %66,7’sine sağ subklaviyanvenden 

katater girişi yapıldığı tespit edildi. Kontrol grubunun ise%50’sinin kadın, %30’unın başka kronik hastalığının olduğu, 

%26,7’sinin mide kanseri tanısına sahip,%53,3’ünün hastalığının ikincievresinde, %60’ında metastaz olduğu ve 

%70’ine sağ subklaviyanvendenkateter girişiyapıldığı saptandı.Müdahale grubunun işlemöncesi ağrı puan 

ortalamasının6,2±1,6,işlem sırasında 5,0±1,2’ye düştüğü, işlem sonrasında tekrar 5,5±1,2’ye yükseldiği,kontrol 

grubununise;işlem öncesi 6,0±0,9 olan ağrı puan ortalamasının, işlemsırasında 7,4±1,4’e yükseldiği veişlem 

sonrasında 6,5±1,6’ya düştüğü(p<0,01) belirlendi. Vital bulgular açısından bakıldığında; müdahale grubunun 

işlemöncesi126,9±11,1 olan sistolik kan basıncı ortalamasının, işlemsırasında 121,9±8,7’ye düştüğü ve işle sonrasında 

123,2±6,7’ye yükseldiği(p<0,05), işlem öncesi 73,7±1,5 olan diyastolik kan basıncının işlem sırasında 69,9±1,1’e 

düştüğü ve işlemsonrasında tekrar 72,6±1,1’e yükseldiği görüldü. Kontrol grubunun ise; işlem öncesi 114,5±10,7 olan 

sistolik kanbasıncı ortalamasının işlem sırasında 118,0±10,0’ayükseldiği ve işlemsonrasında 115,2±8,5’e düştüğü 

(p>0,05), işlem öncesi 70,5±1,1 olan diyastolik kan basıncının işlem sırasında 73,8±1,0’a yükseldiği ve işlem 

sonrasında70,6±1,0’a düştüğü tespit edildi. Müdahale grubunun işlemöncesi 97,9±2,1 olan satürasyon 

değeriortalamasının, işlem sırasında 97,7±2,3 ve işlem sonrasında 97,5 ±2,0’a düştüğü,kontrol grubununise işlem 

öncesi 97,9±1,9 olan satürasyon ortalamasının, işlem sırasında 97,9±1,5 ve işlem sonrasında 96,3±1,7’e düştüğü 

belirlendi. Ayrıca müdahale grubununişleme uyumunun 8,1±2,0 iken kontrol grubunun işleme uyumunun 7,2±1,5 

olduğu saptandı (p) 

Port kataterizasyonu işlemi sırasında uygulanan inhaler aromaterapinin özellikle hastaların işlem sırasında yaşadıkları 

ağrıyı azaltmada ve işleme uyum sağlamalarında etkili olduğu görüldü. Bu nedenle invazivgirişimler sırasında 

yaşanılan ağrının kontrol altına alınmasında mevcut kurum protokollerine ek olarak, inhaler aromaterapinin hemşirelik 

girişimlerinde yeralması önerilebilir. 
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S-05 / YOĞUN BAKIM DENEYİMİ OLAN VE OLMAYAN HASTALARIN SAĞLIK 

ALGILARI VE YAŞAM DOYUMLARI 
 

NESLİHAN SÖYLEMEZ1, DERYA AKÇA1, SEHER TANRIVERDİ1, DERYA BIÇAK1, 

MERAL ÖZKAN1, 
 

1İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, 

 

Yoğun bakım, hastaların sağlık algılarını ve yaşam doyumlarını etkileyen bir süreçtir. Bu nedenle çalışma yoğun 

bakım deneyimi olan ve olmayan hastaların sağlık algılarını ve yaşam doyumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı türde olan bu araştırma İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi dahili ve cerrahi kliniklerinde Şubat 

2016-Nisan 2016 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini sözü edilen kliniklerde yatan, yoğun bakım 

deneyimi olan ve olmayan hastalar oluşturdu. Örneklem grubuna ise araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 142 (71 

yoğun bakım deneyimi olan, 71 yoğun bakım deneyimi olmayan) hasta dahil edildi. Veriler hastaların demografik 

özelliklerini sorgulayan Hasta Tanıtım Formu, Algılanan Sağlık Ölçeği ve Genel Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılarak 

araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Veri analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma 

ve t testinden yararlanıldı. 

Yaş ortalaması 51,59±17,67 olan hastaların %64,8’inin erkek, %35,2’sinin ilköğretim mezunu, %78,2’sinin evli, % 

73,2’sinin çalışmadığı, çalışan hastaların ise %69,7’sinin serbest meslek sahibi olduğu belirlendi. Yoğun bakım 

deneyimi olan hastaların Algılanan Sağlık Ölçeği puan ortalamaları 0,37±0,48 iken, yoğun bakım deneyimi olmayan 

hastaların 0,35±0,48 idi (p:0,862, t:-0,174). Yoğun bakım deneyimi olan hastaların Genel Yaşam Doyumu Ölçeği 

puan ortalaması 18,87±9,75 iken, yoğun bakım deneyimi olmayan hastaların 21,35±6,96 idi (p:0,083, t:1,744). 

Bu araştırma sonucunda yoğun bakım deneyimi olan ve olmayan hastaların sağlık durumu algılarının kötü ancak 

yaşam doyumlarının yüksek olduğu saptandı. Ayrıca yoğun bakım deneyimi olan ve olmayan hastaların sağlık 

durumu algıları ve yaşam doyumları arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı belirlendi. 
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S-06 / MEKANİK VENTİLATÖRE BAĞLI HASTALARLA İLETİŞİMDE 

GEREKSİNİM LİSTESİ KULLANIMININ ETKİNLİĞİ 
 

Hatice CENGAR1, Nurdan GEZER2, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ünitesi , 2Adnan 

Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi , 

 

Mekanik ventilatöre bağlı entübe hastalarla iletişimde gereksinim listesi kullanımının etkinliğini incelemektir. 

Çalışma yarı deneysel olarak planlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda 

geliştirilen gereksinim listesinin 10 yoğun bakım hemşiresi, üçü hemşire ve dördü hekim öğretim üyesi toplam 17 

uzman, 4 hasta yakını ve 4 hastanın görüşleri alınmıştır. Önerilere göre düzenlenen listenin kapsam geçerliliği 

yapılmıştır. İletişim Gereksinim Listesinde Ağrı, Yakınma, Fiziksel ve Duygusal Gereksinim ile Soru ifadeleri alt 

başlıkları gruplandırılmıştır. Araştırmacı tarafından çalışma grubuna iletişim gereksinim listesi anlatılmış ve kullanımı 

hakkında eğitim verilmiştir. Kontrol grubu ise yoğun bakım hemşireleri ile kendi yöntemleri ile iletişim kurmuşlardır. 

İkinci bölümde çalışma ve kontrol grubu hastaların iletişim gereksinim listesine göre iletişim gereksinimlerinin 

dağılımı karşılaştırılmıştır. Son bölümde ise çalışma ve kontrol grubundaki hastaların iletişim memnuniyet durumuna 

göre dağılımı karşılaştırılmıştır. Çalışmanın örneklemini Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Göğüs Kalp Damar 

Cerrahisi, Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde yatan bilinci açık entübe edilmiş olan ve 60 hasta oluşturmuştur. 

Çalışmanın örneklemi power analiz ile belirlenmiş ve bu hastalar çalışma ve kontrol grubu olarak iki grupta takip 

edilmiştir . 

Çalışma ve kontrol grubundaki hastalar cinsiyet özellikleri açısından bakıldığında çalışma grubunun %73,3’ü, kontrol 

grubunun %70’i erkek hastalardan oluşmaktadır (p>0,05). Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların eğitim durumu 

özelliklerine bakıldığında çalışma grubunun %76,7’si, kontrol grubunun %76,7’ü ilkokul mezunu hastalardan 

oluşmaktadır (p>0,05). Çalışmamızda iki grubun cinsiyet, eğitim durumu, meslek, yattıkları yoğun bakım ünitesi, 

aldıkları Ramsay ve APACHE II skoru açısından benzer bulunmuştur (p>0,05). Çalışma grubunun kontrol grubuna 

göre, iletişim listesinde ifade edebildiklerini bildirdikleri alanlara göre bakıldığında; • Ağrı ifadelerinde; Çalışma 

grubundaki hastaların kontrol grubuna göre %50’si “Göğsüm ağrıyor’’(p<0,05), %40’ı “Ağrı kesici istiyorum’’ 

(p<0,05), %26,7’si “Ağzımdaki tüp dudağımı acıtıyor” ve %13,3’ü “Sırtım ağrıyor’’(p<0,05) ifadelerini iletişim 

listesinde ifade edebildiklerini bildirmişlerdir. • Yakınma İfadelerinde; Çalışma grubundaki hastaların kontrol grubuna 

göre %40’ı “İdrarımı yapamıyorum”, %33,3’ü “Gürültüden rahatsız oluyorum’’, %23,3’ü “Nefes alamıyorum”, 

%20’si “Buradan gitmek istiyorum” ve %20’si “Işıktan rahatsız oluyorum”, ifadelerini iletişim listesinde ifade 

edebildiklerini bildirmişlerdir(p<0,05). • Fiziksel Gereksinim İfadelerinde; Çalışma grubundaki hastaların kontrol 

grubuna göre %96,7’si “Su istiyorum’’, %43,3’ü “Yatak başını kaldırmanızı istiyorum’’, %40’ı “İdrarımı 

yapamıyorum”, %36,7’si “Yatak başını indirmenizi istiyorum’’, %26,7’si “İdrarımı yapmak istiyorum’’ ifadelerini 

iletişim listesinde ifade edebildiklerini bildirmişlerdir. • Duygusal Gereksinim İfadelerinde; Çalışma grubundaki 

hastaların kontrol grubuna göre % 60’ı “Teşekkür ederim’’, %30’u “Kendimi güçsüz hissediyorum’’, %26,7’si “Dua 

ediyorum’’, %26,7’si “Kendimi yorgun hissediyorum’’ ve %20’si “Canım sıkılıyor” ifadelerini iletişim listesinde 

ifade edebildiklerini bildirmişlerdir. • Soru İfadelerinde; Çalışma grubundaki hastalar kontrol grubuna göre % 93,3’ü 

“Ağzımdaki tüp ne zaman çıkarılacak?, %73,3’ü “Saat kaç?’’, %53,3’ü “Buradan ne zaman çıkacağım?’’, %36,7’si 

“Doktorum ne zaman gelecek?’’ ve %26,7’si “Yakınlarımı görebilir miyim?’’ ifadelerini iletişim listesinde ifade 

edebildiklerini belirtmişlerdir. İletişim listesini kullanan çalışma grubundaki hastalar ifade edemediği ağrı, yakınma, 

fiziksel ve duygusal gereksinim, soru ifadesi olmadığını belirtmişlerdir (p<0,05). Çalışma ve kontrol grubundaki 

hastaların kullandığı iletişim yöntemine göre; çalışma grubunun %66,7’si, kontrol grubunun %20’si kullanılan iletişim 

yönteminden memnun kaldığını, çalışma grubunun %73,3’ü, kontrol grubunun %46,7’si kullanılan iletişim yöntemine 

göre hemşirenin kendisini anladığını, çalışma grubundaki hastaların %73,3’ü, kontrol grubundaki hastaların %40’ı, 

kendisini anlatabildiğini belirtmiştir (p<0,05). 

Sonuç olarak iletişim gereksinim listesinin kullanılmasının iletişimin etkinliğini arttırdığı, hasta gereksinimlerinin 

karşılanmasını kolaylaştırdığı, hasta memnuniyetini arttırdığı bulunmuştur. 
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S-07 / YOĞUN BAKIM HASTALARINDA SANTRAL VENÖZ KATETERDEN KAN 

ÖRNEĞİ ALMADA KANITA DAYALI KILAVUZ ÖNERİLERİ 
 

Deniz ŞANLI1, Aklime SARIKAYA2, 
 

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 

 

Santral venöz kataterler (SVK) yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) kullanılan vazgeçilemez araçlardan biridir. 

SVK’ların kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (KİKDİ) gibi birçok komplikasyonu vardır (1). Kılavuzların 

SVK’dan kan alma önerileri farklıdır ve belirsiz şekilde açıklanmıştır. Hemşirelerin kanıta dayalı bakım verebilmeleri 

için bu girişimin açıklanmasına gereksinim olduğu görülmüştür. Bu çalışmada YBÜ hastalarında SVK’dan kan örneği 

almada kanıta dayalı kılavuz önerilerinin paylaşılması amaçlanmıştır. 

KİKDİ’yi önlemeye yönelik ulaşılabilen, güncel, uluslararası kılavuzlar iki araştırmacı tarafından incelenmiş ve 

önerileri seçenekleriyle birlikte sunulmuştur. 

Kateterden kan örneği alınması katetere erişim sayısını artırdığı için enfeksiyon kaynağıdır. Sonrasında yıkama 

yapılmazsa kateterin tıkanma riski artar (2,3,4). Buna yönelik kılavuz önerileri, çok lümenli kateterin genellikle uygun 

olduğu (5), yalnızca gerekli durumlarda alınması (2,4,6) ve mümkünse alınmaması (7) şeklindedir. YBÜ hastalarından 

günde en az iki kez ve fazla sayıda kan örneği alınmaktadır. YBÜ hastalarının periferik ven erişimleri zordur. Bu 

nedenle zorunlu kalındığında alınması uygun görülmektedir. Küçük enjektörler daha az negatif basınç uygulayacağı 

için 10 ml’lik enjektör kullanılmalıdır (4,5,8). En geniş lümen seçilmeli, kateter çok lümenli ise bir lümen ayrılmalıdır. 

Koagülasyon çalışmaları için heparinle kilitlenen lümen kullanılmamalıdır (4). İnfüzyonlar laboratuvar sonuçlarını 

etkileyebileceği için örnek alınmadan önce durdurulmalıdır (2,9,10). Buna yönelik kılavuz önerileri, en az 1 (10) ve 3-

5 dakika önce (9) şeklindedir. YBÜ hastalarında bazı ilaç infüzyonlarının birkaç dakika durdurulması durumlarını 

etkileyebilir. Bu nedenle bu tür ilaç infüzyonları uygulandığında hemen önce, uygulanmadığında ise 1 dakika önce 

uygundur. Tüm örnekler tek seferde alınmalıdır (2). Örnek alınmadan önce kateter yıkanmalıdır (2,9,10,11). İlk alınan 

kan örneğini atma tekniğinde belirli bir hacimde örnek alınır ve atılır. Yeni bir enjektör ile test için gerekli örnek alınır 

(4,5). İlk alınan örneğin atılması diğer bir çalışmada da önerilmektedir (12). Hemşire teste göre atılan hacmi bilmelidir 

(6). Buna yönelik kılavuz önerileri, en az 10 ml (5), 5-10 ml (2), kateter iç lümeninin 1.5-2 katı hacim (5 ml), (10) ve 

koagülasyon testi olup olmamasına göre kateterin ölü boşluk hacmi göz önünde bulundurularak hesaplanmış hacim 

veya 3-6 ml (4) şeklindedir. Önerinin bulunduğu tüm kılavuzlarda belirtilen hacim 5-10 ml’dir. Bu nedenle 5-10 ml 

kabul edilebilir. Ancak laboratuvar testine ve lümenden uygulanan infüzyona göre değişebileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. İtme-çekme tekniğinde kateter 5 ml serum fizyolojikle yıkanır. Enjektör çıkarılmadan 6 ml kan 

aspire edilir ve geri verilir. Bu işlem üç kez tekrarlanır. Yeni bir enjektör ile test için gereken örnek alınır (4). Tekrar 

infüzyon tekniğinde 6 ml kan kan alınır ve enjektörün ucu steril bir kapak ile kapatılır. Yeni bir enjektör ile test için 

gereken örnek alınır. İlk enjektöre alınan örnek tekrar infüze edilir (4). Buna yönelik kılavuz önerileri, uygun 

tekniklerden biri (4) ve ilk alınan örnek tekrar infüze edilmemeli (10) şeklindedir. İlk alınan kan örneğini atma tekniği 

altı, itme-çekme ve tekrar infüzyon tekniği ise bir kılavuz tarafından önerilmektedir. İtme-çekme tekniğinde hemoliz, 

tekrar infüzyon tekniğinde ise pıhtının veya kontamine olmuş kanın infüzyonu riski çok önemlidir. Hemşireler ilk 

alınan örneği atma tekniğini kullanmaya alışkındır. Bu nedenle ilk alınan örneği atma tekniği kullanılabilir. Tüm 

tekniklerde kan örneği alındıktan sonra kateter yıkanmalıdır (3,4,5,10,11,12). 

Sonuç olarak hemşireler farklı olanak ve koşullarda mevcut en iyi bilgiyi kullanarak uygun yaklaşımı seçmelidir. 
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S-08 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN UYKU PROBLEMLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

Runida DOĞAN1, Bilsev ARAÇ2, Serdar SARITAŞ3, 
 

1Tunceli Üniversitesi, 2Selçuk Üniversitesi, 3İnönü Üniversitesi, 

 

Bu çalışma yoğun bakım hemşirelerinin uyku kalitesinin incelenmesi amacıyla yürütüldü. 

Tanımlayıcı türde olan bu çalışma, 2015 yılında Malatya’da iki hastanede gönüllü 79 yoğun bakım hemşiresi ile 

yürütüldü. Verilerin toplanmasında bireysel soru formu ile Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) kullanılarak 

toplandı. Verilerin istatistiksel çözümlemelerinde bilgisayar destekli SSPS programında sayı, yüzde, Anova ve 

bağımsız gruplarda t testi ile analiz edildi. 

Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin %92.4’ü kadın, %54.4’ü evli, %75.9’ü lisans ve lisansüstü ve %45.6’sı ise 

çocuk sahibi idi. Hemşirelerin, toplam uyku kalitesi (PUKİ) puanı ortalama 7.99±2.92 idi. Uyku kalitesinin eğitim 

düzeyi (F:3.222, p<0.05), medeni durumu (p<0.05), çocuk sahibi olma durumu (p<0.05) ile arasında pozitif yönde 

anlamlı ilişki bulundu. Hemşirelerin nöbet tutmanın getirdiği zorluk boyutlarından aldıkları ortalama puanlar; evlilik 

düzenini bozma 9.29±2.62, fiziksel sağlığı bozma 8.56±2.94 ve ruhsal sağlığı bozma 8.68±2.93 idi ve uyku kalitesi ile 

arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.05). 

Çalışma kapsamına alınan hemşirelerin uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı. Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda, 

uykunun fizyolojik ve ruhsal önemini vurgulayan eğitim programları düzenlenmeli ve hemşirelerin ve kurum 

yöneticilerinin duyarlılığı arttırılmalıdır. 
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S-09 / ASPİRASYON SIRASINDA UYGULANAN MÜZİK TERAPİNİN 

GİRİŞİMSEL AĞRIYA ETKİSİ 
 

Yeşim YAMAN AKTAŞ1, Neziha KARABULUT2, 
 

1Giresun Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, Giresun, 2Giresun 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ABD, Erzurum, 

 

Yoğun bakım hastalarının deneyimlediği en ağrılı girişim olarak belirtilen endotrakeal aspirasyon mekanik 

ventilasyon tedavisinin bir bileşeni olup hastanın konfor düzeyini etkilemektedir. Bu çalışma, mekanik ventilasyonlu 

hastanın aspirasyon işleminde girişimsel ağrının giderilmesinde müzik terapinin etkinliğini incelemek amacıyla 

deneysel olarak planlandı. 

Araştırma, Temmuz – Aralık 2015 tarihleri arasında Ordu Medikal Park Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun 

Bakım Ünitesinde yürütüldü. Araştırmanın örneklemini araştırma kriterlerine uyan 40 hasta kontrol ve 40 hasta deney 

grubu olmak üzere 80 hasta oluşturdu. Araştırmada veriler hastaların tanıtıcı özelliklerini içeren Hasta Tanıtım Formu, 

Ramsey Sedasyon Ölçeği, Yoğun Bakım Ağrı Gözlem Ölçeği ve Davranışsal Ağrı Ölçeği kullanılarak toplandı. 

Araştırmaya entübe, endotrakeal aspirasyon gereksinimi olan ve Ramsey Sedasyon Ölçeği’ne göre 2 veya 3 düzeyinde 

uyanıklığı olan hastalar dahil edildi. Müzik terapinin ilk 15 dakika öncesinde aspirasyon gereksinimi olan hastalar 

araştırma dışı kabul edildi. Kontrol grubunda yer alan hastalara rutin bakım uygulanırken, deney grubunda yer alan 

hastalara endotrakeal aspirasyon öncesi 20 dakika, aspirasyon sırasında ve aspirasyon sonrası 20 dakika müzik yastığı 

kullanılarak müzik terapi uygulandı. Endotrakeal aspirasyon öncesi, sırası ve sonrasında ağrı düzeyleri araştırmacı 

tarafından değerlendirildi. 

Endotrakeal aspirasyon sırasında deney grubunda yer alan hastaların ağrı düzeyleri kontrol grubundaki hastalara göre 

istatistiksel olarak düşük bulundu (t=5⋅54, p<.01; t=4⋅55, p<.001). Ancak, endotrakeal aspirasyon sonrası ağrı 

düzeyleri yönünden her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>.001). 

Araştırma bulguları, müzik terapinin mekanik ventilatördeki hastanın endotrakeal aspirasyon işleminde girişimsel 

ağrıyı azalttığını göstermektedir. Bulgular doğrultusunda, güvenilir ve yan etkisi olmayan müzik terapinin girişimsel 

ağrı kontrolünde hemşirelik girişimi olarak kullanılması önerilmektedir. 
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S-10 / HEMŞİRE HASTA İLETİŞİMİNİN HASTALARIN YOĞUN BAKIM 

DENEYİMİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Seher TANRIVERDİ1, Zeliha CENGİZ1, Derya BIÇAK1, Derya AKÇA1, Neslihan 

SÖYLEMEZ1, 
 

 

Bu araştırma hemşire hasta iletişiminin hastaların yoğun bakım deneyimi üzerine etkisini incelemek amacıyla 

yapılmıştır. 

Hemşirelik alanında hemşire hasta iletişimine yönelik yapılmış olan araştırmalar ve lisansüstü tezler incelenerek 

yoğun bakım ünitelerinde hemşire hasta iletişiminin hastaların yoğun bakım deneyimi üzerine etkisi 

değerlendirilmiştir. 

Yoğun bakım üniteleri hastalar ve hastalıkların nitelikleri, tedavi yöntemleri, fiziksel görünümü ve emosyonel çevresi 

açısından hastanenin diğer alanlarından farklıdır. Yaşamın tehdit altında olması, alışkın olunmayan çevre ve kişiler, 

hareket kısıtlılığı, yatağa bağımlı olma, yakınlarını ve ailelerini görememe, araçlara veya yoğun bakım ünitesine 

bağımlılık duygusu, sık tekrarlanan ağrılı girişimler, hastalık, tedavi ve uygulamalar hakkında yeterince 

bilgilendirilmeme gibi faktörler psikososyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bütün bu zorlukların 

yaşandığı süreçte, hastaların yoğun bakım deneyimleri üzerine etki eden en önemli faktörün, hemşirelik uygulamaları 

olduğu bilinmektedir. Hemşirenin sürekli hastanın yanında bulunması ve hasta ile iletişim halinde olması hemşirelik 

uygulamalarının en önemli adımlarından biri olan iletişiminin önemini ortaya koymaktadır. Literatürden edinilen 

bilgiler doğrultusunda hemşirelerin etkili kişiler arası ilişkiler ve iletişim becerisi geliştirmesinin hastalar üzerinde 

olumlu etkiler yarattığı ve hastaların kendilerini güvende hissettikleri söylenebilir. Kumcağız (2011) ve arkadaşlarının 

yapmış olduğu çalışmaya göre hemşirelerin iletişim beceri düzeylerinin yüksek olması gerekir. Çünkü iletişimlerde, 

bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıkları ile ilişkili sorunlarla baş 

edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla birtakım faaliyetler yapılmakta, gösterilen tepkiler değerlendirilerek geri 

bildirimler verilmektedir. Akgün (2011) ve arkadaşlarının yaptığı çalışma sonucunda hemşirelerin büyük bir 

çoğunluğunun, hastalarla iletişim kurmakta güçlük yaşadıklarını ve hastalarla iletişimlerinde yanlış yaklaşımlarda 

bulundukları ortaya çıkmıştır. Hemşirelerin beceri eğitiminin ilkeleri göz önüne alınarak temel iletişim, çatışma ve 

problem çözme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Çınar Yücel (2010) ve arkadaşlarının yapmış olduğu 

çalışmaya göre doyurucu olmayan ve kaliteden yoksun bir iletişim, fiziksel ve psikolojik sağlık için önemli sorunlara 

sebep olabilir. Bilinci kapalı olan hastaların bulunduğu yoğun bakım ünitesinde iletişimin öneminin artmasına rağmen, 

hastaların sağlık elemanlarına geri bildirim verememeleri nedeni ile iletişim güçtür. 

Yoğun bakım ünitelerinde etkin ve kaliteli bir sağlık hizmeti ancak uygun bakım standartlarıyla gerçekleştirilebilir. 

Standartlar bireyin hakkı olan sağlık hizmetinden, yeterli düzeyde faydalanmasını sağlar. Yoğun bakım ünitelerinde 

uygun standartlarda bir hemşirelik bakımının sağlanması ve hastaların yoğun bakım deneyimi üzerinde olumlu bir etki 

oluşturmak için hemşirenin hasta ile etkili iletişim kurması ve hastayı fiziksel açıdan olduğu kadar manevi açıdan da 

ele alması gerekmektedir. 
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S-11 / HEMŞİRELİKTE SİMÜLASYON DESTEKLİ ELEKTROKARDİYOGRAFİ 

EĞİTİMİ RİTM OKUMA BECERİSİNİ ARTTIRIYOR MU? 
 

Müzeyyen ARSLAN1, 
 

1Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 

 

EKG ritm-iletim bozukluklarının tanısında en değerli yöntemdir. Elektrokardiyografinin (EKG) doğru ve zamanında 

yorumlanması, yaşamı tehdit edebilecek kardiyovasküler hastalıklar, ritim bozuklukları ve elektrolit değişiklikleri için 

önemlidir. Hemşirelerin EKG çekme ve yorumlama ile monitör izleme konusunda yeterli bilgi sahibi olmalarının; 

riskli kalp problemlerinin erken dönemde saptanması, hastaya yapılacak girişimler ile ilgili doğru karar verilmesi, 

hastanın değerlendirilmesi ve tedavilerin uygulanmasında önemli görevleri vardır. Koroner kalp hastalıklarında erken 

ve etkin müdahalenin hayat kurtarıcı olduğu bilinmektedir. Bu durum ise kardiyoloji üniteleri dışında çalışan sağlık 

personelinin de yeterli bilgiye sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır (Strickberger et al., 2006). Bu sorumlulukları 

yerine getirebilmeleri için hemşirelik öğrencilerinin elektrokardiyografi okuma, yorumlama beceri eğitiminin en etkili 

ve kalıcı şekilde verilmesi gerekmektedir (Soofi, Yong, ve Froelicher, 2014). Hemşire öğrencilerinde simülasyon 

destekli öğrenmenin elektrokardiyografi okuma becerisinin geliştirilmesinde etkisini tanımlamak amacıyla bu 

araştırma planlanmıştır 

Araştırmanın evrenini 2015-2016 yılında Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda öğrenim gören 18 

yaş ve üzeri 2.sınıf hemşirelik öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma için örneklem seçilmemiş olup hemşirelik 2.sınıf 

öğrencilerinin %88’ine (n:54) ulaşılmıştır. Öğrencilerden 28’i deney grubuna, 26’sı kontrol grubuna genel not 

ortalamalarına göre tabakalama yöntemi ile ayrılmıştır. Çalışma öncesi Klinik araştırmalar etik kurulundan çalışma 

onayı alınmış, öğrencilere çalışma hakkında bilgi verilerek onamları alınmış; öğrenciler çalışmaya gönüllülük esasına 

göre katılmıştır. Eğitimde deney grubuna simülasyon destekli EKG eğitimi yapılırken, kontrol grubuna teorik EKG 

eğitimi yapılmıştır. Daha önce EKG eğitimi yapılmadığı için öğrencilere ön test yapılmadan eğitim sonrası ve 

eğitimden 6 hafta sonra literatür doğrultusunda hazırlanan EKG normal-patolojik ritimler (Sinüs ritim, sinüs 

taşikardi,Sinüs aritmi, atrial taşikardi, atrial flatter, atrial fibrilasyon,ventiküler taşikardi,ventriküler fibrilasyon, 2AB 

blok ve asistoli) formuna bilgi puanları kayıt edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21 istatistik programında frekans 

analizi, mann witnwy U testi, bağımlı gruplarda t testi ( wilcoxon signed rank) ile analiz edilmiştir. Çalışma sonrası 

kontrol grubuna simülasyon destekli EKG eğitimi verilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.5 (min:19,max:34), genel not ortalaması ise 2.05 (min:0,8, 

max:3,26) dir. Araştırma sonucunda her iki grup bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p>0,05). Çalışmamızda kontrol grubunda (teorik EKG eğitimi alan grup) eğitim sonrası ve 6 hafta sonra EKG de 

normal-patolojik ritimler bilgi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken (p>0,05; p=0,589; 

Z:-5,41); simülasyon destekli EKG eğitimi alan öğrenci grubunda ise eğitim sonrası EKG de normal-patolojik ritimler 

bilgi puanlarının 6 hafta sonra istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı görülmüştür (p<0,05; p=0,009; Z:-2,627). 

Simülasyon destekli EKG eğitiminin hemşire öğrencilerinin EKG de normal-patolojik ritimler bilgi düzeylerini 

arttırmada olumlu etkisi vardır. EKG eğitimlerinde bilgilerin daha kalıcı olması için simülasyon desteği önerilebilir. 
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S-12 / PALYATİF BAKIMDA REFAKATİN BAKIM VEREN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

HURİŞAH AKSAKAL1, SÜMEYRA UYURCA1, 1, 
 

1Ankara Ulus Devlet Hastanesİ, 

 

Genç, sağlığımız yerinde ve uzun yıllarda yaşayacağımıza inanıyorsak ölümün bize uzak bir olgu olduğunu 

düşünürüz. Ancak yaşamı tehdit eden herhangi bir hastalık nedeni ile yatağa bağımlı yatıyor, hastalığımızın 

semptomları ile mücadele ediyorsak ve aynı zamanda vücudumuzun kontrolünü de yavaş yavaş kaybetmeye 

başlamışsak ölümün bize yakın olduğunu düşünerek son anlarımızı hastanede geçirmeyi tercih ederiz. Bu tercih ölüm 

sürecini hastalık gibi algılamamıza sebep olurken bizi rahat ve bağımsız hissettiğimiz ev ortamından mahrum ederek, 

hastanede yalnız ve acı içinde ölmemize sebep olmaktadır. Palyatif bakım hastalarının böyle bir sona terkedilmemesi, 

saygınlığının korunabilmesi için yaşamlarının son anlarındaki gerekli bakımı nerede, nasıl alacağını ve yaşamını 

nerede sonlandıracağını belirleme hakkı bulunmalıdır. Bu nedenle ilk önceleri yalnızca yaşamın son dönemlerindeki 

onkoloji hastalarının tedavisine yönelik kurulan palyatif bakım klinikleri; günümüzde hayatı zorlaştırıcı ve süreğen 

hastalığı olan bireylerin, ağrı ve acısının hafifletilmesi amaçlarken, bakım verenlerin de yaşam kalitesini artırmaya 

odaklanmıştır.Bu nedenle hasta refakatinde, bakım verenlerin refakatte yaşadıkları şikayetleri tespit edilerek , 

kaygılarının ve sorunların topluca değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi hedeflenmiştir. 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır.Bu amaçla hasta yakınları ile sağlık 

çalışanlarının palyatif bakım, palyatif bakımda sunulan hizmetler, hizmetlerin sunumu aşamasında yaşanan sorunlar 

hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik oluşturulan ölçekten yararlanılmıştır.Güvenirlik çalışmalarında bütün 

soruların birbiri ile ilişki düzeyi (Alpha r ≤ 0,8789) belirlenmiştir.Cronbach’s Alpha kullanılarak ölçeğin iç tutarlılığı 

gösterilmiştir.Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirmelerin ve tabloların oluşturulması amacıyla SPSS 16.0 

Windows paket programı kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin (cinsiyet, eğitim durumu vb.) sunumu için 

frekans,ortalama ve % değerler kullanılmıştır. Ölçeklerin güvenilirliklerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa 

katsayıları (hasta yakınları için alpha;0,85, sağlık çalışanları için o alpha;0,82), bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla pearson korelasyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Bütün istatistiksel 

analizlerde önemlilik seviyesi ölçek p< 0,05 değeri kabul edilmiştir. 

Bakım verenlerin refakatte fiziksel sağlık sorunları ( %60,5’i yorgunluk, %27,6’sı uyku düzensizliği, %5,3’ü ağrı ve 

sızı şikâyetlerinin yaşadıkları , psikolojik şikâyetlerle ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlara göre en çok dalgınlık ve 

unutkanlık (%39,5’), en az dini inançlarda ve yaşama isteğinde azalma yaşadıkları(%1,3) tespit edilmiştir.. Refakatin 

uzun süreli olması bakım veren bireyde tükenmişlik duygusu ve stres oluşturduğu, bu nedenle refakatçilerin pek 

çoğunun psikiyatrik yardım aldığı,ayrıca palyatif bakım kliniklerinde multidisipliner ekibin üyesi olarak görev alan 

din adamları hasta ve bakım verenlerin maneviyatlarını güçlendirdiği tespit edilmiştir. Maneviyat insan sağlığını ve 

yaşam kalitesini etkileyen faktörlerden biridir. Maneviyatı güçlendirmenin, depresyon riskini %25 azalttığı ve yaşama 

isteğini artırdığı bilinmektedir (Kelleci, 2005, s. 42). Hastanede olmaktan dolayı yaşanan sıkıntılarla ilgili sorulara 

katılımcıların verdiği yanıtlar incelendiğinde kadınların %55,6’sı, erkeklerin %41,9’u günlük işleri sürdürmede 

yetersizlik yaşadığını ifade ederken, erkeklerin %9,7’sinin rol performansında değişiklik olduğunu belirtmiştir. 

Ülkemizde bakım verenlerin refakatte yaşadığı sorunların çözümüne ve onlara destek olabilmek için tele-tıp 

ülkemizde yaygınlaştırılmalı, bunun için belediyeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, 

dernek, valilik ve Sağlık Bakanlığı ile işbirliğine gidilmelidir. Evde sağlık ve bakım hizmetleri gelişmiş ülkelerde bir 

sosyal güvenlik modeli olarak uygulanmakta ve bireyin gereksinimine göre farklı destek ve hizmet modelleri 

sunmaktadır. Bakıma muhtaç bireye sahip ailelere acil işleri çıktığında ya da dinlenmeye ihtiyaç duydukları 

dönemlerde ev içi destek (temizlik, refakat vb.) ve kısa süreli kurum bakım desteği sağlanmalıdır. 
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S-13 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNDE GÖĞÜS FİZYOTERAPİSİ 

UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

İlknur Yardımcı
*
, Nimet Ovayolu

**
, Özlem Ovayolu

** 

 

*
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

**
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği AD. 

 

 
  Göğüs fizyoterapisi hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir hemşirelik uygulamasıdır ve hemşirelik 

bakımının önemli bağımsız rollerindendir. Bu çalışma yoğun bakımda çalışan hemşirelerin göğüs fizyoterapisi 

hakkındaki bilgi durumlarını ve uygulamalarını belirlemek, göğüs fizyoterapisine yönelik verilecek bir eğitimle 

mevcut bilgilerine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

  

Çalışma deneysel tasarım niteliğinde olup, etik kurul onayı ve kurumdan yazılı izin alındıktan sonra, Mart-Mayıs 2016 

tarihlerinde gerçekleştirildi.  Biyoistatistik uzmanının görüşü ile araştırmanın evrenini Gaziantep Üniversitesi 

Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki, iç hastalıkları, cerrahi, koroner, anestezi ve reanimasyon, kalp 

damar cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin tümü oluşturdu. Örneklemine ise yoğun bakım 

ünitelerinde çalışan 80 hemşireden 62’si alındı. 18 hemşire izinli ve raporluydu. Araştırmacılar tarafından hemşirelere, 

literatür bilgisine dayalı olarak oluşturulmuş, hemşirelerin sosyo demografik özelliklerini ve göğüs fizyoterapisi ile 

ilgili (tanımı, amacı, yöntemleri, göğüs fizyoterapisi ile ilgili eğitim alma, göğüs fizyoterapisi uygulama ve 

değerlendirme durumları vb.) parametreleri içeren bir anket uygulandı. Anket uygulandıktan sonra eğitim için 

araştırmacılar tarafından literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak oluşturulan,  göğüs fizyoterapisinin 

yöntemlerinin gösterildiği bir video sunumu ve göğüs fizyoterapisinin tanımı, amaçları, değerlendirme parametreleri 

ve göğüs fizyoterapisinin yöntemlerini içeren bir eğitim rehberi ile eğitim verildi. Eğitimden hemen sonra anketin 

göğüs fizyoterapisi ile ilgili kısmı tekrar uygulandı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shaphiro wilk testi ile test 

edildi. Normal dağılıma sahip sayısal değişkenlerin iki farklı zamanda karşılaştırılmasında eşleştirilmiş t testi, 

kategorik değişkenlerin iki farklı zamanda karşılaştırılmasında Mc Nemar testi kullanıldı ve p<0.05 istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edildi. 

  

  Çalışmaya katılan hemşirelerin %64,5’inin 26-33 yaş grubunda, %77,4’ünün kadın, %93,5’inin yüksekokul/fakülte 

mezunu olduğu tespit edildi. Hemşirelerin %30,6’sı hemşirelik eğitiminde, %6,5’i hizmet içi eğitimde göğüs 

fizyoterapisi ile ilgili eğitim aldığını, %59,7’si hastaya göğüs fizyoterapisine yönelik eğitim verdiğini,  %4,8’i 

ünitelerinde kullandıkları göğüs fizyoterapisi ile ilgili rehber bulunduğunu, %80,6’sı çalıştıkları yoğun bakımda göğüs 

fizyoterapisi uyguladığını, %83.9’u göğüs fizyoterapisinin etkinliğini değerlendirdiğini ifade etti. Hemşirelerin 

%96,8’inin eğitim öncesi,  %98,4’ünün eğitim sonrası göğüs fizyoterapisini doğru tanımladığı, göğüs fizyoterapisinin 

yapılma amaçlarını doğru ifade etme oranının eğitim öncesi 3,83±1,78 iken eğitim sonrası 4,96±1,64 (p=0.001), göğüs 

fizyoterapisi yöntemlerini doğru ifade etme oranının eğitim öncesi 4.32±1.94 iken eğitim sonrası 6.50±1,18 (p=0.001), 

göğüs fizyoterapisi değerlendirme parametrelerini doğru ifade etme oranının eğitim öncesi 4.51±1.42 iken, eğitim 

sonrası 5.67±0.82 (p=0.001), postüral drenajın kontrendikasyonlarını doğru ifade etme oranının eğitim öncesi 

4.43±1.98 iken eğitim sonrası 7.77±1.04 ‘e (p=0.001), aspirasyon işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken unsurları 

doğru ifade etme oranının eğitim öncesi 3.50±1.32 iken eğitim sonrası 4.96±0.25’e yülseldiği (p=0.001) saptandı. 

Ayrıca hemşirelerin kontrollü öksürme tekniğini doğru ifade etme oranı eğitim öncesi %53.2 iken eğitim sonrası 

%95,2 (p=0.001), perküsyonun yapılma tekniğini doğru ifade etme oranı eğitim öncesi %22.6 iken eğitim sonrası 

%93.5 (p=0.001), diyafragmatik solunumun yapılma tekniğini doğru ifade etme oranı eğitim öncesi %67.7 iken eğitim 

sonrası %93.5 (p=0.001) olarak belirlendi. Eğitim öncesi hemşirelerin %56.5’i hipoksiyi doğru tanımlarken, 

%95.2’sinin eğitim sonrası doğru tanımladığı (p=0.001), oksijen saturasyonunu eğitim öncesi  %61.3’ü doğru 

tanımlarken eğitim sonrası %96.8’inin doğru tanımladığı (p=0.001) ve arteriyel kan gazında ölçülen PaCO2, PaO2, 

SaO2, PH ve  HCO3-  normal değer aralığını eğitim öncesi %75.8’i doğru ifade ederken  eğitim sonrası %96.8’inin 

doğru  ifade ettiği (p=0.001) saptandı. 

  

 Sonuç olarak hemşirelerin göğüs fizyoterapisi uygulamalarına ilişkin yeterli eğitim almadıkları ve bu konuda verilen 

eğitimin katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda, hemşireler için göğüs fizyoterapisi ile ilgili 



II. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 
 

72 
 

güncel rehber oluşturulması, uygulamaların gösterildiği videolarla ve eğitimlerle bilgilerinin güncellenmesi,  

bilgilerini günlük uygulamalarında kanıta dayalı olarak kullanmaları önerilebilir.  
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P-01 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİN YAŞADIĞI FİZİKSEL RUHSAL 

SORUNLARA GENEL BİR BAKIŞ 
 

Havva YÖNEM1, Rahşan ÇAM2, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu , 2Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık 

Yüksekokulu, 

 

Bu çalışmanın amacı yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin sağlığını etkileyen ve yoğun bakımda çalışmaktan 

kaynaklanan sorunları ortaya koymaktır. 

Bu çalışma yoğun bakım hemşirelerinin sorunlarını ortaya koyan son 11 yılda yapılmış çalışmalar taranarak 

yapılmıştır 

Sağlık profesyonelleri çalışma ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikolojik risk faktörleri ile karşılaşmaktadır. 

Özellikle de yoğun bakım hemşireleri yoğun bakım ünitelerinin fiziki şartları, tedavi gören hastaların özellikleri, 

çalışma saatlerinin ve koşullarının düzensiz oluşu gibi bir çok faktöre bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları 

yaşamaktadırlar. Bu sağlık sorunlarının arasında genellikle kas iskelet sistemine ilişkin hastalıklar, stres, uyku 

bozuklukları, dikkat ve konsantrasyon eksikliği, yorgunluk, tükenmişlik, depresyon, uyku bozukluğu, enfeksiyon 

hastalıkları, delici ve kesici alet yaralanmaları yer almaktadır. Bu sağlık sorunlarının gelişmesinin belli bir takım 

nedenleri bulunmaktadır. YBÜ’lerinde tedavi gören hastalar çoğunlukla yatağa bağımlı ve bilinçsiz hastalardan 

oluşmaktadır. Pozisyon değişikliği, giyinme, soyunma, banyo, tuvalet ihtiyacı gibi günlük yaşam aktivitelerinin büyük 

çoğunluğu hemşireler tarafından karşılanmaktadır. Mesleksel Sağlık ve Güvenlik Birliği (OSHA) zorlanma, tekrarlı 

hareketler, uygunsuz postür, durağan postür, gibi etkenleri ergonomi ile ilgili, kas iskelet hastalıkları için risk faktörü 

olarak tanımlamıştır. Yine gürültülü ortamda çalışma zamanla konsantrasyonda azalma dikkat ve reaksiyon 

kapasitesinde zayıflamaya neden olmaktadır. Bunun sonucunda çalışanlarda yorgunluk, uyku bozuklukları baş 

ağrıları, dolaşım semptomları gibi çeşitli fonksiyonel bozukluklar ortaya çıkabilmektedir. Diğer bir sorun kesici delici 

aletlerle yaralanmalarıdır. Yaralanmaların ana nedenleri arasında; atıkların düzensiz atılımı, iğne kapağının tekrar 

kapatılması, hastadaki iğnenin manüple edilmesi, huzursuz bir hasta ve hareketli bir çocuğa müdahale yer almaktadır. 

Yaşanan bir diğer önemli sorunda strestir. Mesleksel stres 1960’lardan sonra tanımlanmış , fiziksel sağlık, akıl sağlığı 

ve karar verme yetisi üzerinde belirgin etkileri olduğu gösterilmiştir. Aşırı kontrollü çalışanlar, gürültülü ortamda iş 

yapanlar, standardize çalışma saatleri olmayanlar ve aşırı yorgunluk bireyleri mesleksel stres altına sokmaktadır. İş 

ortamındaki özellikle yoğun bakımdaki stres kaynakları bireyleri bir çok yolla etkilemekte ve depresyona yol 

açmaktadır. Uzun süre strese maruz kalarak çalışmak, çalışanların psikososyal durumlarının etkilenmesine neden 

olabilir. Bu sorunlarda ilk sırayı somatik yakınmalar, depresyon, uyku bozuklukları ve tükenmişlik almaktadır. İşle 

ilgili olarak tükenmişliğe en çok neden olabilecek değişkenler çalışma saatlerinin fazlalığı, nöbet usulü çalışma, iş 

yükünün ağır olması, çalışma ortamından memnun olmama, hastalar, meslektaşlar ve diğer ekip üyeleriyle olan 

ilişkiler, rol çatışması ve rol belirsizliği olması, bakım verilen hasta sayısının fazla olmasıdır. Stres, gerginlik ve 

tükenmişliğin bireysel ve örgütsel sonuçları da vardır. Uzun süreli stres birey üzerinde fiziksel ve psikolojik olumsuz 

etkilerde bulunmakta çalışanların sağlığı ve onun örgüte katkısı zarar görmektedir. Araştırmalara göre stres 

çalışanların işe devamsızlık etmelerine ve işten ayrılmalarına neden olabilmektedir. 

Sonuç olarak çok karmaşık olan yoğun bakım üniteleri hasta bakımından sorumlu yoğun bakım hemşirelerinde hem 

fiziksel hem emosyonel bir çok probleme yol açmaktadır. Yoğun bakımlarda çalışan hemşireler bakım verilen hasta 

grubundan, çalışma ortamından, çalışma ekibinden, çalışma saatlerinden, çalışma düzeni ve organizasyonundan, ekip 

üyeleriyle ilişkilerden olumsuz etkilenmektedir. Bu etkileşim yoğun bakım hemşirelerinin sağlığını olumsuz 

etkileyerek verilen bakımın kalitesini düşürmekte, hemşirelerin yaptıkları işten doyum almasına engel olmakta ve bu 

bireylerin hem çalışma hayatını hem de günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. 
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1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve 

Uygulama Merkezi, 

 

Yoğun bakım üniteleri, kritik bakım gerektiren hastalara çeşitli teknolojik aletler yardımıyla akut ve cerrahi tedavinin 

uygulanabildiği, hastaların 24 saat boyunca gözetim altında olduğu ve uzman bir ekip tarafından tedavi edildiği 

yüksek donanımlı özel hastane birimleridir. Hastane ve hastalık kavramları hasta yakınları için yabancı ve ürkütücü 

iken, bir aile üyesinin yaşamını tehdit eden bir sağlık sorunu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor olması 

çok ciddi düzeyde stres yaratabilir. Bu nedenle yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastaların aileleri de 

hastalarının durumunun ciddiyeti, belirsizliği ve hastayı kaybedebilecekleri endişesi içinde oldukça sıkıntılı ve gergin 

bir bekleyiş içinde bulunabilmektedirler. Ayrıca, sevdikleri birinin yoğun bakım ünitesinde yatıyor olması korku, 

hayal kırıklığı, suçluluk ve depresyon gibi durumlar yaşamalarına sebep olabilir. Aile üyelerinin de bu zor süreçte 

hastalarının durumundaki değişikliği tam zamanında öğrenme, hastasını istediği zaman ziyaret edebilme, hastasına 

tam anlamıyla bakım verildiğinden emin olma, uygun fiziksel koşulların bulunduğu bir ortamda bekleme gibi bazı 

temel gereksinimleri bulunmaktadır. Bu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların ailelerinin 

gereksinimlerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

Bu tanımlayıcı araştırma, Ocak-Haziran 2014 tarihleri arasında Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama 

Merkezi’nin reanimasyon, cerrahi, dahiliye, kalp damar ve koroner yoğun bakım ünitelerinde en az bir gündür tedavi 

ve bakım alan hastaların aile üyeleri ile yapılmıştır. Veriler hasta aile üyelerinin sosyodemografik özellikleri ile 

hastaya ait sosyodemografik özelliklerin yer aldığı anket formu ve “Yoğun Bakım Ünitesi Aile Gereksinimleri 

Envanteri” kullanılarak toplandı. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.95 olarak bulundu. Ölçekte yer alan her madde 1’den 

4’e kadar (1: önemli değil, 2: az önemli, 3:önemli, 4. Çok önemli) derecelendirilmiştir. Ölçekten alınan puanların 

artması, gereksinimlerin de arttığını göstermektedir. Veriler SPSS 20 programında analiz edilmiştir. Verilerin 

analizinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzdelik, ortalama) ile gösterilmiş ve grubun özelliğine göre kullanılan 

ölçeğin likert tipte olması sebebiyle Kruskall Wallis, Mann Whitney U testleri kullanılmış ve Spearman korelasyon 

analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliliğini belirlemek için Cronbach alfa katsayısı kullanılmıştır. p <0.05 değeri 

anlamlı kabul edilmiştir. 

Bu araştırmada 107 aile üyesine ulaşılmıştır. Aile üyelerinin %55.1’i kadın, yaş ortalamaları 40.56 ± 11.89 yıl, 

%74.8’i evli, %54.2’si ilkokul-ortaokul mezunu, %71’i orta gelir düzeyine sahip ve %58.9’u hastanın çocuğudur. 

Hastaların %56.1’i erkek, %45.8’inin kronik hastalığı bulunmakta, %29.9’u reanimasyon yoğun bakım ünitesinde 

yatmaktadır. Hastaların yoğun bakım ünitelerinde kalma süreleri 8.80±10.43 gün, aile üyelerinin hastanede kalma 

süresi ise 12.98±13.27 gündür. Aile üyelerinin cinsiyeti, medeni durumu, eğitim durumu, refakatçılık durumu, hastaya 

yakınlık durumu, herhangi bir yerde çalışma durumu ile ölçek alt boyut puan ortalamaları ile ölçek toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Aile üyelerinin hastanede kalış süreleri arttıkça 

gereksinimleri de artmaktadır. Aile üyelerinin yaşı arttıkça konfor gereksinimlerinde artış olduğu saptandı. Hastanın 

kronik hastalığa sahip olma durumu ile ölçeğin bilgi, yakınlık, güven alt boyut puan ortalamaları ile ölçek toplam puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesinde yatan hasta ailelerinin öncelikle bilgi, destek ve güven gereksinimi içinde 

oldukları belirlendi. Hemşireler, yoğun bakım alan hastaları holistik bakış açısıyla değerlendirerek ailelerinin 

gereksinimlerine önem ve özen göstermelidir. 
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Günümüzde sağlık bakım hizmetleri giderek karmaşık hale gelmektedir. Hasta güvenliği, kaliteli sağlık hizmetinin en 

önemli göstergelerinden biridir. Hastaya verilen hizmet süreçlerinin tamamında, uygulanan tedavinin başarısını 

etkileyebilecek her türlü olumsuzluğu, hasta güvenliğini tehdit eden unsurlar olarak tanımlamak mümkündür. 

Araştırmalar, hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hataların büyük kısmının sisteme bağlı olduğunu göstermektedir. 

Hastanelerde hasta güvenliğini en sık tehdit eden durumlar arasında çevresel ve bireysel faktörlerden kaynaklanan 

hasta düşme ve yaralanmaları yer almaktadır. Çevresel faktörler arasında ortamın düzensiz olması, kaygan zeminler ve 

yatak seviyelerinin uygun olmaması gibi nedenler yer alırken; bireysel faktörler arasında yaşlılık, denge bozukluğu, 

bilişsel bozukluklar ve kullanılan bazı ilaçlar bulunmaktadır. Hasta düşmelerine yol açan bu risk faktörlerinin çoğu 

önlenebilir ve tahmin edilebilirken, çok azı (kardiyak aritmiler ve konvülzif nöbetler gibi ani gelişen olaylarda) 

önlenemezdir. Yoğun bakım üniteleri, yatağa bağımlı hastaların bulunduğu ve hastaların daha sıkı şekilde takip 

edildiği birimler olarak düşmeler açısından daha kontrol edilebilir yerler olarak düşünülebilir. Ancak yoğun bakım 

alan hastaların bireysel özellikleri nedeniyle yüksek risk taşıyan grupta olmaları nedeniyle düşme durumunda daha 

ağır sonuçlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle yoğun bakım üniteinde yatan her hastanın düşme açısından yüksek riskli 

olarak kabul edilmesi, geliştirilen ölçeklerle düşme riskinin değerlendirilmesi ve yüksek riskli hastalar için ilave 

önlemlerin alınması elzemdir. Yoğun bakım ekip üyelerinin, çalışmalarını hasta güvenliğini sağlama odaklı 

sürdürmesi çok önemlidir. Düşmelerin önlenmesi, primer olarak hemşirenin sorumluluğundadır. Hasta düşmelerinde 

başlıca risk faktörleri arasında; hipotansiyon, baş dönmesi, ileri yaş, genel sağlık durumunda bozulma, hastanın yalnız 

kalması, yetersiz personel sayısı, yetersiz izlem, hastaya bağlı ekipmanların varlığı, hasta ve ailesinin yeterince 

bilgilendirilmemesi, alt ekstremite güçsüzlüğü gibi pek çok faktör yer almaktadır. Düşmelerin önlenmesi için; hasta 

için düşme riski formu doldurulmalı ve düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılmalı, yeterli sayıda personel 

sağlanmalı, hasta sıkı şekilde takip edilmeli, yalnız bırakılmamalı, yatak başına düşme riski uyarı levhası takıl¬malı, 

hastaya ayağa kalktığında baş dönmesi ve göz kararmasının olabileceği söylenmeli, hasta sandalyeye oturtulacaksa 

sandalye tekerleğinin kilitlenmesi sağlanmalı, sandalye yatak kenarına yaslanarak destek sağlanmalı gibi pek çok 

önlem alınmalıdır. 

Yoğun bakım ünitelerinde hastalar için düşme riski oluşturabilecek pek çok çevresel risk faktörleri bulunmaktadır. 

Hemşireler düşmelerde rol oynayan başlıca risk faktörleri olarak hastaları bilinç durumu, ajitasyon varlığı ve genel 

sağlık durumundaki kötüleşme açısından yakından izlemelidir. Hasta düşmelerinin nedenleri ve önleme stratejilerini 

içeren hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir. Hasta düşmelerini önlemek amacıyla yoğun bakım ortamlarının 

risk faktörleri açısından periyodik olarak kontrol edilmesi ve iyileştirilmesine yönelik girişimler yapılmalıdır. Hatalı 

uygulamaların ve istenmeyen olayların bildiriminin istenmesi, sağlık personelinin bu konuda cesaretlendirilmesi 

gerekmektedir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 
 

77 
 

P-04 / YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM 
 

Lale YACAN1, Özgül EROL1, 
 

1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

 

Diyabet, insülinin salgılanması veya etkinliğinin bozulması sonucu hipergliseminin meydana geldiği metabolik bir 

hastalıktır. Diyabet, genel popülasyonda ve yoğun bakım tedavisi alan hastalarda en sık görülen endokrin sorunlardan 

biridir. Kritik sağlık sorunu olan hastaların gerek içinde bulundukları duruma bağlı yaşadıkları fiziksel ve emosyonel 

stres, gerekse strese karşı organizma tarafından verilen fizyolojik yanıt sonucu kanlarında katekolamin, glikokortikoid, 

glukagon ve sitokin düzeyleri artar ve hiperglisemi tablosu ortaya çıkabilir. Hiperglisemiye zayıf immün sistem, 

inflamatuar değişiklikler, artan kardiyovasküler olaylar, gecikmiş iyileşmeler, tromboz gibi nedenler de sebep olabilir. 

Ayrıca, yatarak tedavi gören hastalara nütrisyonel beslenme, vazopressörler ve dekstroz solüsyonları gibi sağlanan 

çeşitli sıvı destekleri de kan şekerini yükselterek hiperglisemiye sebep olabilir. Sadece diyabeti olan hastalar değil 

diyabeti olmayan hastalar da hiperglisemiye bağlı istenmeyen sorunlar ile karşılaşabilirler. Uzun süre devam eden 

hiperglisemi vücutta hasarlara, özellikle gözlerde, böbreklerde, sinirlerde, kalpte ve kan damarlarında yapısal 

bozukluklara yol açabilir. Hastanede yatarak tedavi gören hastaların %10’una diyabet tedavisi uygulanır ya da hastalar 

tüm bu etkenlerden dolayı diyabet tanısı alabilir. Hiperglisemi, diyabeti ve ciddi akut hastalığı olan hastalarda 

morbidite ve mortalite riskini arttırmaktadır. Thalib ve ark.’nın 2011 yılında yapmış oluğu çalışmada Akut Koroner 

Sendrom tanısıyla hastaneye yatan hastaların yatış anında yaklaşık olarak %70’inde diyabet ve hiperglisemi saptanmış 

ve bu durumun hastaların iyileşme sürecini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Yoğun bakım üniteleri, durumu 

kritik olan hastalara sıkı gözetim altında sürekli olarak tedavi ve bakımın verildiği, multidisipliner ekip çalışmasının 

olduğu özel donanımlı hastane bölümleridir. Akut hastalıklarda özellikle yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 

hastalarda kan şekerinin yükselmesi çok yaygın olarak görülür. Hiperglisemi, yoğun bakım ünitelerindeki birçok 

hastanın ölümünün ve ortaya çıkan enfeksiyonlarının nedeni olarak gösterilmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde 

hiperglisemik tablo ile seyreden diyabet tanısı olan ya da olmayan hastalar için çeşitli tedavi protokolleri 

uygulanmaktadır. Hiperglisemi hastaların hastanede kalış sürelerini, yoğun bakımda tedavi görme oranlarını ve 

mortalite riskini arttırmaktadır. Glisemik düzeyin kontrol altına alınması ve sürdürülebilmesi, hastalara kaliteli yoğun 

bakım verilebilmesi için multidisipliner bir ekip anlayışının olması çok önemli ve gereklidir. Metabolik kontrolün 

sağlanabilmesi için öncelikle yoğun bakım tedavisi alan diyabetli hastanın sıvı elektrolit dengesinin sağlanması ve 

insülin tedavisinin düzenlenmesi gerekmektedir. Ekip üyeleri arasında akut gelişen durumlarda ne yapılması gerektiği 

konusunda karar verme ve hızla tedavinin planlanarak uygulanması hususunda yeterli ve hızlı bilgi alışverişi 

olmalıdır. Bunun için kolayca uygulamaya konulabilecek rehberlerin hazırlanması ve kullanılması önerilmektedir. 
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P-05 / KOAH TANILI HASTANIN BESLENME VE HEMŞİRELİK BAKIM PLANI 
 

NURSEL GÜNAY1, AYŞE KILINÇ1, 
 

1YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 

 

Bu çalışma, yıldırım beyazıt üniversitesi yenimahalle eğitim ve araştırma hastanesi ybü ne yatan koah tanılı hastanın 

beslenme tedavisinin iyileşme sürecine etkisini gözlemlemek için yapılmıştır. 

Hastanın tıbbi beslenme tedavisi,karbonhidrattan fakir,protein ve yağdan zengin olacak şekilde planlanıp 

uygulanmıştır. 

Koah,kalp yetmezliği,pnömoni tanıları ile hastaneye başvuran hasta entübe edildi..yoğun bakımda takip edilen 

hastanın genel durumu kötü,vücudunun bacak ve inguinal bölgelerinde yaraları mevcut.santral kateter ve nazogastrik 

sonda takıldı.cildiye konsültasyonu sonucu staz dermatiti ve kandidal intertrigoso olduğu tespit edildi.nütrisyon timi 

tarafından yapılan nrs 2002 değerlendirmesinde 67 yaşında,185 cm ve yaklaşık 130 kg olan hastanın malnütrisyon risk 

skoru 6 olarak hesaplandı ve yüksek nütrisyonel risk altında olduğu tespit edildi. 19/01/2016;(1.gün) genel durumu 

kötü bilinç konfüze , entübe. Laboratuar bulguları: kangazında co2:99,5, biyokimyasında albumin:2,7, total protein:5,4 

ve kolesterol:91 hastanın bazal enerjisi; 2326,4 kalori/gün, total enerjisi: 2791kalori/gün, ihtiyacı olan günlük protein 

ihtiyacı; 156gr/gün olarak hesaplandı. Hastanın santral kateteri olması nedeniyle hastaya kalori ve protein değeri 

yüksek tpn başlandı. Kardiyak yükten kaçınma sebebiyle ilk gün hastaya 1940 kalori(15cal/kg/gün) ve 73 gr protein 

sağlanabildi. 20/01/2016;(2.gün) hastanın yaralarının olması ve artmış enerji ihtiyacını karşılamak intravenöz 

uygulamaya uygun omega 3 çoklu doymamış yağ asitleri eklendi. Hastanın kan bulgularında co2: 41,9 olarak ölçüldü. 

21/01/2016;(3.gün) hastanın yaralarının iyileşmesine katkıda bulunmak için eser element ve vitamin tamamlaması 

yapılmaya başlandı. 28/01/2016;(10.gün) hasta hala entübe. Nütrisyon tim kararı ile hastaya nazogastrik sonda 

takılması ve tpn den enteral beslenmeye geçiş aşamasında kullanıma uygun izokalorik bir beslenme ürünü tercih 

edilerek hasta alıştırılmaya başlandı. 29/01/2016;(11.gün) tpn ye devam edildi ve hastanın enteral tolerasyonunun iyi 

olması üzerine izokalorik üründen özellikle koah hastalarında tercih edilen %31 karbonhidrat, %27 protein, %40 yağ 

(balık yağı kaynaklı hepa ve dha) ve mct bakımından zengin,diyet lifi içeren hiperkalorik (1,5 kkal/ml)tüp ile 

beslemeye uygun ürün 20 ml/h olacak şekilde başlandı. Hastanın kan bulgularında co2; 41.8-43,8 arası seyretti. 

Albumin 2.7 ,ast: 47, üre;105 ve kretinin; 1.40 04/02/2016;(16.gün) hastanın kombine beslenmesi 2926 kalori/gün 

olarak devam ediyor. Hastada enfeksiyon gelişmesi nedeniyle kalori artırımı yapıldı. Total protein: 5.4 crp: 26.88 

ölçülmesi üzerine hastaya glutamin içeren intravenöz yolla verilen bir ürün başlandı. Böylece hastaya 192 gr. 

Protein(1.47 gr/kg/gün) sağlanarak destek olundu. Bu süre içerisinde hastanın bacak ve inguinal bölgesindeki 

yaralarının iyileştiği görüldü. Hastanın solunum fonksiyonlarını daha iyi bir şekilde yerine getirdiği gözlendi. 

11/02/2016(22.gün) maksimum infüzyon dozuna ulaşılan hastanın primer hekimi ile görüşülerek gece beslenmesi 

kesildi.24-06 saatleri arasında enteral beslenme durduruldu. Yeni infüzyon hızı 18 saat üzerinden hesaplandı. 

14/02/2016;(20.gün) hastanın genel durumu iyi extübe edilmesi planlanıyor. Beslenmesi planlanan şekilde devam 

ediyor. Co2:46,2 albumin:2,9 15/02/2016;(27. Gün) hastanın genel durumu iyi extube edilmiş. Hastanın oral alımı 

denendi ve oldukça iyi olduğu görüldü. Nazogastrik sondası çekildi. Rejim ıı alması planlandı ve ek olarak oral 

supleman tedavisi planlandı. Hastanın kan bulgularında co2: 37.7 22/02/2016:(34.gün) hastanın klinik durumu iyi. 

Co2: 37.4, albumin:2.8 23/02/2016:(35.gün) hasta oral supleman ürünle beraber taburcu edildi. 

Hastaya uygulanan nütrisyon ve hemşirelik bakım planı sonucunda; hastanın gelişinde 99,5 olan co2 değerini 37,4 'e 

düşürdük. Albumin değerini 0,1 gr/dl arttırdık. Hastada kilo kaybı önlendi. Yaraları iyileştirildi. Hasta yaşam 

aktivitelerini yerine getirir durumda taburcu edildi. Uygulanan tıbbi beslenme planının hastanın iyileşme sürecindeki 

etkinliği gösterildi. 
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P-06 / YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE YATAN HASTALARIN DENEYİMLERİ 

VE ANKSİYETE-DEPRESYON DURUMLARI 
 

Rahşan ÇAM1, Büşra TIPIRDAMAZ1, 
 

1Adnan Menderes Ünİversİtesİ Aidyn Sağlyk Yüksekokulu, 

 

Bu çalışma dahili ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde en az 24 saat yatan hastaların yoğun bakım ünitesine ilişkin 

deneyimlerini ve anksiyete – depresyon durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı-kesitsel olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırma Mart-Nisan 2016 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

Dahili ve Cerrahi kliniklerinde uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini YBÜ’lerinde en az 24 saat yatıp daha sonra 

kliniklere çıkarılıp tedavi ve bakımları burada devam eden 18 yaş üstü 52 gönüllü hasta oluşturmuştur. Verilerin 

toplanmasında sosyo-demografik özellikleri içeren hasta tanıtım formu, Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği (YBDÖ) ve 

Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HADÖ) kullanılmıştır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından yüz yüze 

görüşme yöntemi ile 15-20 dakikada toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart 

sapma ve Ki-kare testleri kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalamalarının 56,84 ± 7.94 (min:37, max:70) olduğu, %57.7’sinin erkek olduğu, 

%84.6’sının evli olduğu, %40.4’ünün ilkokul mezunu, %21.2’sinin ortaokul, %21.2’sinin lise mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Hastaların %32.2’sinin ev hanımı, %19.2’sinin işçi, %17.3’ünün emekli olduğu, %59.6’sının gelir 

durumunun gider durumuna denk olduğu ve %94.6’sının sosyal güvencesi olduğu saptanmıştır. Hastaların yattıkları 

kliniklere göre dağılımları incelendiğinde, %76.9’unun cerrahi birimleri ilişkin kliniklerde yattığı belirlenmiştir. 

Hastaların yoğun bakımda yatış sürelerinin ortalama 79.42 ± 62.37 (min:2, max:336) olduğu, %34.6’sının yatış 

nedeninin travma olduğu, %61.5’inin yoğun bakıma ilk kez yattığı ve %61.5’inin yoğun bakımdaki diğer hastaların 

tedavi ve bakımlarını gördüklerini ifade ettikleri saptanmıştır. Diğer hastaların tedavi ve bakımlarını gören hastaların 

%30.7’sinin bu durumdan rahatsız olduklarını ifade ettikleri saptanmıştır. Hastaların yoğun bakım deneyim 

ölçeğinden (YBDÖ) aldıkları puan ortalamalarının 49.51 ± 6.05 (min:35, max:59) olduğu belirlenmiştir. Hastaların 

hastane anksiyete depresyon ölçeğinden (HADÖ) aldıkları puan ortalamalarının anksiyete için 8.67 ± 3.84 (min:4, 

max:21), depresyon için 9.36 ± 3.30 (min:2, max:19) olduğu belirlenmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 

yoğun bakımda yatış süreleri, yoğun bakıma yatış sayıları ile YBDÖ arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir 

(p>0.05). Ancak yoğun bakıma yatış nedenleri ile YBDÖ arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Hastaların yaş, yoğun bakıma yatış sayısı, yoğun bakımda yatış süreleri ile HADÖ’nin anksiyete puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ancak cinsiyet, eğitim durumu, yoğun bakıma yatış nedeni 

ile HADÖ’nin anksiyete puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Hastaların yaş, 

yoğun bakımda yatış süreleri, yoğun bakıma yatış sayısı, yoğun bakıma yatış nedeni ile HADÖ’nin depresyon puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ancak eğitim durumu, cinsiyet ile HADÖ’nin 

depresyon puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Çalışmamız sonucunda hastaların YBDÖ aldıkları puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, HADÖ’nin anksiyete ve 

depresyon bölümünden aldıkları puan ortalamalarının da orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hastaların yoğun bakım 

stresi ile baş etmelerinde hemşirelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Çalışma daha geniş hasta gruplarında 

tekrarlanabilir. 
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P-07 / ABDOMİNAL AORTAYA CERRAHİ VEYA ENDOVASKÜLER GİRİŞİM 

YAPILAN HASTALARIN POSTOPERATİF DÖNEMDE AĞRILARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Suna ÇAĞLAR1, Esengül TOPAL1, Semiha ALKAN1, Muhammet Onur HANEDAN1, 

Mehmet Ali YÜRÜK1, İlker MATARACI1, 
 

1Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi E.A.H., 

 

Son on yılda abdominal aortaya cerrahi girişimlerin giderek azalmasına karşın endovasküler girişimler ise hızla 

artmaktadır. Bu çalışmada batını açılarak vasküler cerrahi girişim gerçekleştirlen hastalar ile abdominal aortaya 

endovasküler girişim gerçekleştirilmiş hastaların post operatif dönemde ağrıları ve analjezik ihtiyaçları karşılaştırıldı. 

Hastanemizde son 2 yılda batını açılarak vasküler girişim yapılan 20 elektif hasta ve abdominal aortaya endovasküler 

girişim yapılan 30 hasta karşılaştırıldı. Yedi yaş üzeri çocuklarda, erişkin ve bilinci açık hastada sayısal/sözlü/vizüel 

ağrı ölçeği kullanıldı. 

Hastaların demografik verileri her iki grupta da benzerdi ve istatistiksel fark yoktu. Ağrı ölçek skorları cerrahi grupta 

7.30±1.17 iken endovasküler grupta 2.93±0.91’di (p: 0.000). Opioid ihtiyacı cerrahi grupta 16 hasta (%80) iken 

endovasküler grupta 6 hasta (%20) idi (p:0.000). 

Günümüzde artan sıklıkta uygulanan endovasküler işlemlerin post operatif ağrı üzerine olumlu etkileri vardır. 
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P-08 / PERİFERİK ARTER HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Meyrem ARSLAN1, Suna ÇAĞLAR1, Tülay ÇAKICI1, Muhammet Onur HANEDAN1, 

İlker MATARACI1, 
 

1Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi E.A.H., 

 

Periferik arter hastalarını yaşam kalitesi ölçeği ile değerlendirerek tedaviler arasındaki farkları araştırmak. 

Çalışmaya Nisan 2015 - Haziran 2015 tarihleri arasında hastanemize başvuran ve hospitalize edilen 90 hasta katıldı. 

Hastalara yaşam kalitesi ölçeği uygulandı. İşlem uygulanan (baypass veya stent) hastalar ve medikal takip edilen 

hastalar olarak iki gruba ayrılarak karşılaştırmalar yapıldı. 

Hastaların 18’i (%20) kadın 72’si (%80) erkekti. Yaş ortalamaları 68,28±13.48 (26-95) di. Hasataların 64’ünde 

(%71.1) HT, 28‘inde (%31.1) DM, 16’sında (%17.8) HL, 30’unda (33.3) KOAH vardı. Hastaların 30’u (%33.3) sigara 

kullanıcısıydı. Hastaların 38’ine (%42.2) infrainguinal cerrahi işlem veya periferik stent uygulandı. Bu hastaların 

28’ine (%73.68) periferik stent, 9’una (23.68) Femoropoliteal baypas, 1’ine (%2.63) hem periferik stent hem 

femoropopliteal baypas yapıldı. Son 4 hafta içinde fizik sağlığınızı veya duygusal sorunlarınız sizin ailenizle, 

arkadaşlarınızla, komşularınızla olan sosyal ilişkilerinizi ne ölçüde etkiledi? Sorusu iki grup arasında işlem yapılanlar 

lehine anlamlı bulundu (p: 0.031), diğer sorularda anlamlı fark saptanmadı. 

Yaşam kalitesi ölçeği sonuçları periferik arter hastalarında tedavi farklılıkları ile değişebilmektedir. 
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P-09 / YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ HASTALARIN UYKU ÖRÜNTÜSÜNÜ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 
 

MEFTUN AKGÜN1, KADRİYE ŞAHİN2, OĞUZHAN OFŞİN3, MÜRVET KARADAĞ4, 

HATİCE İMİRHOR5, HÜLYA YILMAZ6, SEBAHAT ATEŞ1, 
 
1ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK 

OKULU, 3MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YÜKSEK LİSANS 

ÖĞRENCİSİ, 4TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ,5BEYKOZ DEVLET HASTANESİ, 6KOŞUYOLU 

YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 

 

Bu çalışma Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)’ de yatan hastaların uyku örüntülerini etkileyen bireysel ve çevresel 

faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışmanın evrenini, bir üniversite hastanesinin YBÜ’ de 14 Şubat – 14 Mayıs 2014 

tarihleri arasında yatan hastalar oluşturdu. Örneklemi ise; YBÜ’ de 18 yaş ve üzeri, en az bir gece YBÜ de yatan, 

uyku bozukluğu tanısı almamış, bilinç durumu açık, iletişim sorunu bulunmayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

178 hasta oluşturdu. Veriler; araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan veri formu kullanılarak 

toplandı. Çalışma için etik kurul onayı ve ilgili kurumdan izin alındı. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı 

istatistiksel yöntemlerin (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) yanı sıra niteliksel verilerin karşılaştırılmasında 

Pearson ki-kare testi kullanıldı. 

Araştırmamızda hastaların %42,7’ si YBÜ’ ye yatmadan önce, %76,4’ ü YBÜ’ ye yattıktan sonra uyku sorunu 

yaşadıklarını ifade ettiler. Hastaların YBÜ’ ye yattıktan sonraki gece uyku süreleri; 1-3 saat %10,7, 4-5 saat %45,5 

olarak bulunmuştur. Hastaların YBÜ’ ye yattıktan sonra uyku sorunu yaşama durumları ile gece uyku süreleri 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0,00, p<0,05). Yoğun bakıma ilk kez yatanların 

daha önce yatmış olanlara göre hem gece (x2:7,916; p≤0,05) hem de gündüz daha uzun süre uyudukları (x2:4,104; 

p≤0,05) belirlendi. Hastaların uykularını etkileyen bireysel faktörlerden ilk üç sırayı aile bireylerinden ve 

yakınlarından uzak kalma (%43,8), yabancı ortamda bulunma (%43,8) ve ağrı (%41,0)’ nın aldığı; çevresel 

faktörlerden ise ilk üç sırayı cihazların çıkardığı gürültü (%35,4), odada hasta sayısının fazla olması (%30,9) ve 

personelin çıkarmış olduğu gürültü (%24,7)’ nün almış olduğu belirlendi. 

Sonuç olarak, hastaların YBÜ’ ye yattıktan sonra uyku sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda yoğun bakım 

hemşirelerinin hastaların uyku sorunlarını ele alırken bireysel ve çevresel faktörleri değerlendirmeleri ve bunlara 

yönelik gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiği inancındayız. 
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P-10 / YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI 

ENFEKSİYONLARININ AZALTILMASINDA EĞİTİM GİRİŞİMİNİN 

İNCELENMESİ 
 

Deniz ŞANLI1, Aklime SARIKAYA2, 
 

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 

 

Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları (KİKDİ) hastanede ve yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) kalış süresini ve 

maliyeti artırmaktadır (1). Kılavuzlardaki önlem paketlerinde yer alan temel girişim eğitimdir ve başarıda kritik öneme 

sahiptir (2). YBÜ’de yatan hastalarda KİKDİ’nin azaltılmasında yalnızca eğitim girişimi uygulayan çalışmaların 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

KİKDİ’nin azaltılmasında İngilizce yayınlanan, ulaşılabilen, eğitim girişimi uygulayan çalışmalar araştırmacılar 

tarafından incelenerek özetlenmiştir. 

KİKDİ’nin azaltılmasına yönelik McCauley (2012) YBÜ hemşirelerinin tutumlarını, uygulama engellerini belirlemiş 

ve sonuçları küçük gruplarda sunum şeklinde yaptığı eğitim programına dahil etmiştir. Paula ve arkadaşları (2012) 

enfeksiyon kontrol komitesi tarafından haftalık YBÜ viziti yapılmasını, vizitlerde sağlık profesyonellerinin 

gözlenmesini ve ekibe eğitim verilerek rehberlik edilmesini sağlamışlardır. Bir çalışmada araştırmacılar YBÜ’de 

çalışan sağlık profesyonellerinin uygulamalarını gözlemlemişler, belirledikleri sorunları da hedefleyen eğitim 

programını sunumlarla küçük gruplara vermişlerdir. Bu eğitimleri uyarıcı mesajlar içeren posterler, hatırlatıcı renkli 

etiketler kullanarak desteklemişler ve aylık KİKDİ hızını YBÜ’ye bildirmişlerdir (5). Zingg ve arkadaşları (2009) 

hemşirelerin kateter bakımını gözlemişlerdir. Mevcut uygulamaları tartışmak ve prosedür geliştirmek için yönetici ve 

eğitici hemşirelere interaktif eğitim oturumları düzenlemişlerdir. Geliştirilen uygulama videoda gösterilmiş ve 

YBÜ’de yatak başı eğitim düzenlenerek sonuçlar ve el yıkamaya uyum değerlendirilmiştir. Warren ve arkadaşları 

(2006) tarafından hemşire ve hekimlere sunum şeklinde dersler verilmiş, kendi kendine çalışma modülü dağıtılmış, 

özet sayfalar ve posterler YBÜ’ye asılmıştır. Bunların uygulanma durumu gözlemlenmiştir. Yöneticiler ve sağlık 

profesyonellerinin girişime verdiği destek değerlendirilmiştir. Bir diğer çalışmada multidisipliner ekibin aylık 

enfeksiyon kontrol toplantılarında hedefler belirlenmiştir. Eğitim programı dersler, kendi kendine çalışma modülü, 

özet sayfalar ve posterlerden oluşmuştur. Eğitimin başarısını artırmak için yaka rozeti ve bilgisayardan ulaşılabilen 

fotoğraflı kılavuzları kapsayan tanıtım kampanyası başlatılmıştır. Ek olarak aylık KİKDİ hızı YBÜ’ye bildirilmiştir 

(8). Warren ve arkadaşları (2003) sağlık profesyonellerine ders verilmesi, YBÜ’ye poster ve broşürlerin dağıtılması ve 

aylık KİKDİ hızının YBÜ’ye bildirilmesi girişimlerini uygulamışlardır. Sağlık profesyonelleri kendi kendine çalışma 

modülünü tamamlamışlardır. Bir çalışmada multidisipliner bir ekip tarafından kılavuz önerileriyle mevcut uygulama 

karşılaştırılmıştır. YBÜ hemşirelerine kendi uygulamaları ve hekim uygulamaları ile ilgili anket yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlara göre kendi kendine çalışma modülü ve poster hazırlanmıştır (10). Çalışmalarda genellikle uygulanan 

eğitim programının içeriği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Diseases Control and Prevention-CDC) 

önerilerine göre oluşturulmuştur. Eğitim, KİKDİ epidemiyolojisi ve risk faktörleri, el hijyeni, aseptik teknik, SVK 

bölgesi olarak subklavian veni tercih etme, klorheksidin ile cilt temizliği, maksimum steril bariyer önlemleri, gerekli 

olmayan kateteri çıkarma, kateter bölgesi pansumanı, kateter birleşim yeri dezenfeksiyonu gibi konuları içermiştir. 

Eğitim programı YBÜ’de yeni çalışmaya başlayan hemşirelerin oryantasyon programına dahil edilmiştir. Girişimin 

etkinliği süreçlerin gözlenmesi, ön test/ son test ve KİKDİ hızı belirlenerek değerlendirilmiştir. Çalışmaların tümünde 

KİKDİ hızı anlamlı düzeyde azaltılmıştır (p<0.05). Eğitimin etkinliğini inceleyen bir sistematik derlemeye göre 

toplam 26 çalışmadan 21’inde KİKDİ hızında anlamlı bir azalma ve eğitim hastanesi olan/ olmayan tüm kurumlarda 

ve az gelişmiş/ gelişmiş tüm bölgelerde eğitimin etkili olduğu belirlenmiştir (11). Bir diğer sistematik derlemede, 

eğitim girişiminin, denetim ve geribildirim ile birlikte kullanıldığında uzun süreli ve önemli düzeyde etkili olduğu, 

eğitim içeriği ile uygulamanın tutarlılığı sağlandığında kullanılabilirliğinin yükseldiği belirlenmiştir. Ayrıca sağlık 

profesyonelleri eğitimlere aktif olarak dahil edildiğinde uygulamalarının değişebileceği vurgulanmıştır (12). 

KİKDİ’nin önlenmesinde eğitim girişiminin tek başına etkili olduğu gösterilmiştir. Önlem paketlerinde öncelikli bir 

girişim olarak yer almalıdır. 
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P-11 / STATUS EPİLEPTİKUS İLE ORTAYA ÇIKAN CADASIL SENDROMUNDA 

HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU 
 

Gökçe ARSLAN1, İlknur YAYLA1, 
 

1Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, 

 

100 binde 2-4 oranlarında bildirilen CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts 

and Leukoencephalopathy) sendromu, beyine ait herediter küçük damar hastalıklarının en sık formudur. Bu hastalık 

bireyleri genellikle kırklı, ellili yaşlarda yakalamaktadır. CADASIL sendromu migren, inme, geçici iskemik ataklar, 

bilişsel bozulma ve mizaç bozukluğu olarak ta yansımaktadır. Yetişkin hasta grubunda CADASIL sendromu vakasının 

tanınması, etkin bakımın sağlanması, uygun şekilde takip edilmesi için pratik, etkin, güvenilir hemşirelik bakımının 

sağlanması, diğer sağlık kuruluşlarında da bakımın yönetiminde sağlık profesyonellerine ışık tutması sağlanarak, 

örnek olgunun tartışılması amaçlanmıştır. 

Bu vakada, elli sekiz yaşındaki CADASIL sendromu tanısı alan kadın hastanın hemşirelik bakımı ve hemşirelik süreci 

literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır. Ayrıca yetişkin hasta grubunda tanılanan CADASIL sendromu vakalarının 

tanınması, bakımın yönetimi ve güvenilirliğinin sağlanması için vakanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 

modeline göre incelenmesi amaçlanmıştır. 

Status epileptikus ile ortaya çıkan CADASIL sendromunda hastanın nöbet aktivitesinin gözlenmesi ve erken dönemde 

müdahale önemlidir. Hemşire hastanın nöbet bulgusuna bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlara karşı hazırlıklı 

olmalıdır. Nöbet aktivitesinde hastaya yaklaşım modelini bilmeli ve solunum parametrelerindeki patolojik 

değişikliklerinin sonucunda entübasyon durumuna karşı hazırlıklarını tamamlamalıdır. Status epileptikus nöbet ile 

yoğun bakıma kabul edilen hastanın; nöbet ve nöbet sonrası aktivasyonuna bağlı olarak yaşam bulguları yakından 

takip edilmeli ve bilinç durumu değerlendirilmelidir. Hemşirelik sürecinin ve bakım planlamasının vakaya özgü olarak 

ve bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak planlanmalıdır. Hemşirelik girişim ve uygulamalarında; nöbetin 

tipi, süresi ve kasılmaların tipi değerlendirilmelidir. EGG sonuçları tarih ve saat yazılarak takip edilmeli ve kayıt 

edilmelidir. Hastanın beyninde oluşan elektriksel aktivite iletimindeki bozukluk nedeniyle meydana gelen oryantasyon 

bozukluğu var olup olmadığı değerlendirilmelidir. Hastanın bu süreçte yerine getiremediği öz bakım uygulamaları 

planlanmalı ve deride kasılmalara bağlı oluşabilecek kuruluk sebebiyle nemlendirilmelidir. Hemşirelik süreçlerinde ve 

bakımın planlanmasında hastanın nöbet aktivitesi başladığında yardımcı ekipman ve hasta yatağı kaynaklı 

yaralanmaların önlenmesi, erken dönemde hekimin bilgilendirilmesi ve kullanılan antiepileptik dozlarının kandaki 

düzeyinin takip edilmesi de gereklidir. Hastanın holistik bir bakış içerisinde değerlendirilmesi ve bakımının 

yönetiminde hemşirenin rolü önemlidir. 

CADASIL Sendromu görülme sıklığı çok düşük olan ve tüm dünyada vaka sayısı olarak az bildirilen bir 

sendromdur.Bu vakanın klinik seyrinde hemşirenin bütüncül yaklaşımı ve öngörü yeteneği büyük önem taşımaktadır. 

CADASIL Sendromu bir çok şekilde ortaya çıkabilmektedir.İnme, migren, bipolar bozukluk, iki uçlu bozukluk olmak 

üzere bir çok şekilde yansımaktadır.Olgu sunumunda belirtilen vakada status epileptikus nöbetler şeklinde ortaya 

çıkmıştır.Tanılanması ve genetik analizin yapılması uzun bir süreçtir.Bu süreç içerisinde olası tanı üzerinden bakımın 

ve tedavinin etkin planlanması gereklidir.Genetik faktörler ile aktarıldığı için vakanın birinci dereceden yakınları da 

primer koruma amaçlı değerlendirilmeli ve korunmalıdır. Vakanın Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 

Modeli'ne göre değerlendirilmesi ile bakımın planlanması ve günlük yaşam aktivitelerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır.Ülkemizde ve Dünyada çok nadir görülen CADASIL Sendoromu için meslektaşlarımızın bilgi 

sahibi olmasını sağlayacak ve bakımın yönetiminde onlara ışık tutacak bir örnek olgudur. 
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P-12 / ERİŞKİN YOĞUN BAKIMDA BASI ÜLSERİ İNSİDANSİ 
 

Canan BOR1, Ziynet HEPÇİVİCİ1, Ece AKIN1, Gülay ÇANKAYA1, Erdem KAYA1, Esra 

AKIN KORHAN2, Kubilay DEMİRAG1, Mehmet UYAR1, 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2Katip Çelebi Üniversitesi, 

 

Bası Ülserleri (BÜ) yoğun bakım hastalarında sık olarak görülen ciddi komplikasyonlar arasında yer alır. Yoğun 

bakım hastaları yoğun bakım izlemine neden olan ciddi hastalıkları, komorbitideleri, komplikasyonlar ve pozisyon 

sınırlamaları nedeniyle cilt doku hasarı açısından yüksek risk altındadırlar. Bu çalışma erişkin cerrahi, travma ve dahili 

hastaların izlendiği karma bir yoğun bakım olan kliniğimizde BÜ insidansi ve gelişiminde etkili faktörleri saptamak 

amacıyla yapılmıştır 

Prospektif, tek merkezli , gözlemsel olarak yapılan bu çalışma 12 ay süresince uygulandı. Hastalar ölüm veya taburcu 

olana kadar 28 gün boyunca hergün ardışık olarak izlendi. Hastaların demografik verileri, mevcut ve komorbid 

hastalıkları, serum albumin düzeyleri, pozisyon verilebilme sıklığı, sedasyon ve mekanik ventilasyon süresi, vazoaktif 

ilaç kullanımı, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE II), Sequential Organ Failure Assessment 

(SOFA), Glasgow Koma Skoru (GKS) kaydedildi. 

Çalışma süresince toplam 193 hasta izlendi ve 30 hastada (%15.5) BÜ geliştiği görüldü. BÜ gelişiminde etkili 

faktörleri saptamak için uygulanan bivariate analizlerde GKS, MV süresi ve sedasyon, ödem ve beslenme tipinin etkili 

olduğu görüldü. Çoklu regresyon analizlerinde GCS≤8 (OR=3.91; CI 95%, 1.62-9.42) MV süresinin (OR=1.09; CI 

95%, 1.02-1.15) BÜ gelişiminde istatistiksel olarak anlamlı risk oluşturduğu görüldü. BÜ gelişiminin çoğunlukla 

sakrum (%70, n=21), iskial çıkıntı (%13.3, n=4), saçlı deri (%6.6, n=2), topuk (%6.6, n=2) ve omuzda (%3.3, n=1) 

olduğu görüldü 

Bası Ülseri erişkin karma yoğun bakımlarda sık olarak görülen ve ciddi sonuçları olabilen komplikasyonlardandır. BÜ 

insidansının bilinç düzeyi, sedasyon ve MV süresi, beslenme tipi ve ödem varlığı ile ilişkili olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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P-13 / ORAL BESLENME YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA AĞIZ 

BAKIMININ ÖNEMİ 
 

Uzm. Hem. Senem GÜNEŞ1, Dr. Ece UYSAL2, Dr. Ahmed Yasin YAVUZ2, 
 

1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Özellikle terminal dönem kanser hastaları ve bilinç bozukluğu olan yatağa bağımlı hastalarda oral beslenme de 

yetersizlik görülmektedir. Bu çalışma da, travma sonrası subdural hematom gelişen ve sonrasında ameliyat edilen 

hastanın uzun süre yatağa bağımlı kalması ve yeterli oral beslenmenin sağlanamaması nedeniyle oral mukozada ağrı, 

yutma güçlüğü gibi belirtilerle oral kavite de bozulma ve oral mukozit gözlenen olgunun sunulması planlandı. 

54 yaşında erkek hasta travma sonrası subdural hematom gelişiminden sonra opere edildi. Operasyon sonrası hastanın 

bilinci açık oryante koopere iken oral alabilecek olan hastanın postoperatif 5. Gününde yutma güçlüğü gelişti. 

Hastanın diğer kranial sebepler haricinde ilk başta bakılması gereken yer ağız içidir. Hastanın ağzı muayene 

edildiğinde oral kavitede birçok beyaz döküntülerin olduğu ve hasta oral alımı sırasında ağrı duyduğundan yutma 

güçlüğü yaşadığı anlaşıldı. Bu süreçte hastanın oral alımı, sıvı ve katı beslenme yetersizliği mevcuttu. 

Hemşirelik mesleğinin en temel görevi bakımdır. Fakat mesleğimiz birçok merkezde özellikle de kamu kuruluşlarında 

gerek sistem kaynaklı gerekse iş yoğunluğu ve eleman yetersizliği nedenleri öne sürülerek bakım ve hasta odaklı değil 

tamamen iş merkezli olarak icra edilmektedir. Özellikle eski SSK döneminden eğitim ve araştırma hastanelerine dönüş 

yapan kurumlarda sağlıkta birçok yenilik değişim olmasına rağmen eski kalıplaşmış sistemler günümüzde de devam 

etmekte olup yeniliğe açık değillerdir. Ağız bakımı hastayı takip eden bakım veren hemşirenin ana görevidir. Yattığı 

süre içerisinde hastanın beslenme alışkanlıkları, boşaltım alışkanlıkları, ağız bakımı gibi bütüncül yaklaşımla 

değerlendirilmesi gereklidir. Oral mukozitler özellikle kanserli hastalarda ve kemoterapi alan hastalarda görülmekle 

birlikte uzun süre ve yeterli beslenemeyen yatağa bağımlı olan hastalarda da görülebilmektedir. Oral mukozit görülme 

oranı, hemopoetik kök hücre transplantasyonu için yüksek doz kemoterapi alan hastalarda %85-95, baş-boyun kanseri 

olan ve radyasyon ile birlikte kombine kemoterapi alan hastalarda ise %98’dir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

önerilen oral mukozit derecelendirmesine göre oral mukozit, başlangıç enflamatuar/ vasküler fazı (Evre I), epitelyal 

faz (Evre II), ülseratif/bakteriyolojik faz (Evre III) ve iyileşme fazı (Evre IV) olmak üzere dört fazlı bir fonksiyon 

bozukluğudur. Oral mukozitler, hastalarda çiğneme, yutma güçlüğü ve konuşma bozukluğuna yol açması sonucu 

dehidratasyon, malnütrisyon, anoreksi, kaşeksi meydana gelir ve hastaların günlük yaşam fonksiyonları ve beslenmesi 

olumsuz yönde etkilenir. Hasta bakımında primer rol oynayan ekibin en önemli üyesi olan hemşireler ağız bakımından 

ve mukozitin önlenmesinden sorumludurlar. 

Hemşirelerin hastada mukozit gelişmesini önlemede ve geliştiğinde takibi ve tedavisinde etkin bakım verebilmesi için 

konu hakkında bilgi birikimine ve gelişmeleri takip edebilme potansiyeline sahip olmaları gerekir kanser tanısı almış 

ve özelliklede kemoterapi alan ayrıca majör cerrahi girişim geçiren ve uzun süre yatağa bağımlı ve yeterli 

beslenmenin sağlanamadığı hastalarda ağız bakımı hemşirelerin en önemli görevidir. Ağız bakımında amaç, oral 

mikrobiyal floranın etkisini azaltmak ve fırsatçı enfeksiyonların gelişmesini önlemektir. Bunun için sıvı-elektrolit 

dengesinin sağlanması, yeterli ve dengeli beslenme, hidrasyon, tedavi öncesinde periodental değerlendirmenin ve 

tedavinin yapılması, rutin olarak floridli diş macunu ile dişlerin fırçalanarak ağız bakımının sağlanması gerekmektedir. 
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P-14 / SON ON YILDA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İLİŞKİLİ KAS 

GÜÇSÜZLÜĞÜNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: 

SİSTEMATİK DERLEME 
 

Canan KARADAŞ1, Sevgisun KAPUCU1, 
 

1Hacettepe Üniversitesi, 

 

Yoğun bakım ünitesi ilişkili kas güçsüzlüğü (YBÜ-KG); yoğun bakıma yatışla birlikte görülen, kritik hastalık süreci 

ve tedavisine bağlı olan bir yoğun bakım ünitesi komplikasyonudur. Bu çalışma; son on yılda dünyada yoğun bakım 

ünitesi ile ilişkili kas güçsüzlüğünü önlemeye ve altta yatan nedenleri belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların 

incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Aralık 2015 tarihinde Pubmed ve EBSCO veri tabanları kullanılarak 2006-2016 yılları arasında toplam 126 makaleye 

ulaşılmış olup; bunlardan çalışma kriterlerini karşılayan 8 çalışma örnekleme alınmıştır. Çalışmaya YBÜ-KG ve 

egzersiz kelimelerini içeren randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ), prospektif kohort ve prospektif gözlemsel 

çalışmalar dahil edilmiş olup; vaka raporları, derlemeler ve hayvan çalışmaları dahil edilmemiştir. Çalışmada anahtar 

kelime olarak; “YBÜ-KG/ICU-AW”, ”Kas güçsüzlüğü/Muscle weakness”, “Kritik hastalık miyopatisi/Critical illness 

myopathy”, “Kritik hastalık polinöropatisi/Critical illness polyneuropathy”, “Yoğun bakım ünitesi/Intensive care unit” 

ve “Egzersiz/Exercise” kelimeleri kullanılmıştır. 

İncelenen sekiz çalışmadan üçü RKÇ, beşi ise prospektif çalışmadır. Yapılan inceleme sonucunda; YBÜ-KG’de altta 

yatan faktörler arasında immobilizasyon, yoğun bakımda kalış süresinin uzaması, kortikostreoid kullanımı ve yüksek 

kan glikozu düzeyinin etkili olduğu saptanmıştır. Yoğun bakım ünitesinde kalmaya bağlı gelişen azalmış kas 

gücündeki iyileşmenin 12 aydan daha uzun sürdüğü görülmüştür. İncelenen çalışmaların önerilerine bakıldığında; 

uygulanan egzersizin türü, süresi, yoğunluğuna ve hasta popülasyonun özelliğine bakılmaksızın; hastalara yaptırılan 

egzersizin olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir. 

Konuyla ilgili çalışmaların son yıllarda yoğunlaştığı, araştırma biçimlerinin homojen olmadığı, kullanılan ölçme 

araçlarının farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Yoğun bakım ünitesi ilişkili kas güçsüzlüğünde altta yatan faktörlerin 

belirlenmesi ve yönetiminde egzersizin etkisine yönelik özellikle RKÇ’ın daha fazla yapılmasına ihtiyaç duyulduğu 

belirlenmiştir. 
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P-15 / CERRAHİ HASTALARININ YOĞUN BAKIM DENEYİMLERİ 
 

Seher TANRIVERDİ1, Neslihan SÖYLEMEZ1, Remziye CİCİ1, Meral ÖZKAN1, Serdar 

SARITAŞ1, 
 

1İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ , 

 

Yoğun bakımda yatmış olan hastalar, yoğun bakım ortamında çeşitli nedenlerden dolayı olumlu veya olumsuz 

deneyimler yaşayabilmektedirler. Bu araştırma, cerrahi hastalarının yoğun bakım deneyimlerini belirlemek amacıyla 

yapıldı. 

Tanımlayıcı türde olan bu araştırma İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi cerrahi kliniklerinde Mart 2016-

Nisan 2016 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini sözü edilen kliniklere yoğun bakımdan gelen hastalar 

oluşturdu. Örneklem grubuna ise araştırmaya katılmaya gönüllü toplam 84 hasta dahil edildi. Veriler hastaların 

demografik özelliklerini sorgulayan Hasta Tanıtım Formu ve Yoğun Bakım Deneyim Ölçeği kullanılarak 

araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Veri analizinde sayı, yüzde, ortalama ve standart 

sapma testlerinden yararlanıldı. 

Yaş ortalaması 51,91±17,02 olan hastaların % 66,7’si erkek, % 36,9’u ilköğretim mezunu, %83,3’ü evli, %29,8’inin 

mesleği serbest meslek idi. Hastaların yoğun bakımda ortalama yatış süreleri 5,17±4,81 idi. Araştırmamızda; 

örnekleme alınan hastaların yoğun bakım deneyim ölçeği toplam puan ortalaması 64,38±8,12 olarak saptandı. 

Bu çalışmanın sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda cerrahi hastalarının yoğun bakım deneyimlerinin olumlu 

olduğu belirlendi. 
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P-16 / KORONER ANJİOGRAFİ SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYON; 

KONTRAST NEFROPATİ VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ 
 

Güldenur ÇİLİNGİR1, Barış ALAKUŞ1, Kadriye ORTA KILIÇKESMEZ1, 
 

1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

ÖZET Koroner arter hastalıklarda tanı ve tedavi amaçlı yapılan girişimlerde iyotlu kontrast madde kullanılmaktadır. 

Bu maddenin kullanımında kontrast madde nefropatisi gelişebilmektedir. Bu durum hastanedeki kalış süresinin 

uzamasına, maliyet artışına, morbidite ve mortaliteye neden olabilmektedir. Kontrast madde nefropatisini önlemek 

için riskli durumların belirlenmesi gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır. 

KONTRAST MADDE NEFROPATİSİ Kateterizasyon işlemlerinde tanı ve tedavi amaçlı girişimlerde iyotlu kontrast 

madde kullanılmaktadır. İyotlu kontrast madde kullanımı sonrasında, yeni gelişen yada artış gösteren böbrek işlev 

bozukluğu kontrast madde nefropatisi olarak tanımlanır (1). Kontrast madde nefropatisi, kontrast madde 

kullanımından sonra gelişen serum kreatinin seviyesinde %25 veya 0,5 mg’lık artış olarak tanımlanır.(2) Serum 

kreatinin değerleri, radyokontrast madde kullanımından 12-24 saat sonra yükselir. Hastanede gelişen akut böbrek 

yetmezliğinin en önemli nedenlerindendir. 

OLGU 61 yaşında erkek, bilinen DM olan hasta 1 hafta önce başlayan efordan bağımsız 5-10 dakika süren nefes 

darlığı ve göğüste baskı hissi ile acil servise başvurdu. EKG sinde DII,III,aVFde 2 mm ST elevasyonu, V2-3te 

2mmST depresyonu olan hasta akut inferoposterior MI tanısıyla acil primer PKG işlemine alındı. Cx-Om ye başarılı 

stent işlemi uygulandı. İşlem öncesinde yapılan tetkiklerinde üre:89 kreatinin:1.16 GFR:70 troponin:4.4 CKMB :4.86 

olan hasta işlem sonrası Kybü'ne yatışı yapıldı. Ekokardiografide inferolateral bazal mid hipokinezi, inferio bazal 

akinezi. Mitral kapakta dejeneratif değişiklikler, orta ciddi mitral yetersizliği ve orta triküspit yetersizliği ve PAB 

:75mm/Hg olarak saptandı. Kontrol tetkikleri kreatinin:1.5 üre:87 troponin:8.2 CKMB:18.24 İşlemden sonra hastada 

idrar retansiyonu olusması nedeniyle foley sonda takıldı, idrar cıkışı saglandı. Hastanın solunum sıkıntısı oldu. İnhaler 

tedavi baslandı ve bir ampul furosemid IV yapıldı. Hastanın idrar cıkısında azalma gözlendi. Hastanın kreatın değeri 

2'nin üzerinde saptandı ve 0.5mcg/kg/dak olacak sekilde %0. 9 izotonik sodyum klorür başlandı. Nefroloji 

konsültasyonu istendi. Hastaya ½ ampul /saatten lasix infüzyonu antiasidoz 3*1 başlandı. Üriner usg çekildi. Yapılan 

üriner usg incelemesinde her iki böbrek normal boyutlarda ve obstruksiyon saptanmamıştır. Hastanın 36 saat 

sonrasında yapılan kontrol tetkıklerınde kreatının degerının 3.95 olması nedeniyle nefroloji ile görüşülerek 

hemodiyalize alındı.Hemodiyaliz sonrasında kreatinin değerlerinde azalma (1.79) ve idrar çıkışında artış gözlendi. 

Hastanın hemodiyaliz ihtiyacı kalmadığı için hemodiyaliz katateri çekildi. Hastanın vital bulguları ve kan üre kreatinin 

değerleri normal olunca Kardiyoloji servisine transferi yapıldı. 

Kontrast Madde Nefropatisi Riskine Karşı Hemşirelik Girişimleri Yatışı yapılan hastanın risk faktörleri açışından 

değerlendirilmesi yapılmalıdır. Hastanın daha önce kullandığı nefrotoksik ve diüertik ilaç olup olmadığı kontrol 

edilmelidir. İşlem öncesi hekim direktifine göre enaz 12 saat önce hastanın kilosuna uygun hidrasyon 

başlanmalıdır.Acil anjiografiye alınan hastalarda işlem sonrasında acil hidrasyon başlanmalıdır.Hasta dehidratasyon 

açısından gözlenmeli dehidratasyona bağlı gelişebilecek ateş, kusma, diyare gibi durumlar değerlendirilmelidir. 

Hastanın idrar çıkışı takibi saatlik yapılmalıdır. İşlem öncesi hasta ve ailesine kontrast madde nefropatisi hakkında 

bilgi verilmelidir. Kontrast madde nefropatisi oluştuktan sonra hemşirelik girişimleri işlemden 48 saat sonraki 

kreatinin değerini daha önceki kreatinin değerleriyle kıyaslanmalıdır. İşlem sonrası hastaların aldığı çıkardığı dengede 

tutularak oral sıvı alımı ve kontrast madde atılımı sağlanmalıdır. Hastada ödem, kan basıncı ve kilo kontrolü 

yapılmalıdır. SONUÇ Kontrast madde nefropatisi koroner invaziv girişimler sırasında gelişebilecek önemli bir 

komplikasyondur. Önlenebilir ve geri döndürebilir olması nedeniyle hemşirelerin bu konuda bilgisi tam olmalıdır. 

Hemşirenin hasta ve ailesine kontrast madde nefropatisi riskine karşı bilgi vermesi, hastanın kreatin kontrolü, aldığı ve 

çıkardığı takibinin iyi yapılması kontrast madde nefropatisi önlenmesinde önemli rol oynar. 

 
 



II. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 
 

90 
 

P-17 / YOĞUNBAKIM ÇALIŞANLARI İÇİN İNFLUENZA VE İNFLUENZA AŞISI 
 

Gökçe TÜRK ÖZTÜRK 1, Hülya SAVAŞ1, Birgül AKÇIN1, Gülperi VAROL1, Nazlı ATEŞ1, 

Ayşegül ERCİYAS1, Medine ARDIÇ1, Hava YILMAZ1, 
 

1Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, 

 

Bu çalışmada hastanemiz bünyesindeki yoğun bakımlarda influenza virüs enfeksiyonları sebebi ile yatan hastalara 

bakım veren sağlık çalışanlarının aşı ile koruna bildiklerinin önemini belirtmeyi amaçladık. 

İnfluenza enfeksiyonu tanısı ile yatırılan hastalara bakım veren 262 yoğun bakım çalışanından 150’sine influenza aşısı 

uygulanıp sonuçlar gözlemlendi 

Yoğun bakım çalışanlardan 30’u doktor, 147’si hemşire, 79’u personel ve 6’sı sekreter olarak kaydedildi. İnfluenza 

aşısı uygulanan çalışan sayısı dağılımı 14 doktor, 86 hemşire, 47 personel ve 3 sekreter şeklindedir. Aşının 

koruyuculuğu aşı yapıldıktan ortalama 2 hafta sonra başlamakta ve etkinliği o yıl ile sınırlı olmaktadır sonrasında 

etkinliği giderek azaldığı için her yıl aşı tekrarlanmalıdır. Kasım 2015 yılında influenza aşısı uygulanan 150 ve aşı 

uygulanmayan 112 çalışanın Mart 2016’ya kadar sağlık durumları gözlemlendi. Gözlem yapılan aylardan en çok Ocak 

ayında 27 hasta yatışı oldu. Aşı uygulanmış sağlık çalışanlarının bu süre esnasında hastalanmadıkları, aşı yapılmamış 

68 çalışanın ise hasta temaslarından 4-5 gün içerisinde hastalık belirtileri gösterdiği belirlendi. 

CDC İnfluenza’dan korunmak için en etkili yol olarak risk altındaki bireylerin her yıl aşılanmasını önermektedir. 

Aşılamaya ek olarak enfekte bireylerle yüz yüze temastan kaçınmak ve düzenli el yıkamanın önemini 

vurgulamaktadır. Enfekte olan sağlık çalışanı da bu virüsü diğer sağlık çalışanlarına ve hastalara tekrar 

bulaştırabilmektedir. Sağlık çalışanının aşılanmasındaki ana önem hem sağlık çalışanını enfekte hastalardan korumak 

hem de sağlık çalışanının enfekte olması sonrası virüsü hastalarına, iş arkadaşlarına ve aile bireylerine bulaştırmasını 

önlemektir. 
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P-18 / YOĞUN BAKIMDA SANTRAL VENÖZ KATETERLİ HASTALARDA SIK 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE GENEL BAKIM İLKELERİ 
 

Ülkü SAYGILI1, Bilsev ARAÇ2, 
 

1Selçuk Ünİversitesi, 2Selçuk Üniversitesi, 

 

Santral venöz kateterizasyon intravenöz tedavide etkili bir yöntemdir. Uzun süreli olarak yerleştirilen santral venöz 

kateterler (SVK) bir çok hastada destek tedavide oldukça önemli bir yer tutar. Bu kateter antineoplastik, sitotoksik 

tedavi, İV sıvılar, kan ürünleri, anti-mikrobiyal ajanlar dahil ilaç uygulamalarını ve total parenteral nütrisyon 

uygulamayı kolaylaştırır. Kateter yerleştirilmesi esnasında gelişen pnömotoraks, hemoraji gibi komplikasyonların yanı 

sıra geç dönemde infeksiyon ve tromboz gibi komplikasyonlara da yol açabilirler. 

Çalışma yoğun bakımda sık kullanılan santral venöz kateterli hastalarda karşılaşılan sorunlar ve komplikasyonlar 

üzerinde durulmuş bir derleme makalesidir. 

Fibrin kılıf olusumu: Santral venöz kateter yerleştirildikten 24 saat sonra fibrin kılıf oluşmaya baslar. Fibrin kılıfın 

tipik bulgusu, infüzyon işlemi rahatlıkla yapılıyorken aspirasyon isleminin yapılamamasıdır. Kateter malpozisyonu: 

Santral venoz kateterlerin hatalı yerleştirilmesi sonucu birincil malpozisyonlar gelişirken, toraks icindeki anatomik 

pozisyon ve basınç değişiklikleri sonucu ikincil malpozisyonlar ortaya cıkar. Kateter sıkısma ve kopması: Subklavian 

ven kateterizasyonu sonrası, birinci kosta ila klavikula ve subklavius kası ile kostoklavikular ligament arasında sıkışan 

kateter “pinch-off” sendromuna neden olur. Santral venoz kateter enfeksiyonları: Komplikasyonların en önemlisidir. 

Hematoloji ve onkoloji birimlerinde tedavi edilen hastaların büyük çoğunluğunun bağışıklık sistemleri ve 

hematopoetik dokuları geçici olarak baskılandığı için deri bütünlüğünü bozan santral venoz kateterler, ciddi 

enfeksiyon kaynağı olarak değerlendirilebilir on yılda kateter enfeksiyonu sıklığı kateter kullanımının artmasına 

bağlıolarak iki kat artmıstır. Cokelti ve pıhtı olusumu: İnfüzyondan birkaç gün önce hazırlanan beslenme cözeltilerinin 

ve yağlı emülsiyonların yanı sıra kalsiyum tuzları ve sodyum bikarbonat da kateter lümeni icinde cökelti oluşumuna 

neden olur. Santral Venöz Kateter Bakımı: Sisteme giriş yapılmadan önce set üzerindeki enjeksiyon giriş yeri 

klorheksidin glukonat veya povidon iyod ile temizlenmelidir. Her girişimde mutlaka steril enjektör kullanılmalıdır. 

Kullanılmayan bütün üçlü musluklar kapalı tutulmalıdır. Çok lümenli bir kateter kullanılıyorsa lümenlerden biri 

sadece parenteral beslenme için ayrılmalıdır. Tıkalı olduğu düşünülen lümene kesinlikle basınç yapılmamalıdır. Sıvı 

giden damar yolundan kan alınacaksa kateter en az bir dakika kapatılmalıdır. Kateterin tıkanmasına yol açan ilaç 

kristalleşmelerini önlemek için geçimsiz ilaçlar arka arkaya verilmemelidir. Kan, kan ürünleri ve lipid 

emülsiyonlarının verilmesi için kullanılan infüzyon setleri 24 saat içinde solüsyon dekstroz ve aminoasit içeriyor ise 

infüzyon setleri 72 saatte bir değiştirilmelidir. Başka bir endikasyon olmadıkça infüzyon setleri 72-96 saatte bir 

değiştirilmeli, 72 saatten önce değiştirilmesine gerek yoktur. İV uygulama setleri kan, kan ürünleri, lipid solüsyonlar 

uygulanmışsa infüzyonun sonunda veya 24 saatte değiştirilmelidir. Küçük enjektörler daha büyük basınç 

yaratacağından aşırı basınç uygulandığında kateter rüptürüne neden olabilir. Özellikle implante port kateterlerde 

kateter rüptüründen kaçınmak amacıyla 10 ml’den daha küçük enjektör kullanılmalıdır. Kateter pansumanı kateter 

yerleştirildikten sonra 24 saat içinde ve daha sonra haftada bir kez değiştirilmelidir. Bunun dışında kateter 

değiştirildiği, çıkartıldığı veya pansuman kirlendiği, ıslandığı, kapatma özelliğini kaybettiği zaman ve kanama 

olduğunda pansuman değiştirilmelidir. Pansuman değişiminden önce ve sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. El 

yıkamada su, sabun, antiseptikli veya alkol bazlı jeller kullanılabilir. 

Kateterler bütün komplikasyonlarına rağmen tercih edilen I.V. araçlardır. Yoğun bakım tedavilerinin uzun süreli 

olması, sık venöz giriş yapılması, sklerozan ajanların kullanılması ve fazla miktarda yoğun sıvı verilmesi SVK’ların 

kullanımını artmıştır. Bu alandaki hemşirelerde katetere bağlı komplikasyon gelişimini önlemeye, “erken tanılamaya” 

ve komplikasyonları gidermeye yönelik girişimlere odaklanmalıdır. 
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P-19 / KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ 

AZALTILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARDA KULLANILAN KAVRAMSAL 

ÇERÇEVELER VE ÖNEMİ 
 

Deniz ŞANLI1, Aklime SARIKAYA2, 
 

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 

 

Kavramsal çerçeve, konu ile ilgilenen disiplin üyelerine durumun gözlemlenmesi ve çok yönlü incelenmesinde 

alternatif yollar sunar (1). Bu çalışmada, kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonunu (KİKDİ) azaltmak için yapılan 

araştırmalarda kullanılan kavramsal çerçevelerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Elektronik veri tabanlarından 2004 yılından itibaren kavramsal çerçeveye temellendirilerek yapılan araştırmalar 

seçilmiş ve uygulama yöntemleri özetlenmiştir. 

Cabana ve arkadaşlarının (1999) “Uygulama Kılavuzlarına Uyma Kavramsal Modeline” dayandırılan bir çalışmada 

(3), KİKDİ kılavuzlarının izlenmesini engelleyen nedenler, bilgi, tutum ve davranış boyutunda gruplanmıştır. Bu 

engellerin bilgi boyutunda farkındalık eksikliği, tutum boyutunda özel veya genel kılavuzlarla uyuşma, özyeterlilik ve 

motivasyon eksikliği, davranış boyutunda hasta, kılavuz veya çevreyle ilgili dış engeller olduğu belirlenmiştir. 

Pronovost ve arkadaşları (2006) KİKDİ’de “Kanıtı Uygulamaya Dönüştürme Modelini” uygulamışlardır. Model, 

kanıtı özetleme, engelleri tanımlama, performansı ölçme, tüm hastaların girişimi almasını sağlama basamaklarından 

oluşturulmuştur. En fazla yarar sağlayan girişimler seçilmiş, çalışanlar gözlemlenerek hatalar belirlenmiştir. Sonuç ve 

süreç ölçümleri seçilerek farkındalık sağlama, eğitim, uygulama ve değerlendirme adımları izlenmiştir. Bir diğer 

çalışma “Planlı Davranış Teorisiyle” yapılandırılmıştır (5). Teori ile tutarlılığı sürdürmek için hemşirelere KİKDİ 

önlemlerini içeren doküman verilmiştir. Değişimi desteklemek için “Hızlı Siklus Yaklaşımı” kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda deneyimli klinisyenler tarafından girişimler belirlenmiş ve sonuçları ölçülmüştür. Render ve arkadaşları 

(2011) KİKDİ’yi önlemek için mentorluk girişimini seçmişler ve bu girişimde “Planlama-Yapma-Çalışma-Harekete 

Geçme Siklusunu” kullanmışlardır. Diğer bir çalışmada “Neden ve Sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı” kullanılmıştır. 

KİKDİ’yle sonuçlanan nedenler, eğitim (eğitim videolarının incelenmemesi), yetiştirme (beceri programının 

sürdürülmemesi), doktor (belgelenmiş yeterlilik eksikliği), hemşire (doktorların belgelendirilmiş yeterliliğinin 

bilinmemesi), paket (klorheksidinle cilt antisepsisi yapılmaması) ve uyum (pakete uyum eksikliği) ile ilgili nedenler 

olarak gruplanmıştır (7). Bir çalışmada “Altı Sigma Yönteminin” Altı Sigma araçları, paydaşları belirleme, değişim 

için verileri kullanma, değişim yöntemleri, değişime direnç analizi, sistem, yapı ve ölçümler olarak belirlenmiştir. 

KİKDİ’ye katkıda bulunabilecek etmenler belirlenmiş ve “Neden ve Sonuç Diyagramı” hazırlanmıştır. Altı Sigma 

yönteminde kusurun nedenleri altı “M”ye atfedilmiştir: Anne doğa (insan), insan gücü (hemşire ve doktor), ölçüm 

(kültür tekniği), materyal (santral veenöz kateter-SVK), yöntemler (steril teknik) ve makinelerdir. “Kim, Ne, Ne 

Zaman Hareket Planı” ile kültürel ve tutumsal boyut izlenmiştir (8). Khalid ve arkadaşları (2013) “Kök Neden 

Analizi” yaklaşımını kullanmışlardır. Sürecin basamaklarını belirlemek için “Akış Diyagramı” geliştirmişlerdir. Bu 

yaklaşımda KİKDİ’ye katkıda bulunan ve problemleri temsil eden üç alan belirlenmiştir. Bunların, klinik uygulamayla 

ilgili problem (pakete uyum eksikliği), çevreyle ilgili problem ve standart ürünlerin elde edilebilirliğiyle ilgili problem 

(klorheksidinli temizleme mendili eksikliği) olduğu saptanmıştır. Bir diğer çalışmada “Toyota Üretim Sisteminin” 

ilkeleri sağlık bakımına uyarlanmıştır. Enfeksiyonların önlenmesinde “Gerçek Zamanlı Problem Çözme” yaklaşımı 

kullanılmıştır. “Kök Neden Analizi” ile problemler incelenmiştir (10). Çalışmalardan birinde oluşturulan ekip SVK 

bakım sürecinin “Gerçek Zamanlı Ölçümü” için bir sistem geliştirmiştir. Ekip, KİKDİ için risk faktörlerini 

belirlemiştir. SVK yerleştirilmesi gözlemlenerek uyum değerlendirilmiştir. Değişimin potansiyel engelleri ve 

kolaylaştırıcıları saptanmıştır (11). 

Sonuç olarak kavramsal çerçeve bir durumun çözümlenmesinde ilgili disiplindeki bilim insanlarının bilimsel ve 

uygulama girişimlerini şekillendiren kapsamlı yapı ve gerekçe sağlar. Disiplinin ilgilendiği fenomen hakkındaki 

sorularla araştırmalara yön verir ve araştırmalarda özetlendiği gibi uygulama problemlerine ilişkin çözüm önerileri 

sunar (1). Sağlık profesyonelleri bu kavramsal çerçeveleri kullanarak veya sentez edip yeni modeller geliştirerek daha 

güçlü girişimlerle topluma güvenli, kaliteli ve maliyet etkili sağlık bakımı sunabileceklerdir. 



II. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 
 

93 
 

P-20 / DİYABETTE TEKNO-HEMŞİRELİK 
 

FİLİZ SELEN1, 
 

1Hitit Üniversitesi, 

 

Günümüzde bilişim teknolojilerinin gelişimi sağlık alanında her geçen gün yeni bilgi ve yaklaşımları ortaya 

çıkarmaktadır. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler hemşirelik uygulamalarının da değişmesine yön vermektedir. 

Hemşireler, sağlık hizmetlerinde özellikle bakım kalitesini artıracak, sağlık bakım kaynaklarının etkin kullanımını ve 

bakımın sürekliliğini sağlayacak alanlara yönelmektedir. Literatürde, zaman ve ulaşım engelinin ortadan kaldırılması 

amacıyla teknolojik araç-gereçlerin kullanımının gündeme gelmesiyle teknolojik gelişmelerin hemşirelik mesleğindeki 

önemi dile getirilmekte olup teknolojik gelişimin hemşirelik mesleğinde etkin kullanımı desteklenmektedir. Dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerinde maliyetin artması nedeni ile sağlık sektörü maliyet etkin uygulamalara 

yönelmektedir. Maliyet etkin yöntemlerin gündeme gelmesinde diğer faktörler ise; bilgi teknolojilerindeki hızlı 

gelişme, evde bakım talebinde, kronik hasta sayısında ve yaşlı nüfusta artış olarak bildirilmektedir. Literatürde 

gündemde olan teknolojik yaklaşımlar arasında web destekli eğitim portalları, telefon ile danışmanlık, evde bakım 

uygulamaları ve kısa mesaj yoluyla danışmanlık yöntemleri bulunmaktadır. Fakat bu teknolojik yaklaşımların yaygın 

olmaması ve hastaların eğitimine katkısının ne kadar etkili olduğunu gösterir çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 

gözlenmektedir. Birçok ülke diyabetin sosyal ve ekonomik etkilerinin farkında olmamakla birlikte, Uluslararası 

Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation-IDF) 2015 yılı verilerine göre, 20-79 yaş arası diyabetli birey 

sayısının 415 milyon olduğu ve bu sayının 2040 yılında 642 milyona ulaşacağı bildirilmektedir. Ülkemizde ise yapılan 

toplum tabanlı çalışmalarda diyabet sıklığının giderek arttığı ifade edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu 2014 yılı 

verilerinde diyabet insidansının her iki cinsiyet için %9 olduğu saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü (2015)'nün 

ülkemize ilişkin cinsiyete göre prevalans verilerinde ise erkeklerde %13,3, kadınlarda %13,4 olduğu bildirilmiştir. 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de diyabetin görülme sıklığı giderek artmakta ve neden olduğu organ hasarına bağlı 

komplikasyonlar nedeniyle kontrol altına alınmasının ülkemiz açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. 

Diyabetli bireylerle ilk etkileşimde bulunan sağlık ekibi üyesi olan hemşirelerin, diyabetli bireylerin eğitiminde, 

desteklenmesinde, öz-yönetim ve öz bakım becerilerinin geliştirilmesinde anahtar role sahip olduğu bilinmektedir. 

Diyabet hastalığının önlenmesi ve kontrol altına alınması yönünde yapılan girişimlerin önemi çerçevesinde aktif bir 

yeri olan diyabet eğitim hemşirelerinin, diyabetli birey eğitimi ve takibi açısından teknolojik gelişmelerin 

kullanılmasının iş yükünü azaltacağı ve bakım kalitesini artıracağı düşünülmektedir. Diyabetli bireylerin hastalıkla 

başedebilmelerinde, öz-yönetiminin geliştirilmesi amaçlı evde bakım, telefon ile izlem, internet kullanımı gibi farklı 

uygulamalardan yararlanıldığı belirtilmektedir. Teknolojik gereçlerin etkinliğinin belirlenmesi amaçlı yapılan sınırlı 

sayıda randomize kontrol çalışmalarında diyabetli bireylerin HgA1c, açlık/tokluk kan şekeri, kan basıncı değerlerinde 

düşüş saptandığı ve öz-yönetim becerilerinde artış sağlandığı bildirilmektedir. Bu bilgiler ışığında, diyabetli bireylerin 

bakım ve izleminin kolaylaştırılması ve sağlık profesyonelleri ile iletişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla interaktif 

izlemin kullanılabileceği web destekli eğitim ve danışmanlık, telefon/sms ile izlem gibi yaklaşımların hemşirelik 

mesleğine entegrasyonunun desteklenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca hemşirelik literatürü için kanıta 

dayalı, etkinliği artırılmış girişim ve eğitim olanaklarının oluşturulmasında önemli bir yer edineceği de 

öngörülmektedir. Sonuç olarak, diyabetli bireylere yönelik hemşirelik uygulamalarında teknolojik gelişmeler ile yeni 

hizmet alanları ortaya çıkmakta olup hemşirelik girişimlerinin sunumu ve ulaşımının kolaylaşması konusunda katkısı 

olacağı ön görülmektedir. Bu bağlamda hemşirelik hizmetlerine teknoloji destekli yaklaşımların entegrasyonu için, 

akademik ve klinik ortamlarda teknolojik gelişmelere ilişkin farkındalığın artırılması, çalışmaların desteklenmesi, 

maliyet etkin yöntemlerin planlanmasının gerekliliği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: Diyabet, teknoloji, sağlık, 

hemşirelik 
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P-21 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN PROFESYONEL DAVRANIŞLARININ 

BELİRLENMESİ 
 

ŞEYMA ASLANBAY1, NİHAL SUNAL2, 
 

1MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ, 2İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, 

 

Bu araştırmada; Yoğun bakım hemşirelerindeki mesleki profesyonel davranışların belirlenmesi, çıkan sonuçların ilgili 

kişilerle paylaşılıp eksikliklerin giderilmesinde ve bakımda kalitenin arttırılması amaçlanmıştır. 

Araştırmada “ Tanımlayıcı ” araştırma tasarımı kullanılmıştır. Araştırma, İstanbul İli Avrupa Yakasında yer alan “ 

İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesi ” nde 01.10.2014 ile 01.12.2014 tarihleri arasında, gerekli yazılı ve sözlü 

izinler alındıktan sonra uygulanmıştır. Bu hastane 133 yoğun bakım yatağına sahip tam teşekküllü bir hastanedir. 

Araştırma evrenini, bu yoğun bakım ünitelerinde çalışan 138 hemşire oluşturmaktadır (N=138). Araştırmada örneklem 

yöntemi kullanılmadan, evrenin tümüne ulaşıldı ve örneklem sayısı 138 kişi olarak araştırma gerçekleştirildi (N=138). 

Bu kişilere “Hemşirelikte Profesyonelliğe İlişkin Davranışsal Envanter (HPDE)” formu doldurtularak veriler 

toplanılmıştır. 

Hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki yaşamına ilişkin özelliklerine göre; hemşirelerin %80.4’ünün 18-25 yaş, %74.6’sının 

kadın, %58.0’ının Sağlık Meslek Lisesi mezunu ve %79.0’ının meslekte çalışma süresinin 1-5 yıl olduğu 

görülmektedir. Hemşirelerin en fazla deneyiminin olduğu klinik alanının yoğun bakım üniteleri olduğu (%51.4), 

hemşirelerin çoğunun (%56.5) herhangi bir derneğe üye olmadığı, %39.9’unun Türk Hemşireler Derneği’ne üye 

olduğu, %81.2’sinin hemşirelik dergilerine üye olmadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin profesyonellik envanterinin 

toplam profesyonellik puan ortalaması (5.97±3.83) olup, en düşük 0.00, en yüksek 16.50 puan aldıkları görülmüştür. 

Hemşirelerin yaş gruplarına göre profesyonellik envanterinin meslek örgütleri alt boyutu puan ortalamaları arasındaki 

farkın önemli olduğu belirlenmiştir (p=0.016). Gruplar karşılaştırıldığında; 31-40 yaş grubundaki hemşirelerin 18-25 

yaş grubundaki hemşirelere göre profesyonellik envanterinin meslek örgütleri alt boyutu puan ortalamalarının daha 

yüksek ve aradaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p=0.008). Hemşirelerin çalışma sürelerine 

göre profesyonellik envanterinin meslek örgütleri ve otonomi alt boyutları puan ortalamaları incelendiğinde; 6 yıl ve 

üzeri çalışan hemşirelerin 5 yıl ve altı süre ile çalışan hemşirelere göre daha yüksek ve aralarındaki farkın önemli 

olduğu belirlenmiştir (sırasıyla; p=0.048, p≤0.001) Hemşirelerin cinsiyetine göre profesyonellik envanterinin 

hemşirelik kodları alt boyutu ve toplam profesyonellik envanteri puan ortalamaları incelendiğinde; kadınların 

erkeklere göre puan ortalamalarının daha yüksek ve aralarındaki farkın önemli olduğu belirlenmiştir (sırasıyla; 

p=0.048, p≤0.001). Hemşirelerin eğitim durumlarına göre profesyonellik envanteri toplam puan ortalamaları 

arasındaki farkın önemli olduğu belirlenmiştir (p≤0.001). Gruplar karşılaştırıldığında; hemşirelikte lisans/yüksek 

lisans mezunu olan hemşirelerin SML/önlisans mezunu hemşirelere ve diğer meslek grupların mezun olmuş fakat 

hemşirelik yapan personele göre profesyonellik envanteri toplam puan ortalamalarının daha yüksek ve aralarındaki 

farkın önemli olduğu bulunmuştur (sırasıyla; p≤0.001, p≤0.001). 

Araştırma sonucunda; Araştırmaya katılan hemşirelerin %80’ inin 18-25 yaş grubu, %74.6’ sının kadın, %58.0’ ının 

sağlık meslek lisesi mezunu, %79.0’ ının çalışmaya yıllarının max. 5 yıl olduğu tespit edildi. Araştırmaya katılan 

hemşirelerin profesyonellik puanları incelendiğinde total 27 puan üzerinden min. 0.00 max. 16.50 puan aldıkları 

belirlenmiştir ve hemşirelerin profesyonel envarterinin “Teori” alt boyutundan en yüksek puanı aldığı saptanmıştır. 

Hemşirelerin profesyonellik puanları yaş gruplarına ve çalışma sürelerine göre incelendiğinde, yaş ve çalışma yılı 

arttıkça toplam profesyonellik puan ortalaması artmaktadır. Araştırmaya katılan hemşireleri cinsiyetlerine göre 

incelediğimizde kadınların toplam profesyonellik puan ortalaması erkeklerin toplam profesyonellik puan ortalamasına 

göre fazladır. Lisans veya yüksek lisans eğitimi almış hemşirelerin profesyonellik envanterinin toplam profesyonellik 

puan ortalamaları, diğer öğretim programlarından mezun hemşirelere göre profesyonellik puan ortalamaları daha 

fazladır. 
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P-22 / HEMŞİRELERİN EL HİJYENİ KONUSUNDAKİ BİLGİ 

GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

ŞEYMA ASLANBAY1, FATMA ŞEKER1, 
 

1MEDİPOL MEGA ÜNİVERSİTE HASTANESİ, 

 

Bu araştırma, hemşirelerin ve yardımcı sağlık personellerinin el yıkama alışkanlıkları, el yıkama ve eldiven kullanımı 

hakkında bilgi düzeylerini belirlemek için yapılmıştır. 

Bu çalışma Medipol Mega Üniversite Hastanesinde toplam 500 hemşire araştırmaya gönüllü olarak 228 kişi 

katılmıştır. Katılımcılara toplam 29 sorudan oluşan bir anket formu uygulatılmıştır. Anket formunun 13 sorusu 

demografik özelliklerini, 16 tanesi de bilgi düzeylerini ve uygulamalarının nasıl yaptığını belirlemek için 

hazırlanmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan toplam 288 hemşirenin çoğunlukla 20-25 yaş grubunda (%75,5), bekar (%77,2), Sağlık 

Meslek Lisesi mezunu (%45,2), bayan (%81,1) oldukları, (%81,6) ' sının daha önce çalıştıkları kurumda eğitim 

aldığını, (%98,7)' sinin şu an çalıştıkları kurumda el hijyeni eğitimi aldığı saptanmıştır. (%37,2) yoğun bakım 

ünitelerinde ve (%62,8)' inin karma kliniklerde, (%50,4) 1-5 yıldır çalıştıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin (%22,8)' i 

devamlı gündüz çalıştıklarını görülmüştür. Hemşirelerin kapsamına uygun şekilde el yıkamalarını engelleyen en 

önemli etmenin dağılımı Tablo 1' de gösterilmiştir. Hemşirelerin (%68,9)' u iş yoğunluğu ve ihmal, (%37,3)' ü hemşire 

sayısının yetersiz olmasını uygun şekilde el yıkamalarını engelleyen en önemli etmen olarak göstermişlerdir (Tablo 1). 

Tablo 1. Hemşirelerin Uygun Şekilde El Yıkamalarını Engelleyen En Önemli Etmenin Dağılımı (n=228) Uygun 

Şekilde El Yıkamayı Engelleyen En Önemli Etmenler S % İş Yoğunluğu, zaman yetersizliği 157 68.9 Personel 

yetersizliği 85 37.3 Kişisel ihmal, Unutkanlık 157 68.9 Eldiven kullanımı 74 32.5 Araç-gereç ve alt yapı eksikliği 75 

32.9 Sağlık çalışanlarınca en fazla verilen doğru yanıt (%92,5) ile mikroorganizmaların sağlık çalışanlarının elleri 

aracılığıyla taşındığı, en az verilen doğru yanıt ise (%50,9) ile el ovalamadan önce eller kuru olmalıdır. Kadın 

hemşirelerinin (%3,5)' inin eldiven kullanarak kendilerini korudukları ve el hijyenine ihtiyaç olmadıklarını 

düşünmektedir. Tıbbi işlemler öncesi el hijyeni sağlamanın kadın erkek arasındaki fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır. 

Hemşirelerin çalışma şekillerine göre hijyenik el yıkama süresi arasındaki fark istatiksel olarak önemli bulunmamıştır. 

Hemşirelerin uygun şekilde el yıkamalarını engelleyen etmen olarak (%68,9) ' unun iş yoğunluğu, hemşire sayısının 

yetersiz olması, ihmalkarlık ve unutkanlık olarak gösterdikleri tespit edilmiştir. Hemşirelerin büyük çoğunluğunun el 

yıkama (%98,7) ile ilgili mezuniyet sonrası eğitim aldıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin bu konuda çoğunlukla yeterli 

düzeyde bilgi sahibi oldukları ancak uygulama da bazı yetersizlikler yaşadıkları görülmektedir. Hastane 

enfeksiyonlarında el hijyeni konusu ile ilgili sorulara verilen cevaplarda düşük oranlarda doğru yanıt verme olduğu, 

alkol bazlı el ovucuların kullanımına ilişkin bilgi eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında; - El yıkama ve 

hastane enfeksiyonları konusunda eğitim programlarının düzenlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi, - Sağlık 

çalışanlarının el hijyeni hakkındaki farkındalık düzeylerinin arttırılması önerilmektedir. 
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P-23 / BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROK 

VE KARBAPENEME DİRENÇLİ ENTEROBACTERIACEAE 

KOLONİZASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

ŞEYMA ASLANBAY1, FATMA ŞEKER1, 
 

1Medİpol Mega Ünİversİte Hastanesİ, 

 

Gastrointestinal kolonizasyonu saptamak amacıyla sürveyans kültürlerinin alınması başarılı bir VRE-CRE kontrol 

programının en önemli bölümlerinden biridir. Bu çalışmada İstanbul Medipol Mega Üniversite Hastanesinde yatan ve 

hastalarda gastrointestinal kolonizasyonu saptamak ve risk faktörleri teşkil eden hastaların araştırılarak 

hastanemizdeki durumun ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Toplum/hastane kökenli rektal VRE/CRE taşıyıcılığında artış olması ve yabancı uyruklu hasta sayılarımızda artış 

olması nedeni ile yatan hastalardan, yatışlarını takiben rektal sürüntü kültürleriyle VRE /CRE rektal taşıyıcılığı 

araştırıldı. Bu çalışma Ocak 2015-Aralık 2015 tarihleri arasında Medipol Mega Hastanesine yatan ve aşağıdaki 

kriterleri içeren hastalar incelenmiştir. - Yabancı uyruklu olmak - Son 3 ayda 24 saatten uzun süreli hastanede yatış 

öyküsü olmak - Huzur evinden gelmiş olmak - Evde bakım hastası olmak - Önceden VRE/CRE ile kolonize olmak 

Toplam 2962 hastadan rektal sürüntü örneği alınıp bunlardan 82’sinde (%3) CRE pozitifliği ve 76’sında (%2.9) VRE 

pozitifliği saptandı. 2962 hastanın 1370 hastası yabancı uyruklu hastaların rektal sürüntü sonuçlarını içermektedir. Bu 

1370 hastanın VRE veya CRE kültür sonucu (+) çıkan hasta sayısı 52’ dir. {36’ sı CRE (+), 16’ sı VRE si (+)}. VRE’ 

si (+) olan hastaların 44 ‘ü (%57.9) erkek 32’si (%42.1) bayandır. CRE’ si (+) olan hastaların ise 51’ i (%62.1) erkek 

31’ i (%37.9) kadındır. Rektal tarama sonuçlarında VRE-CRE sonuçlarının (+) olduğu hastaların bölümlere göre 

dağılımı Tablo 1' de verilmiştir. Tablo 1: Bölümlere göre rektal sürüntü kültüründe CRE saptanan hastaların dağılımı 

BÖLÜMLER CRE (+) % VRE(+) % Anestezi ve Reanimasyon 23 %28 18 %23.6 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6 

%7.3 4 %5.2 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 5 %6 - - Gastroenteroloji 1 %1.2 1 %1.3 Genel Cerrahi 3 %3.6 - - Göğüs 

Cerrahisi 1 %1.2 - - Hematoloji 13 %15.8 16 %21 İç Hastalıkları 2 %2.4 1 %1.3 Kalp Damar Cerrahisi 3 %3.6 6 %7.8 

Kardiyoloji 1 %1.2 1 %1.3 Ortopedi ve Travmatoloji 8 %9.7 1 %1.3 Plastik Cerrahi 1 %1.2 - - Tıbbi Onkoloji 6 %7.3 

4 %5.2 Yeni Doğan 9 %10.9 16 %21 Beyin ve Sinir Cerrahisi - - 1 %1.3 Çocuk Cerrahisi - - 1 %1.3 Çocuk 

Kardiyoloji - - 1 %1.3 Çocuk Hematoloji-Onkoloji - - 2 %2.6 Göz Hastalıkları - - 2 %2.6 Organ Nakli - - 1 %1.3 

VRE/CRE infeksiyonu ve kolonizasyonu hastane infeksiyonu açısından önemli bir sorundur. VRE/CRE kolonizasyon 

oranları; uzun süreli yatışların olduğu, antibiyotik kullanımının ve invazif girişimlerin fazla olduğu YBÜ’lerinde daha 

yüksektir. En önemli VRE/CRE rezervuarı, gastrointestinal sistemlerinde VRE/CRE taşıyan hastalardır. Riskli 

hastalardan sürveyans kültürleri yapılmadığında asemptomatik taşıyıcılık kolaylıkla gözden kaçabilmektedir. 

VRE/CRE izolasyonunu takiben planlanacak sürveyans çalışmaları, infeksiyon kontrolü açısından çok önemlidir. 

Hastanede yatan hastalarda VRE/CRE kolonizasyonunun erken tespiti ve bu amaçla rektal sürüntü kültürlerinin 

yapılması önerilmektedir. 
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P-24 / YOĞUN BAKIM KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN 

GÜRÜLTÜYE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ 
 

Nurdan GEZER1, Dilara KUNTER1, Havva YÖNEM1, Büşra TIPIRDAMAZ1, Nurcan 

BOYACIOĞLU1, Halise SAPMAZ1, Fadime YAVUZARSLAN1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

 

Yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemşirelerin gürültüye ilişkin düşüncelerini incelenmektir. 

Bu çalışma bir üniversite hastanesinde 30.11.2015-30.12.2015 tarihleri arasında yapılmış olup, çalışmanın evrenini 

yoğun bakım ünitelerinde çalışan 183 hemşire, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 104 hemşire 

oluşturmuştur. Çalışmada literatür doğrultusunda hazırlanan veri toplama formu kullanılmıştır. Hemşirelere gündüz 

çalışma saatlerinde anketler verilmiş ve toplanmıştır. Çalışma için kurum izni ve etik kurul izni alınmıştır. 

Ankete katılanların yaş ortalaması 25,07±5,52, meslekte çalışma süreleri 49,7±55,03 ay, araştırmanın yapıldığı 

kurumda 32,3 ay olup, %90,4’ü kadındır. Hemşirelerin %55,8’i lisans mezunu, %66,3’ü bekar, %51’i daha önce başka 

kurumda çalışmamış ve %91,3’ü ise yoğun bakım hemşiresi olarak görev aldıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelerin 

%42,3’ü kendi çalıştıkları servisin gürültü seviyesini rahatsız edici olarak değerlendirmişlerdir. “Klinikte sizi rahatsız 

edebilecek gürültü kaynakları nelerdir?” sorusuna hemşirelerin %39,4’ü infüzyon pompasının, %33,7’si perfüzyon 

enjektörünün rahatsız edici olduğunu; %40,4’ü anonsların, %36,5’i personel konuşmalarının, %35,6’sı monitör 

sesinin, %34,6’sı yoğun bakımdaki elektrikli aletlerin, %32,7’si yere düşen nesnelerin, %27,9’u hastaların 

gürültülerinin az rahatsız edici olduğunu belirtmişlerdir. “Klinikteki gürültüden kaynaklandığını düşündüğünüz 

fiziksel şikayetlerden size uygun olanı seçiniz” sorusuna hemşirelerin %79,8’i rahatsızlığa, %76’sı baş ağrısına, 

%67,3’ü strese, %66,4’ü dikkat dağınıklığına, %64,4’ü sinirliliğe, %61,5’i sıkıntıya, %49’u uyku bozukluğuna neden 

olduğunu; %52,9’u ise endişelenmeye neden olmadığını belirtmişlerdir. “Gürültüye yönelik önlemler alıyor 

musunuz?” sorusu için hemşirelerin %85,6’sı kapı ve pencerelerin çarpmasını önlemeye yönelik önlem aldığını, 

%82,7’si kapı ve pencerelerin yavaş kapatılmasına özen gösterdiğini, %76’sının ses çıkarmayan ayakkabı/terlik 

giydiğini, %68,3’ü sağlık personelinin kendi arasında yüksek sesle/bağırarak konuşmaması için uyarıda bulunduğunu, 

%66,3’ü televizyon/radyonun kısık sesli olmasına özen gösterdiğini ve hasta-hasta yakınlarını bu konuda uyardığını, 

%63,5’i ziyaretçi kısıtlaması için özen gösterdiğini ve hasta odalarını kapılarını kapalı tuttuğunu, %62,5’i sağlık 

çalışanlarının mümkün olduğunca sessiz çalışmasını sağladığını, %58,7’si görevli sağlık personeline ulaşmak veya 

yapılacak işlemlerin açıkça bağırarak yapılmasını önlemeye çalıştığını, %52,9’u sedye ve tekerlekli sandalye ile hasta 

taşınırken gürültü oluşmamasına dikkat ettiğini, %44,2’si telefonunun sesini kıstığını ve %78,8’i gürültüden 

korunmak için kulak tıkacı kullanmadığını belirtmişlerdir. “Kurumunuzda gürültüyü azaltmaya yönelik uygulamalar 

var mı?” sorusu için hemşirelerin %81,7’ü damlatan muslukların onarıldığını, %73,1’i kalabalık odalarda 

ziyaretçilerin kısıtlandığını, %68,3’ü hastanelerde eğitim amaçlı toplantıların klinik dışındaki salonlarda 

düzenlendiğini, %65,7’si her hastaya özgü özel alarm düzeylerinin belirlendiğini, %58,7’si kalın ses çıkarmayan yer 

döşemelerinin kullanıldığını, %50’si bina izolasyonunun ses geçirmeyecek şekilde yapıldığını ve pnömotik tüp 

sepetlerinde ses geçirmeyecek kaplamaların kullanıldığını belirtirmişlerdir. Gürültüyü önlemek içinse; %65,4’ü tek 

kişilik hasta odalarının sağlanmadığını, %56,7’si aile bireyleri-ziyaretçiler ile personel arasında olacak görüşmeler için 

görüşme salonlarının oluşturulmadığını, %56,6’sı akustik sesi absorbe eden tavan döşemesinin kullanılmadığını, 

%54,5’i hasta monitörü ve infüzyon pompalarının alarmlarının düşük seviyede olmadığını, %51,5’i anonsların ses 

düzeyinin ayarlanmadığını ve %51’i gürültü yapan tekerleklerin değiştirilmediğini belirtmişlerdir. 

Hemşirelerin büyük çoğunluğu gürültüden rahatsız olduğunu ve bunu önlemek için kendilerinin çaba sarfettiğini 

bildirmişlerdir. Gürültünün çalışan sağlığı üzerine etkileri göz önüne alındığında ortaya çıkan sağlık sorunlarının 

giderilebilmesi için gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Ayrıca hastanelerdeki gürültü kaynaklarının belirlenmesi 

ve rahatsız edici gürültü kaynaklarının ortadan kaldırılması için sağlık çalışanlarının bu konuda farkındalığının 

arttırılması gerekmektedir. Bu nedenle hizmet içi eğitimine, tüm personellerin uyması gereken idari kurallara ve 

kurumların gürültü seviyesini azaltacak önlemleri almasına gereksinim bulunmaktadır. 
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P-25 / AMELİYAT SONRASI HASTALARDA ERKEN DÖNEM HİPOTERMİ 

GÖRÜLME DURUMUNUN İNCELENMESİ 
 

Nurdan GEZER1, Havva YÖNEM1, DİLARA KUNTER1, Büşra TIPIRDAMAZ1, FADİME 

YAVUZARSLAN1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

 

Bu çalışmanın amacı ameliyat sonrası dönemde hipotermi ile ilişkili olabilecek faktörleri ve hipotermi görülme 

sıklığını belirlemektir. 

Çalışma bir üniversite hastanesinin ameliyat öncesi ve sonrası ünitelerinde yapıldı. Çalışma öncesi Etik kurul onayı ve 

hastane izinleri alındıktan sonra çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan yazılı-sözlü olarak onam alındı. Çalışma 

süresi 15 Aralık 2015-15 Ocak 2016 olarak belirlendi. Çalışmaya ameliyat olmak için preop ünitesinde bekleyen, 

ameliyathanede kalış süresi 30 dakikadan uzun olan ve ameliyat sonrası postop ünitesinde bekleyen hastalar alındı. 

Hastaların demografik verileri, girişim türleri, süreleri ile ameliyat öncesi ve sonrası vücut sıcaklıkları timpanik 

membrandan ateş ölçer ile ölçülüp kaydedildi. Ayrıca hastalara hipotermiyle ilişkili olabileceği düşünülen titreme, 

morarma ve üşüme hissi soruldu ve hastalar gözlemlenerek bu bulgular araştırmacı tarafından da tespit edildi ve 

kaydedildi. Preop ünitesi, Ameliyathane ve postop ünitesinin ortam sıcaklıkları elektronik termometre ile ölçüldü. 

Çalışmaya katılan hastaların %51’i (55 kişi) erkek, yaş ortalaması 44,65± 18,64 idi. Ameliyat tipi olarak en fazla % 

35,2 (38 kişi) alt ve üst ektremite ameliyatları tespit edildi. Hastaların %23,1’ini (25 kişi) genel cerrahi hastaları 

oluşturdu. Hastaların ameliyat öncesi vücut sıcaklığı ortalaması 36,37±0,50 ameliyat sonrası vücut ameliyat sonrası 

vücut sıcaklığı ortalaması 35,79±0,64 olarak bulundu. Hastaların %99’una (107 kişi) ameliyat öncesi herhangi bir 

ısıtma yöntemi uygulanmadığı, postop dönemde ise hastaların %18,5’i ısıtıldığı belirlendi. Hastaların %12’si(13 kişi) 

preop dönemde üşüyor musunuz sorusuna evet olarak yanıt verirken bu oran postop dönemde %34(37kişi) olarak 

bulunmuştur. Hipotermi 35,9 ve altı hipotermi olarak kabul edilerek Preop dönemde hipotermi görülme sıklığı 

%14,8(16 kişi ) iken postop dönemde %52,8(57 kişi ) olarak hesaplanmıştır. Ortam sıcaklığı ortalamaları ameliyat 

öncesi 26,67±0,64, ameliyathane 22,26±1,38 ve sonrası 28,20±1,07 olarak bulunmuştur. Ameliyat öncesi hastaların 

%3,7’sinde (4 kişi) siyanoz, %12’si (13 kişi) üşüme, ameliyat sonrası ise %15,7 ‘sinde (17 kişi) titreme, %14,8(16 

kişi) siyanoz, %34,3’ünde (37 kişi) üşüme bulguları saptanmış ve %20,4’üne (22 kişi) ısıtma amaçlı uygulama 

yapıldığı belirlenmiştir. 

Hipotermi anestezinin ve cerrahi girişimin komplikasyonlarından olan, hastalarda ameliyat sonrasında erken dönemde 

ciddi sorunlara yol açan ve hasta konforunu olumsuz yönde etkileyen önemli bir sorundur. Hastaların bir çoğu bu 

sorundan şikayet etmektedir. Bu çalışmada hastaların ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hipotermi belirtileri (üşüme, 

titreme) gösterdiği, ancak ameliyat sonrası postop ünitesinde bu şikayetlerin %52,8 gibi büyük bir orana ulaştığı 

görülmektedir. Bu nedenle hastaların ameliyat öncesi preop ünitesinde, ameliyathanede ve ameliyat sonrası postop 

ünitesinde de vücut sıcaklığını koruyucu önlemler alınmalıdır. Ayrıca hemşirelerin hipotermiye yönelik 

farkındalıklarını arttırmak için hipotermi ve komplikasyonlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlenebilir. 
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P-26 / CERRAHİ SERVİSLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN GÜRÜLTÜYE 

İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ 
 

Nurdan GEZER1, Dilara KUNTER1, Havva YÖNEM1, Büşra TIPIRDAMAZ1, Nurcan 

BOYACIOĞLU1, Halise SAPMAZ1, Fadime YAVUZARSLAN1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

 

Cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin gürültüye ilişkin düşüncelerini incelenmektir. 

Bu çalışma bir üniversite hastanesinde 30.11.2015-30.12.2015 arasında yapılmış olup, çalışmanın evrenini 110 

hemşire, örneklemini ise 64 hemşire oluşturmuştur. Çalışmada literatür doğrultusunda hazırlanan veri toplama formu 

kullanılmıştır. Hemşirelere gündüz çalışma saatlerinde anketler verilmiş ve toplanmıştır. Çalışma için kurum izni ve 

etik kurul onayı alınmıştır. 

Ankete katılanların yaş ortalaması 25,19 ±6,14, meslekte çalışma süreleri 52,2 ±56,50 ay, araştırmanın yapıldığı 

kurumda 38,8 ay olup, %89,1’i kadındır. Hemşirelerin %59,4’ü lisans mezunu, %70,3’ü bekar, %64,1’i daha önce 

başka kurumda çalışmamış ve %96.9’u ise servis hemşiresi olarak görev aldıklarını belirtmişlerdir. Hemşirelerin 

%56,3’ü kendi çalıştıkları servisin gürültü seviyesini rahatsız edici olarak değerlendirmişlerdir. “Klinikte sizi rahatsız 

edebilecek gürültü kaynakları nelerdir?” sorusuna hemşirelerin %59,4’ü bilgisayar sesinin, %51,6’sı oksijen cihazının, 

%48,4’ü personel konuşmalarının, vakum sesinin, kat-temizlik malzemelerinin, %46,9’u monitör ve ağlama-horlama 

gibi seslerin, %43,8’i hastaların ziyaretçilerle konuşmalarının ve yere düşen nesnelerin, %42,2’si personel cep 

telefonlarının rahatsız edici olduğunu belirtmişlerdir. “Klinikteki gürültüden kaynaklandığını düşündüğünüz 

şikayetlerden size uygun olanı seçiniz” sorusuna hemşirelerin %85,9’u strese, %81,3’ü rahatsızlığa, %79,7’si baş 

ağrısına, %78.1’i sinirliliğe, %71,9’u dikkat dağınıklığına, %70,3’ü uyku bozukluğuna, %67,2’si sıkıntıya, neden 

olduğunu; %51,6’sı ise endişelenmeye neden olmadığına yönelik işaretlemeler yapmışlardır. “Gürültüye yönelik 

önlemler alıyor musunuz?” sorusu için hemşirelerin %89,1’i kapı ve pencerelerin yavaş kapatılmasına özen 

gösterdiğini, %78,1’inin ses çıkarmayan ayakkabı/terlik giydiğini, %76,6’sı televizyon/radyonun kısık sesli olmasına 

özen gösterdiğini ve hasta-hasta yakınlarını bu konuda uyardığını, %70,3’ü kapı ve pencerelerin çarpmasını önlemeye 

yönelik önlem aldığını, %68,8’i sağlık personelinin kendi arasında yüksek sesle/bağırarak konuşmaması için uyarıda 

bulunduğunu, %59,4’ü görevli sağlık personeline ulaşmak veya yapılacak işlemlerin açıkça bağırarak yapılmasını 

önlemeye çalıştığını ve ziyaretçi kısıtlaması için özen gösterdiğini,%56,3’ü hasta odalarını kapılarını kapalı tuttuğunu 

ve sağlık çalışanlarının mümkün olduğunca sessiz çalışmasını sağladığını ve gürültüden korunmak için %82,8’i kulak 

tıkacı kullanmadığını belirtmişlerdir. “Kurumunuzda gürültüyü azaltmaya yönelik uygulamalar var mı?” sorusu için 

hemşirelerin %84,4’ü damlatan muslukların onarıldığını, %68,8’i kalabalık odalarda ziyaretçilerin kısıtlandığını, 

%64,1’i hastanelerde eğitim amaçlı toplantıların klinik dışındaki salonlarda düzenlendiğini belirtirken; gürültüyü 

önlemek için ise %84,4’ü tek kişilik hasta odalarının sağlanmadığını, %79,7’si akustik sesi absorbe eden tavan 

döşemesinin kullanılmadığını, aile bireyleri-ziyaretçiler ile personel arasında olacak görüşmeler için görüşme 

salonlarının oluşturulmadığını, %68,8’i bina izolasyonunun ses geçirmeyecek şekilde yapılmadığını, %65,6’sı 

herhastaya özgü özel alarm düzeylerinin belirlenmediğini, %64,1’i hasta monitörü ve infüzyon pompalarının 

alarmlarının düşük seviyede olmadığını, %59,4’ü anonsların ses düzeyinin ayarlanmadığını belirtmişlerdir. 

Hastanelerdeki gürültü kaynaklarının belirlenmesi ve rahatsız edici gürültü kaynaklarının ortadan kaldırılması için 

sağlık çalışanlarının bu konuda farkındalığına, eğitimine, tüm personellerin uyması gereken idari kurallara ve 

kurumların gürültü seviyesini azaltacak önlemleri almasına gereksinim bulunmaktadır. 
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P-27 / H1N1 TANISI SONRASI GELİŞEN ARDS NEDENİYLE ECMO TEDAVİSİ 

UYGULANAN HASTANIN HEMŞİRELİK BAKIMI (OLGU SUNUMU) 
 

Esra ÖZKAN1, Yeşim YAMAN2, Aziz SAKİ3, 
 

1Giresun Devlet Hastanesi Kvc Yoğun Bakım Hemşire, 2Giresun Üniversitesi, 3Giresun Devlet Hastanesi Kvc Ioğun 

Bakım Ünitesi Perfüzyonist, 

 

Bu olguda H1N1 tanısı konulduktan sonra Akut Respiratuar Distres Sendromu (ARDS) gelişen ve Ekstrakorporeal 

Membran Oksijenasyon (ECMO) tedavisi uygulanan hastanın hemşirelik bakımına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

Kırk iki yaşındaki kadın hasta solunum güçlüğü şikayeti ile acil servise başvurdu. Enfeksiyon kliniğinde takip edilen 

hastanın oksijen saturasyonu değerlerinin düşmesiyle yoğun bakım ünitesine kabul edildi ve entübe edilerek mekanik 

ventilatörde takip edildi. Solunum yetmezliği devam eden hastaya ikinci gün ECMO tedavisi uygulanmaya başlandı. 

Yedi gün süre ile ECMO cihazında kalan hastaya gerekli fiziksel muayene ve laboratuvar takipleri yapıldı; bulgulara 

yönelik hemşirelik sorunları belirlenerek hemşirelik girişimleri planlandı. Solunum fonksiyonlarında değişim, kanama 

riski, enfeksiyon riski ve doku bütünlüğünde bozulma riski başlıca hemşirelik sorunları olarak ele alındı. Hastanın 

yoğun bakım ünitesine kabulünden itibaren yoğun bakım ekibi (hemşire, hekim) ve ECMO cihazının uygulandığı 

sürede perfüzyonistlerle işbirliği içinde çalışıldı. Bu olgu sunumunda kapsamlı hemşirelik bakımı uygulanan ve olası 

riskler/komplikasyonların gelişmesi önlenen hastamızın prognozu iyi sonuçlandı. ECMO ülkemizde pek yaygın 

kullanılmayan ve yeterince bilinmeyen bir tedavi yöntemidir. Bu konuda eğitimli ve deneyimli sağlık 

profesyonellerinin sayısı sınırlı olmakla birlikte, bu hastaların tedavi ve bakımlarının deneyimli ve ECMO konusunda 

sertifikası bulunan multidisipliner bir ekip tarafından yapılması gerektiği önerilmektedir. ECMO tedavisinin 

hazırlanması, uygulanması ve sonlandırılmasında iyi bir hemşirelik bakımı uygulamanın başarısına etki edebilecek 

önemli faktörlerden biridir. ECMO ile ilgili yapılan çalışmalar ve deneyimlerin paylaşılması bilgi düzeyimizi artıracak 

ve hemşirelik uygulamalarını geliştirmemize katkı sağlayacaktır. Anahtar kelimeler: ARDS, ECMO, hemşirelik 

bakımı, H1N1, yoğun bakım 
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P-28 / YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN ETİK DUYARLILIKLARININ 

BELİRLENMESİ 
 

Bilsev ARAÇ1, Runida DOĞAN2, Serdar SARITAŞ3, 
 

1Selçuk Üniversitesi, 2Tunceliüniversitesi, 3İnönü Üniversitesi, 

 

Bu çalışma, yoğun bakım hemşirelerinin etik karar vermesinde gösterdikleri etik duyarlılıkları incelenmek amacıyla 

yapıldı. 

Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan çalışmanın örneklemini, Şubat- Mart 2015 tarihleri arasında Malatya ilinde 

üniversite ve devlet hastanesi yoğun bakım ünitelerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 84 hemşire 

oluşturdu. Veriler Sosyo-demografik Veri Formu ve Ahlaki Duyarlılık Anketi kullanılarak toplandı. Verilerin 

istatistiksel çözümlemelerinde bilgisayar destekli SPSS programı ile tanımlayıcı istatistikler (frekans, ortalama, 

minimum ve maksimum değerler, standart sapma) ve Anova varyans analizi ve Student t testi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

Çalışma kapsamına alınan yoğun bakım hemşirelerinin %70,2’si 18-34 yaş grubunda, %54,8’i evli, %91,7’si lisans 

mezunu, etik eğitimi alma durumları ise %53,6’dır. Yoğun bakım hemşirelerin toplam ahlaki duyarlılık puanı en az 51 

en fazla 131 arasında olup, ortalama 87,30±17,03’dür. Yoğun bakım hemşirelerin, ahlaki duyarlılık alt boyutlarından 

aldıkları ortalama puanlar; otonomi 18.32±5,84, yarar sağlama 11.41±4.40, bütüncül yaklaşma10,67±2,97, çatışma 

13,46±4,78, uygulama11,05±3,08 ve oryantasyon ise 8,47±3,33 idi. Hemşirelerin etik duyarlılık toplam puanının 

eğitim durumu, yoğun bakımda çalışma süresi, çalıştığı birim, mezuniyet öncesi ve sonrası etik konusunda eğitim 

alma durumları ile bir fark bulunmadığı (sırası ile p:0,265, p:0,555, p:0,299 ve p:0,439) ancak yaş ve medeni 

durumuna göre etik duyarlılığın bazı alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmıştır (sırası ile p:0,036, 

p:0,037). 

Yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıklarının orta düzeyde olduğu saptandı. Bu nedenle yoğun bakım 

hemşirelerinin etik duyarlılığının artırılması konusunda bilgilendirme ve bireysel gelişmeyi içeren sürekli eğitim 

programlarının planlanıp yürütülmesi önerilmektedir. Ayrıca yoğun bakım hemşirelerinin etik duyarlılıkları 

konusunda daha geniş gruplarda çalışmalar yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. 
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P-29 / KAN TRANSFÜZYONUNDA KANIN ETKİN KULLANIMINA ENGEL 

OLABİLECEK DURUMLARIN SAPTANMASI VE HEMŞİRELERİN BU 

KONUDAKİ GÖRÜŞLERİ 
 

Şeyma BİNGÖL1, Çiğdem KÖÇKAR2, 
 

1Erzurum Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 

 

Bu araştırma, kan transfüzyonunda kanın etkin kullanımının durumların ve hemşirelerin bu konudaki tutum ve 

önerilerinin saptanması amacıyla planlanmış ve yapılmıştır. 

Bu araştırma tanımlayıcı-kesitsel ve iki aşamalı araştırma modelinde planlandı ve yapıldı. Araştırmanın evrenini 

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroşirurji, Çocuk Hematoloji ve Pediatrik 

Yoğun Bakım Klinikleri’nde nakli yapılan kan ve kan ürünleri (309 adet) , atılan kan ve aynı kliniklerde çalışan 

hemşireler oluşturdu. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzde ve bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. 

Kullanımı en fazla olan kan ürünü %62,8 eritrosit, en fazla kullanılan kan grubunun %54 ile A Rh(+) olduğu, En fazla 

kanın ( %49,5) beyin cerrahi servisinde kullanıldığı saptandı. En yüksek kan atılım oranın 0 yaş grubunda ve 1-19 yaş 

grubunda olduğu saptandı. Kanın kullanım ve atılım oranları bakımından yaş grupları arasındaki farkın ileri derecede 

anlamlı olduğu saptandı (p˂0,001). Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamalarının 27,92 olduğu, %75’inin 

kadın, %47,5’inin Sağlık Meslek Lisesi mezunu olduğu, %62,5’inin çalışma süresinin 0-5 yıl arasında olduğu 

saptandı. Hemşirelere kanın atılma nedenleri soruldu ve görüşü alınan hemşirelerin tamamı kan israfı yapıldığını, 

israfın gereksiz istemden ve pediatrik torba yokluğundan kaynaklandığını bildirdiler. Kan israfını önlemek için 

önerileri sorulduğunda; hemşirelerin %45’i istemin gerektiği zaman yapılmasını, %55’i ise pediatrik torba kullanımını 

önerdiler. 

Kan ürününün en çok yeni doğan yoğun bakım kliniğinde atıldığı, kan ürünü atılım oranı ve kan ürünü kullanılan 

hasta yaşı arasında ters orantı olduğu, kliniklerde çalışan ve çalışmamıza katılmayı kabul edip görüş bildiren 

hemşirelerin tamamının kan israfı yapıldığını ifade ettiği, kan israfı yapılma nedeni olarak; aralarında çok yüksek bir 

fark olmamakla birlikte birinci sırayı gereksiz istem yapılması, ikinci sırayı ise pediatrik torbanın kullanılmamasının 

aldığı sonuçlarına ulaşıldı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



II. Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi 
 

103 
 

P-30 / YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA ZİYARET SAATLERİ NASIL 
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Yoğun bakım ünitesini kabullenmek hasta ve aile için stresli bir olaydır. Anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres 

bozukluğu belirtileri yoğun bakımda kalış sırasında aile bireyleri arasında oldukça yaygındır (Spreen 2011). 

Günümüzde; hasta ve aile bireyleri arasındaki bu tür sorunları çözmek için çalışmalar yapılmaktadır. Esnek ziyaret 

saatlerinin, hasta ve ailesini iyi yönde etkileyeceğinin belirlenmiş olmasına rağmen yetişkin yoğun bakım ünitelerinde 

nadir uygulandığı görülmektedir. Bu derlemede; yoğun bakımda ziyaret saatleri esnek mi, sınırlı mı olmalı ikilemine 

dikkat çekmek amaçlanmıştır (Renata 2015). 

Yoğun bakımda hasta ziyareti sırasında aile üyelerinin üçte ikisinden fazlasında anksiyete ve depresyon belirtileri 

olduğu görülmüştür. Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar bütüncül bir şekilde hasta bakımının iyileştirilmesi için arayışı 

belirginleştirmiştir. Giderek artan hasta ve aile merkezli bakım, bakımın kalitesini ve hasta ve ailenin memnuniyetinde 

artışı sağlamıştır. Hasta ile sık sık görüşmek; her saat ailenin erişimine izin veren açık ziyaret politikası ailenin 

ihtiyaçları için büyük bir değişimdir. Açık ziyaret prosedürleri etkisi ile, yoğun bakım ünitesi personelinin algısını 

araştıran çalışmalarda ailede anksiyete ve depresyon belirtilerinin daha az görüldüğünü bildirilmiştir (Renata 2015). 

Hasta ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması yoğun bakım hekim ve hemşirelerinin sorumluluklarının önemli bir 

parçasıdır. Sınırsız ziyaret saatleri yoğun bakım hastaları ve aileleri için önemli bir ihtiyaç olarak tespit edilmesine 

rağmen, sıkı ziyaret saati kuralları yetişkin yoğun bakımlarında hala yaygındır. Yeterli dinlenme, bakımın rahat 

karşılanamaması nedeniyle aşırı ziyaretler hemşireler tarafından hasta için zararlı olduğu düşünülerek 

kısıtlanmaktadır. Ziyaretin çok fazla gerçekleştirilmesi hemşirelik bakımında aksamaların olacağını ve ünite düzeninin 

olumsuz etkileneceğini düşündürmektedir. Bunun yanında, aile merkezli bakım hakkında klinik uygulama klavuzları 

yoğun bakım ünitesinde sınırsız ziyaretçi politikası tavsiye etmektedir. Ziyaretçi kısıtlamalarının var olduğu politikalar 

son 20 sene içerisinde doğum da dahil olmak üzere pediatrik yoğun bakım için de değişmiştir. Ancak yetişkin bakım 

üniteleri, genel bakım ve yoğun bakım ünitelerinde, aile ziyaret uygulamalarının değiştirilmesi yavaş olmaktadır ( 

Spreen 2011, Renata 2015 ). Oysa ki; aile ve hemşire arasında iletişim kurulmasının ailelerin öncelikli ihtiyaçlarından 

biri olduğu unutulmamalıdır. 

Yoğun bakımda yatan hastalar savunmasızdır ve sağlıkları için en doğru kararı alabilmeleri mümkün değildir. Tedavi 

seçenekleri ve potansiyel sonuç senaryoları için sağlık ekibi ile işbirliği içinde karar vermeleri ailelerin anksiyete 

düzeyini düşürmektedir. Aile üyelerinin sık ziyareti ve bilgi sahibi olma isteği bu durumu desteklemektedir. Yoğun 

bakımdaki hastaların sınırlı hafızalarına rağmen, yakınlarını hissetmeleri onlarda “ güven, konfor, yardımcı olunma” 

hissini uyandırır ( Marion 2016). Bu bağlamda; ailelere esnek ziyaret saatlerinin sağlanmasının, hasta üzerinde 

destekleyici ve rahatlatıcı bir etki oluşturacağı düşünülmekte ve çalışmalarla desteklenmesi önerilmektedir. 
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Yoğun bakım üniteleri (YBÜ), fiziksel durumu ağır olan hastaların monitör ile izlenerek yaşam fonksiyonlarının 

desteklendiği, özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, karmaşık cihazların bulunduğu ünitelerdir. Hastaların yaşamsal 

işlevleri risk taşıyacak derecede bozulduğunda, yaşamlarının sürdürülmesi ve özel tedavi yöntemlerinin uygulanması 

için YBÜ’de takip edilmeleri gerekir. Hastalık ya da yaralanma beden üzerinde önemli derecede fizyolojik stres 

oluştururken; yoğun bakım ünitelerinde yaşamın tehdit altında olması, alışık olunmayan çevre ve kişiler, yatağa 

bağımlı olma, sık tekrarlanan ağrılı girişimler, hastalık, tedavi ve uygulamalar hakkında yeterince bilgilendirilmeme 

gibi faktörler hastalar için önemli stresörler olabilmektedir. Ancak YBÜ’ de üzerinde durulması gereken önemli bir 

stresör de hastaların yakınlarını ve ailelerini görememesi durumudur. Bu derlemenin amacı YBÜ’ de hasta 

ziyaretlerinin önemi hakkında bilgi vermektir. 

1970’li yıllardan itibaren YBÜ’ ye açık ziyaretin hasta, hasta yakınları ve hemşireler üzerine etkilerine yönelik 

çalışmalar yapılmakla birlikte, halen ziyaret konusunda farklı uygulamalar görülmektedir. Ziyaret, önceden 

belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde (kısıtlı) olabileceği gibi, 24 saat boyunca da (esnek) olabilir. YBÜ’ de ziyaret 

saatlerine yönelik politika ve uygulamaların kurum düzeyinde açık ve net olması gerekmektedir. Sınırlı ziyaret saatleri 

hem aileler hem de hastalar için temel kaygı nedenidir. Ayrıca ailelerin hastayı istedikleri zaman ziyaret etmeye 

gereksinim duydukları ve eğer hastanın durumu ciddiyse, gereksiniminin arttığı belirtilmektedir. 

Simpson’un (1991) açık ziyaretin hastalar üzerindeki etkisiyle ilgili yaptığı çalışmasında, hastalar aile üyelerinin 

ziyaretlerini yararlı bulmuşlar ve ağrı, uyuyamama gibi semptomların aileleri yanlarında iken olmadığını ifade 

etmişlerdir. Gonzalez, Carroll, Elliott ve arkadaşlarının (2004) yoğun bakım ünitesindeki hastaların ziyaret tercihlerini 

değerlendirdikleri çalışmada; hastaların üçten fazla ziyaretçi istemedikleri, ziyaretin ortalama 30-35 dakika sürmesini 

ve günde 3-4 defa yakınlarını görmek istedikleri belirlenmiştir. Livesley, Gilliam, Mokracek ve ark. (2005)’ın 

belirttiğine göre; nöroşirurji yoğun bakım ünitesinde bulunan 24 hastada aile ziyaretinin intrakraniyal basınca etkisini 

değerlendiren bir çalışmada hastaların %75’inde intrakraniyal basıncın düştüğü, aile ziyaretinin mental duruma 

etkisini değerlendirilen diğer bir çalışmada ise hastaların %78’inde mental durum puanlarında düzelme olduğu 

saptanmıştır. Fumagalli, Boncinelli, Lo Nostro ve ark. (2006)’ı ise yoğun bakım ünitesinde kısıtlanmayan ziyaretin 

hastalar üzerine etkilerini değerlendirmiş; ziyaret uygulaması ile çevresel mikrobiyal kontaminasyonun arttığı, fakat 

bunun septik komplikasyonlara neden olmadığını belirlemiştir. YBÜ’ de kısıtlı veya esnek ziyaret saatlerine izin 

verildiğinde, hasta ve ziyaretçilerin kontrolü hemşirenin iş yükünü artırabilmekte ve hastanın bakımı için ayrılan 

zamanda azalmaya neden olabilmektedir. Diğer taraftan kısıtlı ziyaret saatleri, ailenin gereksinimlerinin 

karşılamasında hemşireler için olumlu bir adım olarak görülmektedir. Yoğun bakım ünitesine aile ziyaretinin hasta ve 

hasta ailesi üzerine olumlu etkileri vardır. Ziyaret uygulaması yapılan yoğun bakım ünitelerinde hasta ailesine ortamla 

ilgili bilgi verilmesi ve ailenin desteklenmesi gerekmektedir. Bu ise büyük oranda YBÜ’ de çalışan hemşireler 

tarafından üstlenilmektedir. Bu nedenle yoğun bakım ünitesinde kısıtlı ya da esnek ziyaret uygulamasının hemşireler 

tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Ancak bu uygulama için yeterli hemşire sayısının bulunması gerektiği de 

yadsınamaz bir gerçektir. 

Yoğun bakımda çalışan hemşire sayısı arttırılmalı, hasta ve hasta yakınlarının birbirlerini düzenli olarak 

görebilecekleri ziyaret saatleri düzenlenmeli, uygun izolasyon kuralları uygulanarak ziyaret sağlanmalı, ya da kamera, 

cam bölme ya da defter aracılığı ile görüşmenin sağlanabileceği düzenekler kullanılmalıdır. Yoğun bakım hastaları 

kadar hasta yakınlarının da yardıma ve desteğe ihtiyaçları olduğu göz önünde bulundurulmalı, hasta ve yakınlarının 

taleplerinin saptanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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Hastane enfeksiyonları tüm dünyada önemli mortalite ve morbidite nedenleri arasında yer almaktadır. Hastane 

enfeksiyonlarının en sık görüldüğü alanlardan birisinin yoğun bakım üniteleri olması bu birimlerde çalışan 

hemşirelerinde hastane enfeksiyonlarında etkili önlemleri bilmesini gerektirir. Bu derlemede yoğun bakım ünitelerinde 

enfeksiyon kontrolünde hemşirelik bakımının önemi vurgulanmıştır. 

Hastane enfeksiyonları, tüm alınan önlemlere rağmen günümüzde hala önemli bir sağlık sorunu olmaya devam 

etmektedir. Hastane enfeksiyonu herhangi bir enfeksiyon hastalığı bulunmayan hastada, hastaneye yatışından itibaren 

48-72 saat sonra veya taburcu olduktan 10 gün içerisinde enfeksiyon oluşması anlamına gelmektedir. Hastane 

enfeksiyonlarının en çok görüldüğü yerler yoğun bakım üniteleridir. YBÜ’de bulunan hasta grubu, hastanedeki en ağır 

hastalığı olan, invaziv girişimlerin ve monitörizasyon cihazlarının en fazla uygulandığı, diğer hastalara göre hastanede 

kalış süresi daha uzun olan ve daha fazla antibiyotik kullanan hastalardır. Ventilatör ilişkili pnömoniler, üriner sistem 

enfeksiyonları, bakteriyemi, kateter ve cerrahi alan enfeksiyonları yoğun bakımlarda en sık görülen hastane 

enfeksiyonlarıdır. Hemşireler hastalarla en fazla temas halinde olan sağlık çalışanlarının başında gelmektedir. Bu 

yüzden yoğun bakımda enfeksiyon kontrolünde hemşire kilit rol oynar. Hemşirelik bakımının enfeksiyon 

kontrolündeki önemi 1800’lü yıllara dayanır. O zamanlar Florence Nightingale İngiltere’de aynı tanı ile hastanelerde 

tedavi olan hastalarda ölüm oranının, hastane dışında tedavi olanlara kıyasla daha yüksek olduğunu gözlemlemiş ve 

bunun aşırı kalabalık, kötü çevre koşulları ve yetersiz hemşirelik hizmetlerinden kaynaklanabileceğini dile getirmiştir. 

Bunun sonucunda hastanelerde hijyen ve havalandırma kavramları ele alınmaya başlanmıştır. Nightingale yayınladığı 

istatistiklerle, olumsuz hastane koşullarında hastane enfeksiyon mortalitesinin çok yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu bir anlamda hemşireler tarafından yapılan hastane enfeksiyonu sürveyansına ilk referans olmuştur. Hastane 

enfeksiyonlarının kontrolünün temelinde; eldiven kullanımı, bariyer önlemler, el hijyeni, hastalarda kullanılan 

aletlerin sterilazasyon ve dezenfeksiyonu, eğitim ve yeterli personel yatmaktadır. Yoğun bakımlarda çalışan 

hemşirelerin hastane enfeksiyonlarını hızlandıran nedenleri ve etkili önlemleri bilmesi ve uygulamaya geçirmesi çok 

önemlidir. Hemşire hastane enfeksiyonlarının önlenebilir olduğunun farkında olmalı, enfeksiyonların önlenmesi ve 

yönetilmesi konusunda güncel bilgilere sahip olmalı ve hastalara bu bilgiler ışığında bakım vermelidir. 

Hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi gittikçe artan bir sorundur. Hastalarla çok fazla 

temas halinde olan hemşirelerin bu konuda bilgilendirilmeleri önceliklidir. Hemşireler de eğitici rollerini kullanarak 

bireyleri eğitmeli, bakım verici rollerini aktif kullanmalı ve tüm bu yaptıklarını kayıt altına almalıdır. Yoğun bakım 

hemşirelerinin etkili bakım vermeleri sonucu hastane enfeksiyonları oranlarında azalma sağlanacak ve hasta bakım 

kalitesi artacaktır. 
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Palyatif bakım; ilerleyici ve tedavisi olmayan hastalıklarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik bir bakım 

organizasyonudur. Bu derlemenin amacı; palyatif bakım ve palyatif bakım üniteleri hakkında bilgi vermektir. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre palyatif bakım; kapsamlı bir değerlendirme ve tedaviyle hastalar tarafından 

yaşanan fiziksel, psikososyal ve manevi semptomların giderilmesini, aynı zamanda ailenin, arkadaşların ve bakım 

verenlerin desteklenmesiyle birlikte acılarının hafifletilmesini de amaçlar. Palyatif bakımda yaşam ve ölüm normal 

süreçler olarak kabul edilir. Ölüm ne geciktirilir ne de hızlandırılır, amaç yaşamdan ölüme geçişi kolaylaştırmaktır. 

Ölüm yaklaştıkça hastayı ve aileyi rahatlatıcı önlemler arttırılır ve hastanın kaybından sonra palyatif bakım ailenin yas 

sürecinde desteklenmesini sağlar. Eskiden palyatif bakım yalnızca yaşamın son dönemlerindeki hastalar için uygun 

görülürken, günümüzde palyatif bakım ilkelerinin, acının hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenen 

tüm hastalarda; olabildiğince erken dönemlerde uygulanması gerektiği kabul edilmektedir. Dünya Palyatif Bakım 

Kurulu (WPCA) palyatif bakım gerektiren tıbbi durumları şöyle listelemiştir: Motor nöron hastalıkları ve ilerleyici 

nörolojik hastalıklar (Alzheimer, ALS),İleri dönem organ yetmezlikleri (kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, beyin), 

Tedaviye yanıtsız kanserler, HIV/AIDS,Çocuklarda genetik hastalıklar. 

Palyatif Bakım Tarihçesi İlk palyatif bakım ünitesi 1842 yılında Fransa’da kurulmuştur. Modern anlamda ilk hospis 

hizmeti ise 1967 yılında İngiltere’de bir hemşire tarafından kurulmuştur. 1980 ortalarına kadar palyatif bakım kavramı 

hospis bakımının yerine kullanılmıştır. 2002 yılında ise DSÖ palyatif bakımın tanımlamasını yapmış ve 2004 yılında 

Ulusal Palyatif Bakım Uzlaşma Rehberi yayınlamıştır. Palyatif Bakım Hemşiresi Palyatif bakım hemşiresinin bir 

hastaya olan yaklaşımları şöyle olmalıdır: Hastanın tedavisine ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yaparak tedavinin 

sürdürülmesini sağlamak, Hasta ve yakınları ve diğer ekip üyeleri ile etkili iletişimi ve koordinasyonu sağlamak, 

Gerektiğinde hasta ve yakınlarına danışmanlık yapmak, Hastaya gereksiz işlemlerin yapılmasını önleyerek, hasta 

savunuculuğu rolünü üstlenmek, Ayrıca bakımın sorumluluğunu üstlenerek hasta ve yakınlarına ve diğer ekip 

üyelerine liderlik yapabilmektir. 

Palyatif Bakım Üniteleri Palyatif bakım hizmeti multidisipliner ve interdisipliner bir yaklaşım gerektirir. Temel amaç 

hastalığın neden olduğu semptomların önlenmesine yönelik farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerin 

kullanılması, hastaya son döneme kadar kaliteli bir yaşam sunulmasıdır. Ağrı, yaşam kalitesini; anoreksi, disfaji, 

dispne, ağız kuruluğu ve kilo kaybı ise hastalığın seyrini etkileyen en önemli semptomlar olup, tedavileri öncelikli 

olarak planlanmalıdır. Hasta servisleri ve yoğun bakımlar palyatif bakım gerektiren hastalarda semptom yönetimi 

açısından yeterli olmayabilir. Palyatif hasta bakım üniteleri oluşturulması, etkili palyatif bakım hizmetinin 

sunulmasına olanak sağlayacak, kaynak kullanımını ve hastane masraflarını azaltacaktır. Türkiye’de gerçek anlamda 

palyatif bakım merkezi bulunmamaktadır, olan merkezler destek tedavisi vermektedirler ve birçoğu ağrı merkezi 

şeklinde kanser hastalarına hizmet vermektedir. 

Palyatif bakım ülkemizde sadece kanser hastaları için bakım veren birkaç merkez dışında yeterince üzerinde 

durulmamış bir konudur. Palyatif bakım gerektiren hastalıklar geniş bir çeşitlilik gösterir ve her yaş grubundan hastayı 

kapsar. Palyatif bakım gerektiren hastalar için hastanelerde bu amaçla ayrılmış birimlerin ve ekibin olmaması yaşam 

kalitesine yönelik bir bakımın uygulanmaması, yasal ve etik düzenlemelerin bulunmaması önemli bir sorundur. 

Ayrıca, bu hastaların uzun sürelerle hastanede yatak işgali tedavi edilebilir hastalıklara sahip hastaların yaşam 

şanslarını azaltmakta, sağlık personeli gücünün ve hastane olanaklarının etkin kullanılmamasına neden olmaktadır. 

Ülkemiz hasta profili göz önüne alınarak yasal ve etik düzenlemelerle birlikte yeterli sayıda palyatif bakım ünitesi ve 

donanımlı sağlık çalışanının yetiştirilmesi beklenmekte; aynı zamanda konu ile ilgili çalışmalar yapılması 

önerilmektedir. 
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1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, 3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 

 

Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına serebravasküler hastalık (SVH), bir neden olmaksızın, beyin kan akımının 

bozulması sonucunda fokalserebral fonksiyon kaybına ait belirti ve bulguların hızla yerleşmesi ve bu bulguların 24 

saatten daha uzun sürmesi ile karakterize klinik bir sendromdur.SVH,risk faktörleri arasında, diabetesmellitussıklıkla 

karşılaştığımız hastalıklardandır. Diyabet; insülin eksikliği, insülin direnci veya her ikisinin birlikteliği sonucu kanda 

glukoz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak gelişen ve kronik ve akut komplikasyonlara neden olabilen sistematik 

bir hastalıktır. Diyabetin en sık görülen uzun dönemli komplikasyonlarından biri olan nöropati, önemli bir morbidite 

ve mortalite nedenidir. Diyabetik nöropatiprevalansı çalışmalarda %10-90 arasında değişmektedir .İnsidansının ise 

yaklaşık yılda %2 civarında olduğu bildirilmektedir. Diyabetik nöropati; proksimal veya distal sinirleri ve duyu, motor 

veya otonom sinirleri farklı şekillerde etkileyerek heterojen bir klinik tablo oluşturur. Diyabetlilerde periferiknöropati 

ve enfeksiyona yatkınlık nedeniyle ayak ülserleri ve nihayetinde amputasyonlar sık görülür. En önemli neden 

diyabetik nöropatinin yarattığı hissizlik sonucu tekrarlayan travmaların fark edilmemesidir. Çalışmalar, travmatik 

nedenler dışında, ayak amputasyonuna yol açan sebeplerin %60’ının diyabetten kaynaklandığını göstermektedir. 

69 yaşındaki (BK)bayan hasta, uykuyameyilli nedeniyle eşi tarafından acil servise başvurusu yapılmış. 5 yıl önce SVH 

tanısı almış olan BK,yapılan nörolojik muayene sonucu nöroloji servisine yatışı yapılmış. SVH ‘a ek olarak 15 yıldır 

tip 2 Diabetesmellitus tanısı olan hastanın başka kronik bir hastalığı ve oprerasyon öyküsü bulunmamaktadır. 

Yatışının 3. Gününde hastanın enteral beslenmeyi aspire etmesi sonucu solunumu kötüleşmiş ve nöroloji yoğun 

bakıma(NYB) getirilen hastanın monitorizasyonda SpO2 % 70, solunum sayısı 32/dk, nabız 128/dk, hastanın hırıltılı 

solunumu mevcut. Hasta airwey ile aspire edilip 10L/dk oksijen maskesi takıldı. Kan şekeri: 258mg/dl ; GKS 9. 

Hastanın vitalleristabile dönmemektedir. Alınan kan gazı sonucu pH 7,31; PaCo2 52 mmHg; PaO2 63 mmHg olarak 

gelmiştir. SpO2 değerinde de yükselme olmadığı için hasta entübe edilip mekanik ventilatöre bağlandı. Yaşam 

bulguları normal olan hastanın(TA: 125/65 mmHg ; nabız 88/dk; solunum 18/dk SpO2 %95) 3 gün sonra mekanikten 

ayrıldı. GKS; 13. Hasta için,parenteral beslenmesi planlandı. Parenteral beslenme için sağ tibial bölgeden damaryolu 

açıldı50cc/h nutriflexbeslenmesi başlatıldı. 4 saat sonra parenteral beslenmesi giden damaryolununinfltre olduğunu ve 

TPN’nin (Total Parenteral Beslenme ) bir kısmının cilt altına gittiği fark ettik. İnfilte olan bölgede oluşan kızarıklığa 

herhangi bir müdahale yapılmadı, sadece damaryolu değiştirildi. 2 gün sonra 3. Evre dekübit meydana geldi. 

Diyabetik nöropatiperiferik duyu ve motor sinirleri etkilediğinden dolayı, hastamız da 5 yıl önce 

diyabetikperiferalnöropati tanısı almıştır. Diyabetik nöropatiyi önlemek veya ilerlemesini geciktirmek için dünyada 

ADA ve AACE , ülkemizde TEMD önerileri doğrultusunda izlem yapılmaktadır. Optimal glisemikontrolü 

sağlanmalıdır (Kanıt düzeyi A ), Her vizit sırasında hastaların ayak muayenesi yapılmalı, (Kanıt düzeyi D), Diyabetik 

ayak ülseri olan hastaların izlem ve tedavisi mültidisipliner bir ekiptarafından yapılmalıdır (Kanıt düzyi 

D),ülserinsınıflandırılması, yara yatağının temiz tutulması, enfeksiyon kontrolü (Kanıt düzeyi D) 

Yoğun bakımda yatan SVH’lı hastaların ek olarak diyabetli olması bakım ve tedaviyi daha kompleks hale 

getirmektedir. Yoğun bakımda glisemik kontrolü sağlamak daha zor olduğu için komplikasyonların gelişmesi hızlanır. 

Yatış sırasında ve sonrasında hastaların anamnezi daha ayrıntılı alınmalı. Hemşirelik bakımları kanıta dayalı ve ortak 

olarak yürütülmelidir. Böylelikle yoğun bakımlarda süreci olumsuz etkileyen tabloların oluşumu engellenmelidir. 
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DELİRYUM VE BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ 
 

Tülin YILDIZ1, Özge URCANOĞLU2, Gülbahar GÜLCİVAN3, 
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Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 3Namık Kemal 
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Kalp cerrahisi hastalarının yaşadığı postoperatif deliryum hemşirelik bakımı, tanı ve tedaviyi etkileyebilecek önemli 

bir hasta problemidir. Hemşireler hastalar ile en yakın teması kuran, risk faktörlerini belirlemede ve hastalara bakım 

sağlamada kritik role sahip sağlık profesyonelleridir. Özellikle diyet, aktivite, hijyen ile ilgili bakım verme deliryum 

varlığında karmaşık bir hale gelebilir (Taipale 2010). Bu nedenle deliryumun önlenmesinde, risk faktörlerini belirleme 

ve bakımı planlamada hemşirenin rolüne dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Deliryum, genellikle yoğun bakım ünitesindeki hastalarda görülen bilinç, dikkatsizlik, oryantasyon bozukluğu ile 

karakterize sinir sistemi fonksiyon bozukluğunun akut şeklidir. Ameliyat sonrası deliryum gelişimi, uzamış hastanede 

kalış süresi ve artan komplikasyonlar yönünden hastanın sonuçlarını etkileyebilmektedir. Hastaların, kataterlerini ve 

diğer tüplerini çıkarma ve yataktan düşme riski olduğundan hasta güvenliği açısından da risk oluşturmaktadır. 

Deliryumlu hastaların yoğun bakımdaki kalış süreleri uzamakta, ve hastanede kalış sırasındaki komplikasyon sıklığı 

artmaktadır. Aynı zamanda deliryum, hasta yakınlarını da etkileyebilmekte ve hasta yakınlarının %70’i de distress 

yaşadıklarını bildirmektedirler (Kawatani 2015). 

İyatrojenik ve çevresel değişiklikler, farmakolojik yöntemler hastada deliryumun gelişmesinde risk oluşturabilir . Kalp 

cerrahisi sonrası uzun süreli bilişsel gerileme, mortalite, uzun vadeli nörolojik ve fonksiyonel bozukluklar deliryum ile 

ilişkili bulunmuştur. Literatürde kalp cerrahisi hastalarında postoperatif deliryum için risk faktörlerinin belirlenmesi 

için yapılmış çalışmalar mevcuttur. Koster ve arkadaşları kalp cerrahisi sonrası deliryum için predispozan faktörleri 

araştırdıkları sistematik bir çalışmada risk faktörleri olarak; atrial fibrilasyon, kognitif bozukluk, depresyon, felç 

öyküsü, ileri yaş ve periferik damar hastalıklarını bildirilmişlerdir (Lurdes 2015). 

Ameliyat sonrası deliryum genellikle geçicidir ve kendiliğinden çözülebilir. Yoğun bakım hemşirelerinin deliryum 

belirtilerini tanıması, deliryumun etkileri hakkında bilgi sahibi olması kardiyak cerrahide deliryum tedavisinde etkili 

olacak müdahaleleri belirlemede önemlidir ve bakımda hemşire kritik bir role sahiptir. 
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P-36 / YOĞUN BAKIM HASTALARINDA FİZİKSEL TESPİT KULLANIMI 
 

Zeliha CENGİZ1, Seher TANRIVERDİ2, Derya BIÇAK3, 
 

1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Anabilim Dalı, 2İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı, 3İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Hastalıklar 

Hemşireliği Anabilim Dalı, 

 

Bu çalışma yoğun bakımlarda fiziksel tespit edicilerin kullanımına ilişkin uygulamaları değerlendirmek ve fiziksel 

tespit kullanımına yönelik hemşirelik alanındaki araştırma sonuçlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Hemşirelik alanında fiziksel tespit edici kullanımına yönelik yapılmış olan araştırmalar incelenerek fiziksel tespit 

edicilerin kullanım durumuna ilişkin uygulamalar değerlendirilmiştir. 

Fiziksel tespitlerin, yataktan düşmelerin önlenmesi, hasta davranışlarının kontrolünün sağlanması, hastaya bağlı olan 

tüplerin hasta tarafından çıkarılmasının önlenmesi, yatağa bağımlı olan hastaların vücut postürlerinin korunması ve 

sağlık personeli tarafından tıbbi tedavilerin yapılması amacıyla kullanıldığı belirtilmektedir. Literatürde, uzun süreli 

fiziksel tespit edici kullanımına bağlı olarak kas güçsüzlüğü, basınç yaraları, üriner, fekal inkontinans, uykusuzluk, 

ajitasyon, konfüzyon, korku, depresyon, kendine güvende azalma, beden imajında bozulma ve ceket tipi tespit 

edicilerle asfiksiye bağlı ölüm gibi sonuçlar gelişebileceği vurgulanmaktadır. Tespit uygulaması hastaya vereceği 

zarar ve yarar açısından çok iyi değerlendirilmelidir. Yapılan araştırmalarda birçok hastanın, yoğun bakımdaki 

mekanik bir araçla tespit edildiği ve hastaların bu araçlara bağlı fiziksel rahatsızlık hissettiği saptanmıştır. “İntravenöz 

ve ventilatör tüplerimi çıkarıyordum, bu nedenle bana tespit uyguladılar” şeklinde ifadelerde bulunan hastaların tespit 

edildiklerini hatırladıkları bildirilmiştir. Fiziksel tespit edici kullanımı için öncesinde hasta veya tam karar verme 

yeteneğine sahip olmayan hastalarda aile üyelerinden bilgilendirilmiş izin alınmalıdır. Tespitler için bilgilendirilmiş 

onam formunun olup olmadığı genellikle net değildir, çünkü tespit edilmesi düşünülen bireyler, özellikle bilişsel 

yetersizlikleri olan bireylerdir. Hasta ailesi veya yasal temsilcisine ulaşılamadığı durumlarda hemşire hasta adına 

doğru kararı almalıdır. Hangi tespit türünün uygulanacağı hastanın durumuna göre belirlenmektedir. Örneğin; tüplerini 

veya mesane kateterini çıkarmak isteyen hastalarda bilek tespiti tercih edilmektedir. Ayrıca tespit sırasında izlem 

yapılması komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. İzlemde hasta konforunun kontrol edilmesi, dolaşım ve 

cilt takibi yapılması, en az iki saatte bir tespit çözülerek hastanın günlük yaşam işlevlerini yapmasına olanak verilmesi 

önerilmektedir. Hastanın iradesi dışında yatak kenarlarının yükseltilmesi dahi bir fiziksel tespit uygulaması olarak 

kabul edilmektedir. Özellikle yoğun bakım ünitelerinde çalışanlar tarafından kullanıldığı ifade edilen ilaçla sedasyon 

sağlama bir kimyasal tespit uygulamasıdır. Refakatçi ya da personelden yardım alma, aileyi bakımın içine katarak 

tespit uygulama gerekliliğini azaltan alternatif bir yaklaşımdır. Tespit uygulamak yerine çevresel düzenlemelerde 

bulunmak, hastanın ortamdan zarar görmesini engelleyen ve ortama uyumuna katkı sağlayan bir seçenektir. 

Günümüzde yarar-zarar boyutuyla ciddi şekilde tartışma konusu olan fiziksel tespit kullanımına sınırlılık 

getirilmektedir. Fiziksel tespit hasta yararına yapılan bir işlem olmasına rağmen, bu işlemin hastanın özerkliğini 

kısıtladığı ve ölümle sonuçlanabilen zararlara neden olduğunun unutulmaması, etik ilkelere uygun karar verilmesi ve 

uygulamadan önce alternatif yöntemlerin denenmesi gerekmektedir. Ayrıca, fiziksel tespit uygulamasıyla ilgili yeterli 

verileri sağlamak amacıyla bu konuda büyük gruplarla ve farklı yerlerde araştırmaların yapılmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 
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Basınç ülseri basınç ya da basınç ile birlikte makaslama sonucunda genellikle kemik çıkıntıları üzerindeki deri ve/veya 

alttaki dokuya uzanan bölgesel hasardır. Uzun süreli bakım mrkezlerinde ya da evde veya başka bir yerde yardımla 

yaşayan sağlık bakım gereksinimlerini karşılayamayan ve tanısına bakılmaksızın tüm riskli hastalarda basınç ülseri 

gelişme oranı yüksektir. Basınç ülseri gelişimine katkıda bulunan ve eşlik eden faktörler bulunmakla birlikte bu 

faktörlerin önemi henüz açıklanamamıştır. National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUA), European Pressure Ulcer 

Advisory Panel (EPUAP) ve Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPI) tarafından 2014 yılında Basınç Ülseri 

Rehberi yayınlanmıştır. Bu rehbere göre basınç ülseri risk faktörleri; perfüzyon ve oksijenasyon durumu, kötü 

beslenme, cildin nem artışı, potansiyel risk faktörleri; vücut sıcaklığının artması, ilerlemiş yaş, duyusalBirinci derece 

basınç ülseri bulunan obez hastanın hemşirelik bakımını sunmaktır. algı, hemotolojik önlemler ve genel sağlık 

durumudur. Bu rehberin basınç ülseri gelişimini önlemek için bir çok önerisi bulunmaktadır. Bu öneriler arasında; 

cildin temiz ve kuru tutulması, masaj yapılmaması, aşırı neme maruz kalmayı önlemek için bariyer ürünlerin 

kullanılması, beslenme risk değerlendirilmesi yapılması, yeterli kalori ve protein alımının sağlanması, hidrasyonun 

sağlanması, yeterli vitamin ve mineral verilmesi, kontrendike olmadıkça basınç ülseri riski olan ya da basınç ülseri 

riski olan bireylere pozisyon verilmesi, doku toleransı, aktivite ve hareketlilik düzeyi, genel tıbbi durumlar, genel 

tedavi amaçları, deri durumu ve konfor göz önüne alınarak pozisyon verme süreleri düzenlenmelidir. Obez bireylerde 

beden kitle indeksi hesaplanmalı, obezite sınıflandırması yapılmalı, deri katları düzenli olarak değerlendirilmeli, deri 

yüzeyi ve katları tamamen gözlenmeli, basınç ülseri I/II'den gelen dermatitler ayırt edilmeli, tüpler, tıbbi cihazlar ve 

yabancı cisimlerin deri üzerindeki baskısı engellenmeli, yatakta yabancı cisimler kontrol edilmeli, hasta yastık ya da 

benzeri eşya ile desteklenmelidir. İkinci derece basınç ülseri bulunan obez hastanın hemşirelik bakımını sunmaktır. 

74 yaşında bayan hasta 8 yıldır evde bakım hastasıdır. Yaklaşık 1,5 ay önce kardiyopulmoner arresti gelişmiş, 112 acil 

ekibi tarafından entübe edilmiş, hastaya kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanmış, hastanın spontan dolaşımı 

sağlanmıştır. Hasta bir üniversite hastanesinin acil servisine götürülmüş, aspirasyon pnömonisi ön tanısı konmuş, 

yoğun bakım ve mekanik ventilasyon ihtiyacı nedeni ile başka bir üniversite hastanesi genel yoğun bakımına sevk 

edilmiştir. Hastanın ilk yaşam bulgularında kan basıncı:60/30 mm/Hg, nabız 95/dk, oksijen satürasyonu: 96, vücut 

sıcaklığı:37 0C ve beden kitle indeksi 42 kg/m2dir. Hastanın öz geçmişinde diabetus mellitus ve serebrovasküler olay 

bulunmaktadır. Hasta septik şok, serebrovasküler olay, aspirasyon pnömonisi, solunum yetmezliği tanılarıyla takip 

edilmektedir. Hastanın hastaneye kabulünde koksis bölgesinde 6×7 cm büyüklüğünde 2.evre basınç ülseri, bacağında 

büller ve akıntıları bulunmaktadır. Risk faktörleri bulunan hastanın basınç ülseri için rehberin önerileri 

doğrultusundaki hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. Obeziteden dolayı pozisyon verilemeyen hastada yeni basınç 

ülseri oluşumu engellendi ve mevcut olan basınç ülserinin ilerlemesi önlendi. 

Literatüre göre basınç ülseri için gelişimi için ileri yaş, vücut sıcaklığının artması risk faktörleri arasındadır. 

Rehberlerin basınç ülseri gelişiminin önlenmesi için hastaya kontrendike olmadığı durumlarda tekrar pozisyon 

verilmesi önerilmektedir. Hastalarda risk faktörlerinin bulunmasına ve pozisyon verilememesine rağmen ekip 

çalışması ve rehberlere göre uygulanan kaliteli hemşirelik bakımı ile basınç ülseri ilerlemesi ve yeni ülserlerin 

oluşması önlenebilmektedir. 
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Çalışma hemşirelik öğrencilerinin terminal dönemdeki hastanın bakımına ilişkin duygu, düşünce ve tutumlarını 

belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin Hemşirelik 

Fakültesi’nde öğrenim gören 33 öğrenci (3. ve 4. sınıf) oluşturmuştur. Çalışma örneklemine klinik uygulamaları 

sırasında terminal dönem hastaya bakım vermiş ve araştırmaya katılmayı kabul eden öğrenciler alınmıştır. Çalışmada 

“Yarı Yapılandırılmış Soru Formu” ve “Frommelt Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Toplam beş odak grup görüşmesi yapılmış olup, her bir grup ortalama 6 öğrenciden oluşmuştur. Odak 

grup görüşmeleri bir moderatör ve iki raportör ile gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmesi öncesi, katılımcılara 

“Frommelt Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutum Ölçeği” dağıtılmış ve sorular cevaplandıktan sonra 

toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yöntemi ve tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre katılımcıların hepsi kadın ve yaş ortalaması 22.6±2.2’dır. Katılımcıların %27.0’sinin ölümle 

üç kez karşılaştığı; %48.5’inin en az bir terminal dönem hastasına bakım verdiği ve bakım verilen hasta sayısının 

ortalama 1.5 olduğu saptanmıştır. Odak grup görüşmelerinde; katılımcıların %66.0’sı terminal dönemde olan hastaya 

bakım verirken yoğun üzüntü hissettiğini; %39.0’u hasta ve ailesi ile iletişim kurmakta zorlandığını belirtmiştir. 

Katılımcılar duygularını, “....hastanın öldüğünü gördük, gerçekten çok kötüydü, öldüğü an oradaydık, çok zor bir 

süreç”, “….çok üzülmüştüm, kliniğe gerçekten mutsuz gidip geliyordum”. “….iletişime geçemediğimiz hasta ve hasta 

yakınları oluyor. Bir sessizlik, rahatsız edici bir sessizlik oluyor, bundan hoşlanmamıştım.” “ ….tek bir soru ‘ben 

ölecek miyim’ sorusu, bu soruyu bana sormasını hiç istemem”. şeklinde ifade etmişlerdir. Katılımcıların %45.0’i 

terminal dönem hasta bakımının uygun koşullar sağlanarak ev ortamında sürdürülmesi gerektiğini ve çoğunluğu 

terminal dönem hasta bakımı konusunda kendilerini yetersiz hissettiklerini belirtmiştir. Katılımcılar duygu ve 

düşünlerini, “….öğretilenleri uygulamak hiç de kolay değil, bu hasta grubu için özel eğitimler verilmeli….”, “….en 

çaresiz kaldığım bölüm, o bölümde kendimi bir hemşire gibi hissetmiyorum, yetersiz hissediyorum….”, “….baş etme 

mekanizmaları geliştiremediğim için böyle bir bakım vermeye hazır hissetmiyorum….” şeklinde ifade etmişlerdir. 

Ayrıca ölçek sonucuna göre katılımcıların ölmekte olan bireye bakım vermeye ilişkin tutumlarının olumlu olduğu 

(ölçek toplam puan ortalaması 111.25±7.59) saptanmıştır. 

Katılımcıların terminal dönem hastalarına bakım verirken üzüntü, hayal kırıklığı, korku, yetersizlik ve zorlanma 

hissetmelerine rağmen, bakım vermeye ilişkin tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda terminal 

dönemdeki hasta bakımının temel hemşirelik eğitimi içerisine yeterli bilgi ve beceriyi kazandıracak şekilde entegre 

edilmesi önerilmektedir. 
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P-39 / YOĞUN BAKIMDA MENİNGOKOKSEMİLİ HASTA VE HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMI: OLGU SUNUMU 
 

Pervin KAÇTI ERTAŞ1, Sibel GÖKMEN2, Elif ÜNSAL AVDAL3, 
 

1Ege Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, 2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 

Onkoloji Birimi, 3Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, 

 

Neisseria meningitidis’in neden olduğu meningokokal hastalık tüm dünyada çocuk ve genç erişkinlerin en önemli 

morbidite ve morta¬lite nedenlerinden biridir. Meningokokal hastalık en sık koruyucu antikorların henüz oluşmadığı 3 

ay-1 yaş arasındaki çocuklarda görülür. En iyi tedavi koşul¬larında bile mortalite % 10-15 arasında değiş¬mektedir. 

Yaşayanların yaklaşık % 20’sinde işitme kaybı, konvülziyon, mental retardasyon ve ekstremite kaybı gibi kalıcı 

sekeller gelişir. Tedavinin en önemli aşamalarından biri de destek tedavisidir. Hastalar yoğun bakımda izlenmeli, şok, 

DİK, beyin ödemi gibi komplikasyonlar zamanında saptanıp tedavi edilmelidir. Meningokok enfeksiyonlarından genel 

korunma hasta ile temas sonrası profilaksi uygulaması ile sınırlı görünmektedir. Çocuklarda görülen fulminant 

meningokoksemide %10 oranında 24-48 saat içerisinde akut renal yetmezlik gelişmektedir. 

Üç aylık erkek olgu, iki gün önce başlayan yüksek ateş nedeniyle dış merkeze başvurur, lokopeni, taşikardi, hipertermi 

sebebiyle acil servisimize yönlendirildi. İlk muayenesinde şok bulgularıyla birlikte, acil hemşiresi tarafından altı 

değiştirilirken femoral bölgede fark edilen peteşiyel döküntü sebebiyle meningokoksemi şüphesiyle yoğun bakıma 

alındı. Olguya temas eden sağlık personellerine ve aile üyelerine profilaktik tek doz oral siprofiloksasin ve seftriakson 

tedavisi uygulandı. Yoğun bakım ilk izleniminde GKS E1/M5/V4 taşikardi, dolaşım bozukluğu ve hipertermiye eşlik 

eden , makülopupiler döküntüleri mevcut, karaciğer 1 cm palpabl, pupiller izokorik ve ışık refleksleri pozitif. Solunum 

iş yükünü azaltmak için hasta entübe edildi.Sıvı replasmanına rağmen taşikardisi gerilemeyen olguya inotrop, 

seftriakson, vancomisin tedavisi başlandı. Santral venöz ve arter kateterizasyonu yapıldı. Olgudan tüm kültürler alındı, 

hipertermisi, dolaşım ve koagülasyon bozukluğu mevcut olduğundan lumbal ponksiyon yapılamadı. Laboratuar 

bulgularında pansitopeni ve trombositopeni olduğu görüldü, gerekli kan ürünü replasmanları yapıldı. İzleminin 3. 

saatinde idrar çıkışının olmadığı serum, kreatinin değerlerinde kademeli yükselme görüldü. İkinci gününde olgu 

mekanik ventilatöre bağlı, inotrop desteğinde anürik seyretti. Hastaya plazmaferez ve hemodiyafiltrasyon uygulandı. 

Anürik seyretmeye devam eden olguda yaygın ödem ve hipertansiyon gelişince inotroplar stoplanıp antihipertansif 

tedavisi başlandı. Periferik kanda N.Meningitidis üremesi olduğu görüldü. Makulapopüler döküntülere eau de borique, 

fucidin, fito tedavisi başlandı. Olgunun altıncı gününde klinik tabloya ventilatör ilişkili pnömoni (pseudomonas) 

eklendi, göğüs fizyoterapisine başlandı. Hemodiyafiltrasyon durduruldu, anürik seyretmeye devam edince tekrar 

başlandı. Olgu enteral beslenmeye başlandı. On birinci gününde HDF durduruldu ve intermittant diyalize başlanma 

kararı verildi. Olgu on beşinci gününde extübe edilip Hıgh Flow’a alındı. Döküntülerinde belirgin gerileme mevcut. 

Olgu onaltıncı gününde 0.5cc/kg/h idrar çıkışı olduğu gözlendi. Olgunun on yedinci gününde nazal kanül ile 2lt/dk 

dan oksijen tedavisi alıyor ve diürezi 1.5 cc/kg/h olarak gözlendi. Olgu yirminci gününde oda havasında spontan 

solunumda idrar çıkışı 1.8cc/kg/h olarak yoğun bakımdan taburcu edilmesi planlandı. 

Meningokoksemili hastaların coğunda, şok tablosunun ciddiyeti ile orantılı olarak, renal perfüzyonda azalma 

gelişmektedir. böbrek perfüzyon bozukluğu ilerlerse akut tübüler nekroz gelişmekte, hastada oligoanuri ile birlikte 

volum yükü gelişmektedir. Meningokoksemili cocuklara uygun, zamanında tedavi ve bakım verilmediğinde mortalite 

oranı yuksektir. Bu nedenle erken tanı, uygun antibiyotik, sıvı ve destek tedavisi hayat kurtarıcıdır. 

Hemşire, meningokokseminin erken fark edilmesi, gerekli replasmanların hızlı bir şekilde yapılması, aldığı çıkardığı, 

ödem takibi, döküntülerin bakımı, yoğun bakımlarda hastayla birebir ve uzun süre yakın takipte bulunarak 

komplikasyonların erken fark edilmesi, çok fazla invaziv girişime bağlı olarak enfeksiyonların önlenmesi açısından 

büyük role sahiptir. Böyle ağır olgular ekip üyelerinin senkronize ve tam uyumluluk içinde çalışması ile olumlu 

sonuçlar verir. Hastaya yapılan tedavi ve hemşirelik bakımıyla sağ kalımı sağlanmıştır. 
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P-40 / YOĞUN BAKIMDA DİYABETLİ HASTA TAKİBİ 
 

Berna CAFER1, Çisem ÇETİN1, Yasemin TOKEM2, Elif ÜNSAL AVDAL2, Berna Nilgün 

ÖZGÜRSOY URAN2, 
 

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği AD, 2İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği AD, 

 

Yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan hastalarda hiperglisemiye sık rastlanır. Önceden diyabeti olan veya olmayan 

hastalarda kritik hastalık sırasında hiperglisemi, komplikasyon riskinde, YB yatış süresinde ve mortalitede artışa yol 

açmaktadır. Bu yazıda diyabetik bir olgunun YBÜ’ndeki takibine yönelik ilkelerin açıklanması ve hemşirelik 

tanılarına dair algoritmanın oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Olgudan gerekli izinler alınmıştır. Veriler; Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre aktarılacaktır. 

Ayrıca olgunun YBÜ’deki izlemine göre hemşirelik tanıları ve ilişkili faktörleri Algoritma ile gösterilecektir. 

OLGU: 1.Sağlığı Algılama-Sağlığın Yönetimi: 81 yaşında bay N.A., ilkokul mezunu ve emeklidir. Son bir haftadır 

bulantı, koyu renkli kusma, oral alımda azalma, idrar çıkışının olmaması şikayetleri ile acil servise getirilmiş; genel 

durumunun bozulması, anemi ve ABY açısında takip amacıyla acil servisten YBÜ’ne nakledilmiştir. 04.04.2016 tarihi 

itibariyle 21 gündür YBÜ’de yatmaktadır. N.A.’nın özgeçmişinde; DM, hipertansiyon, benign prostat hipertrofisi, 

serebrovasküler olay (SVO), by-pass ve karotis endarteroktomi operasyonu saptanmıştır. SVO’ya bağlı parapleji 

nedeniyle yatağa bağımlı ve konuşma bozukluğu (disfazi) bulunmaktadır. Herhangi bir alerji öyküsü olmadığı, 28 yıl 

günde ortalama 1 paket sigara içtiği ve 20 yıl önce bıraktığı, alkol kullanmadığı belirlenmiştir. 2. Beslenme-Metabolik 

Durum: Olgunun beden kitle indeksi 20,75 ile normaldir. 1400 kkal’lik diyabetik diyetle birlikte kalp koruyucu diyet 

uygulanan olgu yemeklerini tam olarak yiyememektedir. Bu nedenle de nazogastrik kateterden diyabetik beslenme 

ürünü ile 50 cc/h’ten beslenmektedir. 3. Boşaltım: Son 4 gündür defekasyona çıkmayan olgu, parapleji nedeniyle 6 

yıldır üriner katater kullanarak mesane boşaltımını gerçekleştirmektedir. Olgunun, acil servise başvurusunda idrar 

çıkışının olmadığı ifade edilmiştir. 21 gündür YBÜ’deki izleminde 6 kez hemodiyaliz yapılmıştır. Olgunun son 24 

saatlik aldığı çıkardığı sıvı takibi +930 ml olarak saptanmıştır. 4. Aktivite-Egzersiz: Yatağa bağımlı olan olgunun 

günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte insan yardımına gereksinim duyduğu saptanmıştır. “İtaki Düşme Riski” 

skoru 21 (yüksek risk)’dir. 5. Uyku-Dinlenme: Glaskow koma skalası E4M5V1 ile orta derecede nörolojik hasar tespit 

edilmiştir. 6. Bilişsel Algısal Durum: Orta şiddette ağrısı ve yorgunluğu bulunmaktadır. 7. Kendini Algılama-Benlik 

Kavramı: Parapleji nedeniyle tüm aktivitelerinde bağımlıdır ve disfazisi bulunmaktadır. 8. Rol-İlişki: Eşi 7 yıl önce 

vefat eden olguya, kızı ve bakıcısı bakmaktadır. Evden dışarı çıkamamakta ve sosyal aktivitelere katılamamaktadır. 9. 

Cinsellik-Üreme: Aktif bir cinsel hayatı bulunmaktadır. 10. Başetme-Stres Toleransı: Kızı ve bakıcısı destek olmakta, 

sosyal çevresi bulunmamaktadır. 11. Değer-İnanç: Yatağa bağımlı hale gelene kadar dini uygulamalarını yerine 

getirdiği, ancak 6 yıldır yapamadığı belirlenmiştir. Olgunun vital bulgularının (04.04.2016) normal düzeylerde olduğu 

saptanmıştır. Olgunun laboratuar göstergelerinde nötrofil, AST, glikoz, BUN, kreatin ve CRP değerlerinin yükseldiği; 

RBC, Hb ve Hct değerlerinin ciddi düzeyde düştüğü saptanmıştır. Olguda; pantoprazol, enoksaparin sodyum, 

meropenem, amlodipin, diosmin ve doksazosin mesilat yanı sıra 1 U/h olacak şekilde sürekli insülin infüzyonu 

uygulanmaktadır. Ele aldığımız olguda by-pass ve nörolojik hastalık öyküsünün bulunması nedeniyle yüksek risk 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle, olguda glikoz düzeyinin saat başı takip edilmesini ve 1 U/h dozunda sürekli insülin 

infüzyonu yapılmasını gerektirmiştir. Saat başı yapılan ölçümlerde olgunun kan glikoz düzeyinin 146-161 mg/dl 

arasında değiştiği gözlenmiştir. 

Hipergliseminin tehlikeli etkileri göz önünde bulundurulduğunda; olgunun laboratuar değerlerinden de anlaşıldığı 

üzere nötrofil fonksiyonunda bozulma, enfeksiyon riskinde artma, prokoagülan duruma yol açma ve ölüm riskinde 

artma görülmektedir. Olgu, 24 günlük YBÜ izleminin ardından kaybedilmiştir. 
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P-41 / SUBARAKNOİD KANAMA VE SONRASINDAKİ YAŞAM 
 

Hanife DİKAY1, 
 

1BRSHH NRŞ_YOĞUN BAKIM, 

 

ZAMANINDA VE ETKİN MÜDAHALENİN HASTA SURVEYİNE ETKİSİNİN GÖSTERİLMESİ. 

03.10.2015 tarihinde SAK tanısı ile yatan hastanın yaklaşık 5 , 5 aylık ( 168 gün ) yoğun bakım yatış sürecinde gelişen 

komplikasyon ve yapılan müdahalelerin , hastanın beslenme ve bakım ihtiyacının değerlendirilmesi , bu sürede 

dekübit gelişmeden hastanın servise indirilmesi . 

03.10.2015 S.A.K tanısı ile yoğun bakıma yatırıldı. 05.10.2015 Anevrizma operasyonu 07.10.2015 Dekompresyon 

operasyonu 07.10.2015 Mekanik ventilatör desteği ( 5 gün ) ve sonraki tarihlerde aralıklı M.V desteği sağlandı. 

01.11.2015 Acil Hematom Boşaltılması operasyonu 02.11.2015 Anevrizma Rebliding nedeniyle operasyon 

18.11.2015 Hidrosefali nedeniyle Shunt operasyonu 19.11.2015 Shunt revizyonu 18.12.2015 CPR 18.12.2015 

Mekanik ventilatör Desteği ( 11 Gün) ve sonraki tarihlerde aralıklı M.V desteği sağlandı. 31.12.2015 Traceostomi 

açılması 22.01.2016 P.E.G açılması 25.02.2016 Kranioplasti 26.02.2016 I.C.H Boşaltılması ve Duraplasti 15.03.2016 

Yoğun bakımdan servise taburcu . 

S.A.K hastasında gelişebilecek komplikasyonlara yapılacak etkin müdahale ile hasta surveyine katkı sağlanabilir. 

Hasta bakım ve beslenme ihtiyaçlarının zamanında / etkin müdahale ile bası yarası oluşması engellenebilir. 
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P-42 / AMELİYAT SONRASI BİLİNÇ BOZUKLUĞUNUN METABOLİK 

NEDENLERİNE YAKLAŞIM VE HEMŞİRELİK BAKIMININ ÖNEMİ 
 

Uzm. Hem. Senem GÜNEŞ1, Dr. Mehmet Can AYDIN2, Dr. Cemalettin Kaan 

MANSIROĞLU2, 
 

1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Bu olgu, mesleğimizin temeli olan hemşirelik bakımı ve hasta takibinin mortalite ve morbidite üzerindeki etkisini 

göstermek ve hemşirelerin sağlık kurumlarındaki önemini vurgulamak amacıyla yapıldı. 

Bu olguda 50 yaşında Whipple operasyonu geçiren hastada ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındı ve 24 saat 

takip edildikten sonra ameliyat sonrası 1. Günde yaşam bulguları stabil, diürezi açık, ve saturasyonu da havasında 

%98’dir. Genel durumu iyi, bilinci açık, oryante ve koopere olup, Glaskow skalası 15 olan hasta kliniğimize transfer 

edildi. Klinikteki takiplerinde total pankreatektomi yapılan hastanın oral alımı kapalı olup, intravenöz sıvı ve total 

paranteral beslenme tedavisi başlandı. Total pankreatetomili hastanın 12*1 kan şekeri 6*1 yaşam bulguları ve aldığı 

çıkardığı sıvı takibi yapıldı. Bağırsak sesleri normo-aktif ve gaz deşarjı olan hastaya ameliyat sonrası 4. Günde sulu 

gıdalarla beslenme başlandı. Genel durumu iyi olan, kan şekeri, yaşam bulguları ve aldığı çıkardığı takibi dengeli olan 

hasta yara yeri enfeksiyonu, pulmoner yetersizlik vb herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Ancak total 

pankreatektomi yapılması nedeniyle kan şekeri regülasyonu sağlanması ve bu duruma bağlı oluşabilecek hipoglisemi, 

hiperglisemi ve buna bağlı oluşabilecek ketoasidoz tablosu gibi komplikasyonlar açısından hastanın genel durumu ve 

kan şekeri takibinin düzenli yapılması son derece önemlidir. 

Bu olguda, aniden genel durumu bozulan ve ajite olan hastanın klinik durumu hekimine haber verildi. Hekim sözel 

order ile hastaya diazem yapılmasını söyledi. Ancak hastanın genel durumundaki değişikliğin psikiyatrik bir neden 

değil metabolik bir neden olduğunu düşünerek hekimini tekrar arayıp diazem yapılacak bir hasta olmadığını belirttim. 

Hekim o zmaan xanax tablet verelim diye tekrar telefondan sözel order verdi. Fakat hekimi tekrar arayıp xanax tablet 

vermenin de doğru olmadığını gelip hastaya bakması gerektiğini açıkladım. Bu süreçte hastadan rutin kan tahlillerini 

ve kan gazını aldım. Aynı zamanda kan şekerine baktığımda gün boyunca stabil olan kan şekeri düzeyi 600 gr/dl’ye 

yükseldi. Kan tahlilleri sonucunda hastanın ketoasidozda olduğu ve buna bağlı genel durumunun bozulduğu belirlendi. 

Anestezi ve dahiliye konsültan hekimleri ile birlikte hastanın tedavisi düzenlenerek, kan şekerinin kontrollü düşüşü 

sağlanıp, bikarbonat açığı infüzyon başlanarak giderildi. 6 saat içinde genel durumu toparlayan hasta kontrol altında 

tutulup, monitür takibi ve kan gazı takibi yapılmak üzere yoğun bakıma indirildi. Yoğun bakımda gece takibi yapılan 

hasta metabolik değerlerinin düzelmesi üzerine kliniğe çıkarıldı. Genel durumu iyi olan hasta ameliyat sonrası 10 

günde taburcu edildi. 

Whipple operasyonu olan ve özellikle total pankreatektomi yapılan hastalarda kan şekeri takibi son derece önemlidir. 

Çünkü hastanın kan şekeri stabil seyrederken hasta aniden hipoglisemiye girebilir ya da tam tersi hiperglisemi tablosu 

gözlenebilir. Kan şekerinin kontrolü insülin tedavisinin düzenlenmesi oral alımının yeterliliğinin takibi ya da 

intravenöz sıvı tedavisinin bilinçli verilmesi çok önemlidir. Aynı zamanda hasta ve ailesinin de bilgilendirilmesi 

gerekir. Kamu hastanelerinde özel hastanelere oranla ciddi iş yükü fazlalığı mevcut olsa da hemşirelerin mesleki 

açıdan tecrübeli, bilgili ve iyi hasta takip etmesinin yanı sıra bakım verdiği hastadaki en ufak değişimin farkında 

olması hayat kurtarıcı bir etkendir. Özellikle de cerrahi servislerinde hekim vizitini yaptıktan sonra poliklinik, 

ameliyathane vb yerlere gider. Hastayla en fazla zaman geçiren hemşirelerdir. Hastanın yüzündeki en ufak bir 

ifadeden bile hastanın bir sıkıntısı olduğunu anlayabilir. Bu durum bile hastada hayat kurtarıcı bir etkiye sahiptir. 
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P-43 / KANSER TANISI ALAN YAŞLI HASTALARDA CERRAHİ GİRİŞİM 

SONRASI PULMONER KOMPLİKASYON GELİŞME RİSKİ VE HEMŞİRELİK 

BAKIMININ ÖNEMİ 
 

Uzm. Hem. Senem GÜNEŞ1, Dr. Mehmet Can AYDIN2, Dr. Cemalettin Kaan 

MANSIROĞLU2, 
 

1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Bu çalışma, karaciğer fonksiyon testlerinde ve bilirubim değerlerinde artış, kaşıntı ve ciltte sarılık şikayetleri ile 

hastaneye başvuran ve yapılan tetkik ve görüntülemeler sonucunda Pankreas CA tanısı alan 78 yaşındaki erkek 

hastaya bütüncül hemşirelik ilkeleri kapsamında planlanıp uygulanan hemşirelik bakımını sunmak amacıyla yapıldı. 

olgu sunumu 

8 yaşındaki erkek hasta kaşıntı ve cildinde beliren sarılık şikayetleri ile hastanemizin acil servisine başvuruyor. 

Hastanın bilinen hipertansiyon öyküsü mevcut olup daha önceden geçirilmiş batın operasyonu yoktur. Acil serviste 

alınan rutin kan tahlillerinde karaciğer fonksiyon testlerinde ve bilirübin değerlerinde anlamlı yükseklik olduğu 

saptandı. Bunun üzerine hastaya tetklik ve tanı amaçlı görüntülemeleri yapılan hastanın Hepatopankreatobiliyer 

Cerrahi Polikliniği konsultasyonu istenerek hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla HPB Cerrahi servisine yatırıldı. 

Servise yatışı yapılan hastadan rutin kan tahlilleri tekrarlanan hastanın biyokimyasında karaciğer fonksiyon testleri ve 

bilirübin değerlerinde artış, tümör markerlarinda artış gözlendi. Hepatit markerları negatiftir. Yapılan tüm batın 

ultrasonu, MRCP, tüm batın tomografisi ve ERCP işlemleri sonucu hastaya Pankreas CA tanısı konularak opere 

edilmek üzere hastanın ameliyat öncesi hazırlıkları başlatıldı. 23/12/2014 tarihinde ameliyatı planlanan hastaya 

Whipple operasyonu (subtotaltotal pankreatektomi ve retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu) uygulandı. Hasta 

ameliyat sonrası entübe olarak yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hastanın bilici açık, koopere ve oryante, GKS 

(GLASKOW SKALASI) 14, TA: 148/90, NABIZ:100/dk, saturasyon: %100 diürez açık. Ringer laktat, kolloid ve 

izotonik sıvı desteği alan hasta 01:00 de extübe edildi. Hastaya sodyum bikarbonat ve albümin reslase edildi. Hastanın 

yakın takibi ve monitorizasyonu devam etmektedir. Extübe edilen hastanın maske ile oksijen desteğinde takibi devam 

etmekte olup tolerasyonu iyidir. 4/12/2014: Hastanın bilici açık, koopere ve oryantedir. TA: 125/90, NABIZ:110/dk, 

saturasyon: %98 diürez açık. Ringer laktat, sodyum bikarbonat, asist, insülin, total parenteral nutrisyon ve 

antibiyotarepi desteği veriliyor. Hastanın yakın takibi ve monitorizasyonu devam eden hastanın genel durumunun ve 

yaşam bulgularının stabil olması üzerine servise transferine karar veriliyor ve hasta servise transfer ediliyor.4/12/2014 

tarihinde öğleden sonra hasta servisimize transfer edilmiş ve ypğun bakım hemşiresinden hastayla ilgili bütün bilgiler 

teslim alınmıştır. Serviste yatağına alınan hasta ve ailesine ameliyat sonrası mobilizasyon ve triflow kullanımının 

önemi yapılmaması gereken durumlarda oluşabilecek komplikasyonlar anlatılmış olup hastanın sık mobilizasyonu 

sağlanmıştır. Hastanın oral alımı kapalı olup, total paranteral nutrisyon ve intravenöz sıvı desteği ve antibiyo terapisi 

devam etmektedir. Hastanın rutin kan tahlilleri alınmış ve hemoglabin değerinde düşme olduğu saptanarak hastaya 

taze donmuş plazma ve eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldı. İleri yaş ve geçirilen operasyona bağlı olarak 

hastanın oksijen değeri ve saturasyonları normal seviyenin altında olduğu için 2 lt/dk dan oksijen tedavisi 

başlanmıştır. 

Ameliyat olmak üzere hastaneye kabul edilen hastada, cerrahi yöntemlerle gerçekleştirilecek tedavinin başarısı, 

cerrahi teknik, bilgi, beceri kadar ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası hemşirelik bakımı ile uygulamalarının 

kusursuz olmasına bağlıdır. Pankreas kanseri tanısı alan hastaların bakımında hemşirelerin tanılama aşamasından 

yaşamın son günlerine kadar bütüncül yaklaşımla sistematik bir bakım vermesi gerekmektedir. Verilen bakımın 

amaçları hastanın yaşam kalitesini yükseltmek, komplikasyonları önlemek, komplikasyonlara neden olabilecek 

durumları erken dönemde tanılamak; hasta ve ailesine hastanın bağımsız fonksiyonlarını evde de sürdürmesini 

sağlayacak şekilde taburculuk eğitimi vermektir. 
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Bu olguda ERCP sonrası komplikasyon olarak pankreatit gelişen hastaya bütüncül hemşirelik ilkeleri kapsamında 

planlanıp uygulanan hemşirelik bakımı sunulmaktadır. 

52 yaşındaki kadın hasta ERCP işlemi sonrası işlem sonrasında pankreatit ön tanısıyla takip ve tedavi amacıyla 

servisimize yatırıldı. Servise yatırılan hastanın şiddetli karın ağrısı olması ve işlem sırasında yaşanılan zorluklara bağlı 

olarak pankreatit açısından takip edilmesi planlandı. Hastanın işlem sonrası rutin kan tahlilleri alındı. Rutin kan 

tahlillerinde amilaz, lipaz ve CRP değerlerinde anlamlı artış saptandı. Hastaya oral gıda alımı başlanmayarak 

intravenöz sıvı desteği sağlandı. Aldığı ve çıkardığı sıvı sıvı takibi ve yaşam bulguları sık aralıklarla kontrol edildi. 

Oral alımı olmayan ve karnında distansiyonu mevcut olan hastaya nazogastrik sonda takıldı ve sık aralıklarla 

nazogastrik sonda aspirasyonu yapıldı. Şiddetli ağrısı olan hastaya hekim orderındaki analjezikler uygun doz ve 

saatlerde uygulanarak hastanın ağrısı giderilmeye çalışıldı. 

ERKP işlemi spesifik ve non spesik komplikasyonları olan invaziv görüntüleme yöntemidir. Bu nedenle yüksek riskli 

prosedürler ve yüksek riskli hastalarda daha dikkatli davranmalı ve alternatif görüntüleme yöntemleri tercih 

edilmelidir. ERKP sonrası gelişen komplikasyon oranları ve sıklığı, komplikasyonların tanımı, veri toplama 

yöntemleri, hasta seçimi ve kullanılan tekniklere bağlı olarak değişkenlikler göstermektedir. ERKP sonrası gelişen 

komplikasyonların spesifik ve non-spesifik komplikasyonlar şeklinde sınıflandırılması, komplikasyonların önlenmesi 

veya en aza indirgenmesi açısından oldukça önemlidir. Endoskopun travmatik geçişine bağlı kanama ve perforasyon, 

işlem sırasında kullan›lan ilaçlara bağlı yan etkiler, kardiyopulmoner olaylar, oksijen desatürasyonu gibi tüm 

endoskopik prosedürlerde karşılaşılabilecek komplikasyonlar non-spesifik komplikasyonlard›r. Pankreatit, sepsis, 

kolanjit, endoskopik sfinkterotomiye bağlı kanama ve perforasyon spesifik komplikasyonlardır. 

ERCP işlemi günü birlik cerrahi girişim uygulamalarını arasında yer alan ve işlem sırasında ve sonrasında 

komplikasyonları olan zor bir işlemdir. Bu nedenle işlem öncesi hasta hazırlıklarının ve hemşirelik bakımının eksiksiz 

olması işlem sırasında ve işlem sonrasında oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde son derece önemlidir. 

Hemşirelerin bu gerçeği dikkate alarak işlem öncesi hastayı değerlendirme, hasta ve ailesini bilgilendirme ve hastayı 

işleme hazırlama sürecinde etkin rol ve sorumluluklarını yerine getirerek işlem sırası ve sonrasında oluşabilecek 

komplikasyonları önleme ya da en aza indirgemede ki rol ve sorumluluklarının farkında olmaları ve buna uygun 

hemşirelik bakımı uygulanmalıdır. 
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Periampuller bölge tümörlerinin erken tanılanması son derece önemlidir. Bu olgu sunumunda karın ağrısı, sarılık ve 

idrarda koyulaşma şikayetleri ile hastanemize başvuran hastanın uygun tetkik ve doğru görüntüleme yöntemlerinin 

mortalite ve mobidite üzerindeki olumlu etkisi vurgulanmıştır. 

58 yaşında kadın hasta, karın ağrısı, sarılık, idrarda koyulaşma şikayetleri ile acil servise başvuruyor. Gerekli tetkik ve 

tedavilerinin yapılması amacıyla kliniğimize hastanın yatışı yapılıyor. Hastanın daha önceden geçirdiği operasyon ve 

herhangi ek bir hastalığı yoktur. Hastanın ön tanı için yapılan görüntülemeleri;Tüm Batın USG (Safra kesesi ve lümen 

kalınlığı doğal,Ana hepatik kanal düzeyinden koledok alt uca kadar kanal genişliği belirgin artmış(en geniş yerinde 

transvers çap 25 mm) MR/MRCP önerilir. MRCP ( Safra kesesi duvar kalınlığı ve içeriği doğal, İHSY (İntrahepatik 

Safra Yollar) santralde belirgin olmak üzere dilatedir. Koledok belirgin dilate olup en geniş yerinde 26 mm.Koledok 

alt uçta duodenuma açıldığı düzeyden hemen önce ani şekilde sonlanmaktadır) sonucu Koledok Alt Uç TM ön tanısı 

konularak, kolesistektomi, Koledok rezeksiyonu ve Roux-N-Y Hepatikojejenostomi ameliyatları yapıldı. 

Hastadan alınan kan tahlilerinde: lökositoz (WBC: 17.5), CRP (140) ve bilirübin (T.Bil/D.Bil: 10.3/6.1 , İnd. Bil: 4.2 ) 

değerlerinde artış mevuttu. Diğer parametreleri normal değerlendirildi. .(Hb:13.2, AST:106, ALT:289, INR: Normal, 

Amilaz: Normal . Hastaya uygun antibioterapi başlandı ve Oral/iv kontrastlı Tüm Batın Tomografisi (BT) istendi. 

Hastanın bir gün sonra rutin kan tahlilleri tekrarlandı. Tekrarlanan kan tahlilleri sonucu; WBC:14.2, Hb: 12, AST:103, 

ALT:220, ALP:545, GGT:247, T.Pro:5.8, Alb:2.8, T.Bil:11.3, D.Bil:6.9, İ. Bil:4.4, Amilaz: 22, CRP: 158 , Eliza: 

Negatif , Tm markerları: Negatiftir. Hastaya yapılan tetkikler sonucu operasyona kararıyla ameliyat öncesi dönem 

hazırlıkları başlatıldı. Ameliyat öncesi hazırlıkları tamamlanan hasta 13/11/2014 tarihinde opere edildi. Hastaya, 

KOLESİSTEKTOMİ, KOLEDOK REZEKSİYONU ve ROUX-N-Y HEPATİKOJEJUNOSTOMİ ameliyatları 

yapıldı. Ameliyat sonrası 2. Günde WBC: 15 ,HB : 9.8 , CRP: 111, AST/ALT: 88/123, GGT/ALP: 101/252, T./D. Bil: 

2.5/1.2 Ameliyat sonrası 7. Günde WBC: 7.5, HB : 9.1, CRP: 3.0, AST/ALT: 49/48, GGT/ALP: 111/221, T./D. Bil: 

1.5/0.6 Lökosit, bilirübin ve CRP değerleri normal sınırlara düşen hasta ameliyat sonrası 7. günde taburcu edildi. 

Sarılık, safra yolu hastalıklarının en sık rastlanan belirtisi olup safra yolu taşları, taşa ikincil inflamasyon, periampuller 

tümörler ve konjenital ya da kazanılmış safra yolu darlıkları ekstrahepatik safra yolu tıkanmalarına bağlı sarılık 

nedenleridir. Özellikle ileri yaş grubunda tıkanma sarılığı ile başvuran hastalarda malignite olasılığı önem 

kazanmaktadır. Karın ağrısı, sarılık ve idrarda koyulaşma şikayetleriyle hastanemize başvuran hastaya yapılan tetkik 

ve görüntülemeler sonucu Koledok Alt Uç TM ön tanısı konularak opere edildi. Periampuller bölge tümörlerinde 

Manyetik rezonans kolanjiyopankreatografi (MRKP) günlük pratikte sık kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. 

Sarılık, açıklanamayan karın ağrısı, kolestatik enzimlerde artış gibi bulguları olan, ultrasonografi (US) ve bilgisayarlı 

tomografi (BT) ile altta yatan nedenin saptanamadığı hastalarda invaziv bir yöntem olan endoskopik retrograd 

kolanjiyopankreatografi (ERKP) öncesinde sıklıkla MRKP’ye başvurulmaktadır. 
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Bu çalışmanın amacı, hemşirelik lisans öğrencilerinin teorik ve klinik eğitim sürecinde elde ettikleri Yoğun Bakım 

Ünitelerine ilişkin deneyimlerinin ve görüşlerinin belirlenmesidir. 

Araştırma tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Evreni biri kamu, diğeri vakıf olmak üzere iki üniversitede eğitim 

gören 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem ise çalışmaya gönüllü olarak katılmış ve Yoğun 

Bakım Ünitesinde klinik uygulama yapmış toplam 352 hemşirelik öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak, literatür incelemesi sonucu araştırmacılar tarafından geliştirilen veri formu kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%89,8) kadın ve yine büyük çoğunluğunun (%87,5) Sağlık 

Meslek Lisesi dışında başka bir liseden mezun olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %59,1’i mezuniyetinden sonra 

Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmak istediğini ve %55,1’i Yoğun Bakım Ünitesinde hemşirenin karşılaşacağı en önemli 

sorun olarak hemşire yetersizliğini gördüğünü ifade etmiştir. “Sizce Yoğun Bakım Ünitelerinde en sık ihmal edilen 

etik ilke nedir?” sorusuna ise öğrencilerin %50,9’unun Özerklik-Bireye saygı, %34,7’sinin Mahremiyet-Sır saklama, 

%11,6’sının Zarar vermeme-Yararlılık, %2,8’inin Adalet-Eşitlik ilkesi olarak yanıt verdiği saptanmıştır. 

Yaşamı tehdit altında bulunan hastanın en uygun bakımı almasından sorumlu Yoğun Bakım Hemşiresinin özellikli, 

nitelikli ve iyi eğitimli olması kaçınılmazdır. Öğrencilerinin Yoğun Bakım Ünitelerine ilişkin görüşleri ve 

deneyimlerinin belirlenmesi onların daha lisans düzeyinde bu donanımı kazanmasına yardımcı olacaktır. 
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Bu çalışmada karaciğer kist hidatik hastalığı olan olguların cerrahi yöntemle tedavisine karar verilmiş olup, olgunun 

birincisine açık cerrahi girişim ikincisine ise laparoskopik cerrahi girişim uygulanmıştır. Çalışmadaki amacımız iki 

olgu arasındaki ameliyat sonrası dönemde yaşanılan sorunları karşılaştırmak ve uygulanan hemşirelik bakımındaki 

farklılıkları değerlendirmektir. 

olgu 1: 43 yaşında kadın hasta karın ağrısı şikayeti ile hastanemize başvuruyor. İleri tetkik ve tedavi amaçlı 

servisimize yatışı yapılıyor. Hastanın rutin alınan kan tahlillerinde (hemogram ve biyokimya değerlerinde) problem 

yoktur. Hastanın kronik hastalık öyküsü olmayıp geçmişte operasyon öyküsü mevcut değildir.Hastaya açık cerrahi 

girişim uygulanması nedeniyle ameliyat sonrası ağrı probleminin olması nedeniyle erken mobilizasyon 

uygulanamamıştır. Hasta post-op 6. saatte mobilize edilmeye çalışılmış ancak şiddetli ağrısının olması nedeniyle aktif 

bir şekilde mobilize olamamıştır. Hastaya hekim istemindeki analjezikler belirtilen doz ve saatlerde uygulanarak 

hastanın ağrı problemi çözülmeye çalışılarak hasta rahatlatılmıştır. Post-op 1. günde hastanın ağrısı daha az şiddetli 

olup sık mobilizasyonu sağlanmıştır. Hasta ve yakınlarına mobilizasyonun önemi anlatılarak hastayı mobilize olmaya 

teşvik etmeleri sağlanmıştır. Hasta ve yakınlarına postural drenaj SFT ve triflow kullanımı ve önemi anlatılarak 

hastanın triflowu düzenli olarak çalışması sağlanmıştır. olgu 2: 25 yaşında erkek hasta hasta karın ağrısı şikayeti ile 

hastanemize başvuruyor. İleri tetkik ve tedavi amaçlı servisimize yatışı yapılıyor. Hastanın rutin alınan kan 

tahlillerinde (hemogram ve biyokimya değerlerinde) problem yoktur. Hastanın kronik hastalık öyküsü olmayıp 

geçmişte operasyon öyküsü mevcut değildir.Ameliyattan çıkan hasta post-op 6. saatte sulu gıdalarla oral alımı açılarak 

mobilizasyonu sağlandı. Hasta ve yakınlarına erken mobilizasyonun önemi açıklanarak hasta sık aralıklarla 

mobilizasyon için desteklendi. Hastanın dren takibi yapıldı. Dreninden az miktarda seröz geleni olan hastanın genel 

durumu ve vital bulguları stabildir. Post-op 1. günde bağırsak sesleri normo-aktif olup gaz- gaita deşarjı olan hastaya 

sulu yumuşak gıda başlanarak hasta dreniyle taburcu edildi ve 5 gün sonra kontrole çağırıldı. Post-op 5. günde 

dreninden safra kaçağı olmaması üzerine dren çekilerek hasta evine gönderildi. 

Kist hidatik hastalığı halen bölgemiz ve ülkemiz için yaygın bir sağlık sorunu olarak önemini korumaktadır. Açık ve 

laparoskopik cerrahi girişim uygulanan hastaların ameliyat sonrası yaşadıkları sorunlar ve komplikasyonlar farklı 

olmaktadır. Ameliyat sonrası dönemi en az komplikasyonla ya da komplikasyonsuz geçirme de etkin ve nitelikli 

hemşirelik bakımının önemi oldukça büyüktür. Ameliyat sonrası hastaların dren takibi ve drenden gelen mayinin 

içeriğini tanımlayabilmek çok önemlidir. Hastanın mobilizasyon, postural drenaj ve triflow kullanımını etkin ve aktif 

olarak yapabilmesi hemşirelik bakımının etkinliği ile ilişkilidir. 
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Bu olgu sunumu etkin ve nitelikli hemşirelik bakımının bütüncül ilkeler kapsamında planlanıp uygulanması amacıyla 

yapıldı. 

olgu sunumu 

38 yaşında erkek hasta, karın ağrısı ve ele gelen şişlik şikayeti ile hastanemiz acil polikliniğine başvuruyor. Hastanın 

yaklaşık bir aydır ara sıra olan, bir iki gün süren sonra azalan özellikle karının sağ alt tarafında olan ağrı şikayeti 

mevcut. Bu dönemde ishal ve kabızlık şikayetlerinin de olduğunu ifade ediyor. Pasajı açık. Ek şikayeti yok. Bilinen 

hastalık öyküsü, ilaç kullanımı, geçirilmiş ameliyat öyküsü yok. Fizik muayenede; Karın sağ alt kadranda palpasyonla 

ele gelen sert kitle, defans (-), rebound(-), hassasiyet(+) olup, rektal tuşede özellik yoktur. Beden sıcaklığı normal. 

Laboratuar tetkiklerinde patoloji saptanmdı. Görüntülemesinde; Batın ultrasonu, Sağ alt kadranda 52x51 mm ekojen 

ve anekoik yapılar içeren görünüm( plastrone apandisit?) Hastaya oral-iv kontrastlı batın BT planlandı. Batın 

tomografisinde, Sol böbrek orta üst bölüm lateralde milimetrik basit kortikal kist mevcut. Batın sağ alt kadranda 

ileoçekal bileşke seviyesinde çekum ve distal ileum uzanımı seçilen patolojik duvar kalınlaşmaları mevcuttur. Komşu 

yağlı planlarda hafif kirlenme ve milimetrik lenf nodları dikkati çekmiştir. Appendix vermiformis net olarak 

seçilmemiş olup, görünüm appendix inflamasyonundan ziyade malign proçes ya da terminal ileit düşündürmektedir. 

Komşuluğunda lokülasyon gösteren sıvı ya da perforasyon lehinde kontrast akstravazasyonu saptanmadı.Transvers 

kolon seviyesine kadar distale kontrast pasajı izlenmiştir. Bu seviyenin distalinde kolon ya da parakolik mesafelerde 

belirgin ek patoloji izlenmedi(Çekum tm?, terminal ileit?) Hastanın mevcut klinikle Genel Cerrahi servisine yatışı 

yapıldı. Hastanın tümör markerlerı; CEA: 94(0-4), Alfa-fetoprotein normal, -CE19-9: normal. Hastaya kolonoskopi 

planlandı. Kolonoskopi Raporu; Çekuma kadar ilerlendi. Anal vergeden itibaren 4-5 cm den başlayan 4-5 mmlik 

polipler yaklaşık 18 cm e gelindiğinde sayıca 15 adet idi. 18. cm de izlenmeye başlayan mukozası dejenere 3-4 adet 6-

8 mm lik poliplerin 3 adedi polipektomi şeklinde alındı. Çekuma ulaşana kadar dağınık yerleşimli yer yer boyutu 1-2 

cme ulaşan ve kısmen dejenere görünümlü, kısmen mukozası normal görünümlü ve sayıca ortalama 100 adet kadar 

polipler izle ndi. Çekum tabanındaki ülserovejetan lümeni sirküler tutan tümöral lezyon ve etrafında polipler izlendi. 

Biopsiler alındı. ((Çekum CA?, Attenuaed Familial Polipozis?) . Hastaya mevcut klinikle operasyon planlandı. 

Kolorektal kanser, görülme sıklığı bakımından tüm kanserler arasında meme, prostat ve akciğer kanserlerinden son 

4.sırada yer almakta ve erkek ve kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık %10-15 ini oluşturmaktadır. Dünyada her yıl 

yaklaşık 1 milyon yeni vaka teşhis edilmekte ve kolorektal kansere bağlı 500.000 ölüm bildirilmektedir. Dünya sağlık 

örgütü kayıtlarına göre her yıl teşhis konulan yeni vaka sayısı 800.000 civarındadır. 2003 yılında Amerika Birleşik 

Devletleri’nde (ABD) 147.500 yeni kolorektal kanser vakası tesbit edilmiş (105.500 kolon, 42.000 rektal kanser) ve 

kolorektal kanser nedeniyle 57.000 ölüm bildirilmiştir. Bu sayı tüm kanser ölümlerininin %10 nundan sorumludur. 

Başka bir yönden bakıldığında ABD de yaşayan insanların yaklaşık %5 i hayatları boyunca kolorektal kansere 

yakalanma riski taşımaktadır. Erkek/kadın oranı 1.3 dür. Bazı yayınlarda her iki cins arasında eşit dağılım olduğu 

bildirilmektedir. Cerrahi girişim sonrası komplikasyonların önlenmesi, mortalite ve morbidite oranlarının azalması, 

cerrahi tedavinin başarısı, cerrahi teknik, bilgi, beceri kadar ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası bakımın 

kusursuz olmasıyla doğrudan ilişkilidir. 
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Bu olguda karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetleriyle Pankreas CA. tanısı alan ve Pankreatikoduodenektomi (Whipple 

ameliyatı) uygulanan 49 yaşındaki erkek hastaya bütüncül hemşirelik ilkeleri kapsamında planlanıp uygulanan 

hemşirelik bakımının sunulması amaçlandı. 

olgu sunumu 

49 yaşında erkek hasta karın ağrısı ve kilo kaybı şikayetleriyle acil servise başvurdu. Hastanın rutin kan tahlilleri ve 

görüntülemeleri yapıldı. Kan tahlillerindeki karaciğer fonksiyon testlerindeki anormal yükseklik ve görüntülemeleri 

sonucu Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Polikliniği konsultasyonu istenerek hasta ileri tetkik ve tedavi amacıyla HPB 

Cerrahi servisine yatırıldı. Servise yatışı yapılan hastadan rutin kan tahlilleri tekrarlandı. Hastanın alınan 

biyokimyasında karaciğer fonksiyon testleri ve bilirübin değerlerinde artış, tümör markerlarinda artış gözlendi. Hepatit 

markerları negatiftir. Yapılan tüm batın ultrasonu, MRCP, tüm batın tomografisi ve ERCP işlemleri sonucu hastaya 

Pankreas CA tanısı konularak opere edilmek üzere hastanın ameliyat öncesi hazırlıkları başlatıldı. 18/12/2014 

tarihinde ameliyatı planlanan hastaya Whipple operasyonu (splenektomi, total pankreatektomi ve duodenektomi) 

uygulandı. Whipple operasyonu (splenektomi, total pankreatektomi ve duodenektomi) uygulanan hastanın post-op 10. 

Günde taburculuğu planlanmıştır. Hastanın ameliyat sonrası dönemde yara yerinde enfeksiyon, atalektazi vb. hiçbir 

komplikasyon yaşanmamış olup bütün vital bulguları stabildir. Hastanın ameliyat sonrası dönemde rutin kan tahlilleri, 

kontrol grafi ve görüntülemeleri yapılmış olup sıvı elektrolit dengesini sağlayabilmek için gerekli durumlarda 

elektrolit replasmanları yapılmış, taze donumuş plazma ve erirosit süspansiyonu desteği sağlanmıştır. Hastayla ilgili 

yaşanan tek problem kan şekeri regülasyonunun sağlanmasında yaşanılan zorluk ve hastanın bu duruma alışmasında 

yaşadığı zorluk ve buna bağlı gelişen anksiyete sorunu olmuştur. Hastaya ameliyat sonrası dönemde etkin ve nitelikli 

hemşirelik bakımı bütüncül yaklaşımla uygulanmıştır. Hasta kan şekeri düzeyindeki artış ve diyabetik ketoasidoz 

belirti ve bulguları yönünden takip edilip bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı uygulanmıştır. Hastanın post-op 10 

günde taburculuğuna karar verilmesi üzerine diyabet eğitim hemşiresi ve diyetisyenle iş birliği içerisinde uygun diyet 

ve insülin tedavisiyle taburculuğu planlanmıştır. Hasta ve ailesine taburculuk esnasında evde uyulması gereken diyeti 

kan şekeri takibi ve insülin uygulaması kontrol randevusu, kullanması gereken ilaçların uygun doz ve alınış biçimi, 

hangi durumlarda hastaneye başvurması gerektiği, acil durumlarda ulaşabileceği telefon numarası vb. gerekli bütün 

hemşirelik eğitimleri verilip taburculuğu sağlandı. Taburcu olduktan sonra kontrollerine düzenli olarak gelen hastayla 

yapılan görüşmelerde kan şekerinin normal düzeylerde seyrettiği ve ameliyatta alınan patoloji sonucuna göre onkoloji 

kliniğinde radyoterapi almaya başladığı öğrenildi. Hastanın genel durumunun iyi olduğu ve post-op dönemde yaşadığı 

anksiyete düzeyinin azaldığı, kan şekeri düzeyindeki değişimlerle ilgili sorunlara kendisinin ve bedenini uyum 

sağladığı, düzenli kan şekeri takibi ve insülin tedavisi uygulamasını kendi başına aktif olarak yapabildiği ve 

taburculuğundan sonra evde herhangi bir problem yaşamadığı öğrenildi. 

PD yüksek morbidite ve mortalite oranlarına rağmen periampuller kanserlerin tek etkili tedavisi olmaya devam 

etmektedir. Cerrahi mortalite oranlarında düşüş PD deneyiminin artmasıyla ilişkili olabilir. PD yapılamayan olgularda 

mevcut belirtilere yönelik palyatif tedaviler yapılabilir. PD operasyonu yapılan hastalarda hemşirelik bakımı hastanın 

kliniğe başvurmasından başlayıp taburculuğundan evde bakımını da kapsayan uzun bir süreci kapsar. Ameliyat öncesi 

dönemde hasta ve ailesinin bilgilendirilmesi ve hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması ameliyat sonrası 

komplikasyonların oluşmasını engeller ya da en aza indirger. Bu süreçte hataya etkin ve nitelikli hemşirelik bakımı 

bütüncül yaklaşımla uygulanması son derece önemlidir. 
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Bu olgu sunumu, Kolon CA tanısıyla kolostomi açılan ve komplikasyon olarak pnömoni gelişen hastanın 

değerlendirilmesi amacıyla planlandı. 

olgu sunumu 

4 yaşındaki erkek hasta şiddetli karın ağrısı, kabızlık ve gaitadan kan gelmesi şikayetleriyle genel cerrahi polikliniğine 

başvurur. Hastaya gerekli kan tetkikleri ve görüntülemeler yapılmış ve Kolon Ca ön tanısıyla kolonoskopi planlandı. 

Kolonoskopi sonucu kesin tanı konulan hasta ameliyat edilmek üzere servise yatırıldı. Ameliyatta kolostomi açılan 

hasta ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hasta 1 hafta entübe olarak takip edildi. Extübasyonu tolere eden hasta 

ameliyat sonrası 9. Günde genel cerrahi kliniğine transver edildi. Yoğun bakımda entübe olan ve mobilizasyonu 

sağlanamayan hasta serviste de etkin mobilizasyonu sağlanamamış, triflow çalışması için desteklenmiş fakat başarılı 

olunamamıştır. Ameliyat sonrası 10. Günde hasta da pnömoni gelişmiş ve uygun antibiyoterapi başlanmıştır. 

Durumun ciddiyeti konusunda hasta ve ailesi bilgilendirilmiş mobilizasyon, triflow çalışımı, postural drenajın önemi 

konusunda eğitim verilmiştir. Hastaya hemşireler tarafından uygun bakım verilerek ailenin de bakıma katılması 

sağlanarak hasta ameliyat sonrası 17. Günde taburcu edildi. 

Pulmoner komplikasyonlar cerrahi girişimler sonrasında en sık görülen komplikasyonlardır. . Bu durumun temel 

nedeni, anestezinin neden olduğu solunum kasları disfonksiyonu ve göğüs duvarı mekanikleri bozulmasının 

sonucunda akciğer hacimlerinde oluşan değişimdir. Bu komplikasyonlar, ameliyat sonrası dönemde morbidite ve 

mortalitenin en önemli nedenleridir. Hastanın yaşı, ek hastalıkların bulunması ve hasta ve ailesinin bilinçsiz olması 

komplikasyonların gelişmesinin diğer nedenlerindendir. Cerrahi süreç, hastanın ameliyat olmak üzere hastaneye 

kabulünden taburculuğunu ve evde bakımını içeren uzun bir dönemi kapsar. Bu süreçte cerrahi yöntemlerle 

gerçekleştirilecek tedavinin başarısı, cerrahi teknik, bilgi, beceri kadar ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası 

etkin ve nitelikli hemşirelik bakımın bütüncül ilkeler kapsamında planlanıp uygulanması, hasta ve ailesinin 

bilgilendirilmesi ve bakıma katılımları ile desteklenmeleri ile doğrudan ilişkilidir. 
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Bu çalışma akut pankreatitte etiyoloji, tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımının önemini vurgulamak amacıyla 

yapıldı. 

bu çalışma da veriler literatür incelemesi yapılarak elde edildi. 

k defa 1579 yılında Fransız cerrah Ambrose Pare tarafından akut ve kronik pankreatitin tarifi yapılmış olup, en son 

tarifi 1984 yılında Marseille’de gerçekleştirilen, uluslararası pankreatit klasifikasyon sempozyumunda yapılmıştır. 

Buna göre AP; klinik, morfolojik ve fonksiyonel değişikliklerle seyreden pankreas inflamasyonu şeklinde 

tariflenmiştir. AP’nin etyolojisinde batı toplumları ile ülkemizde farklılıklar görülmektedir. Batı topluklarında biler 

nedenler ve alkol hemen hemen eşit oranda etyolojiden sorumlu iken ülkemizde bilier nedenler daha ön plana 

çıkmaktadır. AP’nin diğer nedenleri arasında hiperlipidemi, hiperkalsemi gibi metabolik nedenler, cerrahi girişimler, 

travma, ERCP, Hepatit B, CMV, mikoplazma gibi enfeksiyöz nedenler, bazı ilaçlar ve zehirli birtakım yılan veya 

akrep toxinleri sayılmaktadır. Sağlık öyküsünde karın ağrısı ve rahatsızlığının varlığı ve özellikleri üzerinde durulur. 

Ağrının varlığı, yeri, beslenme ve alkol alımıyla ilgisi ve ağrı giderme önlemlerinin etkisi değerlendirilir. Hastanın 

beslenme ve sıvı durumu, safra kesesi atakları ve alkol kullanımını değerlendirmek de önemlidir. Bulantı, kusma, ishal 

ve yağlı dışkıyı içeren mide-bağırsak sorunları öyküsü araştırılır. Karın bölgesi ağrı, hassasiyet, defans ve bağırsak 

sesleri açısından değerlendirilir ve batının yumuşaklığı ve sertliği not edilir. Solunum sayısı, özelliği ve solunum 

seslerini değerlendirmek de önemlidir. Bulguların ciddiyetinden ve hastalığın şiddetinden endişe duyan hasta ve 

ailesinin duygusal ve psikolojik durumu ve başa çıkma yöntemlerinin değerlendirilmesi de hemşirelik bakımının en 

önemli unsurlarındandır. Akut pankreatitli hastanın değerlendirme verilerine dayanarak olabilecek hemşirelik tanıları; 

İnflamasyon, ödem, pankreas distansiyonu ve peritoneal irritasyona bağlı akut ağrı. Şiddetli ağrı, pulmoner 

infiltrasyon, plevral efüzyon ve atalektaziye bağlı yetersiz etkisiz solunum. Gıda alımında azalma ve metabolizmadaki 

artışa bağlı vücut gereksiniminden az/yetersiz beslenme. İlişkili Sorunlar/Olası Komplikasyonlar Değerlendirme 

verilerine göre ortaya çıkabilecek komplikasyonlar; Sıvı ve elektrolit dengesizliği, Pankreas nekrozu, Şok ve çoklu 

organ yetersizliğidir. Hastalar için başlıca hedefler ağrı ve rahatsızlığı azaltma, normal solunum fonksiyonunu, yeterli 

beslenmeyi ve cilt bakımını sağlama ve komplikasyonların olmamasıdır. 

Sonuç olarak akut pankreatit şiddetli ve hafif olarak iki ayrı klinik seyir göstermektedir. Akut pankreatit etyolojisinde 

en sık bilier nedenler ve alkol yer almaktadır. Tedavi hastalığın şiddeti ve etyolojik faktörlere göre değişiklik 

göstmektedir. Bilier pankreatitli hastalarda erken dönemde rekürrensin yüksek olduğu bilinmektedir. Yaşlı veya 

komorbid hastalığı olanlarda ERCP ile sfinkterotomi ve diğer hastalarda aynı yatışta uygulanan kolesistektomi 

rekürrensi önlemede güvenli ve etkili yöntemlerdir. Akut pankreatitin tedavisinde hastaya verilen hemşirelik bakımı 

son derece önemlidir. Hastanın yaşam bulgularının düzenli aralıklarla takip edilip ve kaydının tutulması, aldığı ve 

çıkardığı sıvı takibinin düzenli olarak yapılması, ağrı şiddetinin değerlendirilmesi, normal solunumun sürdürülmesi 

bütüncül hemşirelik ilkeleri kapsamında etkin ve nitelikli bakım ile mümkün olup hasta da oluşabilecek 

komplikasyonların önlenmesinde son derece önemlidir. 
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Yoğun bakım ünitesine kabul, hem hastalar hem de aileler için stresli bir süreçtir. Birçok çalışmada hasta/ailelerinin 

bu süreçte anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlar yaşadığı bildirilmiştir. Hasta bireyin aile üyeleri ve 

arkadaşları ile birlikte olamaması, yalnızlık duygularının gelişmesine neden olabilmektedir Böyle bir durumda hasta 

ve ailesine destek olmak hastanın tedavisi ve yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesi kadar önemli bir konudur. 

Hasta ve aile merkezli bakımın, tedavi ve bakımın kalitesini artırmakla birlikte memnuniyeti de olumlu yönde 

etkilediği bilinmektedir. Bu bağlamda destek şekli olarak kabul edilen ziyareti sağlamak hasta ve aileleri için oldukça 

önemlidir. Fumis ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, yoğun bakım ünitesindeki hastalarını ziyaret eden aile 

üyelerinin anksiyete ve depresyon düzeylerinin daha düşük, memnuniyetlerinin ise daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Başka bir çalışmada yoğun bakım ünitesi hastalarından ziyaretçisi olanların olmayanlara göre yoğun bakım 

deneyimlerinin daha iyi olduğu saptanmıştır. Aynı çalışmada yoğun bakım deneyimlerin ölçeğinin bakım 

memnuniyetine ilişkin alanından ziyaretçisi olan hastaların daha yüksek puan aldığı gösterilmiştir. Simpson’un 

çalışmasında ise, hastaların ağrı, uyuyamama gibi şikayetlerinin ziyaretler esnasında olmadığı belirlenmiştir. Hastayı 

desteklemek için aileye fırsat sunan ziyaretlerin, aile ile sağlık ekibi arasındaki iletişimi ve bakım memnuniyetini 

geliştirdiği belirtilmektedir. Bunun yanı sıra hemşirelerin yoğun bakım hasta ziyaretlerinin etkisine ilişkin görüşlerinin 

olumlu olduğu, ayrıca bu görüşleriyle davranışları arasında da ilişki bulunduğu saptanmıştır. Yoğun bakım hasta 

ziyaretlerinin gerek hasta gerek aile bireyleri için yararlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hemşireler ziyaretleri 

düzenleyerek hasta ve yakınlarını bu stresli süreçte desteklemede önemli bir rol oynayacaklardır. 

Yoğun bakım hasta ziyaretlerinin gerek hasta gerek aile bireyleri için yararlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 

hemşireler ziyaretleri düzenleyerek hasta ve yakınlarını bu stresli süreçte desteklemede önemli bir rol oynayacaklardır. 
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İlaç tedavisinin hastaya güvenli, etkili, uygun ve verimli bir şekilde ulaşmasının sağlanması, ilaç kullanım 

sistemindeki sürecin hatasız işlemesi ile mümkündür. Bu çalışmada hemşirelerin akılcı ilaç kullanımı ve uygulaması 

konusunda bilgi ve tutum değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çalışan hemşirelere akılcı ilaç hakkındaki 

bilgi düzeylerini ve uygulamalarını belirlemek amacıyla anket uygulanmış, 222 adet anket elde edilmiştir. Kategorik 

değişkenler arasındaki ilişkiler ki kare testi ile sıralı değişkenler arasındaki ilişkiler ise Spearman rank korelasyon 

katsayısı ile test edilmiştir. Tanımlayıcı istatistik olarak sayı ve % değerleri verilmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre hemşirelerin ilaçlar hakkında bilgi düzeyi etken madde (%97.3) ve doz hakkında 

(%91.9) iyi derecede çıkarken, ilaç etkileşimi (%49.5) ve özel durumlarda uygulama (%59.9) iyi derecede 

belirlenmiştir. Mesleki tecrübe ile etken madde bilgi düzeyi arasında pozitif yönde zayıf bir anlamlı korelasyon 

gözlenmiştir. (r=0.272, p=0.001 ). En sık karşılaşılan uygulama hatası, etkileşimi olan ilaçların birlikte uygulanması 

((%59) olarak belirlenmiştir. 

Hemşirelere ilaçlar ve akılcı ilaç kullanımı  

ile ilgili verilecek hizmet içi eğitimlerle farkındalık artırılmalıdır. 
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P-54 / YOĞUN BAKIMDA DİYABETİK KETOASİDOZ 

'OLGU SUNUMU' 
 

Nermin OLGUN, Ezgi ERALP 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

Diabetes Mellitus (Diyabet) insülin eksikliği veya etkisizliği sonucu gelişen, akut ve kronik komplikasyonların eşlik 

etmesiyle yaşam boyu süren bir hastalıktır. Diyabetik ketoasidoz, diyabetin ciddi bir komplikasyonu olup yaşamı 

tehdit eden, ağır insülin eksikliğine bağlı olarak enfeksiyonlar, stres, travma, cerrahi girişim gibi nedenlerle gelişebilen 

bir durumdur.  Diyabetin en önemli ve mortal bir komplikasyonu olan diyabetik ketoasidozun tedavisi, diyabet 

tedavisinin yanında altta yatan nedenin de bulunup tedavi edilmesi ile tamamlanmış olur. Bu sunumda  ileri yaşta 

başlayan ve kaşeksinin eşlik ettiği diyabetik bir hastada gelişen diyabetik ketoasidoz tablosu tartışılmıştır. 


