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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Günübirlik cerrahi (Ambulatory, Outpatient, Dış yaka) özellikle hastaların 

ameliyat olacakları gün içinde hastaneye kabul ve taburcu edildikleri organizasyon 

programı belirtmektedir. Bu programda hastalar preoperatif bölümü ve postoperatif 

birkaç saat sonraki dönemi evde geçirmektedir. (13,18,46,70). 

Geçtiğimiz son 20 yılda cerrahi bakım, hastane servislerinden günübirlik 

cerrahi servislerine doğru hızla yer değiştirmektedir. Bu hareket sadece sağlık 

bakımındaki ekonomik kısıtlamalardan dolayı değil, cerrahi ve anestezi 

tekniklerindeki teknolojik gelişmelere de bağlı olarak meydana gelmektedir. 

(11,13,17) 
e 

Günübirlik cerrahi sürekli olarak artan bir popülarite ile gelişmektedir. A.B.D. 

1970'lerde gündeme gelen günübirlik cerrahi, 1980'lerde tüm cerrahi işlemlerinin 

%16'sının oluşturmaktayken günümüzde bu oran %70'lere yükselmiştir. 

(5,11,13, 50, 70). 

Önceleri üç dört gün alan bir cerrahi işlem günümüzde 4 - 5 saat gibi kısa 

bir sürece indirilmiştir. Günübirlik Cerrahide zamanın kısa olması preoperatif 

hazırlık, postoperatif bakım ve düzenlemelerle ilgili, iyi hazırlanmış, protokollere 

gereksinimi arttırmaktadır. Bu hemşirelerin uygulamalarında değişiklik ve yeni 

kaynaklar aralamalarına neden olmaktadır (13,19,44,71,74,81). 

Günübirlik cerrahide hastalarının ihtiyaçları hastaneye yatan hastalardan 

farklıdır. Bu nedenle hem hastaların, hem de hemşirelerin beklentileri ve rolleri 

değişmiştir. Günübirlik cerrahi hastası preoperatif hazırlık ve postoperatif bakımın 

önemli bir bölümünü bireysel olarak üzerine alacağı için, burada eğitimin gerekliliği 

daha da artmaktadır (13,15,17,24,74). 



Sağlık alanındaki pek çok bölüm gibi günübirlik cerrahide de kaliteli bakım 

temel hedeflerden biridir. Günübirlik cerrahi tedavisi, ucuz bir seçenek olarak 

görülmemeli, bu hastaların hemşirelik bakımı da, hastanede yatan hasta bakımı 

gibi yüksek standartta olmalıdır. (79) 

Hemşireler cerrahi bakımının etkinliği ve güvenliğini sağlamada yönetimsel 

değişiklikleri etkilemede mükemmel pozisyondad ı rlar. Bu nedenle hemşireler 

günübirlik cerrahi için kalite güvenliği programlarını hazırlamada ve sürdürmede 

anahtar rollerdedir (11,13>15>66). 

Günübirlik cerrahi için kalite güvenliği programı preperatif, intraoperatif ve 

taburculuk ile ilgili durumları incelemede hemşirelere yardımcı olur. Bu incelemeler 

Sağlık Bakım Organizasyonlarının Akreditasyon komitesinin standartları çerçevesi 

içinde geliştirilmelidir (10,35>58>68,69). 

Tıbbi dökümantasyonun içeriği ve tamlığı kalite intikatörlerinden biridir. 

Bakım kalitesi veya kaliteli bakım verilen bakımın herkes tarafından yazılı olan 

normlara göre yapılmasıdır. Bireysel bakım farklılıklarını içermeyip belirli 

standartlar içinde olmalıdır (63,65). 

Günübirlik cerrahi hemşireleri sürekli olarak profesyonel yenilikler 

içerisindedirler. Örn; hastalar hakkında gereken bilginin toplanması ve yazılması 

çok kısa süre içerisinde olmaktadır. Bu nedenle hemşirelerin özellikle, günübirlik 

cerrahi hastaları için hazırlanmış formlara ihtiyaçları vardır. Bu formlar hemşirelere 

bakımın planlanması, hastaların değerlendirilmesi ve kayıt için yardımcı olmalıdır. 

r.~ 
a 

c



1.1 ARAŞTIRMANIN AMACI 

. Tıbbi kayıtların tutulmasında primer amaç, hastaya bakım veren sağlık 

personelleri arasında iletişim sağlamaktır. Bu iletişimin temeli yazılı hasta 

kayıtlarının kullanılmasıdır (3,13,22,35„63,65,74,77,82). 

Bu bilgiler bakımı planlama, bakım standartları ile karsılaştırma, kalite 

geliştirme, risk yönetimi, araştırma ve eğitim gibi pek çok amaçla kullanılmaktadır. 

(13,21,23,63,74) 

~ 

Okunaklı, tam ve yanlışsız kayıtlar kanuni yönden bir sorumluluktur. 

Okunabilir olması ortaya çıkabilecek herhangi bir yasal olayda, savunma için çok 

önemli değere sahiptir. Saat, tarih ve imza yapılanları tamamlamaktadır 

(3,13,22,32,36,82). Yapılacak kısaltmaların hastaneye uygun herkesin kullandığı 

ve anladığı durumlar olması önemlidir. Yapılan hatalar karalanmamalı, geçersiz 

olduğunu belirtmek için sadece üzeri çizilmelidir. Eğer unutulan bir bilgi varsa bu 

araya sıkıştırılmalı, bunun içinde ayrıca bir not yazılarak ne zaman ve ne olduğu 

belirtilmelidir. Pekçok ülkede kayıtlar üzerinde yapılan değişiklikler ve oynamalar 

ağır suç olarak kabul edilmektedir (3,13,36,82,63). 

Hastanemizde günübirlik cerrahi olan hastaların bakımında kullanılabilecek 

bir form bulunmamaktadır. Bu hastalar ile ilgili bilgiler küçük müsvette kağıtlara 

yazılıyor ve bu kayıtlar saklanmıyordu. Günübirlik cerrahi olan hastaların 

izlenmesinde de gerekli bilgiler kayıt edilmelidir. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde günübirlik cerrahi olan hastalar 

için hemşirelik bakım kalitesini arttırmak, tüm hastalara daha iyi ve eşit hemşirelik 

bakımı sağlamak, bu hastaların bakımını sağlayan hemşirelerin verdikleri bakımı, 

hastaların preoperatif, postoperatif taburculuk dönemlerindeki durumunu 

kaydedebilecekleri ve yasal güvence için günübirlik cerrahi hemşire bakım formu 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. 



Çalışmanın amaçları: 

- Günübirlik cerrahi hastalarının bakımı için hemşire bakım formu 

geliştirilmesi, 

- Geliştirilen bu formun kalite güvenliğinin izlenmesi, 

- Günübirlik cerrahi hastalarına bakım veren hemşirelere bu konuda eğitim 

verilmesi, 

- Günübirlik cerrahi hastaları için pre ve postoperatif eğitim broşürlerinin 

hazırlanması, 

- Günübirlik cerrahi olan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri 

ve evde karşılaştıkları fiziksel problemlerin belirlenmesidir. 

1.2 GENEL BİLGİLER 

1.2.1. GÜNÜBİRLİK CERRAHİ İLE İLGİLİ KURAMSAL BİLGİLER 

1.2.1.1.Günübirlik Cerrahinin Tarihçesi 

Hasta bireye evdeki aile üyelerinin bakması yüzyıllar boyunca uygulanan bir 

yöntemdir (9). Günübirlik cerrahi kavramı, hastanelerin iyileşme yerleri olarak 

görülmesinden öncelere dayanmaktadır. Eski devirlerde insanlar cerrahi 

işlemlerden sonra ya kendi sığınağına döner ya da yolculuğuna devam ederlerdi 

(71)• 

Beş Eski büyük medeniyetin kayıtlarında günübirlik cerrahinin yapıldığını 

belirten izlere rastlanmıştır. 

M.Ö. 3000 yıllarında Mısır'lılara ait papirüslerde Mısır'lıların litatomi, hadım 

etme, ampütasyon, göz ameliyatları ve yara temizlemeye ait bilgilerine 

rastlanılmıştır. 
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M.Ö. 1900 yıllarında Babil'liler, Sümer'lerden aldıkları tıbbi ve cerrahi bilgileri 

Hammurabi'nin kanunları ile yüksek standartlı sistematik kurallar haline 

getirmişlerdir. 

M.Ö. 800 yıllarında Hintlilerin, özellikle ceza olarak burun kesilmesinden 

dolayı plastik cerrahide çok başarılı oldukları bilinmektedir. 

Homeros'un İlyadasında, Yunan savaşlarında oluşan ağır yaralar ve 

yaraların prognozu ile ilgili bilgiler vardır. Yunan hekim Askelepiyos tıbbi ve cerrahi 

pek çok teknik geliştirmiştir. Onun tekniklerini M.Ö. 460 - 357 yılları arasında 

Hipokrat güncelleştirmiştir. Bu dönemde eklem kaynamaları, kırıklar, yara 

iyileşmesi, hemaroid ve rektal fissür ameliyatları hakkında bilgiler vardır. 

Romalılar, Yunanlılardan aldıkları tıbbi ve cerrahi bilgileri kendilerine göre 

uyarlamışlar ve hastane sistemini geliştirmişlerdir. Tıbbi ve cerrahi hastalıkları 

ayırmışlardır. Hastanelerin oluşması ve modernleşmesi ile pek çok hasta bu süreyi 

hastanede geçirmeye başlamıştır (9,13,19,39,71,74). 

1899 - 1908 yılları arasında İskoçya Glaskow Royal Çocuk Hastanesi'nde 

8.988 çocuk üzerinde günübirlik cerrahi büyük bir başarı ile uygulanmıştır. Burada 

yapılan işlemler, ortopedik problemler, yarık damak, yarık dudak, spina bifida, 

doğum ile ilgili deprese kafatası kırıklıkları, herniler , konjenital pilor stenozu 

ameliyatlarıdır. Ameliyat edilen çocukların hiçbirinde yeniden hastaneye kabul 

edilmelerini gerektirecek bir komplikasyon oluşmamıştır (13,71). 

1918'de Amerikada Iowa Sioux şehrinde Dr. Ralph D. Waters tarafından 

yapılan ilk genel anestezi ile günübirlik cerrahi kayıtlarına rastlanmıştır. Fakat bu 

yenilikler o dönemlerde kabul görmediği için diğer alanlarda uygulanmıştır (13,18). 

Amerika'da 1960'larda daha fazla sayıda hekim hastaneye yatırmaksızın 

ameliyat yapmaya başlamıştır. 1961'de Michigan The Butleerworth Hastanesi 
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günübirlik cerrahi programına göre kurulmuştur. 1963 - 1967 yıllarında 879 

günübirlik cerrahi işlemi yapılmıştır. Diğer hastanelerde buna benzer programlar 

geliştirmişlerdir (13,15,18,46,71). 

1970'de Phonix Arizona'da ilk bağımsız günübirlik cerrahi kliniği açılmıştır. 

1970'lerden bu yana Amerika'da yaklaşık 1500 adet bağımsız günübirlik cerrahi 

merkezi bulunmaktadır (13,19). 

Ülkemizde, günübirlik cerrahi ile ilgili kesin yazılı veriler bulunmamakta 

birlikte 1980'lerde sınırlı yapılan günübirlik cerrahi ameliyatlarında 1990'lardan 

sonra hissedilir derecede artış olduğu gözlenmektedir. 

İzmir'de ilk hastane merkezli günübirlik cerrahi ünitesi 1998 yılında Dokuz 

Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde açılmıştır. 

Ege Üniversitesi hastanesi'nde de bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. 

1.2.1.2.Günübirlik Cerrahinin Gelişimi 

İlk günübirlik cerrahi merkezi açıldığında bu başarının arkasında büyük 

spekülasyonların olduğu görülmektedir. Cerrahi işlem yapılan bir hastanın aynı gün 

eve gitmesinin istenmesi, problemlere neden olmuştur (19). Bu uygulamaya 

başlayıncaya kadar çok yol alındığı, günübirlik cerrahinin gelişmesinde, gelişmiş 

anestezi ve analjezi teknikleri, ameliyat sonrası erken mobilizasyon, teknolojik 

gelişmeler, asepsi ve antibiotiklerin gelişmesini etkili olduğu görülmektedir 

(13,19,50,71,74). 



Şekil 1. Günübirlik cerrahinin gelişmesinde önemi tıbbi faktörler (71) 

Erken 

Teknolojik 

ilerleme 

Ayağa kaldırma 

Asepsi 

Antibiyotikler 

Anestezi günübirlik cerrahinin hızla gelişmesinde birincil faktördür. 

1800'lerde Dr. Long ve Dr. Morton tarafından keşfedilen kimyasal anestezi, 

günümüzde kısa etkili anestezi ilaçlarının (profol, fertanly vb.) gelişimi ile daha 

güvenli hale gelmiştir (13,19,71). 

1899'da Dr. Emil Ries tarafından, ameliyat sonrası erken ayağa kaldırma 

önerilmiştir. Dr. Ries'in yaptığı çalışmalarda bu durumun yararlı olduğu 

istatistiklerle gösterilmektedir. O zamanlar ameliyattan sonraki saatlerde hastalara 

yürüme ve yeme önerileri radikal hareketler idi. Dr. Ries iyi dolaşımı sağlamak için 

normal yürümekten başka daha iyi bir yol olmadığına inanıyordu. Fakat onun bu 

önerileri 1940'lar ve 1950'lere kadar yaygın olarak kabul görmedi. Günümüzde 

ameliyat sonrası erken ayağa kaldırmanın flebit ve pnömoni gibi birçok 

komplikasyonu önlemedeki değeri artık tartışılmamaktadır (9,13,71,74). 

Semmelweis, Pasteur ve Lister tarafından formüle edilen asepsi kavramı, 

cerrahi işlemin temizliği ve infeksiyonlardan korunmada kritik bir konudur. 

Antibiotiklerin geliştirilmesi ve değişik antibiyotik kombinasyonlarının, kullanılması 

infeksiyonları önlemede ve hastaları erken eve göndermede asepsiye yardım 

sağlamaktadırlar (13,19,71). 

~ 
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. Tıbbi teknolojideki gelişmeler, günübirlik cerrahinin daha geniş alanlara 

yayılmasına neden olmuştur. Laparoskopik aletler, lazerler, fiber optikler, tıbbi 

aletlerin küçültülmesi, bilgisayarlar, sentetik malzemeler vb. gelişmeler sonucu, 

cerrahi travmanın azalması ile cerrahi işlemlerde hastanede kalış süresini 

azaltmıştır (9,13,44,71). 

Yukarıda sayılan etkenlerle beraber, özel sigorta şirketleri ve devlet sağlık 

kurumlarının, cerrahi girişimler için fiyat maliyet hesabının düşük olmasını istemesi, 

yani ekonomik nedenler günübirlik cerrahinin daha hızlı gelişmesine neden 

olmuştur (9,13,18,19,53,71,74). 

Günübirlik cerrahiye uygun hastalar önceleri rutin işlemler için, ameliyattan 

birkaç gün önce hastaneye yatar, gereken laboratuar ve diğer testler yapılır. 

Cerrah ve anestezi hekimi hastayı görür. Hemşire preoperatif eğitimi yapardı. 

Ameliyattan bir gece önce hastaya rahat uyuması için sedatif ve narkotik 

kombinasyonlu premedikasyon yapılır. Ertesi sabah hasta ameliyathaneye alınıp 

cerrahi işlem yapılırdı. Ameliyat sonrası dönemde, hasta derlenme dönemini yoğun 

bakımda geçirdikten sonra odasına alınır, eve gidinceye kadar birkaç gün 

hastanede kalırdı. Önceden 2- 3 günde yapılan cerrahi işlemler günümüzde 3 - 4 

saatle sınırlandırılmaktadır (13,19,44,71,74,81). 

1980'lerde günübirlik cerrahi oranı tüm cerrahi işlemlerin %16'sını (3 milyon) 

oluşturmakta iken 1990 da bu oran %51'e (11 milyon) yükselmiştir (Tablo 1) 

(5,7,24,58,80). 

3 

Ğ 



Tablo I. ABD'nde Günübirlik Cerrahi Ameliyatlarının Yıllara Göre Dağılımı 

Yıl Günübirlik cerrahiler (Milyon) Toplam Cerrahiler İçindeki (%)'si 

1980 3.0 % 16 

1983 4.9 % 22 

1984 5.8 % 26 

1985 7.3 % 33 

1986 8.7 % 38 

1987 9.7 % 44 

1988 10.6 % 48 

1990 11.0 % 51 

e 

Q 

~ 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi günübirlik olarak yapılan ameliyatlarda 

10 yıl içerisinde %35 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir. 

Aşağıdaki grafikte ABDde 1980 - 1990 yılları arasında yapılan cerrahi 

işlemlerde, hastaneye yatan ve yatmayan hastaların dağılımı görülmektedir (5). 

Grafik 1 ABD'de 1980 - 1990 yılları arasında yapılan cerrahi işlemlerde, 

hastaneye yatan ve yatmayan hastaların dağılımı 

Mllllon~ 
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a 

1985 yılında İngiltere (Royal Collage of Surgeons) Kraliyet Cerrahlar Birliği 

cerrahi hastaların %50'sinin postoperatif dönemde hastanede gecelemelerinin 

gereksiz olduğunu bildirmişlerdir (50). 

Amerikan Hastane birliğinin 1992 yılında yaptığı açıklamaya göre hastaneye 

kabul edilen yatışların %55- 75 arasında, cerrahi ile ilgili olduğu bildirilmiştir 

(13,53). 

2000 yılında hastanelerdeki yatak sayısının %25 oranında azaltılacağı ve 

hastaların %80'ninin tedavilerinin değişik kurumlarda, özel günübirlik cerrahi 

üniteleri, hastanedeki günübirlik cerrahi bölümleri veya doktor ofislerinde 

yapılacağı tahmin edilmektedir (5,13,19,50,53,58,70,80). Günübirlik cerrahi 

sayısındaki artma, hastanelerin bu işlemi sağlamada, kendilerini yeniden organize 

etme ve günübirlik cerrahi için ayrı ünitelerin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (19). 

1.2.1.3. Günübirlik Cerrahide Hemşirelik 

Günübirlik cerrahi işlemlerinin genişletilmesi, hemşirelik uygulamalarında da 

hasta ihtiyaçlarının değişmesine bağlı olarak farklılıklar oluşturmaktadır 

(5,13,50,53). 

Günübirlik cerrahi hastalarının ihtiyaçları hastaneye yatan hastalardan 

farklıdır ve bu açıdan bakılmalıdır. Çünkü günübirlik cerrahi hastalarının çoğu 

temelde sağlıklıdır ve hastanede çok az zaman geçirirler. Bu nedenle hastaların ve 

hemşirelerin beklentileri, rolleri değişmektedir. Hastalar ve hemşireler bu değişim 

ile yüzyüzedirler (13,74). 

Bu sistemde hastalara daha fazla bireysel bakım verilmektedir. Günübirlik 

cerrahide hastalara preoperatif hazırlık ve postoperatif bakımında daha fazla 

sorumluluk düşmektedir. Hemşireler hastaları taburcu ederken kendi bakımları ve 

sorumlulukları için hazırlamaları gerekmektedir. Bu nedenle günübirlik cerrahi 
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hastalarına bakım veren hemşireler, hastaların tam olarak hazırlanmasında 

üzerlerine önemli sorumluluklar almaktadırlar (13,66). 

Geniş bir alanda faaliyet gösteren günübirlik cerrahi hemşiresi, pediatriden 

geriatriye her yaş grubunda hastaya ameliyat öncesi ve sonrasını içeren bakımı 

etkili ve yeterli sunmalıdır (11,13,17,46,66). 

Günübirlik cerrahide, cerrahlar ve hastalar arasında iletişimi sağlamada 

hemşireler önemli bir role sahiptir. Başarılı bir günübirlik cerrahi programı 

hemşirelere, tanıtıma ve sağlanan bakımın kalitesine bağlıdır. Günübirlik cerrahide 

hasta bakımın yetersizliği veya başarısında hemşirelerin çok önemli etkileri vardır 

(11,13,15,66). 

~ 

Mükemmel hemşirelik bakımını uygulama fırsatı hastanede kalmanın 

uzunluğuna bağlı değildir (74). Günübirlik cerrahi giriş ve çıkış işlemidir. Hemşireler 

hastayı kendi deneyim ve bilgileri ile çok az bir zamanda etkilemektedirler. Bu 

etkinin iyi yönde olması çok önemlidir. Çünkü insanlar günübirlik cerrahi hakkındaki 

deneyimlerini pek çok kişiye anlatmaktadırlar (11,13,58,66,74). 

Ülkemizde de sağlık sistemleri içerisinde önemli bir gelecek vadeden 

günübirlik cerrahi işleminde hemşireye düşen rol bilinmemektedir. Günübirlik 

cerrahide hemşirelerin bu hastalara olabilecek katkılarının incelenmesi ve 

görevlerinin değerini bilmeleri önem taşımaktadır. 

1.2.1.4. Cerrahiye Bağlı Anksiyete 

Hastaların ameliyat ile ilgili sorular sorması ve endişeli olması normaldir 

(9,13,14). Hemşire hastanın endişesini dikkatli açıklamalar yaparak ve hasta ile 

arasında güvene dayalı bir ilişki kurarak giderebilir. Bazı hastalar korku ve 

endişelerini gizleyebilirler. Fakat bu kişilerin de ameliyat hakkında fikir edinmek için 

bilgiye ihtiyaçları vardır. Bununla beraber bazı kişiler ise güçsüz ve korku içinde 



12 

görülebilirler. Hemşire böyle durumda soruları direkt ve doğru olarak 

cevaplandırmalıdır. Bu nedenle günübirlik cerrahide, hastaların stres düzeyine 

bakılmaksızın tüm hastalara genel bilgiler verilmelidir (9,14,15). 

Anksiyete ağrı algılamasını arttırabilir. Anksiyete'ye bağlı olarak anestezi 

için gereken ilaç miktarını arttırması ve bunun iyileşmeyi geciktirdiği konusunda 

görüş birliği vardır. Bu durum aynı zamanda hastanın preoperatif ve postoperatif 

talimatları öğrenmesini ve hatırlamasını güçleştirebilir (9,13,15,83). 

Günübirlik cerrahi hastalarının diğer hastalar göre daha mı az veya daha mı 

fazla anksiyete yaşadıkları sorusu gündeme gelmiştir. Stephenson günübirlik 

cerrahi hastalarının daha az anksiyete yaşadığını belirtmiştir. Markanday' ın yaptığı 

çalışmada ise günübirlik cerrahi hastalarının da anksiyeteli oldukları gösterilmistir. 

Hastanın hazırlanması, yapılacak işlemi anlaması, bunun sonucunda preoperatif 

ve postoperatif talimatlara daha iyi uyması ve anksiyeteyi yenmesi için hastaya 

yardımcı olacaktır. Hathaway duruma ait bilgi içeriğinin anksiyete seviyesini 

azalttığını göstermiştir (13,15,29,41,50,52,73,83). 

Dinlendirici müzik, ortamdaki ses düzeyinin kontrolü ve ışık uyarılarının 

kısıtlanması hastanın rahatlamasına yardımcı olduğu vurgulanmaktadrr (9,13). 

Hastalarda endişeye neden olan diğer durumlar anestezi, maling durum, 

kişisel yaralanma ve vb. sayılabilir. Günübirlik cerrahi hastalarından bazılarında 

klinikten çabuk çıkarılma ile ilgili korku ve endişeler olduğu görülmüştür. Bu tür 

endişeleri önlemek için, hastaların fiziksel olarak eve gitmeye hazır olduklarını 

hissetmesi ve bu konuda acele edilmemesi önerilmektedir (13,14,70). 

1.2.1.5. Günübirlik Cerrahi İçin Hasta Seçimi 

Hekimler, hemşireler ve toplum tarafından günübirlik cerrahi çok yaygın 

kabul görmesine, fiyatlarının uygun olması, cerrahi teknolojideki gelişmeler, (lazer, 

~ 

~ 

-t 
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laparoskopik cerrahi vb.) anestezi tekniklerinin gelişmesi, (kısa etkili anestezikler), 

analjezi tekniklerinin gelişmesi (uygun ağrı kontrolü) sağlık sigorta sistemlerindeki 

değişiklikler (maliyeti azaltma isteği) sağlık bakımı alacak kişilerin önceliklerindeki 

değişiklikler (işe erken dönme) etken olarak gösterilmektedir (13,24,47,58,70). 

Günübirlik cerrahide kaliteli bakım ve güvenli hemşirelik uygulamaları, 

uygun hastalar seçildiğinde daha etkili olmaktadır. Uygun hastaların seçiminden 

cerrah, konsültasyon hekimi ve anestezist sorumludur (13,50,74,79). 

Hasta seçiminde tıbbi durum, teknolojik gelişmeler, güvenlik ile ilgili 

önlemler ve ekonomik nedenler etkili olmaktadır. 

Hastaların tıbbi yönden uygunluğuna Amerikan Anestezistler Birliğinin ASA 

fiziksel durum sınıflaması kullanılarak karar verilmelidir. ASA sınıflamasının 1. ve 

2. grubunda olan hastalar günübirlik cerrahiye alınmaktadır (13,46,47,50,58,60). 

1.2.1.5.1 Amerikan Anesteziologlar Derneğinin Fiziksel Durum 

Sınıflaması ("P" veya "ASA") 

Sınıflama Tanimlama: 

1 Normal sağlıklı hasta 

2 

3 

Hafif sistemik hastalığı olan hasta (örn: Kronik bronşit, hafif şişman, 

diyetle kontrol edilen diabetes mellitus, eski miyokard infarktüsü, hafif 

hipertansiyon). 

Şiddetli kronik hastalığı olan (örn: Angina ile seyreden koroner arter 

hastalığı, insuline bağımlı diabetes mellitus, aşırı şişmanlık, orta veya 

şiddetli pulmoler yetersizlik.) 

4 Yaşamı tehdit eden, şiddetli koroner hastalığı olan hasta (örn: 
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Kadiyak yetersizlik gösteren organik kalp hastalığı, tekrarlayan 

angina, kolay kontrol edilemeyen aritmi, ilerlemiş pulmoner, renal, 

hepatik veya endokrin yetmezli). 

5 Ölüme yakın hasta (örn: derin şok ile rüptüre abdominal anevrizma). 

6 Donör amacıyla organların çıkarılması beklenen beyin ölümü 

saptanmış hasta. 

E Acil olarak ameliyat olacak veya bu kategorilerden birinde herhangi 

bir hastanın fiziksel durumunun kötü olmasını belirtmektedir. Kısaca 

E olarak belirtilir (4,13,46,50,60). 

Günübirlik Cerrahi için kabul edilmeyen hastalar 

* Kalp hastalığı, kalp cerrahisi, pulmoner emboli öyküsü olanlar; kronik 

solumun hastalığı, ağır astma, insüline bağımlı diabet; böbrek yetmezliği; 

kontrolsüz hipertansiyon: steroid alan hastalar, antikoagülan alanlar, yüksek doz 

anidepresan ya da sedatif kullananlar, son üç yılda epileptik nöbet geçirmiş 

olanlar. 

* Şiddetli romatoid artriti olanlar; semptom veren hiatus hernisi olanlar, kas 

hastalıkları, ağır psikiyatrik hastalıkları olan hastalar kabul edilmemelidirler. 

* Kalbinde üfürüm olanlar, pıhtılaşma bozukluğu olanlar, hafif romatoid artrit, 

ağır sindirim bozuklukları ve tedavi altındayken diastolik basıncı 100 - 110 mmHg 

olan hipertansiyon hastaları konsültan anesteziste danışıldıktan sonra kabul 

edilebirler. Trioid hastalığı olanların trioid düzeyleri ölçülür. Ön değerlendirme 

sırasında hipertansif bulunan hastalar tedavi ve işlem amacıyla iç hastalıkları 

hekimlere gönderilirler ve durumları stabilize olunca yeniden ön değerlendirmeye 

alınırlar (13,46,50,74). 
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1.2.1.5.2. Günübirlik Cerrahi Hasta Sınıflama Kriterleri (Acuity) 

Sınıf 1 Cerrahi işlem: Küçük, 

Anestezi: Genel, Lokal + İV sedasyon ve anestezist tarafından izlem 

yapılır. Lokal anestezi , cerrah tarafından yapılır. 

Hasta yaşı: 30 yaşın altında, 

Tıbbi problemleri : Yok, 

Hastaneye kabulü: Plan lanmamış, 

Tanı testleri: Minimal Laboratuvar çalışması rutin kan, idrar 

testleri, 

Ortalama kalış zamanı: 45 dakika. 

Sınıf 2 Cerrahi İşlem: büyük veya küçük olabilir. 

Anestezi: Genel, Lokal + IV sedasyon anestezist tarafından izlem 

yapılır, 

Hasta yaşı: 30 yaşın üzerinde. 

Tıbbi problemleri: Hastanın kontrol altına alınmış sağlık problemleri 

vardır. 

Hastaneye kabul: Planlanmamış. 

Tanı testleri: Mümkün olan diğer minimal testler, ilave edilen 

laboratuar çalışmalarını içerir. 

Ortalama kalış süresi: 1 saat. 
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Sınıf 3 Cerrahi İşlem: Büyük veya küçük 

Anestezi: Genel, spinal veya lokal + IV sedasyon anestezist 

tarafından izlenir. 

Hastaların yaşı: 30 yaşın üzeri. 

Tıbbi problemler: Hastanın genel sağlık problemleri ile ilgili ya da 

hastalığın şiddeti (örn. Kanser) veya birkaç hastalığın birleşmesi ile 

ilgili çoğu muhtemel problemlerdir. (Kontrol edilemeyen 

hipertansiyon, sigara içilmesi vb.). 

Hastaneye Kabul: Düşünülür veya planlanmıştır. 

Tanı testleri: İlave laboratuar çalışmaları ve tanı testleri. 

Ortalama kalış süresi: 2 saat 15 dakikadır. 

Sınıf 4 Hastada en yüksek risk faktörleri vardır. 

Cerrahi işlem: Büyük veya küçüktür. 

Anestezi: Hastanın sağlık durumu üzerinde temellenir. 

Hasta yaşı: 30 yaşın üzerindedir. 

Tıbbi problemler: Sağlık problemleri, uzun süre değerlendirme ve 

çalışma isteyen, aktif veya kontrol altına alınmamış, pek çok sistemi 

içerir. 

Hastaneye kabul: Planlanan cerrahi işlemden sonra tedavi veya 

gereken testler için kabul hastaneye edilebilir. 

Tanı testleri: Laboratuar çalışmaları, EKG, röntgen ve gereken diğer 

* 

~ 
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testler. 

Ortalama kalış süresi: 3.5 saat. (13,47,72) 

Herkese günübirlik cerrahi şansının tanınması amacıyla yaş konusunda bir üst 

sınır konmamıştır. Özellikle yaşlılardaki iatrojenik komplikasyonlar göz önüne 

alındığında günübirlik cerrahinin, hastanede yatmaktan daha güvenli olduğu 

söylenilebilir (13,50). 

Evde iyi bir destek (bakım) şarttır. Bu yüzden hastalara kiminle yaşadıkları, 

nasıl bir yerde barındıkları ve meslekleri sorulur. Ayrıca hastanın bakmakta 

yükümlü olduğu kaç kişi varsa bu kişilere de iyileşme süresince yardımcı olunur. 

Bu tedavinin gerektireceği işbirliği ve anlayışa sahip olmayan erişkinler günübirlik 

cerrahiye alınmazlar (13,50,74). 

Amerikan Anestezi sonrası hemşireler derneğinin (ASPAN) günübirik 

cerrahi hasta seçim kriterleri aşağıda verilmiştir (4,13,47). 

- Amerikan Anesteziologlar derneğinin ASA fiziksel durum sınıflanması 

- Pozitif motivasyon, 

- İyi genel sağlık, 

- İyi kontrol edilen sistematik hastalıklar, 

- Yeterli veya uygun destek sistemleridir. 

Aynı büyüklükte bir ameliyat için günübirlik cerrahi ve hastaneye yatan 

hastalar arasındaki farkı açıklamada, günübirlik cerrahinin avantaj ve 

dezavantajları incelenmelidir (13,18). 
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1.2.1.5.3 Günübirlik Cerrahinin Avantajları 

- Hastanın yaşam düzeni çok az değişir, 

- Hasta daha kişisel bir bakım alır, 

- Hastanın anksiyetesi daha azdır, 

- Maliyet azalır, fiyatlar düşer, 

- Hastane enfeksiyonları riski azalır, 

- Erken işe dönme ile hastanın şikayetleri azalır (normal yaşama 

daha çabuk geçme). 

1.2.1.5.4 Gün übirlik Cerrahinin Dezavantajları 

- Hasta preoperatif eğitim alamayabilir, 

- Hasta beklenen zamanda klinikten taburcu olamayabilir, 

- Hastaya evinde yardım edecek bir kişi olmayabilir, 

- Acil durumda uygun desteğin sağlanmaması, hastada problemlere 

neden olabilir (13,18). 

Bu dezavantajları önlemek için günü birlik cerrahi hasta ön 

değerlendirme kriterleri geliştirilmiştir. Burada dikkat edilen noktalar 

şunlardır: 

- Hastanın kronik bir hastalığının olmaması, 

- Ameliyat sonrası dönemde evde hasta ile birlikte bir erişkinin 

bulunması, (en azından ilk 24 saat) 

- Hastanın ulaşabileceği bir telefon olması, 

- Hastanın hastaneye arabayla 30 dakikalık veya daha yakın bir 

mesafede yaşıyor olması, 
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Günübirlik cerrahi için yapılan ön değerlendirme ve iyi hasta seçimi yoluyla 

bu problemler azaltıİmaktadir (50). 

1.2.1.6 Preoperatif (Ameliyat Öncesi) Hazırlık 

Günübirlik cerrahinin başarısındaki en önemli anahtar, personelin, hastanın 

ve ailelerin hazırlanmasıdır (13,17). 

Michel günübirlik cerrahinin "hastaneye yatan veya yatmadan ameliyat olan 

hastalar için gereken aletleri, ağrıyı, hasta ve ailesini ortadan kaldırmadığını, 

sadece boşa geçen zamanı azalttığını" belirtmektedir (53). 

Preoperatif hazırlıkta ameliyat için gereken Laboratuar testleri, EKG, 

röntgen filmi, anestezi, iç hastalıkları hekimi ile görüşme ve gereken diğer ekstra 

testlerin aynı günde yapılması gereksiz beklemeler ve hastanın tekrar gelmesini 

önlemektedir (9,13,17,53,58,60). 
I. 
~ 

Preoperatif hazırlıkta ameliyat öncesi gereken testler için, hastalar 

ameliyattan en az bir hafta önce hastaneye çağrılıp bu testler yapılmalıdır. Bu 

ameliyatın son anda ertelenmesini önlemeye yardımcı olur. Bazı kurumlar ameliyat 

öncesi hazırlık testlerini ameliyat tipine, bağlı olarak 3 ay öncesinin sonuçlarını da 

geçerli saymaktadırlar (13,56,57). 

Hastaların çok önceden hazırlanmasının az sayıda ertelenmelere neden 

olduğu, sağlık elemanlarının çalışma programlarını düzenlemede kolaylık sağladığı 

belirtilmektedir (9,13,53). 

Günübirlik cerrahide zamanın kısa olması preoperatif hazırlık, postoperatif 

_. bakım ve düzenlemeler ile ilgili iyi hazırlanmış protokollere gereksinimi 

arttırmaktadır (13,17,60). Bu nedenle günübirlik cerrahi ünitelerinin çoğunda 

kontrol listeleri oluşturulmuştur. Listede hemşireler tarafından doldurulacak ve 
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tarihi atacak maddeler bulunmaktadır. (3,4,6,13,17,74) Bu şekilde hemşireler 

hastayı hazırlarken zaman kazanmaktadırlar. . 

1.2.1.6.1 Hasta Eğitimi 

Günübirlik cerrahi hastası, preoperatif hazırlık ve postoperatif bakımın 

önemli bir bölümünü bireysel olarak üzerine alacağı için, burada eğitimin gerekliliği 

daha da artmaktadır. Kendi kendine bakım aktiviteleri streslidir. Rutin yapılan 

işlemler hakkında bilgi, postoperatif işlemlerin tamamen anlaşılması ve 

sorumlulukların yerine getirilmesi, günübirlik cerrahinin sonuçlarının etkileyecektir 

(13,15,17,24,27,54,74). 

Hasta eğitimi hakkındaki gelişmeler, 1960'larda kendi kendine bakım 

hareketleri ile başlamıştır. Bir grup hemşire kendi kendine bakımla ilgili hemşirelik 

teorisi geliştirerek bunu organize etmişlerdir (13,24,54,42). 

1970'lerde hasta eğitimi ile ilgili araştırmalara yapılan ekonomik destekler ile 

bu konu geliştirilmiştir. Bu nedenle hasta eğitimi uzun yıllar hemşire 

araştırmalarının konusu olmuştur. Hemşire otörler hasta eğitiminin gerekli ve 

yararlı olduğu konusundaki fikirlerini değişik çalışmalar ile desteklemişlerdir 

(13,23,24,54,74,83). 

Preoperatif eğitim ile ilgili araştırmalarda, hastalarda daha az kompllikasyon, 

hastanede kalış süresinin azaltılması, hasta memnuniyetinde artma, işe dönmenin 

daha çabuk olması, gibi yararları olduğu, tutarlı bir biçimde gösterilmiştir 

(10,12,13,15,23,41,42,46,52,54,74,83). 

Günümüzde hasta eğitimini sağlamak profesyonel hemşireliğin sorumluluğu 

ve kaliteli hemşirelik bakımının temel bir parçasıdır (4,23). Hemşireler total bakım 

işleminin önemli bölümlerinden biri olarak, hasta eğitimini görmektedirler. Fakat 

yapılandırılmamış ve düzensiz bir hasta eğitimi vermekten memnun olmadıklarını 

z 

4 

~ 
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belirtmektedirler. Bununla beraber çalışma yoğunluğuna bağlı olarak, preoperatif 

bilgilerin rastgele bir şekilde verildiğini, gözlemlediklerini bildirmişlerdir (13,24). 

Genel anestezi ile ameliyat olup hastaneye yatmayan hastaların çoğunun 

postoperatif talimatlara uymadıkları görülmüştür. Bu sonuçların nedenleri 

araştırılırken bu hastaların büyük bir kısmının preoperatif dönemde bir hemşire 

tarafından yüz yüze hazırlanmadığı saptanmıştır (50,74,83). 

Preoperatif hazırlık ve hasta eğitiminde kullanılabilecek pek çok yöntem 

vardır. Bu zaman, yer, uygulama yöntemi, kuruma ait özellikler, hastalık ve 

hastaların ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Günübirlik cerrahide 

hastaların preoperatif hazırlığı ve eğitim için; grup toplantıları , video, teyp kaseti, 

telefon ile görüşme ve bireysel görüşme vb. yöntemler kullanılabilir 

(9,13,15,17, 27, 3 9, 53, 54, 55, 74) . 
~ 

Fakat tüm bu yöntemlerin bazı avantaj ve dezavantajları olabilir. Grup 

toplantıları ile ilgili, bazı kurumlar katılımın düşük olduğu ve hastaların daha az 

bireysel ilgi aldığını belirten çalışma sonuçları vardır (9,53). 

Kişiler duydukları çoğu bilgiyi hatırlar fakat bunu okumakla, işittiklerinden 

daha fazla hatırladıkları bilinmektedir. Yapılan araştırmalar hastaya söylenen 

şeylerin yarısının ilk 5 dakika içinde unutulduğunu göstermiştir (9,13,15,23). 

Anksiyete nedeniyle hastalara verilen bilgilerin bir kısmı unutulacaktır. Bu 

nedenle ameliyat ile ilgili talimatların değişik şekillerde sözel, görsel (flimler, 

slaytlar, video bantları) ve yazılı olarak verilmesi yararlıdır 

(9,10,12,13,15,23,24,41, 54,71). 

Yazılı bilgi ameliyat öncesi iletişimin kalitesini sağlayan yöntemlerden biridir. 

Preoperatif talimatların yazılı olarak verilmesi hastaların ve ona bakım verecek 

yakınlarının uygulamalar hakkında bilgi edinmesini kolaylaştırmakta ve 
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unuttuklarında tekrar okuyarak hatırlamalarına fırsat vermektedir (13,23,24,74). 

Broşürdeki bu açıklamalar ile ilgili bilgiler hastaya imzalatıldığında bunu 

anladığı ve kabul ettiğini belirtir yasal bir form gibi kabul görülmektedir (36). 

Ameliyat öncesi talimatların açıklanması, açık ve anlaşılır olmalıdır. 

Zaruri uyarılar aşağıdakileri içermelidir; 

- Nereye, nasıl ve ne zaman geleceği, 

- Neleri getirmesi gerektiği (resmi kayıtlar, laboratuvar sonuçları, tedavileri 

ile ilgili belgeler, vb.) 

- Neleri getirmemesi gerektiği; (mücevher, diğer değerli eşyalar, gerekli 

değilse kontak lensler vs.) 

- Kiminle geleceği (ona refakat edecek bir kişi ve şoför ile iki kişiden fazla 

kişi getirmemesi) 

- Ameliyat günü ameliyat zamanından önce gelmesi, 

- Gece aç kalması, 

- Ameliyattan önceki gece duş alması, 

- Bilgi alış verişi için telefon numarasının verilmesi, 

Hemşire hastanın ne göreceği, ne duyacağı, kendini nasıl hissedeceği 

anlatmalıdır (4,13,55,56,57,79). 

1.2.1.7 Hastanın Ameliyat Sabahı Hazırlığı 

Hastanın kimliğini kontrol ederek doğru hastanın olduğundan emin 

olunmalıdır. Hastanın alerjileri varsa onları gerektiği gibi belirtmelidir. (Kuruma 

göre değişmekle beraber formunun üstüne kırmızı kalemle büyük harflerle 

yazı Imal ı). 

Preoperatif kontrol listesi ile; 

- Hastanın test sonuçlarının dosyada olup olmadığı 

- Gereken testlerin tam olup olmadığı. 

r 

~ 
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- En son kaçta yediğinin tarih ve saat olarak belirtilip bunun doğruluğunu 

hastanın imzasını alarak doğrulanması. 

- Hastaya ameliyathane için, önlük, bone ve galoş verilmesi, 

- Takma dişlerin çıkarılması, 

- Makyajının silinmesi, 

- Kontakt lensler, gözlükler, takılar ve varsa protezlerin çıkarılması, 

- Yaptığı son idrarın kaydedilmesi, 

- Hastanın değerli eşyalarının saklanması veya aile bireylerine verilmesi, 

Tüm bu işlemelerin gerekliliğinin nedeni hastaya ve zamanı geldiğinde 

ailesine anlatılmalıdır (4,13,39,56,57,74,79). 

1.2.1.8 Postoperatif (Ameliyat Sonrası) Bakım 

Günübirlik cerrahide anestezi sonrası bakım 

a)Anestezi sonrası bakım ünitesine kabul 

b) Anestezi sonrası bakım I. Evre 

c) Anestezi sonrası bakım II. Evre olarak incelenmektedir 

(4,13,46,47, 55, 56, 57, 79). 

1.2.1.8.1 Anestezi Sonrası Bakım Ünitesine Kabul 

A) Ameliyathane dolaşıcı hemşireleri, hemşirelik bakımını 

etkileyebilecek veya anestezi sonrası bakım ünitesi hemşiresi için bilgi 

sağlayabilecek ameliyathanedeki olayları rapor etmelidir (işlem, drenler, 

işlem esnasında kullanılan özel ilaçlar. Örn: Antibiyotikler ve irrigasyonlar). 

B) Anestezi personel raporu: 

1. Anestezi tekniği (Genel, bölgesel, lokal) preoperatif ilaçların 

etkileri, 

2. Anestezi ilaçları, kas gevşeticiler, narkotik ilaçlar ve bunların 
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etkilerini gidermek için kullanılan ilaçlar; 

3. Uygulanan anestezi süresinin uzunluğu, 

4. Cerrahi işlemin tipi, 

5. Tahmin edilen sıvı / kan kaybı ve replasmanı, 

6. Anestezi esnasında meydana gelen komplikasyon ve yeni tedaviye 

yanıtlar içermelidir. 

C) Kayıtları içeren önceki değerlendirmeler: 

1 . Hava yolu açıklığı, 

2. Isıyı içeren vital bulgularda stabilite, 

3. Bilinç seviyesi, 

4. Eğer varsa ameliyat pansuman durumu, 

5. IV sıvı lar ve IV giriş yerinin durumu, 

6. İdrar çıkışı 

7. Pozisyon ve konforun seviyesidir (4,13,20,46,47,56,57,79). 

1.2.1.8.2 Anestezi Sonrası Bakım 1. Evre 

Ameliyat sonrası hastaların fizyolojik dengelerini yeniden kazanmalarına 

kadar geçen süreyi içerir. Bu evrede anestezi veya cerrahi işlem sonucu 

gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi ve bakımını kapsar. 

Ameliyat sonrası fiziksel değerlendirmeyi içeren kayıtlar: 

1. Vital Bulgular, 

a) Solunum hızı ve yeterliliği, 

b) Kan basıncı, 

c) Nabız (-apikal - periferal -) 

d) Isı (oral, rektal, aksiller, dermal alıcılı) 

e) Ağrı kontrolü, 

2. Giren çıkan sıvıların izlemi, 
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3. Tedavilerin kaydedilmesi, 

4. Bilinç seviyesi, 

5. Cildin rengi ve durumu, 

6. Dolaşım (periferik nabızlar ve uygunsa extremite(lerin) hassasiyeti) 

7. Hastanın pozisyonu, 

8. Sıvı tedavisi, damar yolunun yeri, tipi ve infüzyon sıvısının miktarı, 

9. Pansuman durumu, 

10 Eğer pansuman yoksa, dikişlerin durumu, 

11. Varsa drenajın tipi ve miktarı, 

12. Bulantı ve kusmanın belirtilmesi, 

13. Fiziksel ve emosyonel konforun seviyesi, 

14. Eğer kullanılıyorsa numaralı değerlendirme yapılmalıdır 

(4,13,20,46,47,56,57,74,79). 

a 

1.2i8.3 Anestezi Sonrası Bakım II. Evre 

Anestezinin etkilerinden derlenme ile başlar ve eve dönüşe hazır oluncaya 

kadar sürer. Özel günübirlik cerrahi merkezlerinde hastalar her iki fazda ayrı 

birimlerde bakım almaktadırlar. Bazı kurumlarda hastalar her iki fazı da, aynı 

birimde geçirmektedir (13,46,47,55,56,57,74). 

1.2.t8.3i Ameliyat Sonrası Bakımda Hemşirelik Işlemleri 

a 

~ 

1. Hastanın kimliğini tespit etmek, 

2. En yüksek seviyede mahremiyeti sağlamak, 

3. Vital bulguları almak ve izlemek, 

4. Orderdeki diğer ilaçları uygulamak ve sonuçlarını kaydetmek, 

5. Gerektiği gibi ağrı kesicileri uygulamak ve sonuçlarını kaydetmek, 

6. Solunum fonksiyonlarını geliştirmek, sürdürmek ve izlemek, 

7. Dolaşım fonksiyonlarını geliştirmek, sürdürmek ve izlemek, 
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8. Ameliyat yerini izlemek, 

9. Verilen sıvıları izlemek, gerektiğinde çıkarmak, 

10. Ağızdan sıvı vermek, 

11. Taburculuktan önce hastaya idrar yapıp yapmayacağını sormak, 

12. Yardım ile ayağa kaldırmak, 

13. Fiziksel ve emosyonel konforu sürdürmek ve emniyetini sağlamak, 

15. Kayıtlar ve bilgide güvenirliği sağlamak, 

16. Hasta ve ailesi için evde bakım için yazılı talimatları sağlamak, taburculuk 

planını yeniden gözden geçirmek, 

17. Eğer uzayan bakım ihtiyacı varsa evde bakımı sağlamak ve sosyal 

kurumlardan yardım istemek, 

18. Hastayı ameliyattan sonraki gün telefon ile arayarak durumunu 

değerlendirmek tavsiye edilmektedir (4,13,20,29,46,47,55,56,57,74,79). 

Günübirlik cerrahi genellikle küçük veya orta cerrahi işlemlere yapılması 

gereken bir işlem olsa da "minor" genel anestezi diye bir şey yoktur. Bu nedenle bu 

gerçeğe karşı uyanık olmak çok önemlidir. Günübirlik cerrahi hastalarının ameliyat 

sonrası bakımında görev alan hemşirelerin aşağıdaki konularda uzman olması 

önemlidir. 

I. Bilinçsiz hastanın tüm bakımı, 

II. Hava yolunun bakımı ve extübasyonu, 

Ill. Bilinç seviyesinin izlenmesi ve disoryantasyonu minimize etme, 

IV. Postoperatif ağrıyı değerlendirme ve tedavi etme, 

V. Bulantı ve kusmanın tedavisi, 

VI. Solunum ve kadiak acillerde yapılacak işlemleri bilme, 

VII. Kardiopulmoner resüstasyonu yapabilmelidir (4,13,46,47,79). 

Burden ve Redmond'un belirttiği gibi bazı hastalar bu iki evreden sonra bazı 

nedenlerden dolayı evlerine dönemeyebilirler. Bu durumda günübirlik cerrahinin bu 

d 
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zaman birimine (üçüncü) III. iyileşme evresi denmektedir. 

Ill. evre iyileşmedeki bakımın devamı ile ilgili hastalara ve ailelere farklı 

seçenekler sunulmaktadır. Bu seçenekler farklı derecelerde sağlık bakımı 

sağlarlar. Bunlardan bazıları hastaneler tarafından sağlanan ev sağlık bakımı, 

bağımsız firmaların ev ziyaret hemşireleri, evde sağlık yardımı ve refakatçı 

programı, günübirlik cerrahi merkezinde gece kalma, 23 saat gözlem, hastane öz 

bakım üniteleri, günübirlik cerrahi merkezleri ile bağlantılı, hotel, motel ve benzeri 

seçenekleri içermektedir (13,19,67). 

1.2.1.9 Hastanın Taburcu Edilmesi 

~ 

Taburcu olma planı hastayı ve aileyi hastane bakımından evdeki bakıma 

hazırlayan bir süreçtir (13,17). Taburcu etme planı kabulde başlar. Hastaya 

uygulanan ameliyatın tipi, premedikasyon kullanımı, kullanılan anestezi türü, 

hastanın taburcu olmak için hazır hale gelmesini etkiyen faktörlerdir 

(13,17,40,57,73). 

Taburcu olma kriterleri, hastanın taburcu olmaya hazır olup olmadığı 

konusunda hemşirelere yardımcı olur. iyileşme ile ilgili yayınlar incelendiğinde; 

cerrahi sonrası hemşirelere yol göstermesi açısından 7 kategori saptanmıştır. 

Bunlar mental durum, hareketlilik, ağrı, yeme ve içme, eliminasyon fonksiyonları, 

bilgi ve sosyal faktörlerdir (13,40,73). 

Mental durum, premedikasyon ve anestezinin mental yeteneklerinin etkisine 

ve bağlantılı olarak baş ağrısına kadar olan etkilerinin iyileşmesini kapsar. 

Hareketlilik ve mobiliteye bağlantılı olarak, baş dönmesi ve baygınlık incelenir ve 

gözlemlenir. Yeme ve içmede ise oral gıda alımına bağlı mide bulantısı, kusma 

gözlenir. Eliminasyonda ise üriner retansiyona dikkat edilir (13,73). 

Hazırlanmış taburculuk programları için koordinatör hemşiredir. Taburcu olan 
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hastanın gereksinimleri için hasta, aile, hemşire, hekim (gerekiyorsa fizyoterapist, 

diyetisyen vb, meslek grupları) arasında işbirliği gerekebilir. Bu işbirliğini hastane 

düzeni içinde sağlayabilecek en uygun kişi hemşiredir (13,17,19,40,73) 

Taburcu olan hastaların değerlendirilmesi, günübirlik cerrahi hastalarının 

bakım kalitesini ve uygunluğunu gösteren yollardan biridir (13,17,37) 

1.2.1.9.1. Taburculuk için hastanın değerlendirilmesi, 

1. Yeterli solunum fonksiyonu, 

2. Isı dahil vital bulguların stabil olması, 

3. Bilinç seviyesi ve kas gücü, 

4. Gelişimsel yaşına uygun hareket edebilme yeteneği, 

5. Ağızdan sıvı alma yeteneği, 

6. Ağızdan alınan sıvıyı yutabilme yeteneği, öksürme ve öğürme refleksini 

yapabilme, 

7. Cilt rengi ve durumu, 

8. Minimal ağrı, 

9. Ameliyat olan extremitenin yeterli nörovasküler durumda olması, 

10. Drenlerin ve kateterlerin uygun bakımını gösterebilmesi, 

11. Pansumanların değiştirilmesi ve bakımını tamamlayabilme, 

12. Yazılan ilaçların uygun alınmasını tanımlayabilme, 

13. Hastanın ve ona evde bakımı vereceklerin ev bakım talimatlarını 

anlaması, 

14. Hastaya veya ailesine yazılı taburculuk talimatlarının verilmesi, 

15. Eve güvenli ulaşım için gereken ayarlamaları yapmak (refakatçi sonra 

gelecek ise telefonla bildirmek, hastanın tekerlekli sandalye ile arabaya kadar 

götürülmesi için personel ayarlamak, vb.,) (4,13;17,20,37,40, 56,57,74,79) 

Genel ve lokal anestezi ile ilgili taburculuk kriterleri Ek 2'de verilmiştir. 
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Hemşireler hastayı taburcu etme hazırlığında kalma sürelerine göre, 

yeniden hastaneye kabulün sıklığını incelemelidirler (17). Bu durumlar düzenli kayıt 

sistemi hastalara verilen anketler, telefon ile izlem veya ev bakım servislerinin 

raporları ile izlenebilir (13,17,27,28,29,40,56,59,74,79). 

Kaliteli hasta bakımı için, tüm bu birimlerin sonuçlarının ulusal ve yerel 

istatistikler ile belirtilmesi gelişimi göstermede yardımcı olur (13,17). 

1.2.1.10 Evdeki Bakım İçin Hazırlık 

Günübirlik cerrahide hasta ameliyattan kısa bir süre sonra evine taburcu 

olacağı için onu eve götürecek ve ilk 24 saat onunla beraber kalacak bir 

refakatçiye ihtiyaç olduğu, hastaya mutlaka ameliyattan önce belirtilmelidir 

(9,12,13,17,20,79). 

Hastaya bakacak kişilerin görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için 

hastanın yaşadıklarını, evde neler ile karşılaşabileceklerini ve ne yapacaklarını 

bilmelidirler (9,13,52,79,83). 

Hastaya bakım verecek kişinin ilgili, fiziksel olarak yeterli güçte, yardım veya 

bakım için istekli, öğrenme kapasitesi olan, gerçekçi beklentileri olan evde gerekli 

şartları sağlayabilecek ve hastanın ihtiyaç duyacağı yardımlar hakkında planlı 

düşünebilen kişi olması gereklidir (9,13,20,74). 

Taburcu olacak hastaya ilaçların dozu, sıklığı ve yan etkilerinin belirtileri 

hakkında, ameliyatla ilgili hastaneye bildirmesi gereken sorunlar ile ilgili 

açıklamalar yapılmalıdır (9,13,14,23,40,52,56,73,79). 

Ateş, enfeksiyon belirtileri, uzamış bulantı ve kusma, aşırı ve beklenmeyen 

kanama, zor idrar yapma, ağrı kesici ile geçmeyen ağrının mutlaka kliniğe 

bildirilmesi gerektiği açıklanmalıdır (9,13,56,57,74,79). 



30 

Hastaya ve refakatçiye herhangi bir sorun olduğunda telefon edebileceği 

numara verilmelidir. Hastaya taburcu olduktan sonra uyacağı kurallar ile ilgili yazılı 

talimatlar verilmesi hasta ve ona bakan kişiye rahatlık sağlayacaktır 

(9,13,20,56,57,79). 

Ameliyattan sonra yalnız taburcu olmak ve toplu taşım araçlarında bir 

refakatçi olmadan yolculuk yapmak istenmeyen bir durumdur. Bu tip araçların 

sürücülerinden bu hastalara yardım etmesi ve onlara bakması beklenemez. Bu 

nedenle taburcu olan hastanın mutlaka yanında onu eve götürecek ve ilk 24 saat 

ona bakım verecek bir refakatçisi olmalıdır. Hemşire hastayı taburcu olurken bu 

kişiye teslim etmelidir (9,13,55,56,57,74,79). 

1.2.1.11 Taburculuk Sonrası Elem 

Burden "her ne kadar süregelen taburcu etme işlemi hasta hastaneyi terk 

ettikten sonra bitse de, mesleki, manevi ve toplumsal sorumluluklar taburcu 

olduktan sonraki iyileşme dönemine girer" düşüncesini savunmaktadır (13,67). 

Hastaların taburcu olduktan sonra evde nasıl olduklarını araştırmak, 

hastaların karşılaştıkları problemleri saptamak, hemşirelik bakımından 

memnuniyetlerini öğrenmek için hastalar postoperatif 24 saat sonra telefon ile 

görüşme veya hastalar ile taburcu olmadan anket doldurma klinikte veya hastalara 

taburcu olurken evde dolduracakları anketler verilebilir (13,17,27,57,79,81). 

1.2.2 KALİTE GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Hemşirelik bakımının yeterliliği ile ilgili endişeleri ilk ifade eden kişi Florance 

Nightingale'dir. Onun sağlığı etkileyen durumlar üzerine yazdığı notlar İngiliz 

ordusunun hastane yönetimi ve etkinliği olarak 1958'de basılmıştır. Hemşirelik 

alanında kalite yeni bir konu değildir. Hemşirelik bakımında kalite ve standartlar 

1850'lerde Florance Nightingale ile başlamıştır. Nightingale standartlarından 

~ 

, K 

~ 
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bahsederken aynı zamanda hemşirelerin iyi ve sistematik kayıt yapması 

gereğinden bahsetmiştir (8,13,16,19,34762,84). 

20.yy.'da Kalite Güvenliği pek çok ülkede incelenmeye alınmıştır. 

1950'lerden itibaren Amerika'da Kalite Güvenlik programları geliştirilmeye 

başlanmıştır. I970'lerin başına kadar sağlık bakımından kaliteyi değerlendirmek 

için çok az çaba gösterilmekteydi (13,16). 

Sağlık kurumlarında Kalite Güvenliği programlarında sigorta şirketlerinin 

fiyattan düşme, etkinlik ve yeterlilik gibi süreçleri etkin olmuştur. Bu dönemlerde 

bakım fiyatlarının artması halkın medya yoluyla sağlık bakımı hakkında daha bilgili 

hale gelmesi sonucu kalite güvenliği kavramı devlet, akreditasyon kurumları ve 

müşteriler tarafından daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Maddi olanaklardaki 

farklılaşma, sağlık bakım servislerinin geleneksel bakım anlayışında da 

değişiklikler meydana getirmiştir (13,62,70,74). 

Sağlık kurumlarının sayısında artma , bakımının kıyaslanması ve rekabete 

neden olmaktadır. Kurum sayısının artması ile bunların ayakta kalması için 

gereken nedir? Sorusu sorulmaya başlanmıştır. Kurumların çoğu kendilerine ön 

misyon olarak kaliteyi seçmişledir (13,19,70). 

Kalite kelimesinin değişik anlamları vardır. Bunlar kullanılan alanlara göre 

değişir. Pazar ekonomisinde "kalite" denildiğinde "çok lüks" veya "pahalı" olarak 

algılanmaktadır. Bazı endüstri kalite uzmanlarına göre "kalite" "kullanım için 

uygunluk" olarak tanımlanmaktadır. "Kalite" kelimesinin sözlük anlamı, 

mükemmellik derecesidir. "Güvenlik" ise formal garantidir. Sonuçta kalite güvenlik, 

" mükemmeliyet derecesinin formal garantisi "olarak tanımlanabilir (25,68,69). 

Sağlık bakım sisteminde "kalite"nin klasik tanımı "standartlar ile uygunluk" 

olarak belirlenmiştir. Başka bir deyişle hastaların standart bakım almalarının 

sigortasıdır. Bu standartlar sağlık bakımı düzenleyen kurumlar tarafından 
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düzenlenmiştir (4,6,7,39,48,68,69,70,79,84). 

Örn: Joint Commission on Acreditation of Healthcare Organization 

(JCAHO) (38). 

Accredition Assocation for Ambulatory Healt Care (AAAHC) (4,6,79) 

American Society of Post Anesthesia Nursing (ASPAn) (4,6,7,46,47) 

American Operating Room Nursing (AORN). 

Kalite güvenliği programı bu hazırlanmış olan standartlara kurumların uyma 

derecesini ölçmeyi içermektedir. Kalite güvenliği tüm sistemi içermektedir. Son 

yıllarda kalite güvenliği terimi yerine kalite ilerlemesi terimi kullanılmaktadır. Kalite 

güvenliği tipik olarak problem çözme içeriklidir. Kalite ilerlemesi problemin 

önlenmesine yöneliktir (8,13,25,48,68,69,70). 

Willamson tarafından yapılan kalite güvenliği tanımına göre: "Kalite 

güvenliği, sağlanan servisin gerçekçi bir değerlendirmesi ve bu değerlendirme 

sonucunda gerekli yerlerde düzeltme için çaba göstermektir." (16) 

Fakat gerçekte, kalite güvenliği uygulamalarını hastanelerde uyarlamak çok 

yavaş olmuştur. Bununla beraber pek çok problem ortaya çıkmıştır.Sağlık 

bakımından kalite güvenliği konusundaki ilk çalışmalarda sıkıştırma, zorunluluk 

hissi gibi görülüp sevilmemiştir. Kalite güvenliği için yapılan çalışmalarda 

başlangıçta hemşirelerin yeterli ilgi ve desteği göstermediklerinden 

bahsedilmektedir. Bunun nedenleri arasında hemşirelerin bu konuyu yeterince iyi 

bilmemeye bağlı olarak, uygulamalarını değiştirmek istememeleri gözlenmiştir. Bu 

konu ile ilgili ilerlemeler yavaş ve zor olmuştur (16,21,34,35,45,59). 

1960'larda Amerika ve İngiltere'de hemşireler, profesyonel bir sorumluluk 

olarak iyi standartta bakım ve bakımın etkinliğini ölçmeye başlamışlardır. Bunun en 

önemli etkenleri hasta bakımının gittikçe pahalı bir olay olması ve verilen bakımın 

etkinliği ve yeterliliği arasında bir denge kurulmak istenmesidir.(16,70) 

G 
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Günümüzde Sağlık Bakımında Kalite Güvenliğini başlatan ve çok geniş bir 

alanda sürdüren tek büyük grup hemşirelerdir. Pek çok ülkede sağlık bakımında 

kalite güvenliğine hemşireler önderlik etmektedirler. (8,13,21 ,69,70) 

Sağlık profesyonellerinin en büyük bölümünü oluşturan günün 24 saati 

hastaya bakım veren hemşireler için bu çok önemli ve güzel bir özelliktir. 

Hemşireler kalite güvenliğini koordine etmek ve değişik bölümler ile integre etmede 

lider role sahiptirler (13,34,39,58,59,84). Kalite güvenliğinde baş hemşireler çok 

önemli bir pozisyona sahiptirler ve işlemlerin yürütülmesini sağlarlar. Personel ve 

baş hemşire arasındaki iletişim çok önemlidir (13,16,69). 

Günümüzde sağlık bakım profesyonelleri, bakımının kalitesini sağlamalı ve 

garanti etmelidir. Her kurum kendi kalite güvenliği programını kurmalı, sürdürmeli 

ve desteklemeye devam ettiği programın etkinliğini gözden geçirmelidir. Hasta 

bakımın sonuçlarını değerlendirilmelidir (13,39,48,69). 

~ 
Her klinik kendi kalite güvenliği programı geliştirmekten, sistemi kontrol 

etmekten ve bulgularını bildirmekten sorumludur. Bu Multidisipliner yaklaşımlarda 

ile de olabilir. Bu tekrarlamaları azaltır ve kuruma kazanç sağlar.Yapılan işlemler 

tıbbi ve diğer meslek üyeleri tarafından görülebilmesi için yazılı olmalıdır 

(13,21,32,45,58,59). 

Günübirlik cerrahide kalite güvenliği programlarının temel amacı, potansiyel 

problemlerin çözümü yoluyla, kaliteli hemşirelik bakımının sağlanması ve istenen 

sonuçlara ulaşmaktır (39,59). 

Günübirlik cerrahi yaka sayılarının artması, değişen sağlık sistemleri ve 

hastaların daha iyi bakım beklentileri sonucunda, günübirlik cerrahi programındaki 

hastalarda, kaliteli bakım ve hasta güvenliğini sağlamak için kalite güvenliği 

programlarının geliştirilmesi daha önemli bir hale gelmiştir (13,37,39,45,58,59,74). 
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Kalite güvenliği geliştirmede JCAHO'nun hazırladığı 10 adımlı kalite süreci 

şunları içermektedir. 

1. Aktiviteleri değerlendirmek ve izlemek için sorumlulukları belirtmek, 

2. Organizasyon tarafından sağlanan bakımın konusunu tarif etmek (Taslak 

çizmek), 

3. Organizasyon tarafından sağlanan bakımın en önemli yönlerini 

tanımlamak, 

4. Bakımın önemli yönlerini izlemek için kriterleri tanımlamak, 

5. Bakımı n değerlendirilmesine başlatmayı belirtmek için başlangıç 

düzenlemek, 

6. Her bir kriter için organizasyon verilerini toplama yoluyla, bakımın önemli 

yönlerini izlemek, 

7. Problemler veya bakımı geliştirme fırsatlarını tanımlamak için başlangıç 

noktalarında, bakımı değerlendirmek, 

8. Bakımı iyileştirecek hareketler veya problemleri doğru tanımlamak, 

9. Bakımın iyileştirilmesinde, kayıtlar ve işlemlerin etkisini değerlendirmek 

10. Kalite Güvenliği programında yaygın organizasyon için servisler, 

departmanlar ve ilgili kişilere işlemin değerlendirilmesi ve izlem sonuçlarını 

iletmek (13,69,70,74). 

İyi tanımlanmış bir kalite güvenliği programı personelden maksimum 

etkinliği sağlar.Hastanın güvenliğini sağlamak içinde standartlar ile bağlantılıdır 

(39). Hemşirelik uygulamaları standartlar yolu ile hemşirelik profesyonalizmine 

bağlanmıştır. Standartlar yolu ile hem kalite hem de profesyonel performans 

izlenmektedir (10,35,39,48,58,68,69). Hemşireler kalite güveliğini kendi 

çalışmasının değerlendirmesi olarak görmemelidir (13,16). 

Hasta bakımının kalitesi, kalite güvenliği adımlarını izleyerek sağlanabilir. 

Kalite güvenliği standartları belirlemek ile başlamaktadır. Kalite güvenliği yapısal, 
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işlemsel ve sonuç standartlarını içermektedir (7,13,25,39,43,58). 

- Yapısal standartlar = Yönetim tarzı ve işlemleri tanımlar. 

- İşlemsel (Süreç) Standartları = Bakımın sunulmasına odaklanmış 

standartlardır. (Hemşire notları, süreç). 

- Sonuç standartları = Hemşirelik bakımının sonuçlarının kaydedilmesidir 

(Hastanın sağlığı nda ölçülebilir değişiklikler). 

Günübirlik cerrahide kalite güvenliği çok çabuk genişlemesine rağmen, hala 

çok yeni bir konudur. Sadece kalite indikatörleri tanımlanmakla beraber birçok 

durum ile ilgili standartlar bilinmemektedir. Buraya uygun olabilecek standartlar 

uyarlanmaktadır (13,34,39,45). 

Günübirlik cerrahide kalite güvenliği genellikle, retrospektiftir veya hasta 

taburcu olduktan sonra dosya kontrolü ile yapılmaktadır.Veri toplama genellikle 

tanımlayıcı istatistikler, sıklıklar ve yüzdeler şeklindedir (34,45). 

Günübirlik cerrahi hastalarının hemşirelik bakımında kaliteyi sürdürmek, 

hasta ile harcanan zaman kısıtlı olduğu için bu hemşireler için hala devam eden bir 

problemdir ve konu ile ilgili çalışmalar çok kısıtlıdır. 

t2.2.1 Hasta Memnuniyeti 

Kaliteyi izlemek için kullanılan yöntemlerden biri de hasta memnuniyetini 

değerlendirmektedir. Bakım kalitesi için çok yaygın kabul gören görüşlerden biri de 

kalitenin hasta memnun kalmadan iyi sayılamayacağıdır (13,21,26,34,40,49,58). 

1970 yılında ABD Ulusal Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Geliştirme Merkezi; 

mortalite ve morbidite oranları yanında, hasta memnuniyeti oranlarında bakım 

kalitesinin değerlendirilmesinde bir kriter olarak kabul etmiştir (27,28,81,49). 

Hasta memnuniyeti . günübirlik cerrahi bölümlerinde verilen bakımın 
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değerlendirilmesinin temel bir parçasıdır. Hasta memnuniyetini değerlendirmede 
değişik metodlar kullanılmaktadır. Cerrahi ünitede iken hasta ile görüşme, 
taburculuktan sonra hastayı telefon ile izlem ve hastaya evde doldurup 

postalaması için verilen anket formları bu yöntemlerden bazılarıdır 
(13,27737,49,56,57,59,61,70,81). 

Sigortacıların kontrat yapacakları sağlık kuruluşunda baktıkları kriterlerin en 

başında hasta memnuniyeti ve hasta sonuçları gelmekte, bunu maliyet kısıtlaması 
takip etmektedir (49). 

Memnun kalan ve kalmayan hastalar farklı biçimlerde davranmaktadırlar. 
Memnuniyetsizliği dolaylı yoldan ortaya koyan davranışlar arasında tedavi 

programına uymama, tedavinin süresinden önce kesilmesi, bakıma aktif katılmama 
görülebilir. Memnun kalan hastalarda daha iyi klinik sonuçlar görülmektedir 

(13,49,62,81). 

Hemşire bakımının kalitesi hasta memnuniyetinde neden önemlidir sorusu 

akla gelebilir. Bunun nedeni sağlık hizmet topluluğu içinde en büyük oranı 
hemşireler oluşturmasıdır. Hastanede sağlanan en büyük hizmet hemşirelik 
bakımıdır. Hastalar hemşireleri hastaneden ayıramamaktadırlar. Sağlık bakımının 
büyük bir kısmının hemşirelik bakımı olması profesyonel hemşireliğin geleceği için 

önem taşımaktadır (34,49,59,62). Bizim bu mesajı halka ne kadar etkili bir biçimde 

ulaştırabilmemize bağlıdır. 

Hasta bakımının kalitesini değerlendirmede hasta memnuniyetine bakmak 

sadece tek mekanizma olmamalıdır. Çünkü hasta bakım._ kalitesi ile hasta 

memnuniyetini eşit saymaya karşı dikkatli olunmalıdır. Williams, bazı hastaların 
memnuniyetsizliğine, ameliyat sonrası bakımın kendisinden beklenmesi veya 
ameliyattan önce uzun süre beklemenin neden olabileceğini belirtmiştir (13,81). 

Hasta memnuniyeti, bakımın kalitesini değerlendirmesinin bir yönüdür. 



37 

Kalite güvenliğinin ana odağı hasta sonuçları olmalıdır (27,49,81). 

Sonuç standartları günübirlik cerrahi hastaları için kayıt edilen gözlemlerdir. 

Sonuç standartları hemşireye ne veya nasıl yapacağını açıklamaz. Fakat verilen 

bakıma hastanın verdiği yanıtları gösterir (53). 

Eğer hemşirelik mesleği hasta sonuçları üzerindeki etkilerin görmek 

istiyorlarsa, gerekli kayıtları tam ve açık olarak tutmalı ve sonuçlarını izlemelidir. 

1.3 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Günübirlik cerrahi, hemşirelere yeni ve geniş uygulamalar için fırsat 

sağlamaktadır. Burada bakım sadece hastanın hazırlanması ve cerrahi işlemi 

içermez. Bununla beraber, hastaların eve dönmeden önce kendi bakımlarını 

yapabilecekleri bilgileri vermek ve hastaların kendi bakımları için hazırlanmasına 

yardımcı olmayı da içermektedir (13). 

Bakım kalitesi veya kaliteli bakım, verilen bakımın herkes tarafından yazılı 

olan normlara göre yapılmasıdır. Bireysel bakım farklılıklarını en aza indirmek ve 

yapılan işlemleri kaydetmektir. Bakımın sürekliliğinde ve bütünlüğünde değişiklik 

olmamasıdır (16,68,69,70). 

Günübirlik cerrahide kayıtların düzenli ve sistematik bir hale getirilmesi 

kaliteli bakımın güvencesidir. Bu çalışma, hemşireler için bakıma, yeni ufuklar ve 

hızlı bir akış sağlayan günübirlik cerrahi sisteminde tüm hastaların standart ve 

kaliteli hemşirelik bakımını almalarını sağlayacaktır. 

Hastanemizde günübirlik cerrahi hastalarının hemşirelik bakımında 

gereksinim duyulan bu formların geliştirilmesi, hemşirelere bu konuda eğitim 

verilmesi ve kullanıma geçirilen formların kullanım oranını saptamak amacıyla 

kalite güvenliğinin izlenmesi ile günübirlik cerrahideki hemşirelik bakımının daha iyi 

bir seviyeye getirilmesi çalışmanın önemini göstermektedir. 
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1.4 HİPOTEZLER 

I. Ho = Günübirlik cerrahi hemşirelik bakım formlarının işlenme durumunda 

aylara göre fark yoktur. 

H1 = Günübirlik cerrahi hemşirelik bakım formlarının işlenme durumunda 

aylara göre fark vardır. 

II. Ho= Günübirlik cerrahi hemşire bakım formiarından önceki ve sonraki 

dönemde hasta memnuniyetinde fark yoktur. 

H1= Günübirlik cerrahi hemşire bakım formiarından önceki ve sonraki 

dönemde hasta memnuniyetinde fark vardır. 

1.5 SINIRLAMALAR 

Hasta anketleri için günübirlik cerrahi ameliyatları için genel, spinal, bölgesel 

blok, lokal + IV sedasyon anestezisi alan 18 yaşından büyük, okur yazar anketleri 

yan ıtlamaya istekli bireyler alınmıştır. 

Aşağıdaki durumların herhangi birini gösteren hastalar çalışmaya 

alınmamıştır. 

- Lokal anestezi ile küçük ameliyat olanlar, 

- Hastalık etkenlerinde malignite olan hastalar, 

- Şiddetli kronik hastalığı olanlar. 

1.6 TANIMLAMALAR 

Günübirlik cerrahi: hastaların ameliyat edilecekleri gün içerisinde kabul ve 

taburcu edildikleri cerrahi programıdır (13,19,70,74). 

Memnuniyet: 1) Tatmin olma, huzur ve keyif durumu 2) Tatmin olma 

~ 
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hareketi; haz, 3) Bilgi, kesin olma, inanma.... olarak tanımlanmaktadır (Webster 

Kolej sözlüğü 1991) (49). 

Hasta memnuniyeti: Hastanın hemşire bakımından beklentileri ve gerçekte 

alınan bakım arasındaki uyum olarak tanımlanmaktadır (49). 

Kalite Güvenliği: Sağlanan servisin gerçekçi bir değerlendirmesi ve bu 

değerlendirme sonucunda gerekli yerlerde düzeltme için çaba göstermektir (16). 

1.7. ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI 

Günübirlik cerrahi hastalarının hemşirelik bakımı ile ilgili olarak klinikler 

incelendiğinde, kliniklerde bu hastalar için ayrı bir bakım ve hazırlık olmadığı 

görüldü. Bu konu ile ilgili literatür çalışması yapıldığında çok fazla literatür 

sağlanamadı. 
~ 

T 

s 

Buradan yola çıkarak, bu konuyla ilgili daha fazla bilgi ve görgü arttırmak 

üzere yurt dışında staj yerleri arandı. Kanada'nın Montreal şehrinde McGill 

Üniversitesi eğitim hastanelerinden Royal Victoria hastanesi başhemşireliği ile 

yazışmalar yapıldı. Bu konu ile ilgili isteğe olumlu yanıt geldi. 

Aralık 1994 - Mayıs 1995 arasında McGill Üniversitesi Eğitim 

Hastanelerinden Royal Victoria Hospital, General Hospital, Children Hospital 

Hastanelerinde ve Montreal Üniversitesi Rosemont Hastanesi'nde günübirlik 

cerrahide hemşirelik bakımı ile ilgili staj programı yürütüldü. (Ek 1) 

Türkiye'ye döndükten sonra bu konu ile ilgili deneyimler ve literatürler ile 

ilgili tez önerisi hazırlanmaya başlandı. 

Günübirlik cerrahi hastaların hemşirelik bakımında yeni (amaç, imaj, felsefe, 

görüş) oluşturmak üzere hastane başhemşireleri ile görüşmeler yapıldı. (Kasım 

1995). 
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Bu görüşmelerden sonra, günübirlik cerrahi yapılan ve çalışmanın yapılması 

planlanan 5 kliniğin (Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Kulak Burun Boğaz, 

Göz ve Üroloji) başhemşirelerinin bu konudaki düşüncelerini almak üzere çeşitli 

toplantılar düzenlendi. 

Bu doğrultuda tez önerisi ve çalışma planı hazırlandı. 

Tez önerisinden sonra tez danışmanı ile çalışmanın yapılması planlanan 5 

Kliniğin (Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, kulak Burun Boğaz, Göz ve 

Üroloji) başhemşirelerine bu konuda araştırmacı tarafından seminer ve yazılı 

doküman verildi. Bu seminerden sonra 5 kliniğin başhemşireleri ile ayrı ayrı 

görüşülerek bu konudaki görüşleri tekrar alındı. 

Başhekimlik ve Klinik bölüm başkanlarından görüşme ile ve yazılı olarak bu 

konu ile ilgili izin alındı. 

Kliniklerdeki durumu, hasta sonuçları ve hasta memnuniyetleri 

değerlendirilmek üzere kontrol grubu hastalara 5 klinikte (Genel Cerrahi, Ortopedi 

ve Travmatoloji, KBB, Göz, Üroloji) anket uygulandı(Mayıs - Aralık 1996). 

Günübirlik Cerrahi Hastaların bakımı için geliştirilen, hemşire bakım formu 

ile ilgili görüşlerini almak üzere 5 Klinikten, günübirlik cerrahi hastalarına bakım 

veren 16 hemşire ile ön çalışma yapıldı (5 hemşire genel cerrahi, 4 hemşire üroloji, 

3 hemşire ortopedi, 2 hemşire göz, 2 hemşire KBB). 

Bu ön çalışma hemşirelerin çalışma koşullarına bağlı olarak 24 - 25 Ocak 

1997'de 5 hemşire, 30 - 31 Ocak 1997'de 11 hemşire ile yapıldı. 

Hemşirelere 1. günde günübirlik cerrahi hakkında genel bilgiler verildi. 
Günübirlik cerrahinin gelişimi, günübirlik cerrahide hemşirelik bakımı, kalite 

güvenliği ve geliştirilmesi ile ilgili kuramsal bilgi verildi. Bu konular ile ilgili 

y 
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hemşirelere hazırlanan yazılı dökümanlar verildi. 

2. günde Günübirlik Cerrahi için hazırlanan "günübirlik cerrahi çalışma 

programı (Ek 2)", "hasta eğitim broşürleri (Ek3)", "hemşire bakım formu (Ek 6)", 

hakkında hemşirelerin düşünceleri alındı ve uygulama yapıldı. 

Her iki grupta da hemşirelerin eleştiri ve önerileri kaydedildi. 16 hemşire ile 

yapılan ön çalışma ile hemşire bakım formları, hasta eğitim broşürleri ve günübirlik 

cerrahi programı hakkında, hemşirelerin görüşleri klinik başhemşirelerine iletildi. 

Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Hemşire bakım formları ve Hasta 

Eğitim broşürleri basıldı (Ek 4). 

Günübirlik cerrahi hemşire bakım formlarının 5 klinikte uygulanması 

aşamasında, Kulak Burun Boğaz ve Göz Kliniğinde, daha ileri bir tarihte 

uygulanmasının istenmesi nedeniyle bu iki klinikte formlar uygulanamamıştır. 

Üroloji kliniğinde formlar 3 hafta uygulanmış fakat ameliyat sonrası hastaların 

yoğun bakımdan servise nakli ve buradan taburcu olması ile ilgili işlemlerde 

hemşireler arası iletişim problemleri nedeniyle çalışmaya devam edilememiştir. 

Kulak Burun Boğaz, Göz ve Üroloji Kliniklerinden toplanan kontrol grubu 

•hasta anketleri deney grubu olmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. 

Bu nedenle 5 klinikte yapılması planlanan çalışma Genel Cerrahi ve 

Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde sürdürülmüştür. 

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde, hemşire bakım formları, günübirlik 

cerrahi programı ve hasta eğitim broşürleri hakkında bilgi vermek için tüm 

hemşirelere konferans verilmiş, Günübirlik cerrahi hastaları ile çalışan hemşirelere 

bire bir uygulamalı eğitim ve yazılı doküman verilmiştir. 

Cerrahi kliniğinde günübirlik cerrahi hastaları ile çalışan beş hemşire ön 
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çalışmaya katılmıştır. Günübirlik cerrahi hastaları ile daha fazla çalışan diğer 

hemşirelere de birebir uygulamalı eğitim ve yazılı doküman verilmiştir. 

Genel cerrahi kliniğinde günübirlik cerrahi hemşire bakım formları aynı gün 

taburcu olan hastalar ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağı için, öncelikle ameliyat 

sabahı yatış yapılan ve o geceyi hastanede geçiren ertesi sabah taburcu olan dış 

vakalara uygulanması istenmiştir. Günü birlik cerrahi 23 saatlik dönemi içerdiği için 

formlar bu hastaların bakımında kullanılmıştır. 

Genel cerrahi kliniğinde bu hastaların preoperatif dönemde hazırlandıkları 

ve ameliyat sabahı kabul edildikleri özel bir oda oluşturulmuştur. 

Hemşire bakım formlarının doldurulduğu süre içerisinde, araştırmacı 

hemşireler ile düzenli olarak görüşmüş ve deney grubu hastalara anketler 

uygulanmıştır. ~ 

z 

s 

i~''` 
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BÖLÜM II 

GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1. ARAŞTIRMANIN TİPİ 

Araştırma Günübirlik Cerrahi hastalarının bakımında kullanılmak üzere 

geliştirilen hemşire bakım formlarının, kalite güvenliği, hasta memnuniyeti ve 

hastaların evde karşılaştıkları problemlerin incelenmesi amacıyla, betimleyici, 

kesitsel, ileriye yönelik ve yarı deneysel (deney, kontrol) olarak planlanmıştır. 

2.2. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI YERLER 

Araştırma Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 

Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında 

yapılmıştır. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, S.S.Y. Bakanlığı'na bağlı olarak 

dağınık klinikler şeklinde 1955 - 1956 ders yılında eğitime başlamış, 14 Mart 

1972'de Bornova'daki binasına geçmiş, 17 Ağustos 1972 tarihinde Yüksek 

Öğrenim Kurumunun kararıyla doğrudan Rektörlüğe bağlanıp Ege Üniversitesi 

Hastanesi ismini almış ve sağlık hizmetlerini yürütmeye devam etmiştir. 

Hastane 1200 yataklı olarak planlanmasına karşın, yetkili kurul kararıyla bu 

sayı daha sonraları arttırılmıştır. Hastanede bu gün 977 Cerrahi Tıp Bilimleri, 953 

Dahili Bilimleri ve 244 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 2074 yatak 

kapasitesi ile çalışmaktadır. Hastanede modern tıbbın gerektirdiği bütün Anabilim 

dalları mevcuttur. 

Hastane bünyesinde bulunan Genel Cerrahi Anabilim Dalı 132 servis yatağı 

32 yoğun bakım yatağı kapasitelidir. Klinikte halen 16 öğretim üyesi, 3 uzman, 24 

asistan, 60 hemşire (45 kadrolu, 15 vakıf) 3 laborant, 16 yardımcı personel, 1 
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diyetisyen, 5 sekreter çalışmaktadır. 

Genel cerrahi Anabilim Dalı: 7 ameliyathane, 2 yoğun bakım, servis, 

poliklinik, küçük müdahale, meme polikliniği, röntgen, biyokimya bölümlerinden 

oluşmaktadır. 

• Hastane bünyesinde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 84 

yatak kapasitelidir. Klinikte 16 öğretim üyesi, 13 asistan, 34 hemşire (30 kadrolu , 4 

sağlık teknisyeni), 1. Fizik tedavi teknisyeni, 2 laborant 38 yardımcı personel (19 

kadrolu, 19 temizlik firması) 1 diyetisyen ve 3 sekreter çalışmaktadır. 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı servis, ameliyathane, yoğun bakım 

ortez protez atelyesi, poliklinik, özel muayene polikliniği, rehabilitasyon merkezi 

bölümlerinden oluşmaktadır. 

2.3 ARAŞTIRMANIN EVRENİ 

Araştırma'nın evrenini Mayıs 1996- Aralık 1997 tarihleri arasında Ege 

Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim dalı ve 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında günübirlik cerrahi olan sınırlamalara 

uygun olarak seçilmiş hastalar ve bu hastalara bakım veren hemşireler ve nisan-

aralık 1997 tarihleri arasında doldurulan 422 günübirlik cerrahi hemşire bakım 

formu oluşturmuştur. 

2.4 ARAŞTIRMANIN ÖRNEKLEMİ 

Araştırmanın Örneklemi hasta anketleri için kontrol grubunu Mayıs - Aralık 

96 tarihleri arasında Genel Cerrahi Anabilim dalında (30 hasta) ortopedi anabilim 

dalında (30 hasta) günübirlik cerrahi yapılan 18, yaşından büyük, okur yazar 

anketlerini doldurmaya istekli sınırlamalara uygun 60 hasta; 

Geliştirilen günübirlik cerrahi hemşire bakım formiarının ortopedi ve cerrahi 
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kliniklerinde Nisan - aralık 1997 tarihleri arasında işlenen 422 bakım formu; 
~. 

Nisan-Aralık 1997 tarihleri arasında bu formları dolduran ortopedi 

kliniğinden 6 hemşire, Genel Cerrahi'den 39 hemşire toplam 45 hemşire; 

Nisan - Aralık 1997 tarihleri arasında deney grubunda günübirlik cerrahi 

hemşire bakım formu ile izlenen eğitim broşürü verilen 18 yaşından büyük, okur 

yazar, anketleri doldurmaya istekli ortopediden 30, cerrahiden 30 sınırlamalara 

uygun toplam 60 hasta oluşturmuştur. 

Araştırma'nin örnekleminde "olasılıksız örneklem tekniği" kullanılmıştır. 

2.5. VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ 

Bu çalışma, Günübirlik Cerrahi Hastaları için geliştirilen Hemşire bakım 

formunun kalite güvenliği izlemi ve hasta memnuniyeti, hastaların evde 

karşılaştıkları problemlerin incelenmesine yönelik planlanmıştır. Çalışma 2 

aşamada gerçekleştirilmiştir. 

1. Bölümde; 

Araştırmacı tarafından; Günübirlik cerrahi olan hastaların izlenmesi için ilgili 

litaratür incelenerek hastalara eğitim, memnuniyet ve postoperatif 

komplikasyonlarını belirtebilecekleri bir anket formu geliştirilmiştir (4,7,13,20,21, 

28,34,37,49,55,56,57,61,62,73,74,79,81) (Ek 5). 

Bu çalışmada, hastaların postoperatif dönemde telefon izlemi 

düşünülmüştür. Fakat kliniklerde bu yol ile iletişim problemi, zaman ve maliyet ile 

ilgili yetersizlikleri olacağı için hastaların yazılı anket ile değerlendirilmesine karar 

verilmiştir. 

Günübirlik cerrahi hastalarının bakımı ile ilgili durumunu saptamak üzere 
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hastaların evlerinde doldurup, daha sonra kliniğe getirmeleri istenen Anket 

uygulanmıştır. 

Bu formda 12 soru hastanın sosyodemografik özellikleri, 10 soru eğitim ile 

ilgili, 6 soru hasta memnuniyeti 3 soru fiziksel durum ve postoperatif 

komplikasyonları gösteren tablo ile toplam 32 soru içermektedir. Hasta izlem 

formunda açık uçlu sorular yorumlar ve öneriler için boşluk bırakılmıştır (Ek 5). 

Oluşturulan anket formunun güvenirliliğini saptamak üzere 5 klinikten 5'er 

hasta ile toplam 25 hastaya ön test uygulanmıştır. Bu test sonuçları SPSS for 

Windows 6.0. istatistik programı kullanılarak, (Reability analysis - Scale alpha) 

Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve 0.9151 bulunmuştur. 

Anketler araştırmacı veya hemşireler tarafından hasta taburcu olmadan 

verilmiş ve bir hafta sonra veya kontrole gelirken getirmesi, yoğun bakım 

hemşirelerine teslim etmesi istenmiştir. 

Cerrahi kliniği 30 kontrol, 30 deney toplam 60 

Ortopedi kliniği 30 kontrol, 30 deney toplam 60 

Her iki klinikten 60 kontrol, 60 deney toplam 120 

hastaya anket uygulanmıştır. 

Toplam 195 hastaya anket verilmiş 120 anket geri dönmüştür. 

.2. Bölümde 

Geliştirilen Günübirlik Cerrahi hemşire bakım formunun Ortopedi ve Genel 

Cerrahi Kliniklerinde Nisan-Aralık 1997 tarihleri arasında hemşireler tarafından 

Günübirlik Cerrahi hastalarının bakımında kullanımının izlenmesidir. 

3 

.a 
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Günübirlik Cerrahi hastalarının bakımı için araştırmacı tarafından ilgili 

literatür incelenerek hemşire bakım formu geliştirilmiştir.(4,6, 7, 13, 20, 34, 45, 46, 

55, 56, 57, 59, 63, 71, 7374, 78, 79,81) (Ek 6) 

Form hemşirelerinin preoperatif, post operatif ve taburculukla ilgili verileni 

kaydedebilecekleri üç temel bölümden oluşmuştur. 

I Formun Preoperatif Bölümü 

Günübirlik cerrahi hemşire bakim formunun preoparatif bölümünde 

hastalara ait genel bilgilerin (hastanın adi, soyadı, protokol no, yatış şekli, tanısı, 

yaşı, yapılacak olan işlem, tarihi, anestezi tipi, hastanın kliniğe geliş zamanı ve 

sekli) kaydedilmesi için bir bölüm, 

Kabulde ısı, kan basıncı, nabız , kilo ve boy değerlerinin kaydedileceği bir 

bölüm, 

Hastalarda olabilecek önemli hastalıkları işaretleyebilecekleri hasta için 

hastalık hikayesi ile ilgili bir bölüm, 

Hemşirenin tüm hastalara standart işlem uygulamasını içeren ve hastaların 

hazırlanmasında yaptığı işlerin belirtilebileceği preoperatif kontrol listesi ile ilgili 

bölüm ve formun altında hastayı hazırlayan ve formu dolduran hemşirenin adını ve 

hastanın ameliyathaneye giriş saatini belirteceği bir bölüm ile hastanın preoperatif 

hazırlığı beş bölümden oluşmaktadır. 

II Formun Postoperatif Bölümü 

Formun postoperatif bölümünde; hastanın yoğun bakıma kabul edildiği saat, 

hastanın postoperatif vital bulgularının kaydedilebileceği çizelge bu çizelgede 

zaman, ağrı, kan basıncı, nabız ve ısı olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. 
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Ağrı değerlendirmesi 0- Yok, 1- Hafif, 2- Orta, 3- Şiddetli, 4- Çok şiddetli, 5-

Dayanılmaz olarak sınıflandırılmıştır. 

Hemşirelerin hastaya verilen ve çıkan sıvıların kaydedilip izleyebilecekleri 

giren çıkan izlemi ile ilgili bir bölüm; 

Hastaya yapılan tedavilerin saat, uygulama yolu ve yapan hemşirenin 

imzasını içeren tedavi ile ilgili bir bölüm; 

Hastaların anestezi sonrası iyileşme puanlarını yoğun bakıma alındığında 

ve taburculuk öncesi izleyebilecekleri Alderate numaralandırma sistemi 

kullanılmıştır. Alderate Numaralandırma sisteminde hastanın anestezi sonrasındaki 

bakımında solunum, dolaşım, bilinç durumu, renk, aktivite içeren beş bölüm 

bulunmaktadır (4,6,7,13,20,45,46,47,55,56,57,78). 

Postoperatif dönemde özellikle spinal anestezi olan hastaların ekstremite 

nabızının belirtilebileceği, pozisyonlarının, oksijen uygulamalarının, damar yolunun 

pansuman, akıntı dren, tampon, bulantı, kusmanın işaretlenebileceği bir bölümden 

ve hemşirelerin hastalar ile ilgili diğer işlemleri ve hastanın durumunu 

belirtebileceği hemşire notları için ayrılmış boş alandan olmak üzere toplam altı 

bölümden oluşmuştur. 

III Form un Taburculuk Bölümü 

Taburculuk ile ilgili incelenen literatürler ışığında taburculuk kriterleri 

oluşturulmuştur (4,6,7,13,17,20,27,33,36). Oluşturulan bu kriterler hemşire 

eğitiminde, hemşireler ile görüşülüp onların önerileri ile gerekli değişiklikler 

yapılmıştır. 

Taburculuk kriterleri hastanın vital bulgularının stabililiği, bulantı, kusura, baş 

dönmesi, solunum problemi hastanın uyanık ve oryante olma durumu pansuman 

~ 
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kontrolü, ağrı kontrolü, iyileşme skorunun 8-10 olması, Ekstremite nabız kontrolü 

(bölgesel anestezi) hastanın yürüme durumu, doktorun çıkışı onaylaması ile ilgili 

bilgi, hastanın yanında refakatçisi olup olmadığının ve değerli eşyalarının geri 

verilmesinin belirtilebileceği 14 bölümden oluşturulmuştur. 

Taburculuk bölümünde hastanın klinikten ayrılma şekli, taburcu eden hekim 

ve hemşirenin imzası ve taburculuk zamanının belirtilebileceği bir bölümle 2 

bölümden oluşturulmuştur. 

Formların Değerlendirilmesi 

Formlar temel olarak preoperatif postoperatif taburculuk olarak ayrı ayrı 

bölümlerde ve tüm bu bölümlerin toplamı olarak genel toplam olmak üzere 4 

bölümde incelenmiştir. 

Bakım formundaki veriler her bölüm için direkt formdaki veriler olarak, 

bölümler için nonparametrik değerlendirmelerde, boş, yarım, tam olarak, 

Formdaki tüm bölümler parametrik değerlendirme için puanlanarak puan 

değerlendirmesi olarak kodlanarak değerlendirilmiştir. 

s 

u~ 

Preoperatif bölümün puan değerleri 

Hastaya ait bilgiler 2 puan 

Vital bulgular 8 puan 

Hasta hikayesi 6 puan 

Preoperatif kontrol listesi 20 puan 

Preoperatif İmza 4 puan 

Postoperatif bölümün puan değerleri 

Vital bulgular 10 puan 

Giren-Çıkan izlemi 4 puan 

Tedavi 6 puan 

a 
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Anestezi sonrası kabul puanı 8 puan 

Diğer 8 puan 

Hemşire notu 4 puan 

Taburculuk Bölümünün Puan değerleri 

Taburculuk Kriterleri 

Taburculuk İmza 

16 puan 

4 puan 

Hemşirelik bakım formunun genel puanlaması 

Preoperatif bölüm 40 puan 

Postoparatif bölüm 40 puan 

Taburculuk bölüm 20 puan 

Toplam form puanı 100 puan 

2.6. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Günübirlik cerrahi hastalarının bakımı için geliştirilen hemşire bakım 

formunun kalite güvenliği izlemi, hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri 

ve evde karşılaştıkları problemlerin incelendiği bu çalışmada; 

Hasta izleme anketinin iç geçerliği için Reability Analysis Cronbach Alpha 

testi, 

Hasta anketleri ve günübirlik cerrahi hemşire bakım formlarının tanıtıcı 

verilerinde sayı ve yüzde, 

Sınıflayıcı değişkenlerde iki grup arasındaki oranların karşılaştırılmasında ki-

kare (X2) testi ve gerekli durumlarda fisher kesin ki-kare testi, 

Hemşire bakım formlarının doluluk derecelerinin, aylara göre incelenmesine 

tek yönlü vâryans analizi (Anova) testi kullanılmıştır. (1,33,76,78) 

Veriler SPSS (Statistical Package For Social Sciences) programına 

'4 
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araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Verilerin analizi, Ege üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde SPSS for Windows 6.0 ile yapılmıştır. 

2.7 BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 

Bağımlı Değişkenler 

Hemşire bakım formiarının işlenme oranı 

Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri 

Bağımsız Değişkenler 

Hastaların yaşı, cinsiyeti,eğitim durumu, anestezi tipi, ameliyat tipi, 

hastaların pre, postoperatif ve evdeki bakım ile ilgili bilgi almaları, hemşirelerin, 

çalıştıkları klinik, 

2.8. BÜTÇE VE ZAMANLAMA 
5 

, 

2.8.1 Bütçe 

Bu çalışma Ege Üniversitesi araştırma ve destekleme fonu tarafından 

103.045.000 TL. mali olarak desteklenmiştir. Çalışmada kırtasiye yazım ve 

çoğaltım ücretleri olarak 149.783.207 TL harcama yapılmıştır. 

GİDER TÜRÜ TUTAR HARCAMA YÜZDESİ 

Kırtasiye Giderleri 1.088.207 TL. 6.7 

Fotokopi 15.000.000 TL. 10.0 

Hemşire Eğitim Kitapçıkları 8.395.000 TL. 5.6 

Tez Yazım ve Çoğaltım 71.300.000 TL 47.6 

Fotokopi ve Cilt 45.000.000 TL. 30.1 

Toplam 149.783.207 TL 100.0 
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araştırmacı tarafından kodlanmıştır. Verilerin analizi, Ege üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde SPSS forWindows 6.0 ile yapılmıştır. 

2.7 BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER 

Bağımlı Değişkenler 

Hemşire bakım formlarının işlenme oranı 

Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri 

Bağımsız Değişkenler 

Hastaların yaşı, cinsiyeti,eğitim durumu, anestezi tipi, ameliyat tipi, 

hastaların pre, postoperatif ve evdeki bakım ile ilgili bilgi almaları; hemşirelerin, 

çalıştıkları klinik, 

2.8. BÜTÇE VE ZAMANLAMA 

2.8.1 Bütçe 

Bu çalışma Ege Üniversitesi araştırma ve destekleme fonu tarafından mali 

olarak desteklenmiştir. Çalışmada kırtasiye yazım ve çoğaltım ücretleri olarak 

104.957.500 TL harcama yapılmıştır. 

~ 
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R 

2.8.2. Zamanlama 

- Haziran - Eylül 1994 Konu seçimi için literatür tarama (4 ay) 

- Eylül - Aralık 1994 yurt dışında seçilen konu ile ilgili staj yeri ayarlamak için 

yazışma (4 ay) 

- Aralık 1994, Haziran 1995 McGill üniversitesi Eğitim hastanelerinde (Royal 

victoria Hospital, General Hospital, Children Hospital) konu ile ilgili staj 

programı Montreal Kanada (6 ay). 

- Haziran-aralık 1995 Tez önerisi hazırlama (6 ay) 

- Ocak 1996 Tez önerisine giriş 

- Ocak - Mayıs 1996 tarihleri arasında kliniklerden izin alma ve bu program 

için gerekli görüşmeler, anketlerin basılması (5 ay) 

~ 
~ 

- Mayıs - Aralık 1996 Kontrol grubu hastalara anket uygulama (7 ay) 

- Ocak 1997 Günübirlik cerrahi hemşire bakım formları için hemşireler ile ön 

çalışma (23,24-30,31 Ocak) 

- Şubat-Nisan 1997 Eğitim sonrası günübirlik cerrahi hemşire bakım 

formlarının revizyondan geçirilmesi, basımı (3 ay) 

- Nisan - Aralık 1997 Kliniklerde Günübirlik Cerrahi Hemşire formlarının 

uygulanması, Deney grubu hasta anketlerinin toplanması, (9 ay) 

- Ocak - Mart 1998 verilerin kodlanması, bilgisayardan sıra alımı ve verilerin 

analizi (3 ay) 

- Mart - Mayıs 1998 Tez yazımı (2 ay) 

- Haziran Temmuz 1997 tezin bilgisayarda yazılması ve çoğaltılması (2 ay) 

-Ağustos - Eylül 1998 tezin okunması son kontroller (2 ay), 
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BÖLÜM Ill 

BULGULAR 

3.1. HASTA ANKETLERİ İLE İLGİLİ TABLOLAR 

3.1.1. Hastalar İle İlgili Tanıtıcı Bilgiler 

Tablo 2. Hastaların Cinsiyetlerine göre dağılımı 

Ortopedi Cerrahi Toplam 

Deney Kontrol Deney Kontrol Deney Kontrol 

Cinsiyet S% S % S% S% S% S % 

Kadın 21 70.0 12 40.0 23 76.7 20 66.7 44 73.3 32 53.3 

Erkek 9 30.0 18 60.0 7 23.3 10 33.3 16 26.7 28 46.67 

Toplam 30 50.0 30 50.0 30 50.0 30 50.0 60 100.0 60 100.0 

= 5.16746 SD: 1 P = 0,02301 P< 0,05 

Tablo 2'de hastaların cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında; 

deney grubunun 44'ü (%73.3) kadın, 16'sı (%26.7) erkek olduğu, kontrol 

grubunun 32'sinin (%53.3) kadın 28'inin (%46,7) erkek olduğu görülmektedir. 

Tablo 3. Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı 

Ortopedi Cerrahi Toplam 

Deney Kontrol Deney Kontrol Deney Kontrol 

Yaş grubu S% S% S% S% S % S 

18 - 30 yaş 9 30.0 6 20.0 5 16.7 8 26.7 14 23.3 14 23.4 

31 - 43 yaş 3 10.0 8 26.6 7 23.3 12 40.0 10 16.7 20 33.4 

44 - 56 yaş 16 53.3 14 46.7 11 36.7 7 23.3 27 45.0 21 35.0 

57 - 70 yaş 2 6.7 2 6.7 7 23.3 3 10.0 9 15.0 5 8.3 

Toplam 30 50.0 30 50.0 30 50.0 30 50.0 60 100.0 60 100.0 
X = 43,50952 SD 42 P:0,40696 P> 0,05 

y 

3 
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~ 

~ 

Tablo 3'de hastaların yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında; deney 

grubundaki hastaların 14'ü (%23.3) 18 - 30 yaş arasında, 10'u (%16.7) 31- 43 

yaş, 27'si (%45) 44 - 56 yaş, 9'u (%15) 57 - 70 yaş grubu arasında olduğu, 

kontrol grubundaki hastaların 14'ü (%23.3) 18-30 yaş arasında, 20'si (%33.4) 

31-43 yaş arasında, 21'i (% 35.0) 44-56 yaş arasında, 5'i (%8.3) 57-70 yaş 

arasında olduğu görülmektedir. 

Tablo 4 Hastaların Eğitim Durumlarının Gruplara Göre Dağılımı 

Deney Kontrol Toplam 

S % S % S % 

ilkokul 18 30.0 16 26.7 34 28.4 

Orta 12 20.0 7 11.6 19 15.8 

Lise 13 21.7 18 30.0 31 25.8 

Üniversite 17 28.3 19 31.6 36 30.0 

Toplam 60 50.0 60 50.0 120 100.0 

X` = 2,35100 SD 3 P: 0,50282 P>0,05 

Tablo 4' de Hastaların eğitim durumlarının gruplara göre dağılıma 

bakıldığında; 34'ü (%28.4) ilkokul, 19'u (%15.8) ortaokul, 31'i (%25.8) lise, 36'sı 

(%30.0) üniversite mezunu olarak görülmektedir. 

Tablo 5 Hastaların Evlerinin Hastaneye Uzaklığına Göre Dağılımı 

Deney Kontrol Toplam 

S % S % S % 

30 Dak. 39 65.0 30 50.0 69 57.5 

1 saat 8 13.3 13 21.7 21 17.5 

2 saat 6 10.0 7 11.7 13 10.8 

3 saat, T 7 11.7 10 16.6 17 14.2 

Toplam 60 50.0 60 50.0 120 100.0 
X`=2,97072 SD 3 P:0,39616 P>0,05 
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Tablo 5'de hastaların evlerinden hastaneye uzaklığına göre dağılımına 

bakıldığında 69'u (%57.5) 30 dakika, 21'i (%17.5) 1 saat, 13'ü (%10,8) 2 saat, 

17'si (%14.2) 3 saat olarak görülmektedir. 

3.1.2. Hastaların Anestezi ve Ameliyatlarının İncelenmesi 

Tablo 6 Hastaların Aldıkları Anestezi Şeklinin Gruplara Göre 

Dağılımı 

Deney Kontrol Toplam 

Anestezi Şekli S % S % S % 

Genel Anestezi 25 46.7 24 40.0 52 43.3 

Bölgesel Blok 22 36.7 18 30.0 40 33.3 

Spinal 9 15 16 26.7 25 20.8 

Lokal+ Sedasyon 1 1.6 2 3.3 3 2.5 

Toplam 60 50.0 60 50.0 120 100.0 

X`:3.000103 SD: 3 P:0.39147 P>0.05 

Tablo 6'da hastaların aldıkları anestezi şeklinin gruplara göre dağılımına 

bakıldığında; 52'si (%43.3) genel anestezi, 40'ı (%33.3) bölgesel blok, 25'i 

(%20.8) spinal, 3'ü (%2.5) Lokal + sedâsyon anestezisi ile ameliyat oldukları 

görülmüştür. 

~ 

~ 
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Tablo 7 Hastaların ameliyat türlerinin gruplara göre dağılımı 

r 

Deney Kontrol Toplam 

Ameliyatlar S % S % S % 

Ortopedi Kliniği 

Karpal Tünel Relase 8 13.3 8 13.3 16 26.7 

Atroskopi 6 10.0 6 10. 12 20.0 

Kırık Redüksiyonu 4 6.7 5 8.3 9 15.0 

Yaralanma Tamiri 4 6.7 4 6.7 8 13.3 

Kitle Eksizyonu 4 6.7 3 5.0 7 11.7 

Ganglion 4 6.7 4 6.7 8 13.3 

X2:0.25397 SD:5 P: 0.99842 P>0.05 

Cerrahi Kliniği 

Memede Kitle Eksizyonu 8 13.3 11 18.3 19 31.7 

Laparoskopik Kolesistektomi 5 8.3 5 8.3 10 16.7 

Herni Onarımı 5 8.3 4 6.7 9 15.0 

Treidektomi 4 6.7 4 6.7 8 13.3 

Hemoraid 3 5.0 2 3.3 5 8.3 

Sinüs Plonidal 3 5.0 2 3.3 5 8.3 

Anal Fissür 2 3.3 2 3.3 4 6.7 

Toplam 30 50.0 30 50.0 60 100.0 

x2:3.29231 SD:2 P: 0.19279 P>0.05 

Tablo 7'de hastaların ameliyat türlerine göre dağılımına ortopedik 

ameliyatların 16'sı (%26.7) karpal tünel relase, 12'si (%20) artroskopi, 9'u(%15) 

kırık redüksiyonu, 8'i (%13.3) yaralanma tamiri, 7'si (%11.7) kitle eksizyonu, 8'i 

(%13.3), ganglion ameliyatları olarak görülmektedir. Cerrahi ameliyatları  9'u 

(%31.7) memede kitle eksizyonu, 10'u (%16.7) Laparoskopik kolesistektomi, 

9'u (%15) herni onarımı, 8'i (%13.3) guatır (treidektomi), 5'i (%8.3) hemoroid, 5'i 

(%8.3) sinüs plonidal, 4'ü (%6.7) anal fissür ameliyatları oldukları görülmektedir. 
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3.1.3. Hastaların Hastanede Kalma Zamanlarının İncelenmesi 

Tablo 8 Ortopedi hastalarının hastanede kaldıkları zamanın gruplara 

göre dağılımı 

Deney Kontrol Toplam 

Hastanede Kalma zamanı S % S % S % 

Preoperatif 

Bekleme 

0 - 2 saat 19 63.3 21 40.0 70 66.7 

2 -4 saat 9 30.0 8 26.7 17 28.3 

4- 6 saat 2 6.7 1 3.3 3 5.0 

X2:12.72771 SD: 13 P:0.46906 P>0.05 

Postoperatif 

Kalış 

0-2 saat 7 23.3 3 10.0 10 16.7 

2 -4 saat 15 50.0 11 36.7 26 43.3 

4 - 6 saat 7 23.3 13 43.3 20 33.3 

7 saat ve T 1 3.3 3 10.0 4 6.7 

X2: 16.26667 SD: 15 P: 0.36455 P> 0.05 

Toplam Kalış 

1 - 5 saat 10 33.4 5 16.7 15 25.0 

6 - 10 saat 19 63.3 23 76.6 42 70.0 

10 saat ve T 1 3.3 2 6.7 3 5.0 

X2: 9.36508 SD: 13 P: 0.74485 P> 0.05 

Toplam 30 50.0 30 50.0 60 100.0 
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Tablo 8'de ortopedi hastalarının hastanede kaldıkları zamanın gruplara 

göre dağılımına bakıldığında; hastanede kalma zamanına göre preoperatif 

beklemede 40'ı (%667) 0 - 2 saat, 17'si (%28.3) 2 - 4 saat, 3'ü (%4) 4 - 6 saat 

arasında, postoperatif kalışta 10'u (%16.7) 0 - 2 saat, 26'sı (%43.3) 2 - 4 saat, 

20'si (%33.3) 4 - 6 saat, 4'ü (%6.7) 7 saat ve üzeri olarak, toplam kalış 15'i 

(%2.5) 1 - 5 saat, 42'si (%70) 6 - 10 saat, 3'ü (%5) 10 saat ve üzeri olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 9 Cerrahi Hastalarının Hastanede Kaldıkları Zamanın Gruplara 

Göre Dağılımı 

5 

~ 

~ 

~ 

Deney Kontrol Toplam 

Hastanede Kalma zamanı S % S % S % 

Preoperatif 

Bekleme 

0 - 2 saat 12 40.0 17 56.7 29 48.3 

2 - 4 saat 16 53.3 13 43.3 29 48.3 

4 -6 saat 2 6.7 - - 2 3.4 

X2:12.38961 SD:12 P:0.41492 P>0.05 

Postoperatif 

Kalış 

1 - 5 saat 10 33.4 7 23.3 17 28.3 

6 - 10 saat 1 3.3 7 23.3 8 13.3 

11 - 15 saat 1 3.3 3 10. 4 6.7 

16 - 20 saat 18 60.0 13 43.4 31 51.7 

X2: 21.10476 SD: 18 P: 0.27416 P> 0.05 

Toplam Kalış 

1 - 8 saat 9 30.0 8 26.7 17 28.3 

9 - 17 saat 2 6.7 6 20.0 8 13.3 

18 - 24 saat 19 63.3 16 53.3 35 58.4 

X2: 15.20000 SD: 18 P: 0.64819 P> 0.05 

Toplam 30 50.0 30 50.0 60 100.0 

Tablo 9'da Cerrahi hastaların hastanede kaldıkları zamanın gruplara 

göre dağılımına bakıldığında; preoperatif beklemede, 29'u (%48.3) 0 - 2 saat, 
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29'u (%48.3) 2 - 4 saat, 2'si (%3.4) 4 6 saat, postoperatif kalışta 17'si (%28.3) 

1 - 5 saat, 8'i (%13.3) 6 - 10 saat, 4'ü (%6.7) 11 - 15 saat, 31'i (%51.7) 16 - 20 

saat arasında, toplam kalışta 17'si (%28.3) 1 - 8 saat, 8'i (%13.3) 9 - 17 saat, 

35'i (%38.4) 18 - 24 saat arasında olduğu görülmektedir. 
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3.1.4. Hasta Eğitimi ile İlgili Yanıtların İncelenmesi 

Tablo 10 Hasta eğitimi ile ilgili sorulara verilen yanıtlarının gruplara 

göre dağılımı I 

Deney Kontrol Toplam 
Eğitim ile ilgili sorular S % S % S 
Preoperatif bilgi 
Alanlar 54 90.0 49 81.7 103 85.8 
Almayanlar 6 10.0 11 18.3 17 14.2 

X2 2,24272 SD:2 P:0,32584 P>0,05 
Preoperatif bilgi konuları 
Aç kalma 26 43.3 37 61.7 63 52.5 
Ameliyat ile ilgili hazırlık hakkında 28 46.7 12 20.0 40 33.3 
Bilgi alamayan 6 10.0 11 18.3 17 14.2 

X1=10,12807 S0:3 P:0,01751 P<0,05 
Postoperatif dönemle ilgili bilgi 
Alanlar 53 88.3 49 81.7 102 85.0 
Almayanlar 7 11.7 11 18.3 18 15.0 

x2: 1.68627 SD 2 P:0.43036 P>0.05 
Postoperatif dönemle ilgili bilgiler 
Yara Bakımı 6 10.0 15 25.0 21 17.5 
Postop yapılacaklar hakkında 38 63.3 23 38.4 61 50.8 
Kalma ihtimali hakkında 9 15.0 11 18.3 20 16.7 
Bilgi almayan 7 11.7 11 18.3 18 15.0 

X2= 10,77644 SD:4 PO 02919 P<0,05 
Evdeki bakım ile ilgili bilgi 
Alanlar 55 91.7 43 71.7 98 81.7 
Almayanlar 5 8.3 17 28.3 22 18.3 

X 2: 8.01484 SD: 1 P: 0.00464 P< 0.05 
Evdeki Bakım ile ilgili konular 
Yara Bakımı 10 16.7 15 25.0 25 21,8 
Beslenme - dinlenme - 4 6.7 4 3,3 
Egzersiz - ağrı tedavisi - 24 40.0 24 20,0 
Hepsi hakkında broşür 45 75.0 - 45 37,5 
Bilgi almayan 5 8.3 17 28.3 22 18,3 

XL = 14,86713 SD4 P0,00498 P<0,05 
Toplam 60 50.0 60 50.0 120 100 

Tablo 10'da hasta eğitimi ile ilgili sorulara verilen yanıtların dağılımına (I) 

bakıldığında preoperatif bilgide 103'ünü (%85.8) alanlar, 17'sini (%14.2) 



61 

almayanlar, preoperatif bilgiler hakkında 63'ünü (%52.5) aç kalma, 40'ını 

(%33.3) ameliyat ile ilgili hazırlık hakkında, postoperatif dönemle ilgili bilgi 

102'sinin (%85) aldığı, 18'i (%15) almadığı, postoperatif dönemle ilgili 

bilgilerden 21'i (%17.5) yara bakımı, 61'i (%50.8) postoperatif yapılacaklar 

hakkında, 20'si (%16) kalma ihtimali hakkında, evdeki bakım ile ilgili bilgiyi 

98'inin (%81.7) aldığı, 22'sinin (%18.3) almadığı, evdeki bakım ile ilgili konular 

hakkında 25'i (%21.8) yara bakımı, 4'ü (%3.3) beslenme, dinlenme, 45'i 

(%37.5) egzersiz ağrı tedavisi, 45'inin (%37.5) hepsini içeren broşür aldığı 

görülmektedir. 

d 
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Tablo 11 Hasta eğitimi ile ilgili sorulara verilen yanıtların dağılımı II 

Deney Kontrol Toplam 
Eğitim ile ilgili sorular S % S % S % 
Sormak istediğiniz soru var mı? 
Evet 58 96.7 54 90.0 112 93.3 
Hayır 2 3.3 6 10.0 8 6.7 

x2: 2.14286 SD: 1 P: 0.14323 P> 0.05 
Bu sorularınızı kime sordunuz? 
Doktor 33 55.0 33 55.0 66 55.0 
Hemşire 7 11.7 9 15.0 16 13.3 
Doktor+ Hemşire 17 28.3 8 13.3 25 20.9 
Yanıtsız 3 5.0 10 16.7 13 10.8 

X2=7,25923 SD:3 P:0,06408 P>0,05 
Sorularınıza yanıt verildi mi? 
Evet 58 96.7 46 76.6 104 86.7 
Hayır - - 3 5.0 3 2.5 
Kısmen - - 1 1.7 1 0.8 
Yanıtsız 2 3.3 10 16.7 12 10.0 

X2=10,71795 SD:3 P0,01335 P<0,05 
Hemşire size neler yapılacağı hakkında bilgi verdi mi? 
Evet 57 95.0 35 58.3 92 76.7 
Hayır 3 5.0 25 41.7 28 23.3 

x2: 22,59420 SD:2 P: 0.0001 P<0.05 
Size ameliyat öncesi ve sonrası ile ilgili broşürler verildi mi? 
Evet 57 95.0 - - 57 47.5 
Hayır 3 5.0 60 100.0 63 52.5 

XL = 86,91729 SD:1 P0,00000 P<0,05 
Kontrol zamanı söylendi mi? 
Evet 59 98.3 56 93.3 115 96.8 
Hayır 1 1.7 4 6.7 5 4.2 

XL =1,87826 SD1 P0,18295 P>0,05 
Kontrolde nereye gideceğinizi biliyor musunuz? 
Evet 55 91.7 53 88.3 108 90.0 
Hayır 5 8.3 7 11.7 12 10.0 

Xz = 0,37037 SD3 PO 54280 P>0,05 
Toplam 60 50.0 60 50.0 120 100.0 

Tablo 11'de hasta eğitimi ile ilgili sorulara verilen yanıtların dağılımına (II) 

bakıldığında; "sormak istediğiniz soru var mı?" sorusuna 112'si (%93.3) evet, 8'i 

(%6.7) hayır olarak, "Bu sorularınızı kime sordunuz?" sorusuna 66'sı (%55) 
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doktora, 16'sı (%13.3) hemşirelere, 25'i (%20.9) hem doktor, hem hemşirelere, 

13'ünün (%10.8) yanıtsız bıraktığı, "Sorularınıza yanıt verildi mi?" sorusuna 

104'ü (%86.7) evet, 3'ü (%2.5) hayır, 1'i (50.8) kısmen, 12'sinin (%10) yanıt 

vermediği "Hemşire size neler yapılacağı hakkında bilgi verdi mi?" sorusuna 

92'si (%76) evet, 28'i (%23) hayır olarak, "Size ameliyat öncesi ve sonrası ile 

ilgili broşür verildi mi" sorusuna 57'si (%47) evet, 63'ü (%52) hayır olarak, 

"Kontrol zamanı söylendi mi?" sorusuna 115'i (%96) evet, 5'i (%4) hayır, 

"Kontrolde nereye gideceğinizi biliyor musunuz?" sorusuna 108'inin (%90) evet, 

12'sini (%10) hayır olarak yanıtladığı görülmektedir. 

a 

a 
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Tablo 12 Hasta memnuniyeti ile ilgili sorulara verilen yanıtlarının gruplara 
gore aagııımı 

Deney Kontrol Toplam 

S % S % S % 

Aynı gün eve gitme ile ilgili düşünceleri 

Olumlu 51 85.0 38 63.3 89 74.2 

Olumsuz 9 15.0 19 31.7 28 23.3 

Yanıtsız - - 3 5.0 3 2.5 

x2 = 8.47030 SD:2 P:0.01448 P<0.05 

Hastanede kalmayı tercih eder misiniz? 

Hayır 46 76.7 32 53.3 78 65.0 

Evet 14 23.3 28 46.7 42 35.0 

x2=7.17949 SD: 1 P: 0.00737 P<0.05 

Hastanede kalmayı istemeyenlerin tercih nedeni 

Evimde daha rahat ederim 30 50.0 24 40.0 54 45.0 

Büyük ameliyat değil 13 21.7 8 13.3 21 17.5 

Ekonomik nedenler 2 3.3 - - 2 1.7 

Hastanede kalmayı isteyenlerin tercih nedeni 

Güvende olma 13 21.7 25 41.6 38 31.7 

Yanıtsız 2 3.3 3 3.3 5 4.2 

x2 7.84662 SD: 4 P: 0.09736 P>0.05 

Hastalara göre ameliyattan önce bekleme süresi 

Çok kısa 11 18.3 8 13.3 19 15.8 

Tam Zamanında 29 48.3 38 63.4 67 55.8 

Çok uzun 20 33.4 14 23.3 34 28.3 

X2=2,74146 SD:2 P:0,25392 P>0,05 

Hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri 

Çok memnun 48 80.0 34 56.7 82 68.3 

Memnuniyeti orta derece 10 16.7 24 40.0 34 28.3 

Hiç memnun kalmayan 2 3.3 2 3.3 4 3.3 

x2 = 8.15495 SD 2 P: 0.01695 P<0.05 
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Tablo 12'inin Devamı Deney Kontrol Toplam 

S % S % S % 

Hastaların en çok memnun kaldığı durumlar 

Sürenin kısa olması 25 41.7 22 36.7 47 39.2 

İlgi 19 31.7 19 31.7 38 31.7 

Hemşirelik bakımı 9 15.0 1 1.6 10 8.3 

Temizlik 1 1.6 2 3.3 3 2.5 

Ameliyatla ilgili sorun olmaması 1 1.6 8 13.3 9 7.5 

Yanıtsız 5 8.4 8 13.3 13 10.8 

x2 = 15.72824 SD: 7 P: 0.02772 P<0,05 

Hastaların diğer istekleri 

Başka bir isteği olmayan 33 55.0 25 41.6 58 48.3 

Bekleme salonu 6 10 4 6.7 10 8.3 

Fizik şartlarının iyileştirilmesi 4 6.7 10 16.7 14 11.7 

Ameliyat öncesi bekleme süresinin 
azaltılması 

4 6.7 2 3.3 6 5.0 

Doktorlarla daha iyi iletişim 3 5.0 3 5.0 6 5.0 

Ameliyat hakkında daha fazla bilgi 3 5.0 1 1.7 4 3.3 

Hasta ailelerine bilgi 2 3.3 3 5.0 5 4.2 

Preoperatif tetkiklerin daha iyi 
organize olması 

2 3.3 - - 2 1.7 

Daha iyi hemşirelik bakımı için 
hemşire sayısın artması 

1 1.7 5 8.3 6 5.0 

Hastalık hakkında bilgi 1 1.7 7 11.7 8 6.7 

Fiyatların azaltılması 1 1.7 - - 1 0.8 

X2= 16,10821 SD:10 P:0,09658 P>0,05 

Toplam 60 50.0 60 50.0 120 100.0 

Tablo 12 'de Günübirlik cerrahi hakkında hasta memnuniyeti ile ilgili 

sorulara verilen yanıtların dağılımına bakıldığında aynı gün eve gitme ile ilgili 

düşüncelerin 89'u (%72.4) olumlu, 28'i (%23.3) olumsuz, 3'ü (%2.5) yanıtsız 
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olarak, "hastanede kalmayı tercih eder misiniz?" sorusuna 78'i (%65) hayır, 

42'si (%35) evet olarak, hastanede kaymayı istemeyenlerin 54'ü (%45) evinde 

daha rahat ettiğinden, 21'i (%17.5) büyük ameliyat olmadığından, 2'si (%1.7) 

ekonomik nedenlerden dolayı, hastanede kalmayı isteyenlerin 38'i (%31.7) 

güvende olma, 5'inin (%4.2) yanıtsız olduğu görülmektedir. Hemşire 

bakımından memnuniyetleri hakkında hastaların 82'si (%31.7) çok memnun, 4'ü 

(%3.3) hiç memnun kalmamış olarak ayrıldığı görülmektedir. 
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3.1.6. Hastaların Fiziksel Problemlerinin incelenmesi 

Tablo 13 Hastaların Herhangi Bir Nedenden Dolayı Hastaneye 

Gelme Durumlarının Gruplara Göre Dağılımı 

Deney Kontrol Toplam 

S % S % S % 

Geri gelmeyen 60 100.0 59 98.3 119 99.2 

Geri gelen - - 1 1.7 1 0.8 

Toplam 60 100.0 60 100.0 120 100.0 

Tablo 13'de görüldüğü gibi deney grubundan hiçbir hastanın hastaneye 

geri gelmesini gerektiren herhangi bir durum oluşmadığı, kontrol grubundan 

ortopedi kliniğinden 1(%1.7) hastanın kanama problemi nedeniyle yeniden 

hastaneye geri dönmesi gerektiği görülmüştür. 

Tablo 14 Hastaların Evde Oluşan Problem Durumlarının Gruplara 

Göre Dağılımı. 

Deney Kontrol Toplam 

Evde herhangi bir rahatsızlığınız 
oldu mu? 

S % S % S % 

Evet 45 75.0 48 80.0 93 77.5 

Hayır 15 25.0 10 16.7 19 15.8 

Yanıtsız - - 2 3.3 8 6.7 

Toplam 60 50.0 60 50.0 120 100.0 

x`: 2.14941 SD: 2 P 0.34140 P> 0.05 

Tablo 14'de Deney grubundan 45 (%75) hastada, kontrol grubundan 

48(%80) hastada evde bazı rahatsızlıklar olduğu, deney grubundan 15 (%25) 

E 

a 
~ 

.,; 
~ 
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hastada, kontrol grubundan 10 (%16.7) hastada olmadığı kontrol grubundan 2 

(%3.3) hastanın ise bu bölümü yanıtlamadığı görülmüştür. 

I 



Tablo 15: Ortopedi Hastalarının Postoperatif 1. Günde Evde Karşılaştıkları Fiziksel Problemlerin Dağılımı 

Belirtiler 

Deney Kontrol 
Var Var 

Yok Hafif Orta Şiddetli Yok Hafif Orta Şiddetli 
S % S % S % S % S % S % S % S % 

Bulantı 27 90.0 1 3.3 2 6.7 - - 30 100 - - - - - -
Kusma 30 100 - - - - - - 30 100 - - - - - -
Boğazda gıcık 28 93.3 2 6.7 - - - - 29 96.7 1 3.3 - - - -
Boğaz Ağrısı 29 96.7 - - 1 3.3 - - 29 96.7 1 3.3 -. - - -
Öksürük 29 96.7 1 3.3 - - - - 29 93.7 1 3.3 - - - -
Baş Dönmesi 25 83.3 5 16.7 - - - - 30 100 - - - - - -
Kas Ağrısı 26 86.7 1 3.3 3 3.3 - - 24 80.0 3 10.0 - - - -
Ameliyat olan el veya ayakta 
Ağrı 10 33.3 7 23.3 11 36.7 2 6.7 10 33.3 5 16.7 12 40.0 - -
His kaybı 27 90.0 - - 1 3.3 2 6.7 30 100 - - - - - -
Şişme 26 86.7 3 10.0 1 3.3 - - 25 83.3 4 13.3 - - - -
Soğulkuk 30 100 - - - - - - 29 96.7 1 3.3 - - - -
Yara Yerinde 
Ağrı 25 83.3 4 13.3 1 3.3 - - 24 80.0 1 3.3 4 13.3 1 3.3 
Akıntı 28 93.3 1 3.3 1 3.3 - - 27 90.0 2 6.7 - - 1 3.3 
Kızarıklık 30 100 - - - - - - 30 100 - - - - - -
Şişme 28 93.3 2 6.7 - - - - 28 93.3 2 6.7 - - - -
Ateş 30 100 - - - - - - 29 96.7 1 3.3 - - - -
Kanama 26 86.7 4 13.3 - - - - 29 96.7 - - - - 1 3.3 
Solunum Zorluğu 29 96.7 1 3.3 - - - - 30 100 - - - - - -
Göğüs Ağrısı 30 100 - - - - - - 30 100 - - - - - -
idrar yapmada 
güçlük 

29 96.7 1 3.3 - - - - 30 100 - - - - - -

Ateşin 
Yükselmesi 

30 100 - - - - - - 30 100 - - - - - -

,' r +ır 



70 

~ 

, 

U 

Tablo 15'de Ortopedi hastalarının postoperatif 1. günde evde 

karşılaştıkları fiziksel problemlerin dağılımına bakıldığında; bulantı 

incelendiğinde deney grubunun 27'sinde (%90) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif, 

2'sinde (%6.7) orta olduğu, kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kusma 

incelendiğinde deney ve kontrol grubunda 30'unda (%100) olmadığı, boğaz 

ağrısı incelendiğinde deney grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde 

(%3.3) orta olduğu, kontrol grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) 

hafif olduğu, öksürük incelendiğinde deney grubunun 29'unda (%96.7) 

olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, kontrol grubunun 29'unda (%96.7) 

olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, baş dönmesi incelendiğinde deney 

grubunun 25'inde (%83.3) olmadığı, 5'inde (%16.7) -hafif olduğu, kontrol 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kas ağrısı incelendiğinde deney 

grubunun 26'sında (%86.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif, 3'ünde (%10) orta 

olduğu, kontrol grubunun 24'ünde (%80) olmadığı, 3'ünde (%10) hafif, 2'sinde 

(%6.7) orta, 1'inde (%3.3) şiddetli kas ağrısı olduğu, ameliyat olan el veya 

ayakta ağrı incelendiğinde deney grubunun 10'unda (%33.3) olmadığı, 

7'sinde (%23.3) hafif, 11'inde (%36.7) orta, 2'sinde (%6.7) şiddetli, kontrol 

grubunun 10'unda (%33.3) olmadığı, 5'inde (%16.7) hafif, 12'sinde (%40) orta, 

3'ünde (%10) şiddetli olduğu, his kaybı incelendiğinde deney grubunun 

27'sinde (%90) olmadığı, 1'inde (%3.3) orta, 2'sinde (%6.7) şiddetli olduğu, 

kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, şişme incelendiğinde deney 

grubunun 26'sında (%86.7) olmadığı, 3'ünde (%10) hafif, 1'inde (%3.3) orta 

olduğu, kontrol grubunun 25'inde (%83.3) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif, 1'inde 

(%3.3) şiddetli olduğu, soğukluk incelendiğinde deney grubunun 30'unda 

(%100) olmadığı, kontrol grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) 

hafif olduğu, yara yerinde ağrı incelendiğinde deney grubunun 25'inde 

(%83.3) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif, 1'inde (%3.3) orta olduğu, kontrol 
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grubunun 24'ünde (%80) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif, 4'ünde (%13.3) orta, 

1'inde (%3.3) şiddetli olduğu, akıntı incelendiğinde deney grubunun 28'inde 

(%93.3) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif, 1'inde (%3.3) orta olduğu, kontrol 

grubunda 27'sinde (%90) olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif, 1'inde (%3.3) şiddetli, 

kızarıklık incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, şişme incelendiğinde deney grubunun 

28'inde (%93.3) olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif olduğu, ateş incelendiğinde 

deney grubunu 30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunu 29'unda (%96.7) 

olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, kanama incelendiğinde deney grubunun 

26'sında (%86.7) olmadığı, 4'ünde (%13.3) şiddetli olduğu, solunum zorluğu 

incelendiğinde deney grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif 

olduğu, kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, göğüs ağrısı 

incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, idrar 

yapmada güçlük incelendiğinde deney grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 

kontrol grubunun 1'inde (%3.3) hafif olduğu, kontrol grubunun 30'unda (%100) 

olmadığı, ateşin yükselmesi incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) 

olmadığı,Kontrol grubundan 29'unda (%96.7) olmadığı 1'inde (%3.3) hafif ateş 

olduğu, boğazda gıcık incelendiğinde deney grubunun 28'inde (%93.3) 

olmadığı, 2'inde (%6.7) hafif olduğu, kontrol grubunun 29'unda (%96.7) 

olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu görülmektedir. 

~ 
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Tablo 16 Cerrahi Hastalarının Postoperatif 1. Günde Evde Karşılaştıkları Fiziksel Problemlerin 

J  J  y

Belirtiler 

Deney Kontrol 
1. Gün 1. Gün 

Yok 
Var 

Yok 
Var 

Hafif Orta Şidd. Hafif Orta Şidd. 

Bulantı 26 4 27 2 1 
86.7 13.3 90.0 6.7 3.3 

Kusma 29 1 28 2 
96.7 3.3 93.1 6.7 

Boğazda Gıcık 27 3 26 3 1 
90.0 10.0 86.7 10.0 3.3 

Boğaz Ağrısı 25 4 1 26 2 2 
83.3 13.3 3.3 86.7 6.7 6.7 

Öksürük 24 6 23 5 2 
80.0 20.0 76.7 16.7 6.7 

Baş Dönmesi 24 4 1 1 22 3 5 
80.0 13.3 3.3 3.3 73.3 10.0 16.7 

Kas Ağrısı 24 3 2 1 22 6 1 1 
80.0 10.0 6.7 3.3 73.3 20.0 3.3 3.3 

Yara Yerinde 
Ağrı 10 9 10 1 9 4 14 3 

33.3 30.0 33.3 3.3 30.0 13.3 46.7 10.0 
Akıntı 25 4 1 25 4 1 

83.3 13.3 3.3 83.3 13.3 3.3 
Kızarıklık 26 2 1 1 29 1 

86.7 6.7 3.3 3.3 96.7 3.3 
Şişme 27 - 2 1 26 3 1 

50.0 6.7 3.3 86.7 10.0 3.3 
Ateş 29 - 1 - 28 1 1 

96.7 3.3 93.3 3.3 3.3 
Kanama 25 4 1 26 4 

83.3 13.3 3.3 86.7 13.3 
Solunum Zorluğu 30 29 1 

100 96.1 3.3 
Göğüs Ağrısı 30 29 1 

100 96.7 3.3 
İdrar Yapmada 30 28 1 1 
Güçlük 100 93.3 3.3 3.3 
Ateşin Yükselmesi 28 2 28 1 1 

93.3 6.7 93.3 3.3 3.3 
Ağrı (Genel) 21 4 4 1 23 1 5 1 

70.0 13.3 13.3 3.3 76.7 3.3 16.7 3.3 
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Tablo 16'da cerrahi hastalarının postoperatif 1. günde evde karşılaştıkları 

fiziksel problemlerin dağılımına bakıldığında; bulanti incelendiğinde, deney 

grubundan 26'sında (%86) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif olduğu, kontrol 

grubunun 27'sinde (%90) olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif, 1'inde (%3.3) orta 

dereceli bulantı olduğu, kusma incelendiğinde deney grubunun 29'unda 

(%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, kontrol grubunun 28'inde (%93.1) 

olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif kusma olduğu, boğazda gıcık incelendiğinde 

deney grubundan 27'sinde (%90) olmadığı, 3'ünde (%10) hafif, kontrol 

grubunda 26'sında (%86,7) olmadığı, 3'ünde (%10) hafif, 1'inde (%3.3) orta 

derecede boğazda gıcık olduğu, boğaz ağrısı incelendiğinde deney grubunun 

25'inde (%83.3) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif, 1'inde (%3.3) orta olduğu, 

kontrol grubunun 26'sında (%86.7) olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif, 2'sinde 

(%6.7) orta derecede boğazda ağrı olduğu, öksürük incelendiğinde deney 

grubunun 24'ünde (%80) olmadığı, 6'sında (%20) hafif olduğu, kontrol 

grubunun 23'ünde (%76.7) olmadığı, 5'inde (%16.7) hafif, 2'sinde (%6.7) orta 

derecede öksürük olduğu, baş dönmesi incelendiğinde deney grubunun 

24'ünde (%80) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif, 1'inde (%3.3) orta, 1'inde (%3.3) 

şiddetli olduğu, kontrol grubunun 22'sinde (%73.3) olmadığı, 3'ünde (%10.0) 

hafif, 5'inde (%16.7) orta derecede baş dönmesi olduğu, kas ağrısı 

incelendiğinde deney grubunun 24'ünde (%80) olmadığı, 3'ünde (%10) hafif, 

2'sinde (%67) orta, 1'inde şiddetli olduğu, kontrol grubunun 22'sinde (%73.3) 

olmadığı, 6'sında (%20) hafif, 1'inde (%3.3) orta, 1'inde (%3.3) şiddetli kas 

ağrısı olduğu, yara yerinde ağrı incelendiğinde deney grubunun 10'unda 

(%33.3) olmadığı, 9'unda (%30) hafif, 10'unda (%33.3) orta, 1'inde (%3.3) 

şiddetli olduğu, kontrol grubunun 9'unda (%30) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif, 

14'ünde (%46.7) orta, 3'ünde (%10) şiddetli ağrı olduğu, akıntı incelendiğinde 

deney grubunun 25'inde (%83.3) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif, 1'inde (%3.3) 

orta olduğu, kontrol grubunda 9'unda (%30) olmadığı, 4'ünde hafif, 1'inde 

(%3.3) orta derecede akıntı olduğu, kızariklık incelendiğinde deney grubunun 
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26'sında (%86.7) olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif, 1'inde (%3.3) orta, 1'inde 

(%3.3) şiddetli olduğu, kontrol grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde 

(%3.3) orta derecede kızarıklık olduğu, şişme incelendiğinde deney grubunun 

27'sinde (%90) olmadığı, 2'sinde (%6.7) orta, 1'inde (%3.3) şiddetli olduğu, 

kontrol grubunun 26'sında (%86.7) olmadığı, 3'ünde (%10) hafif, 1'inde (%3.3) 

orta olduğu, ateş incelendiğinde deney grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 

1'inde (%3.3) orta olduğu, kontrol grubunun 28'inde (%93.3) olmadığı, 1'inde 

(%3.3) hafif, 1'inde (%3.3) orta olduğu, Kanama incelendiğinde deney 

grubunun 25'inde (%83,3) olmadığı 4'ünde (%13.3) hafif 1'inde (%3.3) orta 

olduğu, kontrol grubunun 26'sında (%86.7) olmadığı, 4'ünde (%1.33) hafif 

derecede kanama olduğu, solunum zorluğu incelendiğinde deney grubunun 

30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde 

(%3.3) hafif solunum zorluğu olduğu, göğüs ağrısı incelendiğinde deney 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 29'unda (%96.7) 

olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif derecede göğüs ağrısı olduğu, idrar yapmada 

güçlük incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol 

grubunun 28'inde (%93.3) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif, 1'inde (%3.3) orta 

derecede idrar yapmada güçlük olduğu, ateşin yükselmesi incelendiğinde 

deney grubunun 28'inde (%93.3) olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif derecede 

kontrol grubunun 28'inde (%93.3) olmadığı 1'inde (%3.3) hafif, 1'inde (%3.3) 

orta derecede ateşin yükselmesi olduğu, ağrı incelendiğinde deney grubunun 

21'inde (%70) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif, 4'ünde (%13.3) orta, 1'inde 

(%.3.3) şiddetli olduğu, kontrol gurubunun 23'ünde (%76.7) olmadığı, 1'inde 

(%3.3) hafif, 5'inde (%16.7) orta, 1'inde (%3.3) şiddetli derecede ağrı olduğu 

görülmektedir. 
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Tablo 1.7 Ortopedi Hastalarının Postoperatif 7. Günde Evde Karşılaştıkları 

Fiziksel Problemlerin Gruplara Göre Dağılımı 

Belirtiler 

Deney Kontrol 
1. Gün 1. Gün 

Yok 
Var 

Yok 
Var 

Hafif Orta Şidd. Hafif Orta Şidd. 

Bulantı 30 30 
100 100 

Kusma 30 30 
100 100 

Boğazda Gıcık 30 30 
100 100 

Boğaz Ağrısı 30 30 
100 100 

Öksürük 30 30 
100 100 

Baş Dönmesi 30 29 1 
100 96.7 3.3 

Kas Ağrısı 30 29 1 
100 96.7 3.3 

Ameliyat olan El 
veya Ayakta 
Ağrı 29 1 22 6 2 

96.7 3.3 73.3 20.0 6.7 
His Kaybı 30 30 

100 100 
Şişme 30 29 1 

100 96.7 3.3 
Soğukluk 30 30 

100 100 

Yara Yerinde 
Ağrı 30 25 3 2 

100 83.3 10.0 6.7 
Akıntı 30 30 

100 100 
Kızarıklık 29 1 30 

96.7 3.3 100 
Şişme 30 28 1 1 

100 93.3 3.3 3.3 

Ateş 30 30 
100 100 

e 

~ 

f 
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Tablo 17'nin Devamı 

Belirtiler 

Deney Kontrol 
1. Gün 1. Gün 

Yok 
Var 

Yok 
Var 

Hafif Orta Şidd. Hafif Orta Şidd. 

Kanama 30 30 
100 100 

Solunum Zorluğu 30 30 
100 100 

Göğüs Ağrısı 30 30 
100 100 

İdrar Yapmada 30 30 
Güçlük 100 100 
Ateşin Yükselmesi 30 30. 

100 100 
Ağrı (Genel) 30 30 

100 100 

t. 

~ 

Tablo 17'de ortopedi hastalarının postoperatif 7. Günde evde 

karşılaştıkları problemlerin dağılımına bakıldığında; bulantı incelendiğinde 

deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kusma incelendiğinde 

deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, boğazda gıcık 

incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı boğaz 

ağrısı incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, 

öksürük incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, 

baş dönmesi incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, 

kontrol grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, kas 

ağrısı incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol 

grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, ameliyat olan 

el veya ayakta ağrı incelendiğinde deney grubunun 29'unda (%96.7) 

olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, kontrol grubunun 22'sinde (%73.3) 

olmadığı, 6'sında (%20) hafif, 2'sinde (%6.7) orta derecede ağrı olduğu, his 

kaybı incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol 
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grubunun 30'unda (%100) olmadığı, ameliyat olan el veya ayakta şişme 

incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 

29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, soğukluk 

incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 

30'unda (%100) olmadığı, yara yerinde ağrı incelendiğinde deney grubunun 

30'unda (%100) olmadığı, 25'inde (%83.3) olmadığı, 3'ünde hafif, 2'sinde 

(%6.7) orta derecede ağrı olduğu, akıntı incelendiğinde deney grubunun 

30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, 

kızarıklık incelendiğinde deney grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde 

(%3.3) hafif olduğu, kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, yara yerinde 

şişme incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol 

grubunun 28'inde (%93.3) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif, 1'inde (%3.3) orta 

derecede şişme olduğu, yara yerinde ateş incelendiğinde deney ve kontrol 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kanama incelendiğinde deney ve kontrol 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, solunum zorluğu incelendiğinde deney 

ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, göğüs ağrısı incelendiğinde 

deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, idrar yapmada güçlük 

incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) olmadığı, ateşin 

yükselmesi incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 30'unda (%100) 

olmadığı, ve genel ağrı incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 30'unda 

(%100) olmadığı görülmektedir. 

~ 
aa 
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Tablo 18 Cerrahi Hastaların Postoperatif 7. Günde Evde Karşılaştıkları Fiziksel Problemlerin 
Gruplara Göre Dagılımı 

Belirtiler 

Deney Kontrol 
1. Gün 1. Gün 

Yok 
Var 

Yok 
Var 

Hafif Orta Şidd. Hafif Orta Şidd. 
Bulantı 29 1 30 

96.7 3,3 100 
Kusma 30 30 

100 100 
Boğazda Gıclk 30 26 4 

100 86.7 13.3 
Boğaz Ağrısı 28 2 26 4 

93.3 6.7 86.7 13.3 
Öksürük 30 28 1 1 

100 93.3 3.3 3.3 
Baş Dönmesi 30 29 1 

100 96.7 3.3 
Kas Ağrısı 28 2 26 3 1 

93.3 6.7 86.7 10.0 3.3 
Yara Yerinde 
Ağrı 20 9 1 19 5 2 

66.7 30.0 3.3 63.3 30.0 6.7 
Akıntı 24 6 25 5 

80.0 20.0 83.3 16.7 
Kızarıklık 27 3 29 1 

90.0 10.0 96.7 3.3 
Şişme 30 30 

100 100 
Ateş 30 29 1 

100 96.7 3.3 
Kanama 29 1 28 2 

96.7 3.3 93.3 6.7 
Solunum Zorluğu 30 30 

100 100 
Göğüs Ağrısı 30 30 

100 100 
İdrar Yapmada 30 30 
Güçlük 100 100 
Ateşin Yükselmesi 30 29 1 

100 96.7 3.3 
Ağrı 25 5 24 5 1 

83.3 16.7 80.0 16.7 3.3 
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Tablo 18'de Cerrahi hastaların postoperatif 7 günde evde karşılaştıkları 

fiziksel problemlerin dağılımına bakıldığında; bulanti incelendiğinde deney 

grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, kontrol 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kusma incelendiğinde deney ve kontrol 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, boğazda gıcık incelendiğinde deney 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 26'sında (%86.7), 4'ünde 

(%13.3) hafif olduğu, boğaz ağrısı incelendiğinde deney grubunun 28'inde 

(%93.3) olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif olduğu, kontrol grubunun 26'sında 

(%86.7) olmadığı, 4'ünde (%13.3) hafif olduğu, öksürük incelendiğinde deney 

grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 28'inde (%93.3)olmadığı, 

1'inde (%3.3) hafif olduğu, 1'inde (%3.3) orta olduğu, baş dönmesi 

incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 

29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, kas ağrısı 

incelendiğinde deney grubunun 28'inde (%93.3) olmadığı, 2'sinde (%6.7) hafif 

olduğu, kontrol grubunun 26'sında (%86.7) olmadığı; 3'ünde (%100) hafif 

olduğu, 1'inde (%3.3> orta olduğu, yara yerinde ağrı incelendiğinde deney 

grubunun 20'sinde (%66.7) olmadığı, 9'unda (%30) hafif olduğu, 1'inde (%3.3) 

orta olduğu, kontrol grubunun 19'unda (%63.3) olmadığı, 9'unda (%30) hafif 

olduğu, 2'sinde (%6.7) orta olduğu, akıntı incelendiğinde deney grubunun 

24'ünde (%80) olmadığı, 6'sında (%20) hafif olduğu, kontrol grubunun 19'unda 

(%63.3) olmadığı, 9'unda (%30) hafif olduğu, 2'sinde (%6.7) orta olduğu, 

kızarıklık incelendiğinde deney grubunun 27'sinde (%90) olmadığı, 3'ünde 

(%10) hafif olduğu, kontrol grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) 

hafif olduğu, şişme incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 30'unda 

(%100) olmadığı, ateş incelendiğinde deneme grubunun 30'unda (%100), 

kontrol grubunun 29'unda (%96.7) olmadığı, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, 

kanama incelendiğinde deney grubunun 29'unda (%97.7) olmadığı 1'inde 
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(%3.3) hafif olduğu, kontrol grubunun 28'inde (%93.3) olmadığı, 2'sinde (%6.7) 

hafif olduğu, solunum zorluğu incelendiğinde deney ve kontrol grubunun 

30'unda da (%100) olmadığı, göğüs ağrısı incelendiğinde deney ve kontrol 

grubunun 30'unda da (%100) olmadığı, idrar yapmada güçlük incelendiğinde 

deney ve kontrol grubunun 30'unda da (%100) olmadığı, ateşin yükselmesi 

incelendiğinde deney grubunun 30'unda (%100) olmadığı, kontrol grubunun 

29'unda (%96.7) olmadığını, 1'inde (%3.3) hafif olduğu, genel ağrı 

incelendiğinde deney grubunun 25'inde (%83.3) olmadığı, 5'inde (%16.7) hafif 

olduğu, kontrol grubunun 24'ünde (%80) olmadığı, 5'inde (%16.7) hafif olduğu 

1'inde (%3.3) orta derecede olduğu görülmektedir. 

Tablo 19 Ağrı Olduğunda Hastaların Yaptıklarının Gruplara Göre 

Dağılımı 

~ 
Deney Kontrol Toplam 

S % S % S % 

Ağrı kesici alan 44 73.3 36 60.00 80 66.7 

Bir şey yapmayan - - 6 10.00 6 5.0 

Ağrısı olmayan . 16 26.7 18 30.00 34 28.3 

Toplam 60 50.0 60 50.00 120 100.0 

= P: 0.03147 P<0.05 

Tablo 19'da ağrı olduğunda hastaların yaptıklarının gruplara göre 

dağılımına bakıldığında 80'i (%66.7) ağrı kesici alan, 6'sı (%5) bir şey 

yapmayan, 34'ü (%28.3) ağrısı olmayan hastalar olarak görülmektedir. 
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3.1.7. Hasta anketlerine Verilen Yanıtların Kalite Güvenliğinin İncelenmesi 

Tablo 20 Hasta Anketlerine Verilen Yanıtların Kalite Güvenliğinin İzlenmesi 

Deney Kontrol Toplam 
S % S % S % 

BELİRTEÇLER 

I. Sayı 

1. Verilen anket sayısı 85 100.0 110 100.0 195 100.0 
2. Dönen Anket Sayısı 60 70.5 60 54.5 120 61.5 
II. Uygunluk 
1. Aldıkları bakımdan memnun olan 
hastalar 

48 80 34 56.7 82 68.3 

2. Bakımdan memnun kalmayan 
hastalar 

2 3.3 2 3.3 4 3.3 

3. Bekleme süresini uzun bulan 
hastalar 

20 33.4 14 23.3 34 28.3 

4. Preoperatif eğitim alanlar 54 90 49 81.7 103 85.8 
5. Postoperatif bilgi alanlar 53 88.3 49 81.7 102 85 
6. Evdeki bakım ile bilgi alanlar 55 91.7 43 71.7 98 81.7 
7. Evde küçük rahatsızlığı olan 
hastalar 

45 75.0 48 80.0 93 77.5 

8. Ameliyattan sonra karşılaşılan 
küçük problemler 1. Gün 
Bulantı 7 11.6 3 5.0 10 8.3 
Kusma 1 1.6 2 3.3 3 2.5 
Boğazda Gıcık 5 8.3 7 11.6 12 10.0 
Boğaz Ağrısı 6 10.0 5 8.3 11 9.2 
Öksürük 7 11.6 8 13.3 15 12.5 
Baş Dönmesi 11 18.3 8 13.3 19 15.8 
Hafif Ağrı 13 21.6 5 8.3 18 15 
Hafif Akıntı 5 8.3 6 10.0 11 9.2 
Hafif Kanama 8 13.3 4 6.6 12 10.0 
Hafif Ateş 2 3.3 2 3.3 4 3.3 

~ 
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Tablo 20 'de hastaların postoperatif anketlere verdikleri yanıtların kalite 

güvenliğinin izlenmesi görülmektedir. 

Her iki klinikte 195 hastaya anket verilmiş 120 anket geri gelmiştir. 

Anketlerin genel dönüş yüzdesi (%61.53) olarak görülmektedir. 

Hasta yanıtları incelendiğinde; 82'si (%68.3) hastanın bakımdan çok 

memnun olduğu, 4'ü (%3.3) hastanın bakımdan memnun olmadığı, 34(%28.3) 

hasta bekleme süresini uzun bulduğunu, 103(%85.8) hasta preoperatif eğitim 

aldığını, 102 (%85) hasta postoperatif eğitim aldığını, 98(%81.7) hasta evdeki 

bakım ile ilgili eğitim aldığını belirtmiştir. 

Hastaların evde 1. günde karşılaştıkları problemlere bakıldığında 93'ün 

(%77.5) küçük rahatsızlıklarla karşılaştığı, ameliyattan sonra evde 1. Günde 

karşılaşılan problemlerin dağılımına bakıldığında 10'unda (%8.3) bulantı 

olduğu, 3'ünde (%2.5) kusma olduğu, 12'sinde (%10) boğazda gıcık olduğu, 

11'inde (%9.2) boğaz ağrısı olduğu, 15'inde (%12.5) öksürük olduğu, 19'unda 

(%15.8) baş dönmesi olduğu, 18'inde (%15) hafif ağrı olduğu, 11'inde (%9.2) 

hafif akıntı olduğu, 12'sinde (%10) hafif kanama olduğu, 4'ünde (%3.3) hafif 

ateş olduğu görülmektedir. 
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3.2. HEMŞİRE BAKIM FORMLARI İLE İLGİLİ TABLOLAR 

3.2.1. Hemşire Bakım Formiarı ile İlgili Tanımlayıcı Bilgiler 

Tablo 21. Hemşire Bakım Formlarının Kliniklere Göre Dağılımı 

Klinik Sayı % 

Ortopedi 167 39.6 

Cerrahi 255 60.4 

Toplam 422 100 

Tablo 21'de görüldüğü gibi Günübirlik Cerrahi Hemşire bakım formiarının 

167'si (%39.6)ortopedi ve travmatoloji kliniğinden 255'i (%60.4) Genel Cerrahi 

Kliniğinden toplam 422 formdan oluşmaktadır. 

Tablo 22. Bakım Formlarının Aylara Göre Dağılımı 

Klinik Ortopedi Cerrahi Toplam 

Aylar Sayı % Sayı % Sayı % 

Nisan 12 7.2 15 5.9 27 6.4 

Mayıs 21 12.6 40 15.7 61 14.5 

Haziran 23 13.8 25 9.8 48 11.4 

Temmuz 45 26.9 36 14.1 81 19.2 

Ağustos 1 0.6 8 3.1 9 2.1 

Eylül 5 3.0 27 10.6 32 7.6 

Ekim 17 10.2 45 17.6 62 14.7 

Kasım 24 14.4 29 11.4 53 12.6 

Aralık 19 11.4 30 11.8 49 11.6 

Toplam 167 39.6 255 60.4 422 100 

~ 

.2 

~ 
~ 

C. 
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Tablo 22'de hemşire bakım formlarının aylara göre dağılımına 

bakıldığında, 27'si (%6.4) Nisan, 61'i (%14.5) Mayıs, 48'i (%11.4) Haziran, 

81'i(%19.2) Temmuz, 9'u (%2.1) Ağustos, 32'si(%7.6) Eylül, 62'si (%14.7)Ekim, 

53'ü (%12.6) Kasım 49'u (%11.6) Aralık aylarında olduğu görülmektedir. 

Tablo 23. Hemşirelerin doldurdukları form sayısının dağılımı 

F. 

r 

~ 

Hemşire Kodu Preoperatif Taburculuk 

S % S % 

Ortopedi 

1 5 1,2 5 1,2 

2 111 26,3 106 25,2 

3 3 0,7 - -

4 22 5,2 24 5,7 

5 18 4,3 16 3,8 

6 1 0,2 1 0,2 

Hemşire İsmi 7 1,7 15 3,6 
Olmayan 

Cerrahi 

9 13 . 3,1 2 0,5 

10 2 0,5 2 0,5 

11 31 7,3 41 9,7 

12 22 5,2 2 0,5 

13 6 1,4 1 0,2 

14 8 1,9 7 1,7 

15 16 3,8 50 11,8 

16 1 0,2 7 1,7 

18 2 0,5 6 1,9 

20 2 0,5 3 0,7 

22 36 8,6 9 2,1 

24 85 20,1 8 1,9 
Tablo 23'ün Devamı 
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Hemşire Kodu Preoperatif Taburculuk 

S % S % 

25 14 3,3 23 5,5 

26 2 0,5 3 0,7 

27 5 1,2 - -

34 1 0,2 5 1,2 

38 1 0,2 1 0,2 

40 2 0,5 3 0,7 

21 - - 7 1,7 

23 - - 3 0,7 

28 - - 1 0,2 

29 - - 4 0,9 

30 - - 1 0,2 

31 - - 4 0,9 

32 - - 3 0,7 

33 - - 1 0,2 

35 - - 5 1,2 

36 - - 1 0,2 

37 - - 1 0,2 

39 - - 1 0,2 

40 - - 3 0,7 

41 - - 3 0,7 

42 - - 5 1,2 

43 - - 7 1,7 

44 - - 3 0,7 

45 - - 1 0,2 

46 - - 1 0,2 

47 - - 1 0,2 

48 - - 1 0,2 

Hemşire İsmi 6 1,4 20 4,7 
Olmayan 

Toplam 422 100,0 422 100,0 

~ 

~ 
, 

~ 
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Tablo 23'te Hemşirelerin doldurdukları form sayısının dağılımı 

incelendiğinde ortopedik kliniğinden 6 hemşirenin formiarı doldurduğu 2 nolu 

hemşirenin 111 form (%), 6 nolu hemşirenin 1 form doldurduğu, cerrahi 

kliniğinde 39 hemşirenin form doldurduğu preoperatif bölümle ilgili 24 nolu 

hemşirenin 85 form 3 hemşirenin birer form doldurduğu postoperatif bölümle ile 

ilgili 15 nolu hemşirenin 50 form 12 hemşirenin ise 1'er form doldurduğu 

görülmektedir. 

3.2.2. Hemşire Bakım Formu İle İzlenen Hastalar İle İlgili Tanıtıcı 

Bilgiler 

Tablo 24. Hemşire Bakım formu ile izlenen hastaların cinsiyetlerine 

göre dağılımı . 

Klinik Ortopedi Cerrahi Toplam 

Cinsiyet Sayı % Sayı % Sayı % 

Kadın 88 52.7 158 62 246 58.3 

Erkek 79 47.3 97 38 176 41.7 

Toplam 167 39.6 255 60.4 422 100 
X`=3,56387 SD 1 P:0 05905 P>0,05 

Tablo 24'de görüldüğü gibi işlenen günübirlik cerrahi hemşire bakım 

formlarının 246'sının (%58.3) kadın, 176'sının (%41.7) erkek hastalar 

oluşturmaktadır. 

~ g 
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Tablo 25. Hemşire Bakım Formu ile izlenen Hastaların Yaş 

Gruplarına Göre Dağılımı 

Klinik Ortopedi Cerrahi Toplam 

Yaş Grubu Sayı % Sayı % Sayı % 

1 - 17 yaş 19 11.4 3 1.6 22 5.2 

18 - 35 yaş 48 28.8 61 23.8 109 25.8 

36 - 53 yaş 52 31.2 99 38.7 151 35.8 

54 - 71 yaş 20 11.9 55 21.5 75 17.8 

72 yaş ve T 3 1.8 13 5.0 16 3.8 

Yaşı 
yazılmamış 

25 14.9 24 9.3 49 11.6 

Toplam 167 39.6 255 60.4 422 100 

(min 2 yaş, max 80, X 37.28) 

Tablo 25'de hemşire bakım formları ile izlenen hastaların yaş gruplarına 

göre dağıtımına bakıldığında; 22'si (%5.2) 1 - 17 yaş, 109'u (%25.8), 18 - 35 

yaş, 151'i (%35.8) 36 - 53 yaş, 75'i (%17.8) 54 - 71 yaş, 16'sı (%3.8) 72 yaş, 

49'ununda (%11.6) hastanın yaşının yazılmadığı görülmektedir. 

s 

a 
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i 

Tablo 26 Hastaların Hastalıklarına Göre Dağılımı 

q~. 

Ortopedi Sayı % 

Karpal Tünel 41 77 

Eksizyon 33 7.8 

Atroskopi 25 5.9 

Sekonder tamir 21 5.0 

İmplant Çıkarma 18 4.3 

Primer Tamir 8 1.9 

Açık Red üksiyon 6 1.4 

Rekonstrüksiyon 3 0.7 

Diğer 12 2.8 

Cerrahi 

Safra Kesesi 90 21.3 

Guatır 52 12.3 

Herni 42 10.0 

Anal Fissür 22 5.2 

Hemoraid 18 4.3 

Sinüs Plonidal 16 3.8 

Memede Kitle 8 2.0 

Diğer 3 0.7 

Toplam 422 100 

Tablo 26'da hastaların hastalıklara göre dağılımı incelendiğinde; 

ortopedik kliniğinden en fazla karpal tünel 41 (%7.7), en az rekonstrüksiyon 3 

(% 0.7), cerrahi kliniğinde en fazla safra kesesi 90 (% 21.3), en az memede 

kitle 8 (% 2.0) hemşire bakım formu ile izlenen hastalar olarak görülmektedir. 
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Tablo 27 Hastaların Aldıkları Anestezi Türüne Göre Dağılımı 

Ortopedi Cerrahi Toplam 

Anestezi Türü Sayı % Sayı % Sayı % 

Genel anestezi 24 14.4 172 67.5 196 46.4 

Bölgesel Blok 83 49.7 57 22.4 140 33.2 

Spinal 9 5.4 23 9.0 32 7.6 

Maske 27 16.2 0 0 27 6.4 

Lokal + Sedasyon 12 7.2 2 0.8 14 3.3 

İşlenmeyen 12 7.4 1 0.4 13 3.1 

Toplam 167 39.6 255 60.4 422 100 

X=154.528119 SD 5 P0.00000 p<0.05 

Tablo 27'de hemşirelerin bakım formlarında hastaların aldıkları anestezi 

türüne göre dağılıma bakıldığında 96'sı (%46.4) genel anestezi 140'ı (%33.2) 

bölgesel blok 32 si (%7.6) spinal 27'si (%6.4) Maske, 14 ü (%3.3) 

Ibkal+Sedasyon, 13'ünün (%3.1) işlenmemiş olduğu görülmektedir. 

Kliniklere göre hastaların aldıkları anestezi karşılaştırıldığında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır. (P<0,05) 

i 

~ 
~ 

~ 
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3.2.3. Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının İşlenme 

Durumunun İncelenmesi 

Tablo 28 Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Preoperatif 

Bölümünün İşlenme Durumlarının Dağılımı 

~ 

Klinik Ortopedi Cerrahi Toplam 

Hasta Hakkında 

Bilgiler 
Sayı % Sayı % Sayı % 

Tam 131 78.4 158 62.0 289 68.5 

Yarım 36 21.6 97 38.0 133 31.5 

x2= 12.70155, SD=1, p=0.000037 p<0.05 

Kabuldeki Vital Bulgular 

Tam 52 31.1 218 85.5 270 64.0 

Yarım 41 24.6 35 13.7 76 18.0 
Boş 74 44.3 2 0.8 76 18.0 

x2= 159.32084, SD = 2, p= 0.00000, p<0.05 
Hasta Hikayesi 

Tam 165 98.8 253 99.2 418 99.1 

İşlenmeyen 2 1.2 2 0.8 4 0.9 
x2= 0.18359, SD = 1 p= 0.66831 p> 0.05 

Preoperatif Kontrol Listesi 
Tam 159 95.2 199 78.0 358 84.8 
Yarım 6 3.6 56 22.0 62 14.7 
İşlenmeyen 2 1.2 - - 2 0.5 

x2= 29.73414, SD = 2, P=0.0000, p< 0.05 

Hemşirenin İmzası 

Var 149 89.2 238 93.3 387 91.7 
Yok 18 13.9 17 21.1 35 8.3 

x2=2.24310, SD=1, P=0.13421, p>0.05 
Toplam 167 39.6 255 60.4 255 100 
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Tablo 28'de Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formunun preoperatif 

bölümünün işlenme durumuna bakıldığına; hastalar hakkındaki bilgilerin 289'u 

(%68.5) tam, 133'ü (%31.5) yarım olarak, kabuldeki vital bulgularının 270'i 

(%64) tam, 76'sı (%18) yarım, 76'sı (%18) boş olarak, hasta hikayesine 

bakıldığında 418'i (%99.1'i) tam, 4'ü'(%0.9) işlenmemiş olarak, preoperatif 

kontrol listesinin 358'i (%84.8) tam, 62'si (%14.7) yarım, 2'si (%0.5) işlenmemiş 

olarak, hemşire imzasına bakıldığında 387'sinde (%91.7) hemşirenin imzasının 

olduğu, 35'inde (%8.3) olmadığı görülmektedir. 

6 

~ 

~ 



Tablo 29 Hemşire Bakım Formlarının Postoperatif Kısmının İşlenme 

Durumunun Dağılımı 

Klinik Ortopedi Cerrahi Toplam 

Postoperatif Vital 
Bulgular 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Tam 128 76.6 249 97.6 377 89.3 

Yarım 39 23.4 6 2.4 45 10.7 

x 2=50,53970 SD=6 P=0.00000, p<0.05 

Giren Çıkan Sıvı Miktarının izlemi 

Tam 9 1.8 240 94.1 283 67.1 

Yarım 153 91.6 5 2.4 10 2.4 

İşlenmeyen 11 6.6 10 2.7 129 30.5 

x 2=367.45687, SD=2 p=0.00000 p< 0.05 

Tedavi 

Tam 41 24.5 242 97.5 283 67.1 

Yarım 4 2.4 6 2.4 10 2.4 

Tedavisi olmayan 122 73.1 7 2.7 129 30.5 

x 2= 5.40533 SD= 3, P=0.14441 p>0.05 

Anestezi Sonrası İyileşme Puanı 

Tam 140 83.8 255 100 395 93.6 

Yarım 24 14.4 - - 24 5.7 

İşlenmeyen 3 1.8 - - 3 0.7 

x 2=44.04563 SD=2, P=0.0000 p<0.05 

Diğer Bilgiler 

Tam 133 79.6 248 97.3 381 90.3 

Yarım 32 19.2 5 1.9 37 8.8 

İşlenmeyen 2 1.2 2 0.8 4 0.9 

x 2=38.36209, SD=6, P=0.00000 p< 0.05 

Hemşire Notu 

Var 32 19.2 252 98.8 284 67.3 

Yok 135 80.8 3 1.2 138 32.7 

x 2=290,98626, SD=1, P=0.00000 p<0.05 

Toplam 167 39.6 1255 160.4 422 1100.0 
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Tablo 29 'da günübirlik hemşire bakım formlarının postoperatif kısmının 

işlenme durumunun dağıtımına bakıldığına; postoperatif vital bulguların 377'si 

(%89.3) tam, 45'ü (%10.7) yarım, 1'i (0.2) boş olarak, giren çıkan sıvı izieminin 

283'ü (%57.6) tam, 158(i (%37.4) yarım, 21'i (%5) boş olarak, tedavi işlemlerine 

göre 283'ü (%67.1) tam, 10'u (%2.4) yarım, 3'ünün (%0.7) işlenmediği, diğer 

bilgilere göre 381'i (%90.3) tam, 37'si (%8.8) yarım, 4'ünün (%10.9) işlenmediği, 

bakım ile ilgili hemşire notuna bakıldığında 284'ünde (%67.3) hemşire notunun 

olduğu, 138'inde (%32.7) olmadığı görülmektedir. 

~ 

z 
C 

~ 
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Tablo 30 Hemşire Bakım Formlarının Taburculuk Kısmının İşlenme 

Durumunun Dağılımı 

Klinik Ortopedi Cerrahi Toplam 

Taburculuk 
Kriterleri 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Tam 156 93.4 217 85.1 373 88.4 

Yarım 5 3.0 36 14.1 41 9.7 

İşlenmeyen 6 3.6 2 0.8 8 1.9 

x2=17.83996, SD=2 P=0.00013, p<0.05 

Taburcu Oluş Şekli 

Tam 145 86.8 250 98.0 395 93.6 

4. İşlenmeyen 22 13.2 5 2.0 27 6.4 

x2=25.08071, SD=3, p=0.00001, p<0.05 

Taburcu Eden Hekimin İmzası 

Var 140 83.8 211 82.7 351 83.2 

Yok 27 16.2 44 17.3 71 16.8 

x2=0.08520, SD=3, P=0.77032, p<0.05 

Taburcu Eden Hemşirenin İmzası 

Var 153 91.6 236 92.5 222 92.2 

Yok 14 8.4 19 7.5 33 7.8 

x2=385,233, SD=44, P=0.00000 p<0.05 

Taburculuk Zamanı 

Yazılmış 137 82.0 227 89.0 364 86.3 

Yazılmamış 30 18.0 28 11.0 58 13.7 

x2= 279.99825, SD=47, P=0.0000, p<0.05 

TOPLAM 167 39.6 255 60.4 422 100 
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Tablo 30'da hemşire bakım formlarının taburculuk kısmının işlenme 

durumunun dağıtımına bakıldığında taburculuk kriterlerinin 373'ü (%88.4) tam, 

41'i (%9.7) yarım, 8'i (%1.9) işlenmemiş olduğu, taburcu oluş şekli 395'inde 

(%93.6) tam, 27'sinde (%6.4) işlenmemiş olduğu, 351'inde (%83.2) taburcu 

eden hekimin imzasının olduğu, 71'inde (%16.8) olmadığı, 222'sinde (%92.2) 

taburcu eden hemşirenin imzası olduğu, 33'ünde (%7.8) olmadığı, 364'ünde 

(%86.3) taburculuk zamanın belirtildiği, 58'inde (%13.7) belirtilmediği 

görülmektedir. 

3.2.4 Günübirilik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Aylara Göre Toplam 

Puan Ortalamalarının İncelenmesi 

Tablo 31 Günübirilik Cerrahi Hemşire Bakım Formunun preoperatif toplam 

puan ortalamalarının aylara göre dağılımı 

Aytar n X st sapma % 

Nisan 27 35.2593 3.8189 88.15 

Mayıs 61 34.3443 3.9660 85.86 

Haziran 48 34.2292 4.3282 85.57 

Temmuz 81 33.9506 4.8345 84.87 

Ağustos 9 38.4444 2.7437 96.11 

Eylül 32 37.1563 5.0870 92.89 

Ekim 62 36.1290 3.8729 90.32 

Kasım 53 36.6226 3.8791 91.55 

Aralık 49 36.5918 3.4395 91.47 

Toplam 422 35.4242 4.3234 88.56 
F= 2,13 P>0,05 

* Preoperatif Toplam Puan = 40.00 

~ 

~ 

I 

~ 
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Tablo 31'de hemşire bakım formunun preoperatif toplam puan 

ortalamalarının aylara göre dağılımı incelendiğinde temmuz ayında puan 

ortalamasının 33.9506 (%84,8) ile en düşük, ağustos ayında puan ortalaması 

38.4444 (%96,1) ile en yüksek olduğu, 9 ayın genel toplam ortalamasının 

35.4242 (%88,5) olduğu görülmektedir. 

Tablo 32 Günübirlik Cerrahi Hemşirelik Bakım formlarının 

Postoperatif Toplam Puan ortalamaları Aylara Göre Dağılımı 

e. 

~ 

~ 

Aylar n X st sapma % 

Nisan 27 36.6296 4.4302 91,57 

Mayıs 61 36.7869 4.5023 91,96 

Haziran 48 36.0000 5.9349 90,00 

Temmuz 81 35.6543 4.6748 89,13 

Ağustos 9 39.3333 2.0000 98,33 

Eylül 32 38.3750 2.8821 95,93 

Ekim 62 37.6129 3.6546 94,03 

Kasım 53 36.3396 4.3982 90,84 

Aralık 49 35.7959 5.4695 89,48 

Toplam 422 36.5948 4.6333 91,48 
F=2,1343 P>0,05 

* Postoperatif toplam puan = 40,00 

Tablo 32'de Günübirlik Cerrahi Hemşirelik Bakım formlarının Postoperatif 

Toplam Puan ortalamaları Aylara Göre Dağılımı incelendiğinde temmuz ayında 

35.6543 (% 89,1) ile en düşük, ağustos ayında 39.3333 (%98,3) ile en yüksek, 

9 ayın genel ortalaması ise 36.5948 (%91,4) olarak görülmektedir. 
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Tablo 33 Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım formlarının taburculuk 

toplam puan ortalamalarının aylara göre dağılımı 

Aylar n X st sapma % 

Nisan 27 17,4815 4,8940 87,40 

Mayıs 61 19,0984 2,7611 95,49 

Haziran 48 19,8208 2,7171 99,10 

Temmuz 81 19,1728 2,4279 95,86 

Ağustos 9 19,6667 0,7071 98,33 

Eylül 32 19,1563 3,0807 95,78 

Ekim 62 18,8065 1,2911 94,03 

Kasım 53 18,4340 4,1534 92,17 

Aralık 49 18,9184 1,6563 94,59 

Toplam 422 18,8697 2,8459 90,00 
F=1,2806 P>0,05 

Taburculuk toplam puanı = 20,00 

Tablo 33'de Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım formlarının taburculuk 

toplam puan ortalamalarının aylara göre dağılımı incelendiğinde nisan ayında 

17,4815 (%87,4) ile en düşük, haziran ayında 19,8208 (%99,1) ile en yüksek, 9 

ayın toplam ortalamasının 18,8697 (%90,0) olduğu görülmektedir. 

7 

~ ~ 
t 
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Tablo 34 Günübirlik Cerrahi Hemşirelik Bakım Formlarının Genel 

Toplam Puan Ortalamalarının Aylara Göre Dağılımı 

Aylar n X st sapma % 

Nisan 27 87.1481 7.3841 87.14 

Mayıs 61 90.0328 7.9602 90.03 

Haziran 48 90.2708 7.7315 90.27 

Temmuz 81 88.6296 8.6897 88.62 

Ağustos 9 97.4444 3.6439 97..44 

Eylül 32 94.6875 6.2188 94.68 

Ekim 62 92.5484 6.4291 92.54 

Kasım 53 91.3208 8.0736 91.32 

Aralık 49 92.000 5.7482 92.00 

Toplam 422 90.8768 8.6163 90.87 
F=3.4236 p>0.05 

3- 
G 

Genel toplam puan = 100,00 

Tablo 34'te Günübirlik Cerrahi Hemşirelik Bakım Formlarının Genel 

Toplam Puan Ortalamalarının Aylara Göre Dağılımı incelendiğinde nisan ayı 

ortalamasının 87.1481 (%87.14) ile en düşük, ağustos ayı ortalamasının 

97,4444 (% 94.44) ile en yüksek, 9 ayın genel toplam ortalamasının ise 

90.8768 (%90.87) olduğu görülmektedir. 

~ 
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Grafik 6: Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım formlarının taburculuk toplam 

puan ortalamalarının aylara göre dağılımı 
a 
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Grafik 7 Gtinübirlik Cerrahi Hemşirelik Bakım Formlarının Genel Toplam 

Puan Ortalamalarının Aylara Göre Dağılımı 
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3.2.5. Hemşirelerin Doldurdukları Formların Genel Puan 

Ortalamalarının incelenmesi 

Tablo 35 Hemşirelerin doldurduktan formiara göre formiarın genel 

puan ortalamalarına göre dağlımı 

Hemşire Kodu Form Sayısı Genel Puan Ortalaması 

3 3 82,2500 

6 1 83,0000 

2 111 83,5755 

4 24 87,0833 

5 18 87,8125 

1 5 90,2000 

29 4 82,5000 

12 22 83,0000 

32 3 91,6667 

30 1 92,0000 

38 1 92,0000 

16 7 92,4286 

47 1 93,0000 

10 2 94,0000 

39 1 94,0000 

45 1 94,0000 

11 41 94,5122 

34 5 94,6000 

20 3 95,0000 

15 50 95,4800 

21 7 96,0000 

41 3 96,0000 

42 5 96,0000 
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Tablo 35'in Devamı 

Hemşire Kodu Form Sayısı Genel Puan Ortalaması 

43 23 96,2857 

25 4 96,5652 

17 7 96,2500 

31 8 96,7500 

14 13 96,8571 

9 1 97,0000 

28 3 97,0000 

40 3 97,0000 

44 1 97,0000 

46 5 97,0000 

19 5 97,3333 

35 5 97,4000 

26 3 97,6667 

18 6 98,0000 

13 6 98,7778 

23 3 98,7778 

22 36 99,0000 

36 1 99,0000 

48 1 99,0000 

24 85 99,8750 

33 1 100,0000 

37 1 100,0000 

Tablo 35'de Hemşirelerin doldurduktan formiara göre formiarın genel 

puan ortalamalarına göre dağlımı incelendiğinde, puanların en düşük 82,2500 

en yüksek 100,0000 olduğu görülmüştür. 

3.2.6. Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Kalite 

Güvenliğinin İncelenmesi 

s 
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Tablo36: Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Aylara Göre Kalite Güvenliği İzleniminin Dağılımı 

(Genel) 

Formların Tam Olma Durumu NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUST. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 
S % S % S % S % S % S % S % S % S % S % 

1. Hastaya ait bilgiler 18 
66.7 

33 
54.1 

23 
47.9 

54 
66.7 

6 
66.7 

20 
62.5 

52 
93.9 

43 
81.1 

40 
81.6 

286 
68.1 

2. Kabul vital bulgular 15 
55.6 

39 
63.9 

26 
54.2 

36 
44.4 

9 
100 

36 
81.3 

44 
71 

41 
77.4 

34 
69.4 

270 
63.9 

3. Hasta hikayesi 27 
100 

61 
100 

48 
100 

81 
100 

9 
100 

30 
93.8 

61 
98.4 

52 
98.1 

49 
100 

418 
99.0 

4. Preoperatif kontrol listesi 22 
81.5 

53 
86.9 

46 
95.8 

75 
92.6 

8 
88.9 

29 
90.6 

52 
83.9 

44 
83 

46 
93.9 

375 
88.8 

5. Kabul eden hemşirenin 
imzası 

19 
70.4 

54 
88.5 

47 
97.9 

77 
95.1 

9 
100 

30 
93.8 

56 
90.3 

51 
96.2 

44 
89.8 

387 
91.7 

6. Postoperatif vital bulgular 25 
92.6 

54 
88.5 

54 
93.8 

56 
69.1 

9 
100 

32 
100 

60 
96.8 

50 
94.3 

46 
93.9 

377 
89.3 

7. Giren çıkan sıvı izlemi 16 
59.3 

36 
59.0 

25 
52.1 

36 
44.4 

8 
88.9 

25 
78.1 

41 
66.1 

29 
54.7 

27 
55.1 

243 
57.5 

8. Tedavi 25 
92.6 

58 
95.1 

47 
97.9 

79 
97.5 

9 
100 

31 
96.9 

59 
95.2 

51 
96.2 

46 
93.6 

405 
96.0 

9. ASBÜ puanı işleme 22 
81.5 

59 
96.7 

46 
95.8 

76 
93.8 

9 
100 

32 
100 

58 
93.5 

50 
94.3 

43 
87.8 

395 
93.6 

10 Diğer bakım lar 24 
88.9 

44 
72.7 

42 
87.5 

79 
97.5 

9 
100 

28 
87.5 

59 
95.2 

49 
92.5 

47 
95.9 

381 
90.3 

11. Hemşire Notu 20 
74.1 

49 
80.3 

28 
58.3 

47 
58 

8 
88.9 

27 
84.4 

46 
74.2 

29 
54.7 

30 
61.2 

284 
67.2 

12 Taburculuk kriterleri 21 
77.8 

55 
90.2 

44 
91.7 

76 
93.8 

9 
100 

30 
93.8 

55 
88.7 

42 
79.2 

41 
83.7 

373 
88.3 

13 Taburcu eden Dr. İmzası 22 
81.5 

54 
88.5 

44 
91.7 

72 
88.9 

7 
77.8 

30 
93.8 

33 
53.2 

47 
88.7 

42 
85.7 

351 
83.1 

14. Taburcu eden Hemşirenin 
İmzası 

19 
70.4 

54 
88.5 

47 
97.9 

77 
95.1 

9 
, 100 

30 
93.8 

56 
90.3 

51 
96.2 

44 
89.8 

387 
91.7 

TOPLAM 27 
6.4 

61 
14.5 

48 
11.4 

81 
19.2 

9 
2.1 

32 
7.6 

62 
14.7 

53 
12.6 

49 
11.6 

352 
83.4 
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Tablo 36'da günübirlik cerrahi hemşire bakım formlarının aylara göre 

kalite güvenliği izleminin dağılımı incelendiğinde hastaya ait bilgilerin 52 

(%93.9) olarak en yüksek ekim ayında genel olarak 286 (%68.1) oranında dolu 

olduğu, kabul vital bulguların ağustos ayında 9 (% 100.0), eylül ayında 36 (% 

81,3) oranında genel olarak 270 (%63.9) oranında dolu olduğu hasta 

hikayesine bakıldığında nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, aralık 

aylarında (%100.0) dolu, genel olarak 418 (% 99) dolu olduğu, preoperatif 

kontrol listesi, haziran ayında 46 (%95.8) ile en yüksek, genel olarak 375 

(%88.8), oranında dolu olduğu, kabul eden hemşirenin imzası ağustos ayında 9 

(%100.0), haziran ayında 47 (97.9), genel olarak 387 (%91.7) oranında dolu 

olduğu, postoperatif vital bulguların ağustos ve eylül aylarında (%100.0) dolu, 

genel olarak 377 (%89.3) oranında dolu olduğu, giren çıkan sıvı izleminde 

ağustos ayında 8 (% 88.9) genel olarak 243 (%57.5) oranında dolu olduğu, 

tedavide ağustos ayında 9 (%100.0), haziran ayında 47 (%97.9) oranında 

genel olarak 405 (%96.0) oranında dolu olduğu, anestezi sonrası iyileşme 

puanının ağustos ve eylül aylarında (%100.0), genel toplam 395 (%93.6) 

oranında dolu olduğu, diğer bakımların ağustos ayında 9 (%100.0), temmuz 

ayında 79 (%97.5) oranında genel olarak 381 (%90.3) oranında dolu olduğu, 

hemşire notlarının ağustos ayında 8 (%88.9) oranında en yüksek, genel 

olarak 284 (%67.2) oranında dolu olduğu, taburculuk kriterlerinin ağustos 

ayında 9 (%100.0) temmuz ve eylül aylarında (%93.8) dolu, genel olarak 373 

(%83.3) oranında dolu olduğu taburcu eden doktorun imzasına bakıldığında 

haziran ayında 44 (%91.7) oranında en yüksek genel olarak 351 (%83.1) 

oranında dolu olduğu, taburcu eden hemşire imzasına bakıldığında haziran 

ayında 47 (%97.9) ile en yüksek, genel olarak 387 (%91.7) oranında dolu 

olarak işlendiği görülmektedir. Formların aylara göre genel işlenme yüzdesi 

(%83.4) olarak görülmüştür. 

I 
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Grafik 8: Günübirlik cerrahi hemşire bakım formiarının bölümlere göre 9 

aylık toplam tam işlenme oranlarının dağılımı 
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Tablo 37 Hemşire bakım formiarının aylara göre kalite güvenliği izleminin 

istatistiksel analizinin dağılımı 

X2 SD P P 0.05 

1. Hastaya ait bilgiler 30.62036 8 0.00016 P<0.05 

2. Kabul vital bulgular 62.86284 16 0.00000 P<0.05 

3. Hasta hikayesi 13.00293 8 0.11175 P>0.05 

4. Preop kontrol listesi 18.79783 16 0.28089 P>0.05 

5. Hastayı preoperatif 
hazırlayan hemşirenin imzası 

23.40915 8 0.00288 P<0.05 

6. Postoperatif vital bulgular 95.71516 48 0.00005 P<0.05 

7. Giren çıkan sıvı izlemi 39.08609 16 0.00082 P<0.05 

8. Tedavi 25.94521 24 0.35595 P>0.05 

9. ASBÜ puanı işleme 42.58026 16 0.00032 P<0.05 

10. Diğer Bakımlar 52.43457 24 0.00069 P<0.05 

11. Hemşire notları 22.30645 8 0.00438 P>0.05 

12. Taburcu kriterleri 22.60877 16 0.12460 P<0.05 

13. Taburcu eden Dr. imzası 49.52313 8 0.00000 P<0.05 

14. Taburcu eden hem. 
İmzası 

23.40615 8 0.0288 P<0.05 

Tablo 37'de Hemşire bakım formlarının aylara göre kalite güvenliği 

izleminin istatistiksel analizinin dağıtımına bakıldığında; 

Aylar ile hastaya ait bilginin karşılaştırılmasında (x2 =30,62036 SD 8 P: 

0.00016 P<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, Aylar ile kabuldeki 

vital bulguların tanımı karşılaştırıldığında, (x2 =62.86284 SD 16 P: 0,00000 P< 

0.05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu, Aylar ile hasta hikayesinin 

karşılaştırıldığında (x2=13.00293 SD 8 P: 0.11175 P>0.05) istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı, Aylar ile preoperatif kontrol listesi karşılaştırıldığında 

~ 

~ 
~ 

~ 

a 



108 

~ 

~ 

~ 
~ 

(x2=18.79783 SD 16 P:0.28089 P> 0.05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, 

Aylar ile hemşirenin imzasının karşılaştırılmasında (x2=23,40915 SD 8 P: 

0,00288 P< 0.05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu, Aylar ile postoperatif vital 

bulgu sayısı karşılaştırıldığında (x2=95,71516 SD 48, P: 0.00005, P<0.05) 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu, Aylar ile giren çıkan sıvı izleminin genel 

toplamı karşılaştırıldığında (x2=39.8609 SD 16 P: 0,0082 p<0.05) istatistiksel 
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BÖLÜM IV 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

4.1. Tartışma 

4.1.1. Hasta Anketleriyle İlgili Verilerin İncelenmesi 

4.1.1.1. Hastalar İle İlgili Tanıtıcı Bilgilerin İncelenmesi 

Hastaların cinsiyetlerine göre dağılımı incelendiğinde deney grubunun 

44'ünün (%73.3) kadın, 16'sının (%26.7) erkek olduğu, kontrol grubunun 

32'sinin (%53.3) kadın, 28'inin (%46.7) erkek olduğu ve dağılımlarında anlamlı 

düzeyde bir fark olduğu görülmektedir. (P: 0.02301<0.05) Bu farkın nedeni 

anketleri yanıtlamada, kadınların erkeklere oranda daha istekli ve işbirliğine 

daha açık olmalarına bağlanmaktadır. (Tablo 2) 

Hastaların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde yaş ortalamasının 

41.86 (min. 18, max. 70) olduğunu ve istatistiksel olarak incelendiğinde 

aralarında anlamlı (P: 0.40696>0.05) bir fark bulunmaması, yaş grupları 

yönünden benzerlik gösterdikleri görülmektedir. (Tablo 3) 

Hastaların eğitim durumlarına göre dağılımı incelendiğinde deney ve 

kontrol gruplarının dağılımında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı 

(P: 0.510282>0.05) görülmektedir. (Tablo 4) 

Deney ve kontrol grubundaki hastaların evlerinin uzaklığı 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı (P: 0.39616> 0.05) bir fark 

olmadığı ve benzerlik gösterdikleri görülmektedir. (Tablo 5) 

Hastaların 17'sinin (%14,2) hastaneye 3 saat ve üzeri bir uzaklıkta 

oturduğu görülmektedir. Günübirlik cerrahi seçiminde hastaların hastaneye 

araba ile 30 dakikalık mesafede oturuyor olması belirtilmektedir (50). Bizim 
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çalışmamızda da uzakta oturan hastaların, evlerinin yakınlarında sağlık 

kuruluşları oldukları belirtilmiştir. 

4it2. Hastaların anestezi ve ameliyat türlerine göre dağılımının 

incelenmesi 
6 

Hastaların aldıkları anestezinin gruplara göre dağılımı incelendiğinde, 

istatistiksel olarak anlamlı (P: 0.39147>0.05) bir fark olmadığı görülmektedir. 

(Tablo 6) 

s 

Günübirlik cerrahide ideal anestezi, hızlı ve sorunsuz olmalı, ameliyat 

esnasında analjezi, amnezi ve yan etkisiz kısa sürede iyileşme sağlamalıdır. 

Günübirlik cerrahide genel anestezi kısa etkili anesteziklerin gelişmesi ile 

hastaların postoperatif dönemi daha az komplikasyonsuz ve rahat geçirmeleri 

nedeni ile en sık tercih edilen yöntemdir. Bölgesel anestezide ise epidural, 

spinal ve kaudal anestezi başarı ile kullanılan yöntemlerdir. Periferik sinir 

blokların günübirlik cerrahide daha az kullanılan yöntemdir. Lokal anestezi, yan 

etkilerinin daha az olması ve çok hızlı iyileşme sağladığı için en emniyetlisidir. 

Günübirlik cerrahide tüm anestezi çeşitleri için ayrı ayrı taburculuk kriterleri 

geliştirilmiştir (4,13,20,29,38,46,47,74). 

Ortopedi kliniğinde deney ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat 

türlerine göre dağılımı incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 

olmadığı (P: 0.99842>0.05) görülmektedir. (Tablo 7) 

Cerrahi kliniğinde deney ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat 

türlerine göre dağılımı incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark 

olmadığı (P: 0.19279>0.05) görülmektedir. (Tablo 7) 

Önceleri hastanede kalmaya gereksinim duyulan pek çok ameliyat 

günümüzde, rutin olarak günübirlik cerrahide uygulanmaktadır (13,17,19). 

Ortopedi kliniğinde günübirlik cerrahiye uygun 50'den fazla ameliyat çeşidi 

Genel Cerrahi'de ise 40'dan fazla ameliyat çeşidi olduğu belirtilmektedir (13). 
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4.1.1.3. Hastaların hastanede kaldıkları zamanın gruplara göre 

dağılımının incelenmesi 

Ortopedi kliniği deney ve kontrol grubu hastalarının preoperatif bekleme 

süreleri (P: 0.46906>0.05) postoperatif kalış süreleri (P: 0.36455>0.05) toplam 

kalış süreleri (P: 0.74485>0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmemektedir. (Tablo 8) 

Cerrahi kliniği deney ve kontrol grubu hastalarının preoperatif bekleme 

süreleri (P: 41492>0.05) postoperatif kalış süreleri (P: 0.27416>0.05) toplam 

kalış süreleri (P: 0.64819>0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. (Tablo 9) 

Değişen yeni uygulamalar ile dış hasta tabanından gelen hastalara 

uygulanan işlem tiplerindeki artış ile günübirlik cerrahi ile hastaların hastanede 

kalma süreleri azalmıştır (13,17,71,74). 

Kitz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada son beş yıl içinde günübirlik 

cerrahi hastalarının anestezi sonrası izlenme sürelerinin ortalama 1.5 saat 

olduğu belirtilmektedir (40). 

4.1.1.4. Hasta eğitimi ile ilgili sorulara verilen yanıtların incelenmesi 

Deney ve kontrol grubundaki hastaların eğitimle ilgili sorulara verdikleri 

yanıtlar incelendiğinde (Tablo 10) deney ve kontrol grubunda; preoperatif bilgi 

(P: 0.32584>0.05), postoperatif bilgi (P: 0.43036>0.05) alma durumları 

karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı, 

Deney ve kontrol grubunda preoperatif eğitim konuları (P: 0.01751 <0.05) 

ve postoperatif eğitim konuları karşılaştırıldığında (P: 0.02919<0.05) istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu, 

~ 
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Deney ve kontrol grubunun evdeki bakım ile ilgili bilgi alma durumları (P: 

0.00464<0.05) evdeki bakım ile ilgili konular karşılaştırıldığında (P: 

0.00498<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

K 

t 

h 

Günübirlik ameliyat olacak hastaların, preoperatif ve postoperatif 

yapmaları gerekenler konusunda bilgi almaları önemlidir. Genel anestezi 

altında, hastanede yatmadan ameliyat olan çoğu hastanın postoperatif 

talimatlara uymadıkları görülmüştür. Markanday'ın yaptığı bir çalışmada 

günübirlik cerrahi olan hastalara en az 24 saat araba kullanmamaları söylendiği 

halde, %73'ü ilk 24 saatte %30'u ilk 12 saatte araba kulandığı, hatta %9'nun 

ameliyattan sonra eve giderken arabayı kendilerinin kullandığı belirtilmektedir. 

Yine bazı hastalar da ameliyattan önceki 4 saat yeme ve içme yasağına 

uymamışlardır. Bu hastalara gönderilen anketlerin değerlendirilmesinde, bu 

hastaların çoğunun hastaneye yatıştan, önce bir hemşire tarafından yüz yüze 

hazırlanmadığı anlaşılmaktadır. (13,50,74) 

Deney ve kontrol grubundaki hastaların sormak istediği sorular (P: 

0.14323>0.05) ve bu soruları kime sordukları karşılaştırıldığında (P: 

0.06406>0.05) istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görülmektedir (Tablo 

11). 

Deney ve kontrol grubundaki hastaların sorularına yanıt verme durumu 

karşılaştırıldığında (P: 0.01335<0.05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

Deney ve kontrol grubundaki hastalara hemşirelerin bilgi vermesi 

karşılaştırıldığında (P: 0.0001<0.05) istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

Hasta eğitimini sağlamak profesyonel hemşireliğin sorumluluğu ve kaliteli 

hemşirelik bakımının temel elemanıdır. Hemşirelerin büyük çoğunluğu eğitimi, 

hemşirelik fonksiyonu olarak görmekte, fakat çalışma yoğunluğuna bağlı olarak 
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preoperatif bilgilerin rastgele bir şekilde sunulduğu çalışmalarla belirtilmiştir. 

(13,24,74,83) 

Bizim çalışmamızda literatür ile benzerlik göstermektedir. Hemşire eğitim 

programından sonra ve geliştirilen hasta eğitim broşürleri ile hemşirelerin bu 

hastaların hazırlanmasındaki rolleri olumlu bir yönde arttığı gözlenmiştir. 

Deney ve kontrol grubundaki hastalara kontrol zamanı ile ilgili bilgi 

verilmesi karşılaştırıldığında (P: 0.18215>0.05) hastaların kontrolde nereye 

gideceği hakkında bilgi verilmesi karşılaştırıldığında (P: 0.54280>0.05) 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Deney ve kontrol grubundaki hastalara ameliyat öncesi ve sonrası ile ilgili 

broşür verilmesi karşılaştırıldığında (P: 0.00000<0.05) istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir. 

Anksiyete nedeniyle hastalara verilen bilgilerin bir kısmı unutulacaktır. 

Preoperatif talimatların yazılı olarak verilmesi hastaların ve ona bakım verecek 

yakınlarının uygulamalar hakkında bilgi edinmesi kolaylaştırmakta ve 

unuttuklarında tekrar okuyarak hatırlamalarına fırsat vermektedir 

(3,9,13,24,41,74). 

4.1.1.5. Deney ve kontrol grubunun hasta memnuniyetiyle ilgili 

sorulara verdikleri cevapların incelenmesi (Tablo 12) 

Deney ve kontrol grubu hastalarının aynı gün eve gitmesi ile ilgili 

düşünceleri karşılaştırıldığında (P: 0.01448<0.05) istatistiksel anlamlı fark 

olduğu görülmektedir. 

Markanday ve Williams'ın çalışmalarında da çoğu hastanın postoperatif 

dönemde hastane yerine evlerinde olmayı tercih ettikleri belirtilmektedir (50,81). 

Hastalar aile ortamında daha iyi relaks olur ve dinlenirler. Bu nedenle 

iyileşme evde daha hızlı ve rahat bir biçimde gerçekleşmektedir. Hastanede 

s 
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geçen süre azaldığı için hastane enfeksiyonlarına yakalanma olasılığı da 

azalmaktadır (9). Stephenson'un 360 hasta üzerinde yapılan bir araştırmasında 

en yararlı durumun hastaların kendi evlerinde bakılması olduğu görülmüştür. 

Hastaların %80'i bu görüşü desteklemiş, %25 hasta da ekstra sorumluluk 

olması nedeniyle, bakım verecek kişilere dezavantaj olduğunu ifade etmişlerdir. 

Günübirlik cerrahi meşgul insanlar ve genç anneler için elverişli bir" durumdur. 

Ancak bu insanların evlerine dönünce dinleneceklerini şüpheli olduğu 

belirtilmektedir (13,73). 

Deney grubu hastalarının 14'ü (%23,3) kontrol grubu hastalarının 28'i 

(%46,6) hastanede kalmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Deney ve kontrol 

grubu hastaların hastanede kalmayı tercih etmesi karşılaştırıldığında, (P: 

0.00737<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. 

Deney ve kontrol grubu hastaların tercih nedenleri karşılaştırıldığında 

(P:0,09736 P>0.05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. 

Hastanede kalmayı tercih eden hastaların 38'i bunun nedenini kendilerini daha 

güvende hissedeceklerini belirtmişlerdir. Hastalara evdeki bakım ile ilgili bilgi 

verilmesi, hastaların ve yakınlarının kendilerini daha rahat hissetmelerine 

yardımcı olmaktadır (15). 

Deney ve kontrol grubu hastalarının ameliyattan önce bekleme süresi 

karşılaştırıldığında (P: 0.025392>0.05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir. 

Günübirlik cerrahi hastaları ile ilgili benzer çalışmalarda hastaların 

memnuniyetsizliklerinin en büyük nedeni ameliyat öncesi bekleme süresinin 

uzunluğu olarak görülmüştür. (13,27,49,73,81) 

Deney grubu hastalarının 48'i (%80) kontrol grubu hastalarının 34'ü 

(%56,7) oranında hemşirelik bakımından çok memnun kaldıklarını 

belirtmişlerdir. Deney ve kontrol grubu hastalarının hemşirelik bakımlarından 
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memuniyetleri karşılaştırıldığında (P: 0.01695<0.05) istatistiksel olarak anlamlı 

fark olduğu görülmektedir. 

Oberst'in (1984) belirttiği gibi hastaların bakış açısını hesaba katmayan 

herhangi bir çalışma şüphelidir. Risser (1997) hasta memnuniyetini "hastanın 

ideal hemşire bakımı konusundaki beklentiler ile hemşirenin gerçekte sunduğu 

bakımı algılayışı arasındaki benzerliğin derecesi" olarak tanımlamıştır (49). 

Hastaların hastaneye yatmadan önceki beklentileri tam olarak 

oluşmamış ve gerçeğe uzak olan beklentileri olan hastaların memnuniyet 

seviyelerinin düşük olduğu belirtilmektedir (2,13,48,49). 

Mahon'un bir çalışmasında, hastaneyi mükemmel olarak nitelendiren 

hastaların %99'u hemşirelik hizmetlerini de mükemmel olarak 

değerlendirmişlerdir (49). Esatoğlu'nun hasta memnuniyetleri ile ilgili yaptığı bir 

çalışmada (1996) eğitimin hemşirelik hizmetlerini değerlendirmede etkili olduğu, 

ilkokul ve üniversite mezunlarının hemşirelik bakımını değerlendirmede, 

istatistiksel açıdan fark olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmaya göre eğitim düzeyi 

yüksek olan hastaların hemşirelik hizmetlerini daha olumsuz değerlendirdikleri 

belirtilmiştir. (26) 

Hastaların eğitim durumu ile bakımdan memnuniyetleri 

karşılaştırıldığında (P: 0.10976>0.05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir. 

Deney ve kontrol grubunda hastaların memnun kaldığı durumlar 

karşılaştırıldığında (P: 0.2772>0.05) istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

görülmektedir. 

Deney ve kontrol grubu hastalarının diğer istekleri karşılaştırıldığında (P: 

0.09658>0.05) istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir. 

~ 

~. 
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4.1.1.6. Hastaların Postoperatif Evde Karşılaştıkları Fiziksel 

Problemlerin Dağılımlarının İncelenmesi 

Deney grubundan hiçbir hastanın hastaneye geri gelmesini gerektiren 

herhangi bir durum oluşmadığı, kontrol grubundan ortopedi kliniğinden 1(%1.7) 

hastanın kanama problemi nedeniyle yeniden hastaneye geri dönmesi gerektiği 

görülmüştür (Tablo 13). 

Kitz ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da üç yıl içerisinde hastaların 

%1'ini hastaneye geri gelmeye ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. Bunun nedenleri 

ağrı, bulantı, kusma, ve üriner retansiyon olarak belirtilmiştir (40). 

Deney grubunda 45 (%75) kontrol grubundan 48 (%80) hastada evde 

bazı rahatsızlıklar olduğu görülmüştür. Hastaların evde oluşan problem 

durumlarının dağılımına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark (P: 

0.3414>0.05) olmadığı bulunmuştur (Tablo 14). 

Günübirlik cerrahi hastalarında çok az yan etki olması beklenmektedir. 

Fakat bu yan etkiler hastaların cerrahi işlemi negatif algılamalarına neden 

olmaktadır (51). Günübirlik cerrahide temel hedeflerden binde konfor ve 

memnuniyeti azaltacak yan etkilerin (bulantı kusma vb.) olmasını 

engellemektedir. Stephenson'un çalışmasında hastalara verilen anketler ile 

onları rahatsız eden postoperatif semptomlar sorulduğunda, kanama , 

başdönmesi, sersemlik, ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve ameliyat yerinde ağrı, 

titreme, kas ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlar olduğu belirtilmiştir. 

(51,73) 

Ameliyattan sonra 1. Günde evde karşılaşılan problemlerin dağılımına 

bakıldığında (tablo 15,16) hastaların 10'unda (%8.33) bulantı olduğu 

görülmüştür. Günümüzde bulantı ve kusma insidansı çok düşmüştür. Bunun 

nedeni çok etkili antiemetiklerin ve yan etkisi olmayan ilaçların kullanılmasıdır. 

Anestezinin uzun sürmesi ile bulantı kusmanın artışında belirgin bir etkileşim 

vardır. Yapılan bir araştırmaya göre hastalar eve gittiklerinde hastanede 
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kalanlara göre daha fazla bulantı kusmaya yatkınlık olduğu belirtilmiştir. 

Hastalar yemeye içmeye başlayınca bulantı - kusma üzerine etkisi görülmeye 

başlanmıştır. Bu yüzden hastalar postoperatif ilk gün hafif yemekler yemeli ve 

alkolden kaçınmalıdırlar. Hastalara ayağa kalkmadan hafif canlandı rıcı 

yiyecekler verilmelidir. (Çay, sandviç, su, kraker vb. şeyler) (73) 

Hastaların 3'ünde (%2.5) kusma olduğu görülmüştür. Toplanmış 5000 

cerrahi hasta kayıtları ndan, yayınlanmış bulantı kusma insidansı operasyondan 

hemen sonra %1 - 11 arasında değişmektedir. Bu hastalardan bulantı, kusma 

sebebiyle tekrardan hastaneye kabul edilenler olmuştur. 13.000 hasta üzerinde 

yapılmış bir dizi çalışmada da 4 tane dirençli bulantı - kusma vakası saptanmış. 

Diğer çalışmalarda %12, %22, %47 gibi oranlar elde edilmiştir (13,51,73,81). 

Hastaların 12'sinde (%10) boğazda gıcık olduğu görülmüştür. 

Hastaların 11'inde (%9.16) boğaz ağrısı olduğu görülmüştür. 

Hastaların 19'unda (%15.8) baş dönmesi olduğu görülmüştür. Ortopedi 

kliniğinde deney ve kontrol grubunda baş dönmesi karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı (P: 0.01952>0.05) olduğu bulunmuştur. Uyanık ve 

hareketli olmayan, aynı zamanda baş dönmesi giderilmemiş bir hastayı taburcu 

etmek güvenli bir durum değildir. Hastaların ağrıları, ve sıvı toleransı gözönüne 

alınmadan taburcu edilmeleri, hasta sağlığı açısından zararlıdır. Bazı hastalar 

baş ağrısı, mide bulantısı gibi semptomları evde gidermek isteyebilir, fakat bu 

semptomlar gözönüne alınmalıdır. (13,46,73) 

Her iki klinikte deney grubunun 25'inde (%41,6) kontrol grubunun 

27'sinde (% 45,0) çeşitli derecelerde ağrı olduğu görülmektedir. Bir operasyona 

karar verildiğinde ağrı hesaba katılmalıdır. Cerrahi sonrası ağrıyı kontrol etmek 

için değişik metodlar vardır. Ağrının koruyucu bir mekanizma olduğu 

düşünüldüğünde ağrıyı kesip hastayı eve göndermenin kısa süreli ağrıyı 

kesmek olduğu ve bunu daha artmış bir ağrı olarak ortaya çıkmasını neden 

olabilir. Bazı anestezistler postoperatif ağrıyı dindirmek için premedikasyon ve 

~ 
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opoid türü ağrı kesiciler kullanmaktadırlar. Fakat bu ilaçları almış hastaların bu 

şekilde hastaneyi terk etmelerini gerçekten güvenli olup olmadığı konusunda 

hiçbir çalışma yapılmamıştır. Hasta hastanede iken veya çıkarıldıktan sonra 

ağrı mutlaka kontrol edilmelidir. ağrıyı kesmek için uygulanacak yöntem kişinin 

durumuna göre değişmektedir (73). 
~ 

Firth'in 813 günübirlik cerrahi hastası üzerinde yaptığı çalışmada; klinikte 

hastaların ağrı olabileceği hakkında %63'ünün bilgi almadığı bu nedenle 

%87'sinin beklenen ağrı için ilaç almadığı, %91'ininin hastaneden ayrılmadan 

önce ağrı ile birlikte herhangi bir öneri almadığı, %95'inin ağrı durumunda 

kullanmak için eve her hangi bir ilaç verilmediği, hastaların %52'sinde ağrının 

beklediklerinden daha az olduğu belirtilmektedir (31). 

Hastaların 11'inde (%9.6) hafif akıntı olduğu görülmektedir. 

Hastaların 4'ünde (%33.3) hafif ateş olduğu görülmektedir. 

Hastaların 12'sinde (%10) hafif kanama olduğu görülmektedir (Tablo 15-

16). 85.000 hastanın incelenmesinde %2 - 4 arasında kanama saptanmıştır. Bu 

kanamalar kanayan bölgeye basınç uygulayarak kolaylıkla durdurulabilecek 

kanamalar olduğu belirtilmiştir. (73) İngiliz Kraliyet Cerrahlar Birliği hastayı eve 

gitmekten alıkayon veya hastaneyi terk ettikten sonra sorun yaratan 

postoperatif kanamaların zayıf hemostaz, önemsiz bir travma veya çevre 

dokunun berelenmesi sonucunda oluşabileceğinin belirtmiştir (46,50,73). 

r 

Her iki klinikte postopreratif birinci günde 2 (%6.7) hastada hafif solunum 

zorluğu şikayeti olduğu görülmüştür (Tablo 15-16). Günübirlik cerrahide 

solunum sistemi komplikasyonlarının insidansı çok düşüktür. 1975 - 1980 yılları 

arasındaki dönemde günübirlik cerrahi hastalarında hiç solunum 

komplikasyonuna rastlanmamıştır (50,73). 

Günübirlik cerrahide dolaşım ile ilgili komplikasyon insidansı da çok 

düşüktür. 13.000 hasta üzerinde yapılan araştırmada, kadiovasküler 
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resüstasyona ihtiyaç duyulan veya kardiovasküler kollaps geçiren hastaya 

rastlanmamıştır (73). 

Hastaların fiziksel problemlerinin postoperatif birinci ve yedinci günde 

izlenmesinin nedeni yara enfeksiyonu ve diğer postoperatif komplikasyonlar 

hakkında daha fazla veri toplanması içindir. 

Ortopedi ve Cerrahi kliniğindeki hastaların postoperatif 7. günde evde 

karşılatıkları fiziksel problemeler incelendiğinde; (Tablo 17-18) sadece 1 (%3,3) 

hastada bulantı olduğu, cerrahi kliniğinde 7. Gün kontrol ve deney grubunda 

gıcık karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı (P: 0.03843<0.05) olduğu 

bulunmuştur. Kontrol grubundan 2 (% 6,7) hastada öksürük olduğu, 2 (% 6,7) 

hastada başdönmesi, 5 (%16,7)hastada kasağrısı olduğu görülmektedir. 

7. günde yara yerindeki ağrı incelendiğinde deney grubunda 10 (%33,3) 

hastada, kontrol grubunda 12 (%40,0) hastada ağrı olduğu görülmektedir. 

Deney grubundan 4 (%13,4) hastada, kontrol grubundan 1 (%3,3) hastada 

kızarıklık olduğu, kanama incelendiğinde deney grubundan 1 (%3,3), kontrol 

grubundan iki (% 6,7) hastada hafif kanama olduğu, kontrol grubundan 2 

(%6,7) hastada yara yerinde şişme olduğu görülmektedir. 

Ağrı olduğunda hastaların yaptıklarının gruplara gire dağıtımına 

bakıldığında 80'i (%66.7) ağrı kesici alan, 6'sı (%5) bir şey yapmayan, 34'ü 

(%28.3) ağrısı olmayan hastalar olarak görülmektedir (Tablo 19). 

Ağrı olduğunda hastaların ne yaptıklarının gruplara göre dağılımına 

bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı (P: 0.03147<0.05) olduğu görülmüştür. 

(Tablo 19) 

Yapılan operasyon tipi ağrı açısından çok önemlidir. Ortopedik 

operasyonlar, laparoskopiler, sünnet operasyonları geçirenlerin daha çok 

postoperatif ağrıya mağruz kaldıkları saptanmıştır. Kadınlarda postoperatif 

aneljezik isteme oranı daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Hastaların bir 

~ 

~ 

~ 

, 
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kısmının, cerrahi sonrası ağırlarının kontrol edilmediği saptanmıştır .Tek tük 

hasta çözümlenmemiş ağrı sorunu yüzünden tekrar hastaneye başvurmaktadır. 

Stephenson'un yaptığı bir çalışmada 33 hastadan 11'inin ağrı hissettiğini ve 3 

hasta operasyonları süresince çektikleri en kötü tecrübenin ağrı olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu yüzden ağrı, ameliyat olmuş hastaların konforunu bozan en 

önemli sebeplerden biridir (31,73). 

4.1.1.7. Hasta Anketlerine Verilen Yanıtlarının Kalite Güvenliğinin 

İncelenmesi 

Hastaların postoperatif anketlere verdikleri yanıtların kalite güvenliği 

incelendiğinde (Tablo 20); 

Her iki klinikte 195 hastaya anket verilmiş 120 anket geri gelmiştir. 

Anketlerin genel dönüş yüzdesi %61.53 olarak görülmektedir. Williams'ın 

yaptığı bir çalışmada hastalara verilen anketlerin geriye dönüş yüzdesinin 

(%43,0) olduğu belirtilmektedir (81). 

Hasta yanıtları incelendiğinde; 82'si (%68.3) hastanın bakımdan çok 

memnun olduğu, 4'ü (%3.3) hastanın bakımdan memnun olmadığı, 34(%28.3) 

hasta bekleme süresini uzun bulduğunu, 103(%85.8) hasta preoperatif eğitim 

aldığını, 102 (%85) hasta postoperatif eğitim aldığını, 98(%81.7) hasta evdeki 

bakım ile ilgili eğitim aldığını belirtmiştir. 

Bu konuda yapılan diğer çalışmada hastaların (%16,0)'sı günübirlik 

cerrahi biriminde kendilerine verilen bakımın bir bölümünden memnun 

kalmadıkları belirtilmiştir. Memnuniyetsizliğin en önemli sebebi olarak ameliyat 

öncesi uzun bekleme süresi gösterilmiştir. Diğer nedenler ise Mahremiyet 

eksikliği ve bu birimdeki gürültü olarak belirtilmiştir (73,81). 

Hastaların evde 1 günde karşılaştıkları problemlere bakıldığında 93'ün 

(%77.5) küçük rahatsızlıklarla karşılaştığı, ameliyattan sonra evde 1. Günde 

karşılaşılan problemlerin dağıtımına bakıldığında 10'unda (%8.3) bulantı 
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olduğu, 3'ünde (%2.5) kusma olduğu, 12'sinde (%10) boğazda gıcık olduğu, 

11'inde (%9.2) boğaz ağrısı olduğu, 15'inde (%12.5) öksürük olduğu, 19'unda 

(%15.8) baş dönmesi olduğu, 18'inde (%15) hafif ağrı olduğu, 11'inde (%9.2) 

hafif akıntı olduğu, 12'sinde (%10) hafif kanama olduğu, 4'ünde (%3.3) hafif 

ateş olduğu görülmektedir. 

Taburculuk sonrası izlem, hastaların iyileşme sürecini izleme ve bakım 

sonuçlarını görmek için gereklidir. Hastanın tüm yaşadıklarını bir bütün olarak 

izlenmesi ve yaşanılan bu olaylar üzerinde sağlık personeline fikir üretme 

şansını vermektedir (59). 

4 

~ 

x 
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4.1.2. Hemşire Bakım Formları İle ilgili Verilerin İncelenmesi 

4.1.2.1. Hemşire Bakım Formlarına Yönelik Tanımlayıcı Bilgiler 

~ 

~ 

I 

* 

Hemşire bakım formlarının kliniklere göre dağılımları incelendiğinde; 

167'sinin (%39.6) ortopedi kliniğinde, 255'inin (% 60.4'ü) cerrahi kliniğinde 

işlendiği görülmektedir. (Tablo 21) 

Bakım formlarının aylara göre dağılımı, incelendiğinde (Tablo 22) 

ortopedi kliniğinde ağustos ve eylül aylarında klinikte tadilat olması nedeniyle 

ameliyat yapılmamıştır. Bu aylardaki form sayısının düşüklüğü tadilata bağlıdır. 

Cerrahi kliniğinde de ağustos ayının izin ayı olması nedeniyle yaka sayısında 

azalmaya bağlı olarak bir düşüş gözlenmektedir. 

Hemşirelerin doldurdukları form sayısının dağılımı incelendiğinde; (Tablo 

23) ortopedik kliniğinden 6 hemşirenin formları doldurduğu, 2 nolu hemşirenin 

111 form (%), 6 nolu hemşirenin 1 form doldurduğu, cerrahi kliniğinde 39 

hemşirenin form doldurduğu, preoperatif bölümle ilgili 24 nolu hemşirenin 85 

form, 3 hemşirenin birer form doldurduğu, postoperatif bölümle ile ilgili 15 nolu 

hemşirenin 50 form, 12 hemşirenin ise 1'er form doldurduğu görülmektedir. 

4.1.2.2. Hemşire Bakım Formu İle İzlenen Hastalar İle İlgili Tanıtıcı 

Bilgiler 

İşlenen hemşire bakım formlarındaki, hastaların cinsiyetleri 

incelendiğinde 246'sının (%58.3) kadın, 176'sının (%41]) erkek olduğu 

görülmüştür. (Tablo 24) Kliniklere göre cinsiyet karşılaştırıldığında istatistiksel 

açıdan fark olmadığı görülmüştür. (P: 0.05905 P>0.05). 

Hastaların yaş ortalaması 37.28 olduğu (mi 2, max 80) görülmüştür. 

Hemşire bakım formlarının hastalar için kullanım yaşı sınırlandırılmadığından 

dolayı her yaş grubunda formların işlenmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. 

(Tablo 25) 
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Hastaların hastalıklara göre dağılımı incelendiğinde; (Tablo 26) ortopedik 

kliniğinden en fazla karpal tünel 41 (%7.7), en az rekonstrüksiyon 3 (% 0.7), 

cerrahi kliniğinde en fazla safra kesesi 90 (% 21.3), en az memede kitle 8 (% 

2.0) hemşire bakım formu ile izlenen hastalar olarak görülmektedir. 

Hastalara uygulanan anesteziye göre dağılımları incelendiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. (P: 0.00000 P< 0.05) (Tablo 

27)Bu fark kliniklerde uygulanan işlemlerin farklılığına bağlı olduğu 

görülmektedir. 

4.1.2.3. Hemşire Bakım Formlarının İşlenme Durumunun 

İncelenmesi 

Günübirlik cerrahi hemşire bakım formlarının preoperatif bölümünün 

işlenme durumlarının dağılımı incelendiğinde (Tablo 28) 

Hasta bilgilerinin işlenme durumu incelendiğinde 289'unun (%68.5) tam 

olarak 133'ünün (%31.5) yarım olarak işlendiği görülmektedir. (Tablo 28) 

Yapılan istatistiksel analizde (P: 0,000037 P<0,05) anlamlı bir fark olduğu 

görülmüştür. 

Kabuldeki vital bulguların işlenmesi incelendiğinde 270'inin (%64) tüm 

olarak 76'sı (%18) yarım olarak, 76'sı(%18) işlenmediği görülmüştür. Bunların 

74'ü (%44.3) ortopedi kliniğinden olduğu görülmüştür. Bunun nedeni 

incelendiğinde ortopedi kliniğinde yoğun bakım hemşire sayısının az olması ve 

hastaların ameliyattan önce hazırlanma süresinin tüm işlemleri yapılmasını izin 

veremiyecek kadar kısa olması olarak gözlenmiştir. 

Hasta hikayesinin işlenme durumu incelendiğinde 418'inin (%99.1) tam 

olarak işlendiği, 4'ünün (%0.9) işlenmediği görülmektedir. İstatistiksel olarak 

incelendiğinde anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. ( P: 0,66831 

P>0.05).Hemşire izlem formlarında hasta hikayesiyle ilgili bölüm hemşirelerin 

kontrol listesi gibi hastalıkları sorabilecekleri ve işaretleyebilecekleri bir 

~ 

1 
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bölümdür. Bu bölüm hemşirelere kullanım kolaylığı sağladığı için işlenme 

oranının her iki klinikte de yüksek olduğu görülmektedir. 

Preoperatif kontrol listesinin işlenmesi incelendiğinde 358 (%84.8) 

formda tam olarak işlendiği, 62 (%14.7) formda yarım olarak, 2 (%0.5) forma 

ise işlenmediği görülmüştür. Yeni uygulanan bir bölüm için %84.8 oranında 

başarının olumlu bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Yarım olan 62 (%14.7) 

formda en sık karşılaşılan eksikliğin hastaya en son yediği saat ve tarihin altına 

imza attırılmaması olduğu gözlemlenmiştir. 

Preoperatif hastayı hazırlayan hemşirenin imzası incelendiğinde 387 

(%91.7) formda hemşirenin imzası olduğu, 35 (%8.3) formda hemşirenin 

imzasının olmadığı görülmüştür. (Tablo 28..)Hemşirenin imzası ile klinikler 

karşılaştırıldığında (P: 0.13421> 0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı görülmüştür. Hemşirelerin yaptıkları işlemlerin sonuna isimlerini 

yazması ve imzalarını atması yasal bir sorumluluktur (Tablo 28). 

Günübirlik cerrahi hemşire bakım formları nın postoperatif bölümünün 

işlenme durumlarının dağılımı incelendiğinde (Tablo 29) 

Postoperatif vital bulguların işlenme durumu kliniklere göre 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. (P: 0.0000 

P<0.05) 

Giren çıkan sıvı izlemi kliniklere göre karşılaştırıldığında istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüştür. (P:0.00000, p<0.05) 

Hastaya uygulanan tedavinin yazılmasının kliniklere göre 

karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.( P: 

0.14441, P<0.05) 

Anesetezi sonrası iyileşme puanı kliniklere göre karşılaştırıldığında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür. (P: 0.0000 p< 0.05) 
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Diğer bilgiler kliniklere göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmüştür. (P: 0.00000, P<0.05). 

Cerrahi kliniğinde hemşire notu kısmının %98,8 oranında işlendiği 

görülmektedir. Hemşire notunun kliniklere göre karşılaştırıldığında istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu görülmüştür. (P: 0.00000, P< 0.05) (Tablo .29.) 

Hemşire bakım formlarının taburculuk kısmının işlenme durumunun 

dağılımı incelendiğinde (Tablo 30) 

Taburculuk kriterler kliniklere göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmüştür ( P: 0.00013, P<0.05) 

Taburcu oluş şekli kliniklere göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmüştür. (P:0.00000 p<0.05) 

Taburculuk zamanı kliniklere göre karşılaştırıldığında istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmüştür. (P: 0.00000 p<0.05) (Tablo .30) 

Bu veriler bu konuda yapılmış benzer çalışma bulunmadığı için 

tartışılamamıştır. 

4.t2.4. Günübirlik cerrahi hemşire bakım formlarının aylara göre 

toplam puan ortalamalarının incelenmesi 

Hemşire bakım formunun preoperatif toplam puan ortalamalarının aylara 

göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 31) temmuz ayında puan ortalamasının 

33.9506 (%84,8) ile en düşük olmasının nedeni yaz aylarında personelin yıllık 

izinde olması nedeniyle hem personel sayısının azlığına, hem de o ay ortopedi 

kliniğinde tadilat olması nedeniyle günübirlik cerrahi vakalarının çok fazla 

sayıda yapılmasına bağlanmıştır. Ağustos ayında puan ortalaması 38.4444 

(%96,1) ile en yüksek olmasının nedeni kliniklerdeki tadilat ve kapatma sonucu 

yaka sayısına azlığına bağlı olarak formların daha fazla tam olarak işlendiği 

görülmektedir. 9 ayın genel toplam ortalamasının 35.4242 (%88,5) olduğu 

~ 
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görülmektedir. Bu oranın yeni uygulamaya geçirilen ve 9 ay sonunda ortaya 

çıkan bir ortalama olduğu göz önüne alındığında iyi bir sonuç olduğu 

görülmektedir. 

Yapılan analizde aylara göre preoperatif toplam puan ortalamaları 

arasında istatistiksel bir fark olmadığı görülmektedir. (F=2,13>0,05) (Tablo 31) 

Günübirlik Cerrahi Hemşirelik Bakım formlarının Postoperatif Toplam 

Puan ortalamaları Aylara Göre Dağılımı incelendiğinde (Tablo 32) temmuz 

ayında 35.6543 (% 89,1) ile en düşük ağustos ayında 39.3333 (%98,3) ile en 

yüksek 9 ayın genel ortalaması ise 36.5948 (%91,4) olarak görülmektedir. 

Burada da yukarıda belirtilen aynı nedenlerin geçerli olduğu görülmektedir. 

Yapılan analizde aylara göre postoperatif töplam puan ortalamaları 

arasında istatistiksel bir fark olmadığı görülmektedir. (F=2,13>0,05) (Tablo 32) 

Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım formlarının taburculuk toplam puan 

ortalamalarının aylara göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 33) nisan ayında 

17,4815 (%87,4) ile en düşük olmasının nedeni çalışmaya başlanılan ilk ay 

olması ve hemşirelerin taburculuk ile ilgili ilk defa böyle bir değerlendirme 

bölümüyle çalışmalarına bağlanmaktadır. Haziran ayında 19,8208 (%99,1) ile 

en yüksek olması hemşirelerin bu formları kullandıkça düzenli bir şekilde 

arttığını göstermektedir. Temmuz ayında hasta sayısının en fazla olmasına 

rağmen hemşirelerin bu bölümü tam olarak ikinci en yüksek (%95) oranda 

doldurdukları, dikkati çekmektedir. Genel toplam ortalamaları 18,8697 (%90,0) 

görülmektedir. 

Yapılan analizde aylara göre taburculuk toplam puan ortalamaları 

arasında istatistiksel bir fark olmadığı görülmektedir. (F=1,28>0,05) (Tablo 33) 

Günübirlik Cerrahi Hemşirelik Bakım Formlarının Genel Toplam 

Puanlarının Aylara Göre Dağılımı incelendiğinde; (Tablo 34) nisan ayı 

ortalamasının 87.1481 ile en düşük olması, formların ilk uygulanmaya 

başlandığı ay olması, ağustos ayı ortalamasının 97,4444 ile en yüksek 

olmasının hasta sayısının az olmasına fakat normal aylarda da örneğin eylül 

ayında (% 94) ekim ve aralık aylarında (%92) olması 9 ayın genel toplam 



127 

işlenme ortalamasının ise 90.8768 olması formların genel işlenmesi açısından 

hastanede bu konuda uygulanan ilk form olması da göz önünde tutulduğunda 

çok iyi bir sonuç olduğu düşünülmektedir. Bu konuda önerilen standartlarda 

yeni formlarda (% 80) oranında daha iyi ileri dönemlerde ise (%95) oranında 

doluluktur (4,6,7,13,46,57,63,70). 

Yapılan analizde aylara göre genel toplam puan ortalamaları arasında 

istatistiksel bir fark olmadığı görülmektedir. (F=3,42>0,05) (Tablo 34) 

4.1.2.5. Hemşirelerin doldurdukları formların genel puan 

ortalamalarının incelenmesi 

Hemşirelerin doldurdukları formlara göre formların genel puan 

ortalamalarına göre dağlımı incelendiğinde; (Tablo 35) puanların en düşük 

82,2500 en yüksek 100,0000 olduğu görülmüştür. Puan ortalamaları ile 

hemşirelerin doldurdukları form sayısına bakıldığında çok fazla bir fark olmadığı 

görülmektedir. 

Kalitede kişisel performans yerine yöntemler üzerine odaklanma, tüm 

takım elemanlarını bu işin bir parçası olarak görme çalışanları kaliteli bakım 

konusunda cesaretlendirecektir (43,59). 

4.1.2.6. Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının Kalite 

Güvenliğinin İncelenmesi 

Günübirlik cerrahi hemşire bakım formlarının aylara göre kalite güvenliği 

izleminin dağılımı incelendiğinde (Tablo 36) hastaya ait bilgilerin 52 (%93.9) 

olarak en yüksek ekim ayında, genel olarak 286 (%68.1) oranında dolu olduğu, 

kabul vital bulguların ağustos ayında 9 (% 100.0), eylül ayında 36 (% 81,3) 

oranında, genel olarak 270 (%63.9) oranında dolu olduğu, hasta hikayesine 

bakıldığında nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, aralık aylarında (%100.0), 

dolu, genel olarak 418 (% 99) dolu olduğu, preoperatif kontrol listesi haziran 

ayında 46 (%95.8) ile en yüksek, genel .olarak 375 (%88.8), oranında dolu 

~ 

a 
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~ olduğu, kabul eden hemşirenin imzası ağustos ayında 9 (%100.0), haziran 

ayında 47 (97.9), genel olarak 387 (%91.7) oranında dolu olduğu, postoperatif 

vital bulguların ağustos ve eylül aylarında (%100.0) dolu, genel olarak 377 

(%89.3) oranında dolu olduğu, giren çıkan sıvı izleminde ağustos ayında 8 (% 

88.9), genel olarak 243 (%57.5) oranında dolu olduğu, tedavide ağustos ayında 

9 (%100.0), haziran ayında 47 (%97.9) oranında genel olarak 405 (%96.0) 

oranında dolu olduğu anestezi sonrası iyileşme puanının ağustos ve eylül 

aylarında (%100.0), genel toplam 395 (%93.6) oranında dolu olduğu, diğer 

bakımların ağustos ayında 9 (%100.0), temmuz ayında 79 (%97.5) oranında 

genel olarak 381 (%90.3) oranında dolu olduğu, hemşire notlarının ağustos 

ayında 8 (%88.9) oranında en yüksek, genel olarak 284 (%67.2) oranında dolu 

olduğu, taburculuk kriterlerinin ağustos ayında 9 (%100.0) temmuz ve eylül 

aylarında (%93.8) dolu, genel olarak 373 (%83.3) oranında dolu olduğu, 

taburcu eden doktorun imzasına bakıldığında haziran ayında 44 (%91.7) 

oranında en yüksek, genel olarak 351 (%83.1) oranında dolu olduğu, taburcu 

eden hemşire imzasına bakıldığında, haziran ayında 47 (%97.9) ile en yüksek, 

genel olarak 387 (%91.7) oranında dolu olarak işlendiği görülmektedir. 

Formların aylara göre genel işlenme yüzdesi (%83.4) olarak görülmektedir. 

Hemşire bakım formlarının aylara göre kalite güvenliği izleminin 

istatistiksel analizi incelendiğinde; (tablo 37) hasta hikayesi, preoperatif kontrol 

listesi tedavi ve taburculuk kriterlerinin aylara göre istatistiksel açıdan fark 

olmaması, bu dört bölümün formda en fazla ve en düzenli tam olarak işlenen 

bölümler olmasına bağlanmaktadır. 

Hastaya ait bilgiler, kabuldeki vital bulgular, hastayı hazırlayan 

hemşirenin imzası, postoperatif vital bulgular, giren çıkan sıvı izlemi anestezi 

sonrası iyileşme puanı, diğer bakımlar, hemşire notları, taburcu eden doktor ve 

hemşirenin imzasında aylara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olması bu 

bölümlerinde yüksek oranda tam olarak işlenmesine bağlı olduğu 

görülmektedir. 
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Bakım standartları için yetkililer tarafından incelenen hemşirelik 

dökumanlarında en sık karşılaşılan eksik noktalar aşağıda belirtilmektedir. 

1- Değerlendirme ve planlama için veri toplamada eksiklikler 

2- Zamana bağlı olaylarda zamanın kaydedilmemesi (Örn. Vital bulgular 

veya yoğun bakıma kabulde zaman kayıt edilmesine rağmen konsültasyon veya 

diğer gözlemlerde zamanın belirtilmemesi) 

3- Taburculuk ile ilgili bilgilerin kayıt edilmemesi (hastanın ayrıntılı 

durumu , eğitim verilip verilmediği vb.) 

4- Dökumanlarda aletlerin fonksiyonlarını yapamadığı sanısının verilmesi 

(yara drenajı duvar aspiratörüne bağlı, torbada çok az drenaj var, boyun 

pansumanı kanlı vb.) 

5- Vital bulgularda ve yoğun bakım çıkış saatinde eksiklikler olarak 

bildirilmiştir (3). 

Bu formun geliştirilmesi, hastalarımıza verdiğimiz bakımın kalitesini ve 

hemşirelerin yaptıklarının kaydı nı sağlamıştır. Bu program hemşirelerin hastalar 

ile olan ilişkilerini olumlu yönde etkilemiştir. İlk adım olarak başlanan bu adımın 

daha ileriye yeniliklerle devam etmesi, günübirlik cerrahi hemşireliğinde 

hastanemize, hastalarımıza ve hemşireliğe önemli katkılar sağlayacaktır. 
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4.2. SONUÇ VE ÖNERÎLER 

4.2.1. Sonuç 

Günübirlik cerrahi hastalarının bakımı için hemşire bakım formunun 

geliştirilmesi, geliştirilen bu formun kalite güvenliğinin izlenmesi, günübirlik 

cerrahi olan hastaların hemşirelik bakımından memnuniyetleri ve evde 

karşılaştıkları fiziksel problemlerin belirlenmesi amacıyla planlanan çalışmada; 

Deney ve kontrol grubu hastalarının aynı gün eve gitmesi ile ilgili 

düşünceleri karşılaştırıldığında (P: 0.01448<0.05) istatistiksel anlamlı fark 

olduğu, 

Deney grubu hastalarının 14'ü (%23,3) kontrol grubu hastalarının 28'i 

(%46,6) hastanede kalmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Deney ve kontrol 

grubu hastaların hastanede kalmayı tercih etmesi karşılaştırıldığında, (P: 

0.00737<0.05) istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu, 

Deney grubu hastalarının 48'i (%80) kontrol grubu hastalarının 34'ü 

(%56,7) hemşirelik bakımından çok memnun kaldıklarını belirtmişlerdir. Deney 

ve kontrol grubu hastalarının hemşirelik bakımlarından memnuniyetleri 

karşılaştırıldığında (P: 0.01695<0.05) istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, 

Deney grubunda 45 (%75) kontrol grubundan 48 (%80) hastada evde 

bazı rahatsızlıklar olduğu görülmüştür. Hastaların evde oluşan problem 

durumlarının dağılımına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark (P: 

0.3414>0.05) olmadığı, (Tablo 14) 

E 

. 

Ağrı olduğunda hastaların ne yaptıklarının gruplara göre dağılımına 

bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı (P: 0.03147<0.05) olduğu, (Tablo 19) 

Hemşire bakım formlarının kliniklere göre dağılımları incelendiğinde; 

167'sinin (%39.6) ortopedi kliniğinde, 255'inin (%60.4'ü) cerrahi kliniğinde 

işlendiği, (Tablo 21) 
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Yapılan analizde aylara göre preoperatif toplam puan ortalamaları 

arasında istatistiksel bir fark olmadığı, (F=2,13>0,05) (Tablo 31) 

Aylara göre postoperatif toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel 

bir fark olmadığı, (F=2,13>0,05) (Tablo 32) 

Aylara göre taburculuk toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel bir 

fark olmadığı, (F=1,28>O,05) (Tablo 33) 

Günübirlik Cerrahi Hemşire Bakım Formlarının 9 ayın genel toplam 

işlenme ortalamasının ise 90,8768 olduğu, yapılan analizde aylara göre genel 

toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel bir fark olmadığı, (F=3,42>0,05) 

(Tablo 34) görülmüştür. 
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4.2.2. Öneriler 

Bu çalışmanın sonuçları, günübirlik cerrahideki hemşirelik bakımını 

tanımlamada değerli yardımlar sağlayacaktır. Hastaların preoperatif hazırlığı, 

-post operatif bakımı ve taburculuk için hazır olduğunu belirlemede ve başka 

yöntemler geliştirilmesi için basamak oluşturacaktır. 

Buradan yola çıkarak araştırmanın sonunda; 

- Günübirlik cerrahi hastalarının bakımı için geliştirilen bu formun günü 

birlik cerrahi yapılan diğer kliniklerde de kullanıma geçirilmesi, 

- Bu formların aylık kalite güvenliği izlemlerinin düzenli şekilde devam 

ettirilmesi, 

- Yalnızca günübirlik cerrahi hastalarına bakım veren hemşirelerin 

ayrılması ve sayısının yeterli olması, 

- Günübirlik cerrahi hastalarının kabul ve taburcu edilebileceği ayrı 

ti ünitelerin oluşturulması önerilmektedir. 

r 
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ÖZET 

Bu çalışma, günübirlik cerrahi hastalarının bakımı için hemşire bakım 

formunun geliştirilmesi, geliştirilen bu formun kalite güvenliğinin izlenmesi, 

günübirlik cerrahi olan hastaların hemşire bakımından memnuniyetleri ve evde 

karşılaştıkları fiziksel problemlerin incelenmesi amacıyla, betimsel, kesitsel, 

ileriye yönelik, yarı deneysel olarak planlanmıştır. 

Araştırma Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi; Genel 

Cerrahi ve Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dallarında mayıs 1996 - aralık 

1997 .tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örnekleminde olasılıksız 

örneklem yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışma iki aşamada yapılmıştır. Birinci bölümde günübirlik cerrahi 

hemşire bakım formlarından önce ve sonraki dönemlerde hastaların pre ve 

postoperâtif eğitim, hemşirelik bakımından memnuniyetleri ve evde 

karşılaştıkları fiziksel problemleri belirtebilecekleri (her iki klinikten 60 kontrol, 60 

deney, toplam 120 hastaya) anket uygulanmıştır. 

İkinci bölümde, geliştirilen günübirlik cerrahi hemşire bakım formunun 

ortopedi ve genel cerrahi kliniklerinde nisan-aralık 1997 tarihleri arasında 

kullanımının izlenmesidir. 

Form hemşirelerin preoperatif (hastaya ait bilgiler, vital bulgular, hasta 

hikayesi, preoperatif kontrol listesi, hasırlayan hemşirenin imzası), postoperatif 

(vital bulgular, giren - çıkan sıvı izlemi, tedavi, anestezi sonrası iyileşme puanı, 

diğer bilgiler, hemşire notu), taburculukla (taburculuk kriterleri, klinikten ayrılma 

şekli, taburcu eden hekim ve hemşire imzası ve taburculuk zamanı) ilgili verileni 

kayıt edebilecekleri üç temel bölümden oluşmuştur. 

Verilerin değerlendirilmesinde; sayı ve yüzde, ki - kare (X2) testi, Fisher 

kesin ki - kare testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Verilerin analizi 

SPSS for windows 6.0 ile yapılmıştır. 

' 

~ 

~ 
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Sonuç olarak deney grubu hastalarının 48'i (%80) kontrol grubu 

hastalarının 34'ü (%56,7) oranında hemşirelik bakımından çok memnun 

kaldıklarını belirtmişlerdir. Deney ve kontrol grubu hastalarının hemşirelik 

bakımlarından memnuniyetleri karşılaştırıldığında (P: 0.01695<0.05) istatistiksel 

olarak anlamlı fark olduğu görülmüştür (Tablo 12). 

Deney grubunda 45 (%75) kontrol grubundan 48 (%80) hastada evde 

bazı rahatsızlıklar olduğu görülmüştür. Hastaların evde oluşan problem 

durumlarının dağıtımına bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark (P: 

0.3414>0.05) almadığı görülmüştür (Tablo 14). 

Hemşire bakım formlarının kliniklere göre dağılımları incelendiğinde; 

167'sinin (%39.6) ortopedi kliniğinde, 255'inin (%60.4'ü) cerrahi kliniğinde 

işlendiği görülmüştür (Tablo 21). 

~ 
Formların genel işlenme oranlarının aylara göre karşılaştırıldığında, 

genel toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel açıdan bir fark olmadığı 

görülmektedir (F=3,42>0,05) (Tablo 34). 

Anahtar Kelimeler: Günübirlik Cerrahi, Günübirlik cerrahi hemşire 

bakım formu, Günübirlik cerrahi hemşirelik bakımı, 
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DEVELOPMENT A NURSING CARE FORM FOR DAY SURGERY 

PATIENTS and FOLLOWING UP QUALITY ASSURANCE OF THE FORM 

SUMMARY 

This study has been conducted in order to develop a nursing care from 

for day surgery patients, follow up the quality assurance of it and to examine 

the level of patient satisfaction from nursing care and the physical problems 

they have experienced at home. 

This study has been planned as a quasi-experimental, prospective, 

cross-sectional, descriptive research and had been carried out at the General 

Surgery and Ortopaedics clinics of Ege University Hospital, between may 1996-

December 1997. 

As sampling technique, non-prabable sampling method was appliad. 

This study has been accomplished in two phases. The first phase was 

complied before and after nursing care form was introduced. In there 60 

patients of experimental and control groups at the two clinics were chosen. 

The groups have been interviewed with a guestionnarre enguiring 

whether they have received pre, and post operative teaching and satisfaction 

with the nursing care beside whether they had any physical problems at their 

homes. 

At the secons phase, application of the nursing care from for day 

surgery, patients has been followed at General Surgery and ortopaedics clinics 

during April to December 1997. 

The nursing care form for day surgery patients was composed of three 

main parts: 

. First part includes preoperative information of the patients: ( Vital sings, 

Patient medicial history, preoperative check list, nurse signature and time), 
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Second part includes postoperative information (postoperative vital 

sings, intake output fluid, medication post anesthesia recovery score, other 

conditions, Nurses notes), 

Third part includes discharge planning information (discharge criteria, 

Disharge via, Medical Doctor singnature, Nurse signature, Discharge time), 

In the data analysis of the study beside percentage the Chi-Square, test 

Fisher definitive Chi-Square test and one-way variance analysis techinques 

have been applied. The data was analysed by SPSS programs for windows 6.0 

As a result, 48 patient (80 %) of experimental group an 34 .patient (56,7 

%) of control group informed a high leves of satisfaction of nursing care. This 

result demonstrates that the level of satisfaction of experimental Group 

differance found as statistically significant (P:0,01695 P<0,05)(Table 12). 

İn case of physical problems occured at home 45 patients (75 %) of 

experimental group and 48 patients of (80%) conrtol group had problems 

however, this difference is not found as statistically singficant (P: 0,3414 

P>0,05) (Table 14). 

When the application of nursing care forms examined, it has been shown 

that 225 form (60,4%) were applied at .General Surgery Clinics •and 167 form 

(39,6 %) at Ortopaedics Clinics (Table 21). . 

When the ratio of appliance of the forms compared to months there was 

not a statistically significant difference between means of total numbers 

(F=3,42>0,05) (Table 34). 

Key words: Day surgery, Day surgery nursing care form, nursing care 

for day surgery. 
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Professor Dr. Alev Dramali 
Assistant Director 
Ege School of Nursing 
Turkiye 

Subject: Meryem Yavuz 

Dear Professor Dramali, 

I am pleased to confirm that Meryem Yavuz has completed her stage for her Doctoral Thesis in 
"Day Surgery" at the Royal Victoria Hospital. Her stage was from December '94 to May '95. 

The focus was mainly on Day Surgery Activities. The stage included exploring issues related to 
nurses' role, patient preparation and education. 

Meryem Yavuz is very enthusiastic, eager to learn, expressed interest in all the activities 
presented to her. 

We enjoyed having her at the Royal Victoria Hospital during her stage. 

Sincerely, 
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Celine Doray 
Nursing Director 
Surgical Areas 

687, avenue des Pins Quest, Montreal, Quebec H3A IA2 Tel: (514) 842-1231 
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Montreal, Mayıs 26, 1995 

Prof. Dr. Alev DRAMALI 

Müdür Yardımcısı 

Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Yüksek Okulu 

Konu: Meryem YAVUZ 

Sayın Prof. DRAMALI 

Meryem Yavuz'un Doktora Tezi için "Günübirlik Cerrahi" konusunda 

stajını Royal Victoria Hastanesinde tamamlamış olduğunu .belirtmekten 

memnuniyet duymaktayım. Staj Aralık 94- Mayıs 95 tarihleri arasında 

yürütülmüştür. 

Ana konu esas olarak Günübirlik Cerrahi aktiviteleri üzerineydi. Staj 

ayrıca hemşirelerin rolü, hasta hazırlığı ve eğitimi kapsayan konuları 

içermekteydi. 

Meryem Yavuz çok istekli, öğrenmeye hazır ve ona sunulan tüm 

aktivitelere yeterli ilgi göstermiştir. 

Stajı süresince onu Royal Victoria Hastanesinde misafir etmekten 

mutluluk duyduk. 

Eniçten dileklerimle , 

İmza 

Celine Doray 

Cerrahi Bölümler 

Hemşirelik Müdürü 
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GÜNÜBİRLİK CERRAHİ PROGRAMI 

Ameliyattan Önce Yapılacak İşlemler: 

Günübirlik Cerrahi Hastaları: 

Günübirlik ameliyat olmasına karar verilen hastalar için sekreter 
veya doktorlar hastaya izleyen ay veya günler için randevu verirler. Bu 
randevuda onların ameliyat öncesi tahliIlerinin değerlendirilmeleri, 
ameliyatın ne zaman yapılacağı ve hastaların iş ve ev telefon numaraları 
olmalıdır. 

Günübirlik cerrahi için hastaların tahlil sonuçları ve diğer gereken 
belgeler hastanın kendisinde veya klinikte dosyası içinde olabilir. 

Günübirlik cerrahi hemşiresi bu dosyaları ve hasta listelerini 
sekreterden en az 1 gün önce almalıdır. 

Kabulden Önceki işlemler: 

Hastalar klinik sekreteri tarafından ameliyat günü ve saati 
hakkında bilgilendirilmelidir. 

Günübirlik ameliyat olacak tüm hastalara ameliyattan önce 
eğitim, bilgi verme, herhangi bir soruları varsa onları cevaplama veya 
endişeleri varsa onları gidermek amacıyla hazırlanmış hasta broşürü 
verilmelidir. 

Eğer hastaya ameliyattan önce broşür verilmemiş olsa bile bu 
notlara yazılmalıdır. 

Ameliyattan önceki hasta eğitimi için rehber kurallar: 

♦ Hastalara günübirlik cerrahi bakım odasına nasıl gelecekleri 
hakkında bilgi verilmeli, 

♦ Ameliyattan önceki gece geceyarısından sonra hiçbir şey 

yemeyeceği ve içmeyeceği söylenmeli, 

♦ Hastane kartlarını yanında getirmesi, 

♦ Geniş, bol, rahat kıyafet giymesi, 

♦ Değerli eşyalarını evde bırakması, (kolye, küpe, bilezik vb.) 

♦ Herhangi bir tıbbi probleminin olup olmadığı sorulmalı 

I 

~ 

~= 
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♦ Eğer şu an ilaç kullanıyorsa bunlara yanında hastaneye 
getirmesi gerektiği, 

♦ Ona mutlaka birinin refakat etmesi gerektiği, eğer böyle biri 
yoksa ameliyatının erteleneceği veya olamayacağı 
söylenmeli, 

♦ Herhangi bir soru veya endişesi varsa bunlar 
yanıtlanmalıdır. 

Dosyanın Hazırlanması: 

(Tüm formlarda hastanın ismi ve protokol numarası olmalıdır.) 
+İzin belgesi, 

+Hemşire iziem formu 

+Ameliyathane formları: 

Anestezi formu, 
Patoloji formu. 
Ameliyat kayıt formu 

+Doktor istem kağıdı ve reçete, 

+Ameliyat öncesi test sonuçları, konsültasyonlar, 

4-Hastanın kartları (resmi, özel) 

Kliniğe Kabul Kriterleri: 

♦Hastalar kendilerini ameliyattan 1-2 saat önce günübirlik cerrahi 
odasındaki hemşireye geldiklerini belirtmelidirler. Sabah ilk yaka saat 
7°de orada olmalıdır. 

♦Hastalar ameliyattan önceki gece yarısından sonra hiçbirşey yiyip 
içmemiş olmalıdır. Hastalardan en son ne zaman yiyip içtiklerini 
belirtmeleri ve formu imzalamaları istenmelidir. 

♦Hastaların dosyaları ve tetkikleri tam olmalıdır. Sonuçlar hastanın tıbbi 
yönden stabil olduğunu göstermelidir. 

♦Hastaları ameliyattan sonra evlerine götürecek biri mutlaka olmalıdır. 
Eğer böyle biri yoksa ameliyat ertelenebilir. 
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♦Hastalar ameliyatı erteleyebilecek veya yapılmasını engelleyecek 
potansiyel problemler yönünden değerlendirilmelidir. (Örn: 
Hipertansiyon, yüksek ateş, vb.) Hastalarda herhangi bir sistemik 
infeksiyon olmamalıdır. Hastalar insulin bağımlı olmamalıdır. 

Preoperatif İşlemlerde Hemşirelik Rolü: 

♦ Hastanın kimliğini tanımlamak için hastalardan hastane kartı ve 
sigorta kartını istemek. 

♦ Hasta kabul kriterlerini kontrol etmek. Eğer bunlarda herhangi bir 
eksik varsa mutlaka, hemen cerraha bildirmek. Eğer hastanın 
kabul kriterlerinin herhangi biri eksik ise o gün için hastanın 
ameliyatı ertelenebilir. 

♦ Gece yarısından sonra hiçbirşey yiyip içmediğini hastaya sorarak 
onaylamak ve hastanın en son kaçta yediğini preoperatif kontrol 
listesine yazarak hastaya imzalatmak 

♦ Hastanın üzerini değiştirip hastane önlüğünü giymesi için ve 
kıyafetlerini koyması için yer göstermek, 

N 

♦ Hastanın herhangi bir şeye karşı allerjisinin olup olmadığını 
sormak eğer varsa ona allerji bandı takmak ve bunu dosyaya 
işlemek, 

♦ Hastanın dosyasındaki gereken kağıtlarda isminin olup olmadığını 
kontrol etmek, 

♦ Günübirlik cerrahi kayıtları için gereken bilgileri doldurmak, 

♦ Preoperatif kontrol listesini tamamlamak, 

♦ Preoperatif ilaç orderını veya özel preoperatif orderların olup 
olmadığını kontrol etmek. 

♦ Ameliyat saatinden hemen az önce tuvalete gidip gitmeyeceğini 
sormak, 

♦ Hastaya gözlük, lens, ve takma dişlerini çıkarıp çıkarmadığını 
sormak. Eğer gerekirse hastanın değerli eşyalarını ve bu tür 
malzemelerini (gözlük, takma dişler, lens, saat, cüzdan, vb.) 
değerli eşya dolabında saklamak, 

♦ Ameliyattan önce hazır olan hastayı ameliyat zamanına kadar ona 
gösterilen yatağa almak veya bekleme salonunda bekletmek, 

21 



Post Operatif İşlemlerde Hemşirenin Rolü 

♦ Hastayı ameliyat sonrası bakım odasına almak. 

♦ Hastaya aşağıdaki değerlendirmeleri yapmak: 

4-Bilinç seviyesinin kontrolü, 

+Vital bulguların kontrolü, 

♦Pansuman kontrolü, 

♦Opere edilen extremitenin norövasküler durumunun 
kontrolü ilk 2 saat 15 dakika bir, üniteden taburcu 
oluncaya kadar saatte bir almak. 

♦ Hasta derlenme odasından döndükten sonra eğer hastada 
kusma, bulantı ve diğer komplikasyonlar yoksa mümkün olan en 
kısa süre içerisinde intra venöz sıvıyı çıkarmak, 

♦ Eğer hastanın tuvalet ihtiyacı varsa ona sürgü veya ördek vermek 
yerine ona tuvalete gitmesi için yardım etmek, 

♦ Gerektiğinde mutfaktan hastalara ikram edilmek üzere kahvaltı 
tepsileri istemek, 

♦ Hasta klinikten çıkarılmadan önce mutlaka taburculuk kriterleri ile 
karşı laştırmak, 

♦ Hastaların kontrole ne zaman ve nereye gelecekleri ile ilgili 
randevuları ayarlamak, 

♦ Hastanın öğrenme ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun eğitim 
yapmak. Hastaya ameliyatı ile ilgili eğitim broşürü vermek, 

♦ Hastanın sağlık karnesini ve ona ait belgeleri çıkıştan önce 
hastaya teslim etmek, 

♦ Hastanın dosyasında gereken tüm yerleri doldurmak, 

♦ Hastaya herhangi bir sorusu, sorunu veya endişesi olduğunda 
üniteye telefon edebileceği hakkında bilgi vermek, . 
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Taburculuk Protokolü 

♦ Hastanın vital bulgularonı kontrol etmek. 

♦ Taburculuk için gereken orderların tam ve imzalanmış 
olduğundan emin olmak. 

♦ Taburculuk orderları şunları içermelidir: 

+Ağrı kesici orderi, 

+Hareket etme orderi, 

+Tekrar kontrol için randevu, 

♦ Hastayı evine götürecek olan kişinin gelişini ayarlamak, 

♦ Hastaya sözel ve yazılı bilgi vermek, 

♦ Hastanın ailesi veya arkadaşına çıkarken gereken bilgileri 
açıklamak, 

♦ Hastanın çıkış için ne zaman hazır olduğunu değerlendirmek 
(Taburculuk kriterlerini kontrol etmek.) 

a 

~ 

♦ Taburcu kağıtları ve dosyada gereken yerleri tamamlamak. 

Genel Anestezi İçin Taburculuk Kriterleri 

♦ Taburculuk için doktorun imzası, 

♦ Son bir saat içinde vital bulguların stabil olması, 

♦ Post operatif derlenme süresinin en az 1,5 - 2 saat olmuş olması, 

♦ Hastanın uyanık ve oryante olması, 

♦ Oral sıvı alımını tolere edebilmesi, 

♦ İdrarını yapabilmesi, 

♦ Yeterli ağrı kontrolü, 

♦ Minimal bulantı, kusma veya baş dönmesi, 

♦ Aşırı kanama olmaması, 
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♦ Hastayı eve götürecek bir yetişkin sorumlu olması. 

R 

Bölgesel Anestezi veya Blok Anestezi İçin Taburculuk Kriterleri 

♦ Taburculuk için doktorun imzası, 

♦ Son 1 saat içinde vital bulguların stabil olması, 

♦ Post operatif derlenme süresi en az 1 -1,5 saat olması, 

♦ Hareket edebilmesi, 

♦ İdrarını yapabilmesi, 

♦ Extremitelerde (uçlarda) hissin geri dönmesi, 

♦ Uçlardaki dolaşımın yeterli olması, 

♦ Aşırı kanama olmaması 

♦ Yeterli ağrı kontrolü 

♦ Hastayı eve götürecek bir yetişkinin sorumlu olması. 

Postoperatif İzlem 
Günübirlik cerrahi ile ameliyat olan tüm hastalar bu bölümde 

çalışan hemşire tarafından anket verilerek bilgi alınacaktır. Bu anket 
genellikle ameliyat günü hastaya verilmeli, hastadan kontrole gelirken 
kliniğe getirmesi istenmelidir. 

Postoperatif İzlemde 
♦ Ameliyattan sonra hastanın nasıl olduğunu kontrol etmek, 

♦ Herhangi bir problem veya endişe olup olmadığını anlamak, 

♦ Aldıkları eğitim hakkında ne düşünüyorlar? 

♦ Ne bekleyeceklerini bilmek yararlı olmuş mu? 

♦ Bu program hakkında ne düşünüyorlar ve eklemek istedikleri 
herhangi birşey var mı? Önerileri ve yorumları, 

♦ Fikirlerini ve eleştirilerini söylemeleri için hastaya olanak vermek. 

24 
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HASTA EĞİTİM BROŞÜRÜ (ÖRNEK) 



EGE ÜNiVERSİTESİ 
TiP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

GÜNÜBÎRLİK CERRAHİ 

Kliniğimize Hoşgeldiniz. 

Sayın Hasta, 

Kliniğimiz Çalışanları olarak size yürekten hoşgeldiniz der, hastanede 
kalacağınız sürenin mümkün olduğunca rahat geçmesini dileriz. 

Bu broşürü sizin soru ve endişelerinize yanıt vermek ve ameliyata 
hazırlanmanızda size yardımcı olmak için hazirladik. 

Burada belirtilen talimatları izlemeniz ve işbirliğiniz ile gereksiz 
ertelenme olmasını önleyerek, mümkün olduğu kadar rahat iyileşmenize 
yardımcı olacaktır. 

R 
l+ 

Eğer doktorunuz ameliyatınizda genel veya bölgesel anestezi 
kullanmayı planlamışsa bu talimatları dikkatle okumanız Çok önemlidir. 

- Günübirlik cerrahi için hazırlık 

- Ameliyatınızdan önce 

Doktorunuzla ameliyat olmaya karar verdiğinizde, ameliyatınızdan önce 
gerekli bilgileri sağlamak için kliniğin hasta kabul bölümü ile iletişim kurmanız 

gerekmektedir. Size ameliyatı nız için tarih ve saat verilecektir. Eğer gerekliyse 
sizin ameliyat öncesi testlerinin içinde bir tarih verilecektir. 

Ameliyat öncesi gereken testlerinizi yaptırmaniz gerekmektedir. 

-Günübirlik Cerrahi için hazırlık, 

1. Ameliyatınızdan önce eğer nezie, grip veya sağlık durumunuzda başka 

değişiklik oldu ise mümkün olan en kısa süre içinde telefon ile ameliyat 
olacağınız kliniğe veya doktorunuza bu durumu bildiriniz. 

Eğer herhangi nedenden dolayı ameliyatınızı ertelemek istiyorsanız yine 
telefon ile klinik sorumlusuna veya doktorunuza bildiriniz. 

2. Ameliyattan önceki gece yarısından sonra hiçbir şey yiyip, 
içmeyiniz. (oruç gibi) 



Neler getireceksiniz? 

Eğer emekli sandığına veya diğer resmi kurumlara bağlı iseniz resmi 
evraklannız, sevk kağıdınız yanınızda olmalıdır. 

Ücretli iseniz ameliyat masraflarını ödemek için gerekli olan ücret 
yanınızda olmalıdır. Ameliyatın ortalama ücretini daha önceden kliniğin 
veznesinden öğrenebilirsiniz (800-l600 tel: 3 4343 43). 

Hastanemiz kredi kartı kabul etmektedir. 

Sizden istenen tetkiklerin sonuçlarını yanınızda getirmeniz 
gerekmektedir. (kan, İdrar tetkiklerinin sonuçlar, ekg, filmler,vb.) 

Ameliyat sabahı, hastaneye gelmeden önce; 

= Ne giyeceksiniz? 

Rahat kıyafet ve düz ayakkabı giyiniz. 
Lütfen çok dar kıyafetler giymeyiniz. 
Yanınızda mücevher, altın, aşırı para, kredi kartı veya diğer değerli 

eşyaların izi getirmeyiniz. 
Ameliyatınizdan önce hastane önlüğü giymeniz, gözlüklerinizi, kontak 
lenslerinizi, takma dişlerinizi, protezierinizi vb. çi karman iz gerekmektedir. 

3. Ameliyat sabahı dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, banyo ve duş yapabilirsiniz. 
Lütfen makyaj yapmayınız ve ojelerinizi çıkarınız. Kontak lens 
kullanıyorsanız lenslerinizi takmayınrz. 

4. Eğer hamile olma olasılığıniz varsa bunu mutlaka doktorunuza bildiriniz. 
(bayanlar için) 

5. Eğer her zaman kullandığınız ve almak zorunda olduğunuz ilacınız varsa 
bunları almayı nız yanınızda hastaneye getiriniz. 

6. Talimatları tamamlamakta yetersiz görülürseniz ameliyatın iz 
ertelenebiliir. 

Ameliyattan önce; 

- Nereye gideceksiniz? 

Size verilen tarih ve saatte   kat  kliniği 
ameliyathanesine gelmeniz gerekmektedir. 

Kliniğe geldiğinizde kapıdaki personele orada olduğunuzu bildirmeniz 
gerekmektedir. 



Eğer sabah ilk yaka iseniz sabah saat 7 'de klinikte olmanız 

gerekmektedir. 

7. Ameliyatınızdan önce sıranız gelinceye kadar bir kaç saat beklemeniz 
gerekebilir.. 

6 ~ 

8. Araba kullanamayacağınız için sizi hastaneden alacak veya size taxi'de 
refakat edecek birini ayarlamalısınız. 

Bu kişi sizi hastaneden ayrılmak için hazır olduğunuzda hastaneden 
almalıdır. 

Ameliyattan sonraki ilk 24 saat; 

9. Ameliyattan sonraki ilk 24 saat evde sizin ile kalabilecek sorumlu bir 
yetişkin ayarlamalısınız. 

10. ilk 24 saat tehlikeli makineleri kullanmayınız. 

11. İlk 24 saat için kişisel veya işinizle ilgili önemli kararlar vermeyiniz. 

12. İlk 24 saat alkollü içecekler içmeyiniz. 

13. Midenizi kötü yapmayacak ve tolere edebileceğiniz kadar hafif ve sulu 
gıda atınız (çorba, puding vb.). 

14. Tolere edebileceğiniz kadar su veya sıvı içiniz (günde 8 bardak ve 
fazlası). 

15. Eğer pansumanlarınız açık renkli kan veya sıvı ile ıslanırsa orjinal 
bandajı kaldirmadan üzerine yeni bir pansuman yerleştiriniz. Az miktarda 
kırmızı kan olması normaldir. Bundan başka bilgi için doktorunuza 
danışınız. 

16. İlk 24 saat için hareketlerinizi kısıtlayınız. 
Doktorunuz izin verinceye kadar ağır işler yapmayınız. 

17. Fiziksel durumunuzla ilgili olarak aşağıda bulunan belirtiler ile 
karşılaştiğınızda hemen klinikteki hemşire veya doktorunuza bildiriniz. 

. Yara etrafında aşırı şişme, 

. Kızarıklık, 

. Ateşin 38°c'den yüksek olması, 

. Aşırı ağrı. 



Eğer durumunuz hakkında herhangi önemli endişeniz varsa size en 
yakın hastanenin acil bölümüne veya klinikteki doktorunuza telefon 
edebilirsiniz. 

Genellikle eve gittikten sonra düzenli kullandığınız ilaçlar varsa onlara 
başlayabilirsiniz. Eğer aynı etkili ilaçlarının varsa hastaneden ayrılmadan önce 
ilaçlarınızı doktorunuza kontrol ettiriniz. 

Genel anesteziden sonra yaklaşık olarak hastaların %30'u küçük 
rahatsızlıklar ile karşılaşırlar. Bunlar başdönmesi, bulantı, iştahın azalması, 
kas ağrısı, kaslarda sertleşme, başağrısı veya görmenin bulanıklaşması 
olabilir. 

Bu belirtiler ilk 36-48 saat içinde kendiliğinden geçecektir. Bol sıvı 
içmek, yatakta dinlenmek, normal ağrı kesici almak gibi semptomatik tedaviler 
iyileşmeyi hızlandırır. 

Bölgesel anestezinin (epidural, spinal, sinir blokları vb) yukarıdaki gibi 
belirtileri yoktur. Bölgesel anestezi de İğne yerinde hassasiyet olabilir. Arasıra 
özellikle oturunca veya ayağa kalkınca başağrısı olabilir. Bu başağrısı eğer 
dinlenirseniz ve yavaşca uzanırsanız, bol sıvı içerseniz ve basit bir ağrı kesici 
alırsanız genellikle kolayca geçer. Eğer şiddetlenir veya kalıcı olursa bilgi 
almak için ameliyat olduğunuz kliniğe telefon ediniz. 

Size belirtilen zamanda mutlaka kontrole geliniz. 

Son olarak eğer herhangi bir sorununuz veya sorularınız varsa 
aşağıdaki telefonlardan ameliyat olduğunuz kliniği arayarak bilgi alabilirsiniz. 

Ege Üniversitesi Santral 
Genel Cerrahi 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Kulak Burun Boğaz 
Göz 
Üroloji 
Acil servis 

:3434343 



Günübirlik cerrahi hastalarının aileleri ve arkadaşları için; 

s 

Biz günübirlik cerrahi hemşireleri olarak hastamıza verdiğiniz destekten 
çok memnun olacağız. Lütfen bizim önceliğimizi hatırlamaya çalışınız. 
Hastalarımızın hepsinin bakımı ve iyi olmalarında ziyaretleriniz için bazı 
kurallar; 

Hastanızı klinik dışındaki bekleme salonunda bekleyebilirsiniz. Her 
hangi birşey yemek veya içmek isterseniz kliniğimizin kantininden 
yararlanabilirsiniz. 

Ameliyattan sonraki ilk 1-2 saatin hem anestezi hemde ameliyat 
işleminden ayrılma ve dinlemek için hastanın ihtiyacı olan en önemli zaman 
olduğunu aklınızda tutmaya çalışınız. Bu nedenle bu süre esnasında 
ziyaretinizi sınırlamaya çal ışmaktayız. . 
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Ek 4 

KLİNİKLER İÇİN HAZIRLANAN HASTA EĞİTİM 
BROŞÜRÜ 



GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 
GÜNÜNBİRLİK CERRAHİ 

AMELİYAT ÖNCESİ ÖNERİLER 

Tel: 343 43 43 - 3586 
388 14 70 

~ 

t 
Adı Soyadı 

Tanı : 

Ameliyat Tarihi : 

Dr.  

- Ameliyat gününüzden önce nezle grip veya sağlık durumunuzda başka 
değişiklik oldu ise mümkün olan en kısa süre içinde doktorunuza veya yukarıdaki 

telefon numarasına bu durumu bildiriniz. 

- Amellyattan önceki gece yansından sonra hiçbirşey yiyip içmeyiniz. 
(Saat 24'ten sonra oruç gibi) 

- Ameliyat günü rahat kıyafet ve düz ayakkabı giyiniz. Yanınızda 
mücevher, altın, aşırı para, kredi kartı veya diğer değerli eşyâlarınızı 

getirmeyiniz. 

- Ameliyat sabahı dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, duş yapabilirsiniz. Lütfen 
aşırı makyaj yapmayınız ve ojelerinizi çıkarınız. Kontak lens kullanıyorsanız 

lenslerinizi takmayınız. 

- Ameliyat günü sabah aç olarak bu yazı ile birlikte saat 7:30'da 
kliniğimizde olunuz. (3. kat Genel Cerrahi Servis) 

- Eğer her zaman kullandığınız ve almak zorunda olduğunuz ilacınız 
varsa bunları almayınız, yanı nızda hastaneye getiriniz. 

- Ameliyattan önce hastane önlüğü giymeniz varsa gözlüklerinizi, kontak 
lenslerinizi, takma dişlerinizi, protezlerini vb. çıkarmanız gerekmektedir. 

- Ameliyat olduğunuz gün içerisinde evinize gidebilirsiniz 

- Ameliyatınızın ertesi günü pansuman için saat 13-15 arası klinimiz 3. kat 
Küçük Müdahale Odasına veya Meme Polikliniğine geliniz. 

- Eğer dikişiniz var ise Doktorunuz dikişlerinizi aldırmak için geleceğiniz 
günü size söyleyecektir. 

Ameliyatınızdan önce sıranız gelinceye kadar birkaç saat 
beklemeniz gerekebilir. 

Arş. Grv. Meryem Yavuz tarafından hazırlanmıştır. 1997 

Sağlıklı Günler Dileklerimizle, 



VEL CERRAHi 
4l3İLlM DALI 
i'elefon 
4343-3586 

ı 1470 
GÜNÜBİRLİK CERRAH] 

AMELİYAT SONRASI ÖNERILER 

* Ağrınız için size önerilen ağrı kesiciyi kullanınız. Ağrı kesiciyi ağrınızın çok 
şiddetli olmasını beklemeden alınız. 

* Rahatsız olmayacak kadar hafif ve sulu gıda alınız (çorba, vb) 

* Eğer pansumanlarınızda açık renkli kan veya sıvı olur ise orjinal bandajı 
kaldırmadan üzerine yeni bir pansuman yerleştiriniz. Az miktarda kırmızı kan 
olması normaldir. Gerekirse bilgi için doktorunuza danışınız. 

*Dikişlerinizi almaya gerek yoktur. 
*Dikişleriniz sonra alınacaktır. (3.kat Küçük Müdahale 
Odası Saat 13- 15 arası) 

* İlk 24 saat için hareketlerinizi kısıtlayınız. 
Doktorunuz izin verinceye kadar ağır işler yapmayınız t. 

* Sonra duş yapabilirsiniz. 
Ameliyat yerinin üzerine sabun sürmeyin, hafifçe havlu ile kurulayın, ameliyat yerinizin 
üzerine bastırmayın, ovuşturmayın. 

~ 
* Fiziksel durumunuzla ilgili olarak aşağıda bulunan belirtiler ile karşılaştığınızda 
hemen klinikteki hemşire veya doktorunuza bildiriniz. 

- Yara etrafında aşıp şişme 
- Kızanklık 

- Ateşin 38°C'den yüksek olması, 
-Aşırı ağrı 
- Kanama 

* Genellikle eve gittikten sonra düzenli kullandığınız ilaçlar varsa onlara 
başlayabilirsiniz. Eğer aynı etkili ilaçlarınız varsa hastaneden ayrılmadan önce 
ilaçların ızı doktorunuza kontrol ettiriniz. 

* AmeUyatınızdan 1-2 gün sonra normal yaşantınızı sürdürebilirsiniz. Bu süre 
içinde bol sıvı almak istirahat etmek iyileşmenizi hızlandırır. 

* Eğer, bölgesel anestezi (epidural, spinal, sinir bloklar vb) aldıysanız, arasıra 
özellikle oturunca veya ayağa kalkınca başağrısı olabilir. Bu başağrısı eğer 
dinlenirseniz ve yavaşça uzanırsanız, bol sıvı içerseniz ve basit bir ağrı kesici 
alırsanız genellikle kolayca geçer. Eğer şiddetlenir veya kalıcı olursa bilgi almak 
için kliniğimize telefon ediniz. 

* Size belirtilen zamanda mutlaka kontrole geliniz. 

* Sorı olarak eğer herhangi bir sorununuz veya sorularınız varsa yukarıdaki 
telefonlardan kliniğimizi arayarak bilgi alabilirsiniz. 

Gecmi$ olsun dileklerimizle. 



INAB1LİM DALI 
Telefon 

343 43 43 - 3738 

~ 

~ 

~ 

GÜNÜNBİRLİK CERRAHİ 
AMELİYAT ÖNCESİ ÖNERİLER 

- Ameliyat gününüzden önce nezle grip veya sağlık durumunuzda başka 
değişiklik oldu ise mümkün olan en kısa süre içinde doktorunuza veya yukarıdaki 
telefon numarasına bu durumu bildiriniz. (Bayanlar için adet dönemi, hamilelik ) 

- Ameliyattan önceki gece yansından sonra hiçbirşey yiyip içmeyiniz. 
(Saat 24'ten sonra oruç gibi) 

-Ameliyat olacak bölgenizde tüy, kıl varsa bu bölgenizi evde 
temizleyiniz veya traş ediniz. 

- Ameliyat günü rahat kıyafet ve düz ayakkabı giyiniz. 

- Lütfen çok dar kıyafetler giymeyiniz. 

- Yanınızda mücevher, altın, aşırı para veya diğer değerli eşyalarınızı 
getirmeyiniz. 

- Ameliyat sabahı dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, duş yapabilirsiniz. Lütfen 
aşırı makyaj yapmayınız ve oelerinizi çıkarınız. Kontak lens kullanıyorsanız 
lenslerinizi takmayınız. 

- Sizden istenen tetkiklerin sonuçlarını yanınızda getiriniz.(Kan, İdrar 
tetkiklerin sonuçları, Filmler, EKG vb.) 

- Eğer her zaman kullandığınız ve almak zorunda olduğunuz ilacınız 
varsa bunları almayınız, yanınızda hastaneye getiriniz. 

- Ameliyat gününüz için, hastanedeki işlemlerinizle ilgilenebilecek, 
eve giderken size refakat edebilecek bir kişi ayarlamalısınız. 

- Ameliyat günü sabah aç olarak saat 8:00'de kliniğimizde olunuz. 
(1. kat Ortopedi ve Travmatoloji Servisi) Kapıdaki personele orada 
olduğunuzu bildiriniz. 

- Ameliyattan önce hastane önlüğü giymeniz varsa gözlüklerinizi, kontak 
lenslerinizi, takma dişlerinizi, protezlerini vb. çıkarmanız gerekmektedir. 

- Ameliyatınızdan önce sıranız gelinceye kadar birkaç saat 
beklemeniz gerekebilir. 

- Ameliyat olduğunuz gün içerisinde evinize gidebilirsiniz 

Arş. Grv. Meryem Yavuz tarafından hazırlanmıştır. 1997 

Sağlıklı Günler Dileklerimizle, 



1NİVERSİTESİ 
PEDİ VE TRAVMATOLOJİ 
ILİM DALI 
:fon 
i 43 - 3738 - C,Ob'~ 

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ 
AMELİYAT SONRASI ÖNERİLER 

* Ameliyat olan el/ayak mümkün olduğu kadar yüksekte kalp seviyesine yakın 
tutulmaladır. Bu'şişme ve ağrıyı azaltır. 

* Ağrınız için size önerilen :ağrı kesiciyi kullanınız. Ağrı kesiciyi ağrınızın çok 
şiddetli olmasını beklemeden alınız. Ağrınızı azaltmak için buz uygulaması 

yapabilirsiniz.( 2 saate bir en fazla 10-15 dakika) 

* Rahatsız olmayacak kadar hafif ve sulu gıda atınız. (çorba, vb) 

* Eğer pansumanlarınızda açık renkli kan veya sıvı olur ise orjinal bandajı 
kaldirmadan üzerine yeni bir pansuman yerleştiriniz. Az miktarda kırmızı kan 
olması normaldir. Gerekirse biiği için dokt&unuza`danışıniz. 

* Dikişleriniz gün sonra zemin katta Ortopedi ve Travmatoloji 
polikliniğinde alınacaktır. (Poliklinik gününde~ 

İlk 24 saat için hareketlerinizi kısıtlayınız. 
Doktorunuz izin verinceye kadar ağır işler yapmayınız 

* Doktorunuzun önerdiği hareketleri yapınız. 

* gün sonra duş yapabilirsiniz. 
Duş aliken, pansumanınızı plastik bir torba ile sararak koruyunuz. Pansumanınızı 

ıslatmayınız. 

Pansumanınız yoksa ameliyat yerinin üzerine sabun sürmeyin, hafifçe havlu ile 
kurulayın, ameliyat yerinizin üzerine bastırmayın, ovuşturmayınız. 

* Fiziksel durumunuzla ilgili olarak aşağıda bulunan belirtiler ile karşılaştığınızda 

hemen klinikteki hemşire veya doktorunuza bildiriniz. 

- Yara etrafında aşırı şişme 
- Kızarıklık 
- Ateşin 38°C'den yüksek olması, 
- Aşırı ağrı 
- Kanama 
-Ciltte renk değişikliği (morarma, soğukluk) 
-His duyusunda değişiklik (Örrı.uyüşukluk, his kaybı, yanma) 



* Genellikle eve gittikten sonra düzenli kullandığınız ilaçlar varsa onlara 
başlayabilirsiniz. Eğer aynı etkili ilaçlarınız varsa hastaneden ayrılmadan önce 
ilaçlarınızı doktörunuza kontrol ettiriniz. 

~ ~ * Ameliyatınızdan 1-2 gün sonra normal yaşantınızı sürdürebilirsiniz. Bu süre 
içinde bol sıvı almak istirahat etmek iyileşmenizi hızlandırır. 

* Eğer; bölgesel anestezi (epidural, spinal, sinir bloklar vb) aldıysanız, arasıra 

özellikle oturunca veya ayağa kalkınca başağrısı olabilir. Bu başağrısı eğer 
dinlenirseniz ve yavaşça uzanırsanız, bol sıvı içerseniz ve basit bir ağrı kesici 
alırsanız genellikle kolayca geçer. Eğer şiddetlenir veya kalıcı olursa bilgi almak 
için kliniğimize telefon ediniz. 

* Size belirtilen zamanda mutlaka kontrole geliniz. 

* Poliklinik günleri: 

Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 

Çocuk. Ortopedi ,Travma 
Tümör, Spor Yaralanmaları, Diz-Kalça 
Bel, Spor Yaralanmaları, Diz-Kalça 
EI 
Genel Ortopedi (hepsi) 

* Son olarak eğer herhangi bir sorununuz veya sorularınız varsa yukarıdaki 
telefondan kliniğimizi arayarak doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. 

Arş. Grv. Meryem Yavuz tarafından hazırlanmıştır. 1997 

Geçmiş olsun dilekierimizle. 



* Ameliyatınızdan 1-2 gün sonra normal yaşantınızı sürdürebilirsiniz. Bu süre 
içinde bol sıvı almak istirahat etmek iyileşmenizi hızlandırır. 

* Eğer, bölgesel anestezi (epidural, spinal, sinir bloklar vb) aldıysanız, arasıra 
özellikle oturunca veya ayağa kalkınca başağrısı olabilir. Bu başağrısı eğer 
dinlenirseniz ve yavaşça uzanırsanız, bol sıvı içerseniz ve basit bir ağrı kesici 
alırsanız genellikle kolayca geçer. Eğer şiddetlenir veya kalıcı olursa bilgi almak 
için kliniğimize telefon ediniz. 

* Size belirtilen zamanda mutlaka kontrole geliniz. 

* Poliklinik günleri: 

Pazartesi Çocuk Ortopedi ,Travma 
Salı Tümör, Spor Yaralanmaları, Diz-Kalça 
Çarşamba Bel, Spor Yaralanmaları, Diz-Kalça 
Perşembe El 
Cuma Genel Ortopedi (hepsi) 

* Son olarak eğer herhangi bir sorununuz veya sorularınız varsa yukarıdaki 
telefondan kliniğimizi arayarak doktorunuzdan bilgi alabilirsiniz. 

Geçmiş olsun dileklerimizle. 

Arş. Grv. Meryem Yavuz tarafından hazırlanmıştır. 1997 

a 
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EK 4 

HASTA İZLEM ANKETİ 

~ 



Sayın Hasta, 
r 

Günübirlik cerrahi hastalarının eğitim, hemşirelik bakımı ve evde 

karşılaştıkları fiziksel problemleri saptamak üzere bu anketi hazırladık. 

Anketimizi yanıtlamanız bizim bundan sonraki çalışmalarımıza çok 

yardımcı olacaktır. 

Anketi doldurduktan sonra, kontrole gelirken veya bir hafta sonra 

ameliyat olduğunuz kliniğe getirmeniz ve yoğun bakım hemşirelerine teslim 

etmenizi rica ediyoruz. 

Gösterdiğiniz ilgi ve zaman için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz. 

~ 



GÜNÜBİRLİK CERRAHİDE AMELİYAT SONRASI 

HASTA fZLEM FORMÜ 

1 Ameliyat olduğunuz klinik: 

2. Yaşınız:' . 

3 . Cinsiyetirüz : E Kadın E Erkek 

4 Eğitim Dûri~munuz: 0lİkökul EOrtâokUl E Lise E Üniversite 

5 Oturduğunuz yer: . 

6 Evinizin hastaneye iazaküğı: : 30 dakika û 1: saat E 2 saat 

. 
' ' û 3saat ve üzeri . 

7 Anestezi-şekliniz: E Genel Anestezi ❑- Bölgesel blok: ❑ Spinal 
. 

❑ Lokal '❑ Lokal+ Sedasyon:. ❑ 'Diğer ' 

Ameliyat Tipiniz: . 
Hastanede toplam kal iş. süreniz?. 

 saat . 

1 o:. Ameliyatınızı olduğunuz gün. eve gitmek "hakkında ' : ne 

düşünüyorsunuz? 

11: Hastanede kalmayı tercih edermiydiniz? 

Evet n Hayır : 
Nedenleri: 

12. Amefyattan önce dikkat etmeniz ve yapmanız gerekenler. hakkında. 

bilgi verildi mi? 
" 

. 

0 Evet 0 Hayır 

Evet ise hangi konularda lütfen kısaca belirtiniz. 



~. 

13. Ameliyat günü ve sonrası ile ilğili bilgi verildi mi? 

LI Evet Û Hayir -

Evet ise hangi konularda.lütfen kısaca belirtiniz. 

14 Ameliyat öncesi ve sonrası ile ilgili olarak sizin merak ettiğiniz 

veya öğrenmek istediğiniz 'sorularınız var mıydı? 

D Evet ❑ Hayır . 

1.5. Bunları kime sordunuz? 

D Doktor D Hemşire D Personel û Sekreter D.Diğer 

16.. . Sorularınıza yanıt verildi mi? . 
. ! 1 Evet LI Hayır 

17. Hastanede kaidığınız süre içerisinde size neler yapılacağı 

hakkında hemşire yeterli . açıklama yaptrmı? . 

û Evet D Hayır'. . . 
18. Size yazılı açıklama verildi mi? n Evet ❑ Hayır 

19. Ameliyattan önce bekleme süreniz ne -kadardı? . . . 

 saat. 

20' Ameliyattan önce bekleme süreniz size göre; . 

- ü Çok uzundu . 

LI Çok kısa idi 

. LI Tam zamanında idi ' -

21. Ameliyattan sonra kalış süreniz ne kadar idi.? 

 Saat 

22. Hastanedeyken aldığınız hemşirelik bakımından memnun. 
kaldınız mı? . 

. E Çok memnun kaldım 

D Memnuniyetim orta-dereçede -
Hiç memnun katmadım -(kısaca açıkiayabilirmisiniz) 

~ 



:i 

~ 

23. Kontrole ne zaman geleceğinizi biliyor musunuz? 

• E Evet E Hayır 

24. Kontrolde nereye gideceğinizi biliyor musunuz? 

Evet ❑ Hayır.  . 

25. Eve ğittikten sonra dikkat etmenin gerekenler hakkında bilgi veriidi . 

❑ Evet ❑ Hayır 
26; Evet ise hanği konularda.?_ (Lütfen belirtiniz.) . 

27. Herhangi bir nedenle hastaneye geri gelme ihtiyacınız oldu mu? 
! Evet J Hayir ' . 

. Evet ise bunun nedeni ne idi? ' ' . 

2$: Günübiriik ameliyat deneyiminiz hakkında en çok memnun 

. •. kaldığıniz nedir? - • 

29. 'Değişmesini istediğiniz herhânği birşey var mı? Lütfen âçrklayıniz. 



30.. Ameliyattan sonra aşağıdaki rahatsızlıklardan herhangi biri oldu 

mu? 

Evet L, 
Hayır 

Ameliyattan sonra 

Belirtiler 

1. gün 
var 

7. gün 
var 

yok hafif orta şiddetli yok hafif orta . şiddetli 

Bulantı 

Kusma 
Boğazda gıcık 

Boğaz ağrısı 
Öksürük 

Baş dönmesi 
Kas ağrısı 

Ameliyat olan El veya ayakta ı 
ağrı 

his kaybı 

şişme 

soğukluk 

Yara yerinde 

~ 
ı ı 

ağrı 
akıntı 
kızan klık 

şişme 1 

ateş 

kanama 
Solunum zorluğu 

Göğüs ağrısı 

i 1 
ı 

ı 
ı 

~

idrar yapmada güçlük 
Ateşin yükselmesi 

i  ~ 

Ağ rl i

31. Ağrınız olduğunda neler yaptınız? 

TEŞEKKÜR EDERIM. 



Hasta Anketlerine Verilen Yarutların Kalite Güvenliğinin İzlenmesi 

Aylar 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haz 
BELİRTEÇLER 

I. Sayı 
1. Verilen anket sayısı 
2. Dönen Anket Sayısı 

II. Uygunluk 
1. Aldıkları bakımdan memnun olan 
hastalar 
2. Bakımdan memnun kalmayan 
hastalar 
3. Bekleme süresini uzun bulan 
hastalar 
4. Preoperatif eğitim alanlar 
5. Postoperatif bilgi alanlar 
6. Evdeki bakım ile bilgi alanlar 
7. Evde küçük rahatsızlığı olan 
hastalar 
8. Ameliyattan sonra karşılaşılan 
küçük problemler 1. Gün 
Bulantı 

Kusma 
Boğazda Gıcık 

Boğaz Ağrısı 

Öksürük 
Baş Dönmesi 
Hafif Ağrı 

Hafif Akıntı 

Hafif Kanama 
Hafif Ateş 
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GÜNÜBİRLİK CERRAHİ HEMŞİRE BAKIM FORMU 
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GÜNÜBİRLÎK CERRAHİ HEMŞİRE BAKIM FORMU 

PREOPERATİF 

Klinik 

Protokol No : ❑ Resmi ❑ Özel ❑ Diğer 

Hastanın Adı Soyadı : Yaşı : 

Tanısı : Tarih: 

Yapılacak Olan işlem : 

Anestezi tipi ❑ Genel ❑ Bölgesel blok ❑ Lokal+Sedasyon ❑ Lokal ❑ Diğer 

Hastanın kliniğe geliş zamanı : 

Hastanın kliniğe geliş şekli 

❑ Yürüyerek ❑Tekerlekli iskemle 

Kabulde: 

❑ Sedye ile 

Isı KB Nabız Kilo Boy 

Hasta Hikayesi 

Hastada Var Yok 

Allerji 

Boğaz ağrısı 

Nezle 

Öksürük 

Kalp hastalığı 

Tansiyon 

Akciğer hast. 

Epilepsi (sara) 

Hepatit (sarılık) 

Diabet (Şeker) 

■ Diet ■ Oral 
■ insülin 

Diğer (Belirtiniz) 

Preoperatif Kontrol Listesi 

Evet Hayır Yok 

Hastanın kimliği kontrol edildi mi? 

Hikaye ve fiziksel muayene dosyada 

Gereken laboratuvar sonuçları filmler dosyada 

EKG (35 yaşın üzerindeki hastalar için) 

Enson yenilen yemek 

Tarih: 
Saat: 
imza: 

Hastaya ameliyat için önlük giydirildi mi? 

Bone Galoş verildi mi? 

Hastanın takma dişleri vamıı ? 

Tam ■ Yarım ■ 
Çıkarıldı ■ Ağızda ■ 

Makyaj, Takılar, Tokalar çıkarıldı mı? 

Gözlük, Kontaklensler çıkarıldı mı? 

Protezler ve işitme cihazı çıkarıldı mı? 

Enson idrar yaptığı saat 

Hasta eğitimi yapıldı mı? 

Ameliyat öncesi ilaç tedavisi varmı? (Premedikasyon) 

Hastanın yanında refakatçi var mı? 

Hastayı hazırlayan ve formu dolduran Hemşire 

Ameliyathaneye giriş saati 



POSTOPERATİF 

Postoperatif kabul edildiği saat : 

Vital Bulgular 

Zaman Ağrı . KB Nabız Isı 

Ağrı 0-yok 1 -Hafif 2-Orta 3-Şiddetli 4-Çok Şiddetli 5-Dayanılmaz 

GİREN ÇIKAN 

IV Kusma 

Oral Idrar 

Irrigasyon Drenler 

Diğer Diğer 

TOTAL TOTAL 

TEDAVILER Saat Yolu Yapan 

.o 



~ 

Anestezi Sonrası İyileşme Pyanı Kabul Taburculuk 

SOLUNUM . 

Derin nefes alma ve rahatça öksürme 2 2 

Zor ve kısıtlı solunum 1 1 
Apnetik solunum 0 0 

DOLAŞIM 

KB ± %20 Anestezi öncesi seviye 2 2 
KB ± %20-50 Anestezi öncesi seviye 1 1 

KB ± %50 ve üstü Anestezi öncesi seviye 0 0 

BİLINÇ DURUMU 

Tam uyanık 2 2 

Seslenince uyanıyor 1 1 

Yanıt yok 0 0 

RENK 

Pembe 2 2 

Soluk, deri lekeli 1 1 

Siyanotik 0 0 

AKTİVİTE 

4 Extremitesini hareket ettiriyor 2 2 

2 Extremitesini hareket ettiremiyor 1 1 

Extremitesini hareket ettiremiyor 0 0 

Anestezi sonrası iyileşme puanı toplam 

EKSTREMİTE NABZI 

POZİSYON 

02 UYGULAMASI 

DAMAR YOLU 

PANSU MAN 

❑ Alınamıyor ❑ Alınıyor 

❑ Lateral (Yan) ❑ Yüzüstü ❑ Sırtüstü 

❑ Fowler ❑ Diğer  

❑ Yok 

❑ Nazal kanül  L/dak 

❑ Yüz maskesi  L/dak 

❑ T Tübü  L/dak 

❑ Sayısı :  

❑ Açık değil Kateter etrafında 

❑ Periferik  Ödem ❑ Var ❑ Yok 

❑ Santral   Kızarıklık ❑ Var ❑ Yok 

❑ Yok ❑ Var 

Yeri .  

Akıntı ❑ Yok ❑ Var ❑ Az ❑ Orta ❑ Çok 

DREN ❑ Yok ❑ Var Tipi :  

TAMPON ❑ Nasal ❑ Rektal ❑ Vaginal ❑ Diğer 

BULANTI ❑ Yok ❑ Var 

KUSMA ❑ Yok ❑ Var Miktarı   Rengi :  



HEMŞİRE NOTLAR! 

GÜNÜBİRLİK CERRAHİ TABURCULUK KRİTERLERİ 

Bulgular Evet Hayır 

Vital bulgular stabil mi? 

Kusma, bulantı var mı? 

Baş dönmesi var mı? 

Solunum problemi var mı? 

Uyanık, oryante mi? 

Pansumanlar kontrol edildi mi? 

Idrar yaptımı? 

Ağrı kontrol edildi mi? 

Iyileşme skoru 5-10 

Ekstremite nabız kontrolü (Bölgesel anestezi) 

Yürüyebiliyor mu? 

Çıkışı doktor onayladımı? Imzası var mı? 

Hastanın yanında onu götürecek refakatçi var mı? 

Değerli eşya vb. malzemeleri geri verildi mi? 

Hasta klinikten ❑ Yürüyerek 

Hastayı taburcu eden hekimin imzası 

Hastayı taburcu eden hemşirenin imzası 

Taburculuk zamanı 

❑ Tekerlekli sandalye ❑ Sedye ile ayrıldı. 

(Arş.Gör. Meryem Yavuz tarafından hazırlanmıştır. E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu 1997) 

~ 
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