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PROSTAT AMELİYATI OLAN HASTALARIN AMELİYAT SONRASI
BAKIMINA İLİŞKİN HEMŞİRELERİN BİLGİ
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ÖZET

Araştırma, hemşirelerin prostatektomi ameliyatı olan hastaların
bakımına ve gelişebilecek komp likasyonların önlenmesine ilişkin
bilgi
düzeylerini
saptamak
amacıyla
yapılmıştır.
Üroloji
kliniklerinde çalışan 32 hemşireye uygulanmıştır.
Sonuç olarak; Hemşirelerin bilgi düz eylerinin istenen düzeyde
olmadığı saptanmıştır. B u - n ed e n l e hastalara kapsamlı hemşirelik
bakımı verebilme k a macı ile mezuniyet sonrası dönemde sürekli
görev içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve bu eğitim prog ramlarını altı aylık sürelerle bilgile•inin yenilenmesi amacıyla tek rarlanması önerilmiştir.

GİRİŞ :
Ameliyat insan vücudunun homestazisinin bozul masında önde
gelen büyük bir travma dır. Ameliyat travması ile birlikte insan
vücudunun bütün sistemleri, özellikle de kardio vasküler, solunum
ve endokrin sistemi etkilenmektedir. Travma ile birlikte vücudun
enerji gereksinimleri artmakta, metabolizma hızlanmakta, vücudun
yedek enerji depoları yi time uğramakta vücud direnci azalmakta,
operasyon sonucunda sekonder ko mplikasyonlar oluşmaktadır(1).
Prostat hipertrofisi nedeni ile ameliyat edilen hastaların da aynı tür
travmadan etkilenmelerinin yanısıra, bu hastaların genellikle 53 ya şın
üzerinde olmaları nedeniyle arteriosklerotik olmaları, yaşlılığa
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bağlı kardiovasküler ve solunum sistemlerinin genç hastalar gibi
yeterli olmaması, enfeksiyona eğilimli olmaları; bu hastaların ame liyat sonrası dönemde iyi yetişmiş hemşireler tarafından bakılması nı
zorunlu kılmaktadır. Ameliyat sonrası kesi yerinin ağrısı nedeni ile
mekanik solunumun yetersiz olması yanısıra, aneste zik maddelerin
alveoler surfaktona olumsuz yönde etkilemeleri; trakea, bronş ve
bronşiollerde ki silier işlevi bozmaları, solunum yolu enfeksiyonla rmın oluşması için gerekli zemini süratle hazırlamaktadır(5). Ayrı ca
bilinçli tam açık olmayan hastaların kusmuğunu aspire etmesi,
giderilmesi mümkün olmayan sonuçlar oluşturabilmektedir(3).
Tüm postoperatif sorunların erken tanısı, etkin önlem alınması
ve sağaltımı, olası fötal sonuçların önlenmesi, iyi yetiştirilmiş bi lgili
ve titiz hemşirelik hizmetiyle mümkündür. Bu nedenle prostat hipertrofili hastaların postoperatif dönemde verilebilecek hemşire relik hizmeylerinin en iyi düzeyde olması, olası bir komplikasyonun
semptoml ar ını n zamanında hemşir eler t ar af ından gözl en ip et kin
önlem alınması, hemşire bakımının bilgili ve sistemli bir şekilde uy gulanması gerekmektedir.
Postoperatif devrede hastaya verilecek bakımın amacı kompli kasyonlar doğmadan, hastayı normal işlevlerine kavuşturmaktır(4).
Hemşire, hastayı normal fonksiyonlarına kavuşuncaya kadar des tekleyecek, koruyacak ve rahat ettirecek, komplikasyonlarm geliş mesini önleyecek bir hasta bakımını planlayıp uygulamalıdır. Hasta
böyle bir bakım sonunda, genellikle günlük yaşam işlevlerine ç ok
kısa bir zamanda yeniden başlar(2).
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma, Üroloji, Kliniklerinde çalışan hemşirelerin prostotek tomi ameliyatı olan hastaların postoperatif bakımı ve gelişebilecek
kornplikasyonlarm önlenmesine ilişkin bilgi düzeyini saptamak üze re
tanımlayıcı olarak planlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Has tahanesi Üroloji Kliniği'nde çalışan 11 hemşire, Buca ve Tepecik
Sosyal Sigortalar Kurumu Üroloji Kliniklerinde çalışan 10 hemşire,
İzmir Atatürk Sağlık Sitesi Devlet Hastahanesi Üroloji Kliniğinde
çalışan 1 I hemşire olmak üzere toplam 32 hemşire oluşturmuştur.
Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik,
iki ortalama arasındaki önen - ılilik testi ve varyans analizi kullanıl mıştır.

BULGULAR VE YORUM
TABLO i : Hemşirelerin Çalıştıkları Hastahanelere Göre Dağılımı.
SAYI

YÜZDE

ÜNIVERSITE HASTAHANESİ

11.

34.3

DEVLET HASTAHANESİ

11

34.3

SIGORTA HASTAHANESI

10

31.2

TOPLAM

32

HASTAHANELER

100

Hemşirelerin beş yıldan az çalışma sürelerine göre dağılım yüz delerinin %65.6 olduğu, beş yıldan fazla olan çalışma sürelerine göre
dağılım yüzdelerinin de %34.3 olduğu Tablo 2'de görülmektedir.
TABLO 2 : Hemşirelerin Çalışma Sürelerine Göre Dağılımı
YIL
SAYI YÜZDE
1-5 yıl

21

65.6

6-10 yıl

11

34.3

TOPLAM

32

100

TABLO 3 : Hemşirelerin Çalışma Sürelerine Göre Bilgi Puanları=
Dağılımı

Beş Yıldan Az
21

s

Beş Yıldan Fazla
11

37.7

43.9

16.7

9.4

Tablo 3'de hemşirelerin çalışma sürelerine göre bilgi puan dağı l ı ml ar ı gör ül me kt edi r . He mşi r el er i n beş yı l dan az ve beş yı l dan
fazla olan çalışma sürelerine göre bilgi puan dağılımları arasıncl
a=0.05 önem düzeyinde bir fark saptanmamıştır.

H e mş i r e l e ri n s o ru g ru p l ar ı n a g ö r e a l d ı k la r ı b i lg i p u a n la r mın
d a ğ ı l ı mı T a b l o 4 'd e g ö rü l me k ted i r. H e mş i rel e r in b i lg i p u an l a /1 n m
<; 33 1 solunum sistemine e%5_5'i 1)olaşınn sistemine, `.. -; 525'i GastrohiltE;:-.,tinal sistem, 32.5'i Üriner sisteme, `İ; 45'i sıvı elek trolit
;ne, r.;
Postoperatif erken komplikasyonlara, 1 ç28.7 1 sinin Egiı.ine ait oiduğu saptanin iştir.
TABLO 4 : Hernşirelerin Soru Gruplarına Göre Aldıkları Bilgi Puanlarmın Dağılımı
SORU GRUPLARI

Bilgi Puan Ortalaması Toplam Puan

Solunum Sistemi

5.3

16

Dolaşım Sistemi

10.9

20

Gastro intestinal Sistem

6.3

12

Üriner Sistem

7.8

24

sıvı Elektrolit Dengesi

3.6

8

Postoparatif erken komplikasyonlar

4.3

12

Egitim

2.3

8

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Buca ve Tepecik Sosyal
S igo rta la r Ku ru mu H astan eleri, Izmir A tatü rk Sag lık S itesi D evlet
1;astanesi Croloii Kliniklerinde çalışan hemşirelerin prostotektomi
ameliyatı olan hastaların postoperatif bakımı ve gelişebilecek komp likasyonlarm önlenmesine ilişkin bilgi düzeyleri araştırılmıştır.
B u lg u la r d eg e rlen d irildiğ in de varılan so nu çlar şö yled ir.
Ş o k b e l i rt i l e r i n e a i t so ru d an 2 6 h e mş i re t am p u an a l mı ş , b i lg i
p u a n o r t a l a ma l a r ı 3 . 4 ' t ü r . Ka n a ma b e l i r t i l e r i n e i l i ş k i n s o r u d a n i se
19 hemşire tam puan almış, bilgi puan ortalamaları 2.3'tür. Yara en feksiyonu belirtilerine ilişkin soruda üç hemşire tam puan almış,
29 he mşire sıfır pu an a lmıştır. B ilgi puan o rtalamaları 0.3 'tür. Kate tPr
bakımına ilişk in so ru ya beş hemşire tam yan ıt verm iş 2 7 hemşire
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sıfır puan almıştır, bilgi puan ortalamaları 0.6'dır. Eğitim ile ilgili
soruya üç hemşire doğru yanıt vermiş 16 hemşire sıfır puan almış tır.
Bilgi puan ortalamaları ise 0.7'dir. Çıkarılan bu sonuçlarda Oro leji
kliniklerinde çalışan hemşirlerin bilgi düzeylerinin düşük olduğu
saptanmıştır.
Hemşirelerin beş yıldan az ve beş yıldan fazla olan çalışma sü relerine göre yapılan karşılaştırmada bilgi puan ortalamalarının beş
yıldan az olanlarda 37.7, beş yıldan fa zla olanlarda ise 43.9 olduğu
saptanmıştır. Istatistiksel değerlendirmede ise iki grubun bilgi pu a n l a r ı a r a s ı n r a ki f a r k ö n e m s i z b u l u n m u ş t u r ( P 0 . 0 5 ) .
Hemşirelerin çalıştıkları hastanelere göre bilgi puan ortalama ları Üniversite Hastanesinde 52.3, Devlet Hastanesinde 29.5, Sigorta
Hastanesinde 40.9 olarak bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değer lendirmede, hastaneler arasında fark olduğu saptanmıştır. üni ver site Hastanesi en yüksek ortalamaya sahipti r. Neden olar ak eğitim
ve araştır ma Hastanesi olduğu söylenebilir. Izmir Atatür k Sağli k
Sitesi Devlet Hastanesi, Buca ve Tepecik Sosyal Sigortalar Kurumu
Hastanelerindeki ortalamanın düşük oldtıgu saptanmıştır.
Hemşirelerin soru gruplarına göre yapılan değerlendirmede en
fazla yüzdeyi Gastro intestinal sistem ile ilgili sorularda aldıkları
dolaşım sistemi ve eğitim ile ilgili sorularda ise en düşük yüzdeyi
aldıkları saptanmıştır.

SONUÇ
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tepecik Sosyal Sigortalar Ku r u mu H a s t a n e si , B u ca S o s ya l S i go r t al ar K u r u mu H a s t a n e si ve
Atatürk Sağlık Sitesi Devlet Hastanesi Oroloji Kliniklerinde çalışan
toplam 32 hemşirenin; prostat ameliyatı olan hastalara verile bilecek
hemşirelik hizmetleri ve olası komplikasyonların önlenmesine ilişkin
1 , ilgilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır.
Araştırmadan elde edilen bulgulara dayanılarak aşağıdaki be lirtilen konulardaki önerilerin uygulanmasının yararlı olacağı düşül mektedir.
1— Sağlık Meslek Liselerinin öğretim programlarında öğrenci
hemşirelere eroloj i hastalarının bakı mına ilişkin kapsamlı bil gile rin
verilmesi.
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2— Oroloji kliniklerinde yeni çalışacak hemşirelere görev içi
eğitim programları uygulanması ve çalışan hemşirelerin bilgilerini
arttırmak ve yenilemek amacıyla belirli sürelerle seminerler düzen mesi.

S U M M A R Y
ASSESSMENT OF THE N URSES LEVEL OF KNOWLEDGE
RELATED TO POSTOPERATIV CAFE OF THE PRATIENTS
WIT PROSTATECTOMIA
This study has been planned to assess the nurses' levet of know ledge releated to postoperativ care and prevention of possible
complications of the patients undergone to prostatectomia. This study
covered 32 Nurses who work in urologıcal departments of three hospitals in İzmir. Nurses were subjected to a quastionaire form inclu ding detailed items about the matter and the correct answers were
taken into account.
Resaults of the study have shown that the nurses knowleg - e
covering the care of the patients with prostatectomia and the pre vention of complications was not sufficient.
İt was suggested that after graduation inservice education programmes are very necessary in order to give patients a competant
nursing care. The refreshing pragrammes must be repeated in
conveniant mtervals.

KAYNAKLAR
CAMPBELL, F.M, HARRSION, H.1 : ürology W.B. Sounders Comp Philadelp hia
London. 1970.
2— DAVIS. J.H : Miscellancus Cornplicarons in the preoperative and postopera tive period cornplication in surgery, Philadelphia 8. qunders, Comp 1965.
3— DEĞERL1, Ü : Cerrahi Hastalıklarının Bakımı ile ilgili problemler. Yenilik
Basımevi, ist, 1970.
4— KUM, E : Tıbbi ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım Hacettepe Üniversitesi Ya yınları, Ankara.
5— SERTQELIK, N, ÜNAL, S : Crolojik Cerrallinin Komplikasyonları, Er ofset
Matbaası - Ankara 1981.
8

