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ÖZET 
 
Hastalık, hastaneye yatma ve özellikle de ameliyat olma birey için bilinmezliklerle dolu olan endişe ve 
kaygı verici bir süreç olarak kabul edilmektedir. Bu araştırma ameliyat öncesi ve sonrası dönemde 
hastaların kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma, Dr. Burhan 
Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (Dr. BNDH) erişkin ve yataklı servislerinde Nisan-Haziran 2011 
tarihlerinde ameliyat olmak için yatan ve araştırma katılmayı kabul eden 183 hasta ile 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, hastaların sosyodemografik özelliklerini içeren “Kişisel Bilgi 
Formu” ve “Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin toplanabilmesi için KKTC 
Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli yazılı izinler alındıktan sonra araştırmacı tarafından, katılımcıların da 
yazılı onamı alınarak uygulamaya başlanmıştır. Veri toplama formları araştırmacı tarafından belirlenen 
tarihler arasında ameliyat olmak için yatan hastalara ameliyata girmeden bir gün önce ve ameliyattan 
bir gün sonra uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde sayı, yüzdelik, 
ortalama, standart sapma, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve dunnett’s kullanılmıştır. Hastaların, 
Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) toplam puan ortalamaları ameliyat öncesi 43.37±5.35, ameliyat sonrası 
43.54±4.74 olarak, Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ) toplam puan ortalamaları ise, ameliyat öncesi 
49.28±7.05, ameliyat sonrası 48.12±6.46 olarak bulunmuştur. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası 
DKÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmazken, SKÖ puan 
ortalamalarında ameliyat sonrası düşüş olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, daha önce hastaneye yatış nedeninin ameliyat öncesi DKÖ 
puan ortalamasını; ameliyatla ilgili bilgi aldığı kaynak ise hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası 
DKÖ puan ortalamasını etkileyen değişkenler olarak belirlenmiştir. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu, 
sosyal güvence, çalışma durumu, sosyoekonomik durum ve ameliyat türü değişkenlerinin ameliyat 
öncesi ve sonrası SKÖ puan ortalamasını etkilediği, ameliyatla ilgili bilgi alma ve bilgi alınan kaynağın 
ise yalnızca ameliyat öncesi SKÖ puan ortalamasını etkilediği belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen 
sonuçlar doğrultusunda, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde, hastaların kaygı düzeylerinin 

azaltılmasına yönelik Hemşirelik girişimlerinin sağlanması önerilmektedir. 
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