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ÖZET 

 

Uluslararası Ağrı AraĢtırmaları TeĢkilatı (IASP) tarafından yapılan 

tanımlamaya göre ağrı; “vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, 

gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan insanın geçmiĢteki 

deneyimleri ile ilgili, duyusal, afektif, hoĢ olmayan bir duygudur”. 

Dünyada her yıl milyonlarca insan cerrahi giriĢim sonrası ağrı sorunu 

yaĢamaktadır. Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde hemĢirelik giriĢimleri; 

hastaya ağrının nedenlerini ve doğasını, ağrı yönetimini, yatak dıĢında 

yapılabilecek aktiviteleri, duygu ve endiĢelerin ifade edilmesini, 

anksiyeteyi azaltmanın önemini, ilaçlı ve ilaç dıĢı ağrı rahatlatma 

yöntemlerini, ağrı değerlendirme ve ağrı kontrolü konusunda bilgi 

vermeyi içerir. Bu nedenlerle araĢtırma, cerrahi birimlerde çalıĢan 

hemĢirelerin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıĢtır. 

AraĢtırma kapsamına, Yakın Doğu ÜniversiteHastanesi, Girne Dr. Akçiçek 

Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi ve Dr. Burhan 

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalıĢan 170 hemĢire dahil edilmiĢtir. 



Veri toplama aracı olarak,literatür doğrultusunda araĢtırmacı 

tarafından hazırlanan“HemĢirelerin Tanıtıcı Özellikleri Veri Toplama 

Formu” ve “HemĢirelerin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine ĠliĢkin Bilgi ve 

Uygulamalarının Belirlenmesi” formları kullanılmıĢtır. Veri toplama 

formlarından elde edilen yanıtların istatistiksel çözümlemesinde,Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) paket programının 21,0 versiyonu 

kullanılmıĢtır.HemĢirelerin bazı tanıtıcı ve mesleki özelliklerine göre 

ameliyat sonrası ağrı yönetimine iliĢkin bilgi ve uygulama durumlarının 

karĢılaĢtırılmasında Ki kare (Chi-square) analizi kullanılmıĢtır. 

ÇalıĢmada, hemĢirelerin ifadelerine göre; %91.2’si ağrı yönetimi 

hakkında bilgisinin olduğunu,%50’si ağrı yönetimi ile ilgili eğitim aldığını, 

%23.5’i yayın takip ettiğini,ancak %96.5’i Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) 

Basamak Tedavi Sistemini bilmediği, %67.7’sinin de ağrı değerlendirme 

ölçeği kullanmadığı saptanmıĢtır. HemĢirelerin %85.9’unonfarmakolojik 

yöntemleri kullandığını belirtmiĢtir.Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda,hemĢirelerin ameliyat sonrası dönemde ağrı yönetimine 

iliĢkin uygulamaları konusunda bilgi ve uygulama eksikliği olduğu 

görülmüĢtür. Kurumlarda, hizmet içi eğitim programlarında ameliyat 

sonrası ağrı yönetimi ile ilgili konuların daha ağırlıklı olarak ele alınması, 

ağrının öneminin kavranması ve hemĢirelerin ameliyat sonrası ağrı 

yönetimine iliĢkin kurs, kongre veya sertifika programlarına katılımlarının 

arttırılması önerilebilir. 
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