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ÖZET 
 
Bu araştırma, KABG ameliyatı olmuş hastaların taburculuk sonrası yaşadıkları sorunları 
ve öz bakım gücünü belirlemek amacı ile tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. 
Araştırmanın örneklemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Dr. 
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi kliniğinde 15.9.2010- 
20.2.2011 tarihleri arasında KABG ameliyatı olmuş toplam 53 hasta oluşturmuştur. 
Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Hastaların Taburculuk Sonrası Yaşadıkları 
Sorunlar” ve ‘’Öz Bakım Gücü Ölçeği’’ile toplanmıştır. Veriler SPSS 15.0 istatistik 
programında, yüzdelik hesabı, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Ki kare testi 
kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, hastaların % 
71,7’sinin erkek, %43.4’ünün ilköğretim mezunu, %83,0’ünün evli, %75,5’inin şişman 
olduğu, %60,4’ünün bir işte çalıştığı ve %35,8’inin eşi ile yaşadığı belirlenmiştir. Hastalar 
taburculuk sonrası sırt üstü pozisyonda yatamama, yorgunluk, dispne, yara yerinde ağrı, 
göğüs ağrısı, halsizlik, uykusuzluk, iştahsızlık, korku, karamsarlık, bacakta ödem, yara 
bölgesinde açılma, çarpıntı ve konstipasyon yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Sorunlara 
yönelik yapılan girişimler incelendiğinde; hastaların %81,1’i sorunun geçmesini 
beklediğini, %71,7’si oturarak uyduğunu, %66,0’sı ilaç aldığını ve %15,1’i solunum 
egzersizi yaptığını belirtmiştir. Hastaların öz-bakım gücü puan ortalamasının 108.45± 
17.035 olduğu saptanmıştır. Bu puan ortalaması, hastaların orta düzeyde öz bakım 
güçlerinin olduğunu göstermektedir. Hastaların yaşadıkları sorunların haftalara göre 
azaldığı belirlenmiştir. Lise ve üniversite mezunu olan hastaların öz-bakım gücü puan 
ortalaması, ilkokul mezunu hastaların öz bakım puan ortalamasından daha yüksek 
bulunmuştur. Hastaların eğitim durumlarına göre öz-bakım gücü ölçeğinden aldıkları 
puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Serbest meslek 
ve memur olan hastaların özbakım gücü, emekli ve ev hanımı olan hastalara göre daha 
yüksek bulunmuştur. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 
Araştırmanın bulguları doğrultusunda hastalara planlı taburculuk eğitimi ve danışmanlık 
hizmetlerinin verilmesi önerilmektedir. 
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