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HEMŞİRELiK ÖGRENCİLERiNDE İNVAZİv VE İNVAZİv OLMAYAN
İŞLEMLERİ YAPMAYA BAGLI KORKU SEMPTOM VE BELiRTİLERİNİN
İNCELENMESi
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ÖZET
Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin
inva::iv ve invaziv olmayan işlemleri yapma;va bağlı
korku semptom ve belirtilerınin incelemek umacıyla
tanımlayıcı olarak yapdmıştır. Ege ÜniFersitesi
Hemşirelik Yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinden
olasılıksız örnekleme tekniği ile seçilen 30 öğrenci
araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin
toplanmasında soru formu ile korku belirti ve
semptomların
izlem formları
kullanılmıştır.
Araştırmacılar
tarafindan
geliştirilen
korku
belirtileri (0.7631) ve Page ve ark taratindan
;;eliştirilen korku semptomları (0.8142) skalalarının
güvenirliliği için güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
Verilerin analizinde t testi kullanılmış ve korelasyon
katsaydarı hesaplanmıştır. Araştırmanın sanucunda
öğrencilerin kas içi enjeksiyon yaparken daha fazla
sayıda
korku
belirtileri
deneyimledikleri
saptanmıştır (t= -3.48, p=O 002<0.05).
Anahtar Kelime/er: Hemşirelik öğrencileri,
korku,
invaziv
ve
noninFazil'
hemşirelik
uygulamaları

GİRİş
Klinik
uygulamalar
hemşirelik
eğitiminin önemli bir bölümünü oluşturur.
Öğrenci
klinik
uygulamaya
başladığında
hemşirelik uygulamalarını ilk kez yaparken
endişe ve korku duyar. Özellikle ilk kez yapılan
kan alma, enjeksiyon yapma, iV kateter takrna
gibi invaziv girişimlerde öğrencinin korku
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ABSTRACT
The Examination Of The Fear Symptoms Alld
Sigııs Wlıile Performing First Tnvasive And
Noninvasive Nursing Procedures In Nursing
Student.\
This study is carried out as descriptive for
the purpose of investigating the fear symptams and
signs while performing first invasive (Blood
pressure) and noninvasive (1. M injections) nursing
procedures in nursing students. The sample group
consisted of 30 nursing students in Ege University
School ofNursing Registered inf/rst class, agreeing
to take part in the investigation. To gather the data
questionnaire andfear observe scale form was used.
The reabiluy coeiftcien! found out for Fear Sings
Scale (0.7631) develaped by the researchers and of
Fear :::'ymptoms Scale (0.8142) developed by Page at
alL. were delermined." t test" has been used and
correlatian coefficient have alsa been calculated. 1n
conclution the students experienced more fear sings
while applying intramw'cular in/ection (t= -3. 48,
p~~IJ 002<0. 05).
Key Words: Nursing students, fear, invasive
and noninvasive nursing procedııres

düzeyinin arttığı, ellerinin titrediği, hatta işlemi
yarım bıraktığı gözlenmiştir. Öğrencinin bu
korkuyu yaşamasında hastaya zarar vermekten
kaçınma düşüncesi, yeterince profesyonel bilgi
ve beceriye u laşınamış olma, öğrenci-eğitici
hemşire
ilişkilerinde
gerginlik
önemli
etkenlerdir (Atalay ve ark. 1994).
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Korku yaşandığında kalp atışı, solunum
kan basıncı, beden sıcaklığı ve kas
gerginliği artar, ağız kurur, kaşlar kaldırılır,
gözler
açılır
(..... http/:www.mindpus.com.
Yavuzer 1996).
hızı,

AMAÇ
Araştırma

hemşirelik
birinci sınıf
klinik uygulamalarında invaziv
dan (IM enjeksiyon) ve olmayan (kan basıııcı
ölçme) işlemleri ilk kez yapmaya bağlı korku
semptomlarını
ve belirtilerini incelemek
amacıyla tanımlayıcı clarak planlanmıştır.

öğrencilerinin

GEREÇ VE YÖNTEM
Ege
Üniversitesi
Hemşirelik
Yüksekokulu birinci sınıfta okuyan i 08 öğrenci
araştırmanın evrenini, araştırmaya katılmayı
kabul eden 30 öğrenci ise araştırınanın
örneklemini oluşturmuştur. Daha önceki
eğitimlerinde bu işlemleri uyguladıkları için
Sağlık Meslek Lisesi mezunu 35 öğrenci
araştırmaya
alınmamıştır.
Araştırma
Ege
Üniversitesi Hastanesi kliniklerinde yapılmıştır.
Verilerin toplanmasında soru ve izlem
formları
kullanılmıştır.
Soru
formun-da
uğrencilere
ilişkin
tanıtıcı
sorular yer
almaktadır. izlem formunda ise hastanın
özeJliklerine ilişkin sorular (hastanın, yaşı,
cinsiyeti, bağımlılık düzeyi, tanısı gibi .....),
öğrencilerin korku belirtileri ile işlem sırasında
hissettikleri ve işlemden bir saat önce, işlemden
hemen önce ve işlemden hemen sonraki
yaşamsal belirtilerin kaydedildiği çizelgelere
yer verilmiştir.
Korku semptomlarından nabız hızı ve
solunum sayılmış, beden sıcaklığı ve kan
basıncı
ölçülmüş,
kas gerginliği ve ağız

kuruluğu semptomları
sorulmuştur.
geliştirilen

ise geriye dönük olarak

Araştırmacılar

tarafından

korku

belirtileri
ve
korku
semptomları skalalarının iç geçerliliği
için
uzman görüşü alınmış, Kuder Richarson
Güvenil'lik kat sayısı hesaplanmıştır. Kan
basıncı ölçümü için kullanılan korku belirtileri
skalasının
Kuder Richardson G.üvenirlik
katsayısı ise 0.8142 olarak saptanmıştır (Page
1997).
Kas içi enjeksiyon için kullanılan korku
belirti leri
skalasının
Kuder
Richardson
Güvenirlik katsayısı 0.5770, korku semptomları
skalasının Kuder Richardson Güvenilirlik kat
sayısı 0.6839 olarak saptanmıştır. Bu sonuçlara
göre her iki ölçeğin güvenilir olduğu
söylenebilir. Verilerin analizinde t testi ve
korelasyon testi kullanılmıştır.
BVLGULAR VE

TARTIŞMA

Öğrencilerin %6.7' si 18 yaş. %23.3' ü

19 yaşında, %33.3' ü, %23.3' ü 21 ve %13.3' ü
22 yaşındadır. Öğrencilerin %20' si KBB, %20'
si Ortopedi, %20' si Üroloji,%20' si Göz,
%16.7' si Nöroloji, %3.3' ü Kardiyoloji
ki iniğinde uygulama yapmışlardır. Öğrenci lerin
%76.7' sinin annesi ilkokul, % i O' u lise, %6.7'
si ortaokul mezunu, %6.6' sı ise okur yazardır.
Öğrencilerin %63.3' ünün babası ilkokul,
%23.3 ' ünün i ise, % 13.3' ünün ortaoku i
mezunudur. Tüm öğrencilerin geliri giderine
denktir. %86.7'si yaşamının çoğunu büyük
şehirde,
%13.3'ü ise kentte geçirmiştir.
Öğrencilerin %76.7' si hemşirelik mesleğini
sevdiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %96.7' si
kas içi enjeksiyon yapmaktan, %3.3' ü ise kan
basıncı ölçmekten korktuğunu ifade etmiştir.
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Tablo i. Kan Basıncı Ölçümü ve Kas İçi Enjeksiyon Yapılan Hastaların Özelliklerine Göre Dağılımı
Kan

basıncı

Sayı

Özellikler
Hastanın cinsiyeti

ölçümü
%

Ka~.5}
Sayı

_

enjeksiyon
%

Kadın

LS

Erkek

15

50.00
50.00

9
21

30.00
70.00

28
2

93.3
6.7

27
3

90.00
10.00

İşlem sırasında hastanın öğrenciye karşı

tutumu
Olumlu
Olumsuz

----------~---_.

Hastanın yatağa bağımlılığı

Tam

17
6
6

56.70
20.00
23.30
----

8
22

26.7
73.3

17
13

56.70
43.30

i

3.3
96.7
100.0

29
i
30

3
3

bağımlı

Öğrencide tedirginlik yaratacak görüntü
(stoma, alçı)
Bulunan
Bulunmayan
Öğrencinin işlemi o gün yapacağını bilmesi
Bilen
Bilmeyen
TOPLAM

Öğrencilerin

80.00
10.00
10.00

24

Bağımsız

Yarı bağımlı

kan

29
30

basıncı

ölçtükIeri
hastaların %50'sini kadın, %SO'sini erkek
hastalar oluşturmaktadır, %80'i günlük yaşam
aktivite/erini
yerine
getirmekte
bağımsız
oldukları,
%80'ninde
hareket
kısıtlılığı
bulunmadığı, %73'ürıde öğrencide tedirginlik
yaratacak görüntü (stoma, alçı, trakeostomi,
nazogastrik
sonda,
yara)
bulunmadığı
saptanmıştır. Kan basıncı ölçerken hastaların
%93.3 'ü
öğrenciye
karşı
olumlu
tavır
sergilemiştir.

Öğrencilerin %3.3'ünün o gün ilk kez
kan basıncını ölçeceğini bildiği saptanmıştır.
Öğrencilerin kas içi enjeksiyon yaptıkları
hastaların %56.7' si bağımsız, %23.3'ü bağımlı,
1;'o20'si yarı bağımlıdır. Öğrencilerin kas içi

96.7
3.3
100.0

enjeksiyon yaptıkları hastaların %43.3 'ünde
hareket kısıtlılığı bulunmadığı, %30'unda tam
ve %26.7'sinde kısmen hareket kısıtlılığı
bulunduğu saptanmıştır. Öğrencilerin kas içi
enjeksiyon yaptıkları hastaların %30'unu kadın,
% 70' ini erkek hastalar oluşturmaktadır.
Öğrencilerin kas içi enjeksiyon yaptıkları
hastaların %56.7'sinde öğrencide tedirginlik
yaratacak görüntü (stoma, alçı, trakeostomi,
nazogastrik sonda, yara) bulunduğu saptan
mıştır. Kas içi enjeksiyon yaparken hastaların
%90'1 öğrenciye karşı olumlu bir tavır
sergilerniştir. Öğrencilerin %96.7'sinin o gün
ilk kez kas içi enjeksiyon yapacağını bildiği
saptanmıştır ('Tablo 1).
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Tablo 2. Öğrencilerin Kan Basıncı Ölçümü ve Kas
Belirtilerine Göre Dağılımı (n=30)

Kan

İçi

basıncı

Sayı

Korku Belirtileri
Dudakları germe

14

Enjeksiyon

Sırasında

ölçümü
%.
46.7

_._-----_.~---.

Dişlerini sıkma

Kaşlarını kaldırma

12
40.0
23.3
.
.
.J=---_
30.0
Üst gÖz kapaklarını kaı~_ırm_~
.
9
TOPLAM
30
100.0
*Öğrencilerin birden fazla korku beli'rtisTd~~~yimledikleri gözlenmiştir.--Alnını buruşturma

Öğrencilerin kan basıncı ölçerken korku
belirtilerine ilişkin dağıhmı incelendiğinde,
%46.7'sinin dudaklarını gerdiğİ, %40'ının
kaşlarını
kaldırdığı,
%23.3'ünün
alnını
buruşturduğu, %30'unun üst göz kapaklarını
kaldırdığı, hiç
birinin dişlerini sıkmadlğı
gözlenmiştir. Öğrencilerin kas içi enjeksiyon

Gösterdikleri Korku

Kas içi enjeksiyon
SaY!...
~~.
16
53.3
9- - - - - - - -30.0
--18 - - 
60.0
--_._
9
30.0
19
63.3
__ ..l_0._ _ ] 00.0

yaparken korku belirtilerine ilişkin dağılımı
incelendiğinde,
%53.3 'ünün
dudaklarının
gerildiği,

%60'ının

kaşlarını

kaldırdığı

%30'unun alnını buruşturduğu, %63.3 'ünün üst
göz kapaklarını kaldırdığı, %30'unun dişlerini
sıktığı gözlenmiştir (Tablo 2).

Tablo 3. Öğrencilerin Kan Basıncı Ölçümü ve Kas İçi Enjeksiyon Sırasında Gösterdikleri Korku Semptomlarına
Göre Dağılımı (n=30)

Kan Basıncı Ölçümü
_Korku

Semptomları

.§..~__..__.

Göğsünde sıkıntı, ağrı

veya rahatsızlık hisset!11e
Kendini gergin hissetme
Görmede bulanıklık
Ellerinin nemli ve buz gibi olması
Baş dönmesi veya sersemlik hissi
...Baygınlık hissi
Yorgunluk hissi

4
18
1
17
5

Bayılma

Kendini rüyadaymış gibi hissetme

_11.]

60.0
3.3
56.7
16.7
.

8

JJ!:2

ı

3.3
13.3
60.0
36.7

4
18

Çarpımı

Belirgin derecede huzursuzluk
ii
hissetme
2
~.:..7
Mide bulantısı
2
6.7
Terleme
7
23.3
Kaslarında gerginlik
..__.
~
~L
]itreme..
10
33.3
Sıkıntılı bir şekilde yürüme
LO
33.3
TOPLAM
30
100.0
*Öğrencilerin birden fazla k;)rku belirtisTdcneyTı;]edikleri gÖZlenmiştir.
Odanın etrafında dönd~nü

_ _ _ _o

•

Kas İçi Enjeksiyon

~.

.
.__._.

~~ __ _.1'!'_ _

6
2j

~~Q __

16
5

.Jll._

70.0

16.7
.

.

__ ~__

ş

J!L~.

5
20
12

l..
1
8

__

66.7
40.0
~_._
•

_

3.3
26.7

~

lD.._

17

56.7
50.2.._
100.0

1.2
30

.---------.
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Öğrencilerin
hissettikleri

kan basıncı ölçümü sırasında
korku
semptomlarına
ilişkin
dağılımı incelendiğinde, %60' i kendini gergin
hissettiğini, %56.7' si ellerinin nemli ve buz

gibi

olduğunu,

%60'1
%36,7'si

olduğunu,

huzursuzluk

çarpıntı

yakınması

belirgin

derecede
('rablo 3).

hissettiğini belirtmiştir

Tablo 4. Kan Basıncı (KB) Ölçme ve Kas İçi Enjeksiyon Yapma iLC 'Yaşamsal Belirtilerdeki Değişiklikler Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
------T-------ı----

~_ _- - - - - - - - - , . , - - - - - - - - . - - - - + _ . . c c n ' - - - - + _ - X

İşleJ1.1den i saal önce ile hemen önc_~
KB ölçerken nabız hızmda değişme
30
Kas içi enjeksiyon yaparken nabız hızında değişme
30
İşlemden i sa_at önce ile heJ'ill;n sonra
30
Z
KB ölçerken nabız hızında değişme
30
Kas içi enjeksiyon yaparken nabız hızında değişme
LI
i
İşlemden hemen önce ile hemen sonra
i
Z
KB ölçerken nabız hızında değişme
.
i
30
i
Kas ıçı enJeksıyon~,!rken_.nilbız hızırıda değışm:t3~0-
Işlemden i saal önee ıle hemen önce
s KB ölçerken solunum hızında değişme
30
O
Kas içi enjeksiyon yaparken solunum hızında değişme
30
L
İşlemden i saal önce ile hemen sonra
KB ölçerken solunum hızında değişme
30
U
Kaş içi enjeksiyon yaparken solunum hızında değişme
N
30
İşlemden hemen önce ile hemen sonra
V
M
KB ölçerken solunum hızında değişme
30
Kas içi enjeksiyon yaparken solunum hızında d~-işme
30
S
İşlemden i saal önce ile hemen önce
İ
KB ölçerken sistolik KBnda değişme
30
S
Kas içi enjeksiyon yaparken Sisıolik KB. 'nda değişıııe
30
T
işlemden ı saal önce ile hemen sonra
O KB ölçerken sisıolik KB 'nda değişme
30
L
Kas içi enjeksiyon yaparken sisıolik KB 'nda değişme
30
Jşlemden hemen önce ile hemen sonra
K KB ölçerken sistolik KR'nda değişme
30
B Kas içi enjeksiyon ~arken sistolik ~'nda dezı2!!~ 30
D jşlemdenJ ..5aat..Q.nce ile hemen önce
i KB ölçerken diastolik KB 'nd'! değişme
30
A Kas içi enjeksiyon yaparkeıı diaslülik KB'nda değişme
30
S İslemden 1 saal önce ile hemen sonra
30
T
KB ölçerken diastolik KB'nda değişme
O Kas içi cnjeksiyon yaparken diastotik KB'nda değişme
30
L İşlemden hemen önce ile hemt;~onra
30
İ
KB ölçerken diastolik KB 'nda değişme
KB Kas içi enjeksiyo~rken diasıolik KB~da deği......şm_e-+_30
V jşlemden i saat önce ile hemen önee
Ü KB ölçerken vüeut sıcaklığında değişme
30
C Kas içi eııjeksiyon yaparken vücut sıcaklığında değişme
30
V işlemden J saat önce ilc hemen sonra
T KB ölçerken vücut sıcaklığında değişme
30
i
Kas içi enjeksiyon yaparken vücut sıcaklığında değişme
30
S işlemden hemen önce ile hemen sonra
i
KB ölçerken vücut sıcaklığında değişme
3O
...,;::.1 Kas içi enje~siyorı yaparkcn vücut sıcaklığında_değ i şmej-.ıO

N
A
B
i

1

626
0.90

~~--i t+_~_
9.607

2.47

0.02<005

6.36
-0.96

9.859
13.538

0.20

0.03<0.05

0.10
-1.86

7.725
1301 i

0.78

0.439>0.05

-0.46
-1.86

3.277
4.257

1.74

0.0'.J2>0.05

-1.70
-320

2.818
3.624

2.02

0.053>0.05

-1.23

2.674
3.122
._---j

-.!:~~r

O~l,---i

0.892>U.05

-0.16
-4.83

10.706
12898

2.05

0.049<0.05

-4.33
-5.66

ı 1.043
12.369

0.48

0632>0.05

-4. 16
-0.83

,
3.588
___-.!.Q.429 __

+--!

-1.33
-050

LI 193
10.20 ı

i

-4.00
-306

9.948
10.894

i

-2.66
-2.56

10.233
'1.898
0.389
0.603

005
0.05

0.433
0.605

0tl0
O05
--

O 444
!)

460

-----

-0.30

0.764>0.05

-0.39

0702>005

0.04
-------

-----,

-0.006
0.10

93>0.05

.07

0.87

0.391>0.05

1.02

f . 3 ı 6 >0.05

i
~

0.972>0.05
---

0.926>005
O 09
-------

----
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Öğrencinin nabız hızı, kan basıncının
ölçümünde, işlemi yapmadan hemen öncesi ile
karşılaştırı ldığında 6.26 vuruş azalırken, kas İçi
enjeksiyon yaparken 0.90 vuruş azalmıştır.
Yapılan istatistiksel analizde bu farkın anlamlı
olduğu ve kan basıncı ölçerken nabız hızının
daha çok azaldığı saptanmıştır (p=0.02<0.05).
Korku yaşandığın-da nabız hızı, kalp atışı,
solunum hızı, kan basıncı, beden sıcaklığı ve
gerginliği
artar
kas
(.....http/:www.mindpus.com. Yavuzer 1996).
İnvaziv girişim olmayan kan basıncı ölçme
işleminden hemen önce nabız hızının daha çok
azalması, bu işlemi yapmaya hazırlanmanın
öğrencide daha az korku belirtisine yol açtığı
şeklinde yorumlanabilir (Tablo 4).
Öğrencinin nabız hızı, kan basıncı
(;Jçümünde, işlemi yapmadan hemen öncesi ile
bir saat öncesi
karşılaştırıldığında 6.36
azalırken, kas içi enjeksiyon yaparken 0.96
vuruş artmaktadır. Yapılan istatistiksel analizde
bu farkın anlamlı olduğu ve kas içi enjeksiyon
yaparken nabız hızının arttığı saptanmıştır
(p=0.03<0.05). Sonuç olarak, invaziv bir
girişim olmayan kan basıncı ölçme işleminin,
öğrencinin nabız hızının azalmasına, invaziv
bir girişim olan kas içi enjeksiyon yapma işlemi
ise nabız hızının artmasına yol açmaktadır.
Korku yaşandığında kalp atışı arttığından, kas
içi enjeksiyon işleminin öğrencide korkuya yol
açtığı söylenebilir (Tablo 4).
Öğrencinin nabız hızı, karı basıncını
ölçtükten sonra işlemi yapmadan hemen öncesi
ile karşılaştırı ldığında O. ı O vuruş artarken, kas
i~i enjeksiyon yaparken 1.86 vuruş artmaktadır.
Yapılan istatistiksel anal izde bu farkın anlamı i
olmadığı ve yapılan işlemin türünün işlemden
hemen önce ile sonra arasında nabız hızında bir
değişikliğe
yol
açmadığı
saptanmıştır
(p=0.439>0.05). Bu sonuç her iki işlemin
hazırlık
aşamasından
itibaren bir bütün
olmasına bağlanabilir (Tablo 4).
Öğrencinin solunum hızı, kan basıncı
ölçümünde, işlemi yapmadan hemen öncesi ile
bir saat öncesi karşılaştırıldığında, 0.46/dk
artarken, kas içi enjeksiyon yaparken 1.86/dk
artmıştır. Yapılan istatistiksel analizde bu farkın
anlamlı olmadığı saptanmıştır (p=0.092>0.OS).
Bu sonuç, her iki işlemin ilk kez yapılmasına
bağlanabilir (Tablo 4).

Öğrencinin solunum hızı, kan basıncı
ölçümünde, işlemi yapmadan hemen öncesi ile
bir saat öncesi karşılaştırıldığında 1. 70/dk
artarken, kas içi enjeksiyon yaparken 3.20/dk
artmıştır. Yapılan istatistiksel analizde bu farkın
anlamlı olmadığı saptanmıştır (p=O.OS3>0.OS).
Bu sonuç, her iki işlemin ilk kez yapılmasına
bağlanabilir (Tablo 4).
Öğrencinin solunum hızı, kan basıncı
ölçümünde, işlemi yaptıktan hemen sonrası ile
hemen öncesi karşılaştırıldığında 1.23/dk
artmış, kas içi enjeksiyon yaparken ise I.33/dk
artmıştır. Yapılan istatistiksel analizde bu farkın
anlamlı olmadığı saptanmıştır (p=0.892>0.OS).
Bu sonuç, her iki işlemin iik kez yapılmasına
bağlanabilir (Tablo 4).
Öğrencinin sistolik kan basınç~, kan
basıncı ölçümünde, işlemi yapmadan hemen
öncesi ile bir saat öncesi karşılaştırıldığında
0.16 mmHg artarken, kas içi enjeksiyonda ise
4.83 mmHg artmıştır. Yapılan istatistiksel
analizde bu farkın anlamlı olduğu ve öğrenL:inin
kas içi enjeksiyon yapmaya hazırlanmanın daha
çok
korkuya
yol
açtığı
saptanmıştır.
(p=0.049<0.05). Bu sonuç, kas içi enjeksiyon
yapmanın hem
İnvaziv bir işlem olması
nedeniyle öğrencinin hastaya zarar verme
korkusu
yaşamasına,
hem
de
hazırlık
aşamasınm
(ilacı
hazırlama)
çok stresli
olmasına bağlanabiiiI' (Tablo 4).
Öğrencinin sistol ik kan basıncı, kan
basıncı ölçme işlemini yapmadan hemen öncesi
ile bir saat öncesi karşılaştırıldığında 4.33
mmHg artarken, kas içi enjeksiyonda ise 5.66
mmHg artmıştır. Yapılan istatistiksel analizde
bu farkın anlamlı olmadığı
saptanmıştır
(p=0.632>0.OS). Bu sonuç, her iki işlemin ilk
kez yapılması nedeniyle öğrençide korkuya yol
açmasına bağlanabiiiI' (Tablo 4).
Öğrencinin sistolik kan basıncı, kan
basıncı ölçümünde, işlemi yaptıktan hemen
sonrası ile hemen öncesi karşılaştırıldığında
4.16 mmHg artarken, kas içi enjcksiyonda ise
0.83 mmHg artmıştır. Yapılan istatistiksel
analizde
bu
farkın
anlamlı
olmadığı
saptanmıştır (p=0.293>O.OS). Bu sonuç, her iki
işlemin hazırlık aşamasmdan itibaren bir bütün
olmasına bağlanabilir (Tablo 4).
Öğrencinin diastolik kan basıncı, kan
basıncı ölçümünde, işlemi yapmadan hemen
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öncesi ile bir saat öncesi karşılaştırıldığında
1.33 mmHg artarken, kas içi enjeksiyonda ise
0.50 mmHg artmıştır. Yapılan istatistiksel
?'1alizde
bu
farkın
anlamlı
olmadığı
saptanmıştır (p=0.764>0.OS), (Tablo 4).
Öğrencinin diastolik kan basıncı, kan
basıncı ölçümünde, işlemi yaptıktan hemen
sonrası ile hemen öncesi karşılaştırıldığında 4
mmHg artarken, kas içi enjeksiyonda ise 3.06
mmHg artmıştır. Yapılan istatistiksel analizde
bu farkın anlamlı olmadığı saptanmıştır
(p=0.972>ü.OS). Bu sonuç, her iki işlemin
hazırlık
aşamasından
itibaren bir bütün
olmasıııa, korkuya yol açmasıııa ve ilk kez
yapılmasına bağlanabilir(bkz.Tablo 4)..
Öğrencini diastalik kan basıncı, kan
basıncı ölçümünde işlemi yaptıktan hemen
sonrası ile hemen öncesi karşılaştırıldığında
2.66 mmHg artarken, kas içi enjeksiyonda ise
2.56 mmHg artmıştır. Yapılan istatistiksel
Halizde
bu
farkın
anlamlı
olmadığı
saptanmıştır (p=0.972>0.OS). Bu sonuç, her iki
işlemin hazırlık aşamasından itibaren bir bülün
olmasına bağlanabilir (Tablo 4).

Öğrencinin vücut sıcaklığı, kan basıncı

ölçümünde işlemi yapmadan hemen öncesi ilc
bir saat öncesi karşılaştırıldığında 0.006 oC
artarken, kas içi enjeksiyonda 0.1 oC azalmıştır.
Yapılan istatistiksel analizde bu farkın anlamlı
olmadığı
saptanmıştır
(p=O.391>0.OS). Bu
sonuç, her iki işlemin de ilk kez yapılması
nedeniyle öğrencide korkuya yol .açmasına
bağlaııabilir Cfablo 4).
Öğrencinin vücut sıcaklığı hem kan
basıncı ölçümünde hem de kas içi enjeksiyonda,
işlemi yaptıktan hemen sonrası ile bir saat
öncesi karşılaştırıldığında 0.05 oC artarken, kas
içi enjeksiyon yaparken
0.05°C artmıştır.
Yapılan istatistiksel analizde bu farkın anlamlı
olmadığı
saptanmıştır
ClF0.316>0.OS).
Öğrencinin
vücut sıcaklığı, kan basıncı
ölçümünde işlemi yaptıktan hemen sonrası ile
hemen öncesi karşılaştırıidığında 0.06 oC
artarken, kas içi enjeksiyon yaparken ise 0.05
oC artmıştır. Yapılan istatistibel analizde bu
farkın

anlamlı

Basıncı

hazırlık

Hiç yok
1 belirti
2 belirti
3 belirti
4 belirti
---
5 belirti
TOPLAM

Bu sonuçlar, her iki
itibaren bir
bağlanabilir (Tablo 4).
aşamasından

Ölçerken ve Kas İçi

Enjeksiyon Yaparken

işlemin

bütün

Gösterdikleri Korku

Dağılımı

----K.-;;~ Basmcı

Korku Belirtilerinin

saptanmıştır

(p='0.926>0.OS).
olmasına

Tablo 5. Öğrencilerin Kan
Belirtilerine Göre

olmadığı

Sayısı

__ ._ş~~
9
9
5
5
----::-
2
--

30

-----K-a-slçi-E-;;j~ksiy~-;;--

Ölçümü

%
~
~l!YI
.
%
_
30.0
5
16.7
.. _ _ ._---
4
13.3
30.0
16.7
7
23.3
__._-_. __.__._.__._--.-,--_. .
16.7
6
20.0
-------- .. _-------. _._._-_.
6.6
5
16.7
------~-------_._----------_.---_
.....
._-----
3
10.0
._---_._-_.__._...._._.•.-------
----------_._._-~_

._----------~---_._---_._---._._---~--

__

- - - - - - - - ~ _ .

__

100.0

30

100.0
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Öğrencilerin %30'unun kan basıncı
ölçerken hiç korku belirtisi göstermedikleri,
%30'unun bir, %16.7'sinin üç, %6.6'sının 4
korku
belirtisi gösterdikleri gözlenmiştir.
Ortalama korku belirtisi sayısı 1.400, minimum
değeFO, maksimum değer=4, standart sapması
1.276 olarak bulunmuştur (Tablo 5).

Kas içi enjeksiyon yaparken öğren
cilerin
% i 6. 7'sinin
hiç
korku
belirtisi
göstermedikleri, %13.3 'ünün bir, ~/o23.3 'ünün
iki, %20'sinin üç, %16.7'sinin dört, % ı O'unun
beş korku belirtisi gösterdikleri gözlenmiştir.
Ortalama korku belirtisi sayısı 2.367, minimum
değer=O, maksimum değer=5, standart sapması
1.586 olarak bulunmuştur('rahlo 5).

Tablo 6. Ögrencilerin Yaptıkları İşlem ( Kan Basmcı Ölçme ve Kas İçi Enjeksiyon Yapma) ile Deneyimledikleri
Korku Belirti Ve Sayıları Arasındaki ilişkinin İncelenmesi

İşlem
Kan basıncı ölçme
Kas içi enjeksiyon

n
X
so
30
1.40
1.586
y~~a_ _ ~ __ 30__ ~ 1:~_---l.27.L_.

Öğrenciler
kan
basıncı
ölçerken
ortalama 1.40 korku belirtisi gösterirken, kas içi
enjeksiyon yaparken ortalama 2.36 korku
göstermişlerdir. Yapılan istatistiksel analizde,
bıı farkın anlamlı olduğu ve öğrencilerin kas içi

-------P

t

~ __.

0.002<0.05

-3.48

.._.__.

~

._.__

enjeksiyon yaparken daha fazla sayıda korku
belirtisi gösterdikleri saptanmıştır. Sonuç
olarak, invaziv bir girişim olan kas içi
enjeksiyon yapmanın daha çok korku belirtisine
yol açtığı bulunmuştur ('rablo 6).

Tablo 7. Öğrencilerin Kan Basıncı Ölçerken ve Kas İçi Enjeksiyon Yaparken Gösterdikleri Korku Semptom
Sayısının Dağılımı

Kan
Korku semptom.-sayısı
----''-----
Hiç yok
i semptom
2 semptom
3 semptom
4 senıptom
5 semptom
6 semptom
"7 senıptoın

8 semptom
9 semptom
10 semptom
ı 3 semptom _.

TOPLAM

basıncı ölçümü

~~Y..I_.

~_ O/o

.-'f.as içi

6.7
16.7
13.3
16.7

2
5
4

5

3
4

i
4
i

5
2
3
1

16.7
6.7
10.0
3.3
3.3
6.7

i

2
._.

.
30

._~

100.0

~eksjy"~"'!!-.

~_~.!._~

4
7
i

2
2

...J_..
30

__ ~_.

_

_

10.0
13.3
3.3
13.3
3.3
13.3
23.3
3.3
6.7

6.7

l:;_,_ _. _
100.0

*Öğrenciler toplam 17 sempto-~ndan erif~Zı~13~mptom deneYimlemişıerdi~-. --~~---------._---
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Kas içi enjeksiyon yaparken ortalama
semptomu sayısı 4.667, minimum
değer:O, maksimum değer 13, standart sapması
3.241 olarak bulunmuştur erablo 7).

Kan basıncı ölçümü sırasında 0ı1alama
semptomu sayısı 4.100, minimum
değer:O, maksimum değer i 0, standart sapması
2.940 olarak bulunmuştur.

korku

korku

Tablo 8.

Sayı:

Yaptıkları işlem (Kan Basıncı Ölçerken ve Kas içi Enjeksi)'on
Sayılarının Arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yapma) ile

Deneyinıle

dikleri Korku Semptom
İşlem

X

il

sn

-----------------------------30
4. LO
2.940

Kan basıncı ölçme
Kas içi enjeksiyon~y...JapL_m_a

_

30

4.66

Öğrenciler
kan
basıncı
ölçerken
ortalama 4.10 korku semptomu gösterirken, kas
içi enjeksiyon yaparken ortalama 4.66 korku
semptomu göstermişlerdir. Yapılan istatistiksel
analizde bu farkın önemli olmadığı ve
öğrencilerin hem kan basıncı ölçerken hem de
kas içi enjeksiyon yaparken benzer sayıda
korku semptomu deneyimledikleri saptanmıştır.
Bu sonuç, her iki işlemin ilk kez yapılmasına
bağlanabilir Crablo 8).

t

-0.97

---'~'_

_

0.339>0.05

3.241

içi enjeksiyon yapmanın nabız hızının artması
na yol açtığı saptanmıştır.
5. Her iki işlemi yapmaya hazırlanma
nın öğrencinin, diastolik kan basıncı, vücut
sıcaklığı, nabız ve solunum hızında bir deği
şikliğe yol açmadığı saptanmıştır.
6. Her iki işleme hazırlanmanın ve
işlemi uygulamanın öğrencinin solunum hızın
da, sistolik kan basıncı, diastolik kan basıncı ve
vücut sıcaklığında bir değişikliğe yol açmadığı
saptanmıştır.

SONUÇ VE ÖNERiLER
Hemşirelik birinci sınıf öğrencilerinin
klinik uygulamalarında invaziv olan ve
olmayan işlemleri ilk kez yapmaya bağlı korku
belirti ve semptomlarını incelemek amacı ile
yapılan bu çalışmada aşağıda belirtilen sonuçlar
elde edilmiştir.
I. Öğrencilerin hem
kan basıncı
ölçerken hem de kas içi enjeksiyon yaparken
önemli oranda korku semptomları deneyim
ledikleri ve korku belirtileri gösterdikleri
saptanmıştır.

2. Öğrenci kan basıncı ölçerken, kas içi
enjeksiyon yapmaya oranla nabız hızının işlemi
yapmadan hemen önce (bir saat öncesine
oranla) daha çok azaldığı saptanmıştır.
3. Öğrenci kan basıncı ölçerken nabız
hızı işlemi yapmadan hemen önce (hemen sonra
öncesine oranla)kas içi enjeksiyon yaparken
nabız hızının arttığı saptanmıştır.

4. ilk kez kan basıncı ölçme işleminin,
öğrencinin nabız hızının azalmasıııa, oysa kas

7. Öğrencinin kas ıÇı enjeksiyon
yapmaya hazırlanmanın, kan basıncı ölçmeye
oranla sistolik kan basıncında daha fazla
artmaya yol açtığı saptanmıştır.
8. Öğrencilerin kas içi enjeksiyon
yaparken daha fazla sayıda korku belirtisi
gösterdikleri saptanmıştır.
9. Öğrencilerin hem kan basıncı ölçer
ken hem de kas içi enjeksiyon yaparken benzer
sayıda
korku semptomu deneyimledik-leri
saptanm ıştır.
Bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki
öneriler yapılabilir:
i. Klinik uygulamaya ilk kez çıkacak
öğrencilerin eğitimci ve klinik hemşireleri
tarafından yeterince desteklenmesi, bu tür korku
belirti ve semptomları yaşamanın doğal olduğu
nun açıklanarak rahatlamalarının sağlanması
2. Hemşirelik
Esasları
dersinin
laboratuvar çalışmalarında kas içi enjeksiyon
uygulamasını eğiti~jnin bir kez gerçek hasta
üzeri nde uygu layarak göstermesi
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