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ÖZET
Bu araştırma, evde bakım hizmeti alan hastaların bakıcılarına bası ülserini
önleme konusunda hemşire tarafından verilen eğitimin etkinliğini belirlemek
amacıyla yapılmıştır.
Araştırma, ön test-son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır.
Araştırmanın evrenini, Bingöl Evde Bakım Koordinasyon Merkezi’ne başvuran 264
hasta oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise, herhangi bir örnekleme yöntemine
gidilmeyerek evrenin tamamının alınması hedeflendi, ancak 264 hasta arasında
araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan 100 hasta ve
hastaların bakıcıları oluşturdu. 100 hastanın 50’si deney, geriye kalan 50’side kontrol
grubuna basit rastgele yöntemle alındı. Araştırma 10 hafta sürmüş, 09 Eylül – 18
Kasım 2013 tarihleri arasında hasta evlerine gidilerek gerçekleştirilmiştir. Veriler
hasta bilgi formu, hasta bakıcı bilgi formu, Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ve
bası ülseri değerlendirme formu kullanılarak toplanmıştır.
Verilerin toplanmasında deney ve kontrol grubundaki hastaların tanımlayıcı
özelliklerine ilişkin hasta bilgi formu, ön test verilerinin toplanmasında Braden Risk
Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Deney grubu hasta bakıcılarına bası ülseri
önleme eğitimi verilmiştir. Kontrol grubuna eğitim verilmemiştir. Deney grubu
hastaları, haftada 2 kez evlerinde ziyaret edilerek Braden Risk değerlendirmesi
yapılmış ve bası ülseri değerlendirme formu kullanılarak bası ülseri oluşumu
değerlendirilmiştir. 1 ay sonra son test verilerinin toplanmasında gruplara bası ülseri
değerlendirme formu ve Braden Risk Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır.
Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ki-kare, Fisher’s Exact testi, sayı,
yüzde, bağımsız gruplarda t testi ve bağımlı gruplarda t testi kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, eğitim verilen deney grubunda 5 hastada

(%10),

eğitim verilmeyen kontrol grubunda 23 hastada (%46) bası ülseri geliştiği görüldü.
Bası ülserini önleme eğitimi verilen hasta bakıcıların hastaları ile eğitim verilmeyen
hasta bakıcıların hastaları arasında bası ülseri oluşumunda, istatistiksel açıdan önemli
bir fark bulundu (p<0.05).
Sonuç olarak; Hemşire tarafından, evde bakım hizmeti alan hastaların
bakıcılarına verilen bası ülseri önleme eğitiminin, bası ülseri oluşumunu azalttığı
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görüldü. Evde bakım hemşiresi tarafından, hastaların bakıcılarına bası ülseri önleme
eğitiminin verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bası Ülseri, Braden Ölçeği, Evde Bakım, Hemşirelik
Bakımı
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ABSTRACT
The Pole of Nurses to Prevent the Pressure Ulcer on Patients Who Are
Treated at Home

This study was conducted to determine the effectiveness of the training to
caregivers in preventing pressure ulcers by nurses.
Research is an experimental study with a control group pretest and posttest.
Universe of study constitutes with 264 patients who admitted to Bingöl Home Care
Unit. The research meets the criteria of the study sample were selected by randomly
sampling 50 experiments in total, including 50 in the control group consisted of 100
patients. Study lasted 10 weeks, the study was realized by going to their homes
between 09 September-18 November 2013. Data were collected from using patient
and caregiver information form, Braden Risk Assessment Scale, pressure ulcer
assessment form.
Evaluation of data chi-square, fisher exact test, number, percentage,
independent samples t test and paired t test was used.
Collection of data defining characteristics of the patients in the experimental
and control groups regarding the patient information form brace in the collection of
data from pretest to measure risk assessment. Caregivers of the experimental group
were given training on the prevention of pressure ulcers. The control group did not
receive training . Experimental group patients were visited in their home two times a
week. Braden Risk assessment was made and pressure ulcer formation was evaluated
by using pressure ulcer assessment form. 1 months after the post-test data collection
stage, the group was applied pressure ulcer assessment form and Braden Risk
Assessment Scale.
In conclusion the study in 5 (%10) patients in the experimental group and the
control group, in which was not given training on pressure ulcers, 23 (%46) patients
were observed their pressure ulcer developed. It was found a statistically significant
difference between experimental and control groups.
It has been shown that education of prevention the pressure ulcer that is given
by nurses to caregiver reduced the formation of pressure ulcer.

viii

It is recommended that training for prevention of formation pressure ulcers
should be given to caregivers on a regular basis by the home care nurses.
Keywords: Pressure ulcer, Braden Scale, Home Care, Nursing Care
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1. GİRİŞ
Gelişen teknoloji, akut post-travmatik bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin
iyileşmesi yaşam süresinin uzamasını sağlarken, yatağa ve sandalyeye bağımlı
popülasyonun artması, bası ülseri oranlarında da artışa neden olmaktadır (1).
Tıp alanındaki ilerlemelere rağmen bası ülseri,

hastalık ve ölüm riskini

artıran, hastanede yatış süresini uzatan, ağrı çekme, bağımsızlığını kaybetme, sosyal
izolasyon gibi psikolojik problemlere yol açan, tedavi gideri yüksek olan önemli bir
sağlık sorunudur (2,3,4,5). Yapılan çalışmalarda, bası ülserleri mortaliteyi dört kat
artırdığı, hastanede yatış süresini 18-20 gün uzattığı, ciddi ülserlerde ise bu sürenin
6-8 ayı bulduğu bildirilmiştir (5,6).
Ferrell ve arkadaşları 3.048 hasta örneğinde %9.12 bası ülseri tespit etmiş ve
%37.4’ünde birden fazla ülser olduğu saptanmıştır (7). Eunice Park-Lee ve
arkadaşlarının (2004), 159.000 mevcut huzurevi sakinleriyle yapmış oldukları
çalışmada, bası ülseri oranını %11 olarak saptamışlardır(8).
Oğuz ve Olgun’un (1997) yapmış olduğu çalışmada, deney grubu ve kontrol
gurubunda bası ülseri gelişme oranları incelenmiş ve deney grubunda %14.8’inde
bası ülseri geliştiği, kontrol grubunda ise %55.6’sında bası ülseri

geliştiği

görülmüştür (9). Turgay’ın (1998) yaptığı çalışmada, deney grubu hastalarında bası
ülseri riskini tanılama puan ortalamaları 14.81 iken, kontrol grubu hastalarında bu
oran 12.91 olarak bulunmuştur (10). Hug ve arkadaşlarının (2001) 922 hastayla
yapmış olduğu çalışmada, bası ülseri prevelansı %7.2 olarak belirlenmiş; göz,
psikiyatri, kadın doğum ve çocuk hastalıkları servisleri dışında bu revelansın % 9.1
olduğu saptanmıştır (2). Uzun, Aylaz ve Karadağ’ın (2009) yapmış olduğu
çalışmada, müdahale grubunda %17,

kontrol grubunda ise %37 bası ülseri

saptanmıştır (11). Aktürk ve arkadaşlarının (2010) Evde Bakım Hizmeti Alan
Hastalarda Bası Ülserlerinin Prevelansı ve Klinik Özelliklerinin incelendiği
çalışmada, bası ülseri prevelansının 422 hastanın 100’ünde %23.8 olduğu tespit
edilmiştir (6).
Bası ülserinin önlenmesinde hemşirelerin önemli bir rolünün olduğu, iyi bir
hemşirelik bakımı ve önleyici girişimlerin uygulanması ile bası ülseri oluşma
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oranının azaltılabileceği, belirtilmektedir (9). Bası ülserinin önlenmesinde en önemli
basamaklardan biri hasta ve bakım verenlerin eğitimidir (12).
Literatür taramalarında, Ülkemizde evde bakım hizmeti alan hastalarda bası
ülserini önlemede verilen eğitimin etkinliğini belirleyen kanıta dayalı randomize
kontrollü çalışma bulunamamıştır. Bu nedenle bu çalışma, evde bakım hizmeti alan
hastalarda bası ülserlerini önlemeye yönelik yapılacak çalışmalar içinde ilk ve
orijinal bir çalışmadır. Bu durum çalışmanın yapılmasının önemini daha da
arttırmaktadır.
1.1. Amaç
Bu araştırmanın amacı; evde bakım hizmeti alan hastaların bakıcılarına bası
ülserini önleme konusunda hemşire tarafından verilen eğitimin etkinliğini
belirlemektir.
1.2. Araştırmanın Hipotezleri
H₀: Bası ülserini önleme eğitimi verilen hasta bakıcıların hastaları ile eğitim
verilmeyen hasta bakıcıların hastaları arasında bası ülseri oluşumunda fark yoktur.
H₁: Bası ülserini önleme eğitimi verilen hasta bakıcıların hastaları ile eğitim
verilmeyen hasta bakıcıların hastaları arasında bası ülseri oluşumunda fark vardır.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Şekli: Evde bakım hizmeti alan hasta ve hasta bakıcılarla
yapılan bu araştırma, ön test- son test kontrol gruplu yarı deneme modeli olarak
yapıldı.
2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman: Araştırma Bingöl Evde Bakım
Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’ne başvuran hasta evlerinde 09 Eylül – 18 Aralık
2013 tarihleri arasında yapıldı.
Evde sağlık hizmeti: Çeşitli hastalıklara bağlı olarak evde sağlık hizmeti
sunumuna ihtiyacı olan bireylere evinde ve aile ortamında sosyal ve psikolojik
danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil,
tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleridir (13). Ameliyat sonrası
bakım ihtiyacı olanlar, ortopedi ve travmatoloji hastaları, hemipleji (felçli) hastaları,
onkoloji (kanser) hastaları, akciğer ve solunum hastaları, nöroloji hastaları, oksijen
tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar, bakım ihtiyacı olan yaşlılar ve özürlüler gibi
hastalara evlerinde hizmet verilmektedir (14). Bingöl İlinde 2011 yılından itibaren
evde bakım hizmeti verilmektedir. Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesine 1 evde sağlık
hizmetleri koordinasyon merkezi, İl merkezinde 3, ilçe merkezlerinde 5 evde bakım
birimi bulunmaktadır. Evde bakım almak isteyen kişi evde sağlık hizmetleri
koordinasyon merkezine doğrudan ya da telefonla başvuruda bulunarak talebini
iletmektedir. Koordinasyon merkezi, gelen başvuruları değerlendirerek evde bakım
birimine iletir. Evde bakım personelleri de hasta evine giderek gerekli olan hizmeti
hasta evlerinde vermektedir. Evde bakım birimlerinde genellikle 1 doktor, 1 hemşire
ve 1 sağlık memuru çalışmakta, hasta talebi doğrultusunda hizmet verilmektedir..
Evde bakım birimleri günde sekiz saat olmak üzere hafta içi beş gün hizmet
vermektedir.
2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Bingöl Evde Bakım Koordinasyon Merkezi’ne Eylül
2012–Kasım 2013 tarihleri arasında başvuruda bulunan 264 hasta oluşturdu.
Örneklemini ise, herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmeyerek evrenin tamamına
ulaşılmak hedeflendi, ancak 264 hasta arasında araştırmayı kabul eden ve araştırma
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kriterlerine uyan 100 hasta ve hasta bakıcıları örneklemi oluşturdu (evrenin %37.9).
100 hastanın 50’si deney, geriye kalan 50’side kontrol grubuna basit rastgele
yöntemi ile alındı.
2.4. Hastaların Araştırmaya Alınma Kriterleri
 Hasta bakıcısı olan
 18 yaş üstü olan
 Bası ülseri bulunmayan
 Braden Risk Değerlendirme Ölçek Puanı (BRDÖP) 16 ve altı olan
2.5. Hasta Bakıcıların Araştırmaya Alınma Kriterleri
 18 yaş üstü olan
 İletişime ve işbirliğine açık olan
 Tanılanmış psikiyatrik bir hikayesi bulunmayan
2.6. Veri Toplama Araçları:
Bu araştırmanın verileri Hasta Bilgi Formu (Ek.1), Hasta Bakıcı Bilgi Formu
(Ek.2), baskül, mezura, Braden Risk Değerlendirme Ölçeği (Ek.3) ve Bası Ülseri
Değerlendirme Formu (Ek.4) ile toplandı.
1. Hasta Bilgi Formu: Hastanın tanıtıcı özellikleri; yaş, cinsiyet, boy, kilo,
beden kitle indeksi, tansiyon, medeni durumu, çocuk sayısı eğitim düzeyi, ekonomik
durumu, sosyal güvencesi, alkol-sigara kullanım durumu, var olan hastalıkları,
laboratuar bulguları ile ilgili toplam 21 sorudan oluşmuştur.
Beden Kitle İndeksi: Beden kitle indeksi, baskül ve mezura ile hastaların
boy ve kilo ölçüldükten sonra hesaplandı. Beden kitle indeksi vücut ağırlığının (kg),
boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanmaktadır (15).
Erkek ve kadınlar için beden kitle indeksi 18.5 altında zayıf, 18.5-24.9
arasında ise normal, 25-29.9 arsında fazla kilolu,
35-39.9

arasında

II.

derece

değerlendirilmektedir (16).

obez,

40

30-34.9 arasında I.derece obez,

Üzeri

III.

derece

obez

olarak
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Laboratuar Bulguları: Hastalara en son yapılmış olan laboratuar
sonuçlarıyla elde edildi. Laboratuar sonucu olmayan hastaların laboratuar sonuçları,
araştırmacı tarafından hastaların TC kimlik numaraları hastalardan sözel izinle
alındıktan sonra Bingöl Devlet Hastanesi otomasyon sistemi kayıtlarından elde
edildi.
2. Hasta Bakıcı Bilgi Formu: Hasta bakıcı tanıtıcı özellikleri; yaşı, cinsiyeti,
öğrenim durumu, mesleği, hasta ile yakınlık derecesi ilgili toplam 8 sorudan
oluşmuştur.

3. Braden Risk Değerlendirme Ölçeği:
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği 1987 yılında Braden ve Bergstorm
tarafından evde bakım verilen hastaların bası ülseri risk faktörleri esas alınarak
geliştirilmiştir (9). Türkiye’de ilk geçerlilik ve güvenirlik çalışması 1997 yılında
Oğuz tarafından yapılmıştır. 1998’de Pınar ve Oğuz tarafından Braden Risk
Değerlendirme Ölçeğinin tekrar geçerlilik ve güvenirlik incelenmiştir. Her iki
çalışmada da ölçeğin genel güvenirlik katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur (3,17).
Ölçek uyaranın algılanması, nem, aktivite, hareket, beslenme ve sürtünme
olmak üzere 6 alt madde içermektedir. Sürtünme alt maddesi 1-3 arası puan
almaktadır ve diğer 5 alt madde ise 1-4 arasında puan alır. Toplam puan 6-23
arasında değişmektedir. Toplam puan düştükçe bası ülseri gelişme riski artar (9,10).
Toplam puana göre 12 puan ve altı yüksek riskli, 13-14 puan riskli, 15-16 puan
düşük riskli olarak değerlendirilmekte, 75 yaş üstü kişilerde ise 15-18 puan düşük
riskli olarak kabul edilmektedir (2,9,17,18,19,20).
4. Bası Ülseri Değerlendirme Formu:
Bası ülseri gelişen hastalarda, bası ülseri değerlendirilmesinde, Avrupa
Basınç Ülseri Danışma Paneli (EPUAP) ve Ulusal Basınç Ülseri Danışma Paneli
(NPUAP) 2009 tarafından hazırlanan basınç ülserini önleme hızlı başvuru kılavuzu
kullanılmıştır (21).
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Bası Ülserleri Sınıflandırma Sistemi
I.Evre: Basmakla solmayan kızarıklık
Genellikle kemik çıkıntılar üzerindeki sınırlı bir alanda ortaya çıkan, deri
bütünlüğü bozulmamış olan, parmakla basmakla solmayan kızarıklık
II. Evre: Dermis tabakasının kısmi kaybı
Yüzeysel açık ülser şeklinde görünen, sarı nekrotik doku bulunmayan,
kırmızımsı pembe renkte yara yatağına sahip kısmi kalınlıkta dermis kaybıdır.
III. Evre: Deri ve subkutan doku tabakalarında kayıp
Tam kalınlıkta doku kaybı vardır. Yara yatağında deri altı yağ dokusu
görülebilir, fakat kemik, tendon ya da kaslar etkilenmemiştir.
IV. Evre: Tam kalınlıkta doku kaybı
Bu evrede, kemik, tendon veya kasların etkilendiği tam kalınlıkta doku kaybı
vardır. Sarı nekrotik doku veya eskar bulunabilir. Sıklıkla cepleşme ve tünelleşme
vardır (21).
2.7. Verilerin Toplanması:
Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Bakım Koordinasyon Merkezi’nden
tüm hastalara ait adres ve telefon bilgileri alındıktan sonra, hasta yakınları telefonla
aranarak, araştırma hakkında kısa bilgi verilerek randevu alındı.
Ön test verilerinin toplanmasında; hastalara ilk olarak hastaların tanıtıcı
özelliklerini içeren Hasta Bilgi Formu ve Braden Risk Değerlendirme Ölçeği
uygulandı. Araştırmacı tarafından tartı ve mezura ile hastaların boy ve kilolarına;
tansiyon aletiyle de tansiyonlarına bakıldı. Daha sonra hasta bakıcılara Hasta Bakıcı
Bilgi Formu uygulandı.
Son test verilerinin toplanmasında; hasta bakıcılara verilen eğitimden 4
hafta sonra yine araştırmacı tarafından tüm hastalara Braden Risk Değerlendirme
Ölçeği ve bası ülseri değerlendirme formu uygulandı.
Deney ve kontrol gruplarından veriler Hasta ve Hasta Bakıcı Bilgi Formu,
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ve Bası Ülseri Değerlendirme Formu ile
araştırmacı tarafından 09 Eylül – 18 Kasım 2013 tarihleri arasında yüz yüze görüşme
tekniği ile hasta evlerinde toplandı.
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2.8. Hemşirelik Girişimi:
Ön test uygulamalarından hemen sonra, hastaların kendi ev ortamlarında
deney grubu hasta bakıcıya araştırmacı tarafından bası ülserini önlemeye yönelik
ortalama 1.5-2 saat süren bir kez eğitim verildi. Verilen eğitim, araştırmacı
tarafından bireysel olarak uygulamalı ve soru cevap tekniği ile verildi. Ayrıca verilen
eğitim, hazırlanan eğitim materyali (Ek.7) yardımı ile desteklendi. Eğitim verildikten
sonra deney grubuna eğitim materyali verildi. Kontrol grubuna ise herhangi bir
girişim yapılmadı.
Bası ülseri oluşumunu değerlendirmek için deney grubu hastaları 4 hafta
boyunca haftada iki kez evlerinde ziyaret edildi. Her ziyarette hastalara, Bası Ülseri
Değerlendirme Formu ve Braden Risk Değerlendirme Ölçeği uygulandı. Her bir
ziyaretin sonunda bir sonraki ziyaretin gün /saati için randevu alındı. Ev ziyaretleri
dışında bireylerin danışmanlık ve rehberlik gereksinimleri olabileceği düşünülerek
her hasta bakıcısına araştırmacının telefon numarası verildi.
2.9. Araştırmanın Değişkenleri
Araştırmanın Bağımsız Değişkenleri
 Hasta bakıcıya verilen eğitim
Araştırmanın Bağımlı Değişkenleri
 Hastada bası ülseri oluşması
Araştırmanın Kontrol Değişkenleri
 Yaş
 Cinsiyet
 Ekonomik durumu
 Beden kitle indeksi
 Alkol-sigara kullanma durumu
 Laboratuar bulguları (hemoglobin, albümin, lökosit, potasyum)
 Kronik hastalık durumu (diyabetüs mellitüs, hipertansiyon, serevrovasküler
hastalık, demans, kalp yetmezliği)
 Havalı yatak olup olmadığı
 Breden Risk Değerlendirme Puanları
 Hasta bakıcı yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, mesleği ve yakınlık derecesidir.
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2.10. Verilerin İstatistiksel Analizi
Hastalardan elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirilerek,
verilerin

istatistiksel

analizlerinde

yüzdelik

ve

dağılımları,

değişkenlerin

karşılaştırmasında ise verilerin özelliklerine göre tanımlayıcı istatistiksel yöntemler
kullanıldı. Sonuçlar %95'lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde
değerlendirildi.
Araştırmada Kullanılan Testler:
 Hastaların tanıtıcı özelliklerinin deney ve kontrol grubuna göre dağılımlarının
karşılaştırılmasında; ki- kare testi, bağımsız gruplarda t-testi, Fisher’s Exact testi,
 Hasta bakıcıların tanıtıcı özelliklerinin deney ve kontrol grubuna göre
dağılımlarının karşılaştırılmasında; ki- kare testi, bağımsız gruplarda t-testi, ve
Fisher’s Exact testi,
 Hastalarının mevcut hastalık durumlarının deney ve kontrol grubuna göre
dağılımının karşılaştırılmasında; ki-kare testi,
 Hastaların laboratuar bulguları ortalamalarının deney ve kontrol grubuna göre
dağılımının incelenmesinde; bağımsız gruplarda t-testi,
 Bası ülseri gelişme durumuna göre hastaların laboratuar bulgu ortalamalarının
dağılımlarının karşılaştırılmasında; bağımsız gruplarda t-testi,
 Deney ve kontrol grubunun eğitim öncesi ve eğitim sonrası Braden Risk
Değerlendirme Ölçeği puan ortalamalarının karşılaştırılmasında; bağımlı
gruplarda t-testi ve bağımsız gruplarda t-testi,
 Eğitimden sonra deney ve kontrol grubunun bası ülseri gelişme oranlarını
karşılaştırılmasında ki-kare testi,
 Deney ve kontrol grubunda oluşan bası ülserinin evresi ve oluşma yerlerine göre
dağılımlarında sayı ve yüzde analizleri kullanılmıştır.
2.11. Araştırmanın Etik Yönü
Araştırmaya

başlamadan

önce,

Malatya

Klinik

Araştırmaları

Etik

Kurulu’ndan (EK.8) ve Bingöl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yazılı izin alındı
(EK.9). Braden Risk Değerlendirme Ölçeği’nin Türkiye’de ilk geçerlilik ve
güvenirlik çalışmasını yapan Oğuz’dan izin alındı. Araştırma kapsamına alınan, hasta
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ve hasta bakıcıya çalışma hakkında bilgi verildi ve araştırmaya katılmayı kabul eden
hastalardan (karar verecek durumda değilse yakınından) ve hasta bakıcılardan imzalı,
bilgilendirilmiş yazılı onam formu alındı.
Kontrol grubundan gönüllü olan hasta ve hasta bakıcılara araştırma sonunda
bası ülserini önleme konusunda eğitim ve eğitim materyali verildi (EK.7).
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Tablo 2.1: Araştırma Planı
Bingöl Evde Bakım Koordinasyon Merkezine başvuran 267 hasta.

Hastaların Araştırmaya Alınma Kriterleri
 Hasta bakıcısı olan
 18 yaş üstü olan
 Bası ülseri bulunmayan
 Braden Risk Değerlendirme Ölçek Puanı 16 ve altı
olan
Hasta Bakıcıların Araştırmaya Alınma Kriterleri
 18 yaş üstü olan
 İletişime ve işbirliğine açık olan
 Tanılanmış psikiyatrik bir hikayesi bulunmayan

Deney ve Kontrol Grubuna Ön test Uygulaması
 Hasta bilgi formu uygulanması,
 Hasta bakıcı bilgi formu uygulanması,
 BRDÖP uygulanması,
 Hastaların boy ve kilo ölçümlerinin yapılması.

Deney Grubuna Yapılan Girişim
 Oluşturulan bası ülseri önleme eğitim materyali
yardımıyla hasta bakıcıya bası ülseri önleme eğitimi
verilmesi,
 4 hafta boyunca haftada 2 kez BRDÖ ve Bası ülseri
değerlendirme formu uygulanması.

Deney ve Kontrol Grubuna Son test Uygulaması
(Eğitimden bir ay sonra)
 BRDÖ ölçeği uygulanması,
 Bası ülseri değerlendirme formu uygulanması,
 Deney ve kontrol grupları arasındaki farkın
değerlendirilmesi.
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3. BULGULAR
Bingöl Evde Bakım Biriminde hizmet alan hastaların evlerinde yapılan bu
çalışmada, araştırma kapsamına 50 deney, 50 kontrol grubu olmak üzere toplam 100
hasta alındı.
Tablo 3.1: Hastaların Tanıtıcı Özelliklerinin Deney ve Kontrol Grubuna Göre
Dağılımı.
Tanıtıcı Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18 - 47 yaş
48 - 77 yaş
78 - 106 yaş
Yaş Ortalaması
Min.
Max.
Ort±SS
Eğitim Durumu
Okuma Yazma Bilmiyor
Okuma Yazma Biliyor
Beden Kitle İndeksi
Zayıf(<18.50 kg)
Normal (18.50-24.99 kg arası)
Fazla Kilolu (25 kg ve üzeri)
Medeni Durumu
Bekar
Evli
Çocuk Sayısı
Bir, iki veya üç çocuk
Dört çocuk ve üzeri
Meslek
Emekli
Ev hanımı
Diğer(Memur, İşçi, Öğrenci)
Ekonomik Durumu
1000TL altı
1000 TL ve üzeri
Sigara
Evet
Hayır

Hastalar
Deney Grubu
Kontrol Grubu
n=50
% n=50
%
29
21

58
42

29
21

58
42

7
16
27

14
32
54

6
15
29

12
30
58

Anlamlılık
Derecesi
ჯ²
p
0.001

1.00

0.181

0.914

t=-406

0.685*

0.457

0.499

1.818

0.403

19
105
73.52±21.355

19
100
75.16±18.945

38
12

76
24

35
15

70
30

4
30
16

8
60
32

8
25
17

16
50
34

27
23

54
46

22
28

44
56

1.000

0.317

12
38

24
76

9
41

18
82

0.542

0.461

7
24
19

14
48
38

11
13
26

22
26
52

5.248

0.073

46
4

92
8

40
10

80
20

2.990

0.084

3
47

6
94

4
46

8
92

1.000**

Not: İstatistiksel değerlendirmede ki- kare analizi, *bağımsız gruplarda t-test ** Fisher’s Exact testi
kullanıldı (p>0.05).
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Tablo 3.1.’de hastaların tanıtıcı özelliklerinin deney ve kontrol grubuna göre
dağılımı görülmektedir.
Deney grubundaki hastaların; %58’inin kadın, %42’sinin erkek, %54’ünün
78-106 yaş grubunda olduğu, %76’sının okuma yazma bilmediği, %60’ının normal
kiloda olduğu, %46’sının evli olduğu, %76’sının çocuk sayısının dört ve üzeri
olduğu, %48’inin ev hanımı olduğu, %92’sinin ekonomik durumunun 1000 TL
adlında olduğu, %94’ünün sigara içmediği belirlendi.
Kontrol grubundaki hastaların %58’inin kadın,

%42’sinin erkek olduğu,

%58’inin 78-106 yaş grubunda olduğu, %70’inin okuma yazma bilmediği, %50’sinin
normal kiloda olduğu, %56’ının evli olduğu, %82’sinin dört çocuk ve üzeri olduğu,
%26’sını ev hanımı olduğu,

%80’inin ekonomik durumunun 1000 TL adlında

olduğu, %92’sinin sigara içmediği saptandı.
Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalamalarına bakıldığında; deney
grubundaki hastaların yaş ortalamasının 73.52±21.355, kontrol grubundaki hastaların
yaş ortalamasının 75.16±18.945 olduğu tespit edildi. Deney ve kontrol grubu
hastaları arasında cinsiyet, yaş, eğitim, beden kitle indeksi, medeni durum, çocuk
sayısı, ekonomik durum, sigara kullanım durumları incelendiğinde aralarında
istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı saptandı (p>0.05) (Tablo 3.1.).
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Tablo 3.2: Hasta Bakıcıların Tanıtıcı Özelliklerinin Deney ve Kontrol Grubuna
Göre Dağılımı.
Tanıtıcı Özellikler

Hasta Bakıcı
Deney Grubu
Kontrol Grubu
n=50
% n=50
%

Yaş Ortalaması
Min.
Max.
Ort±SS
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim Durumu
Okuma Yazma Bilmiyor
Okuma Yazma Biliyor
Meslek
Ev hanımı
Diğer
Hasta ile Yakınlık Derecesi
Eşi
Çocuğu
Gelini
Diğer

19
71
43.70 ± 12.028

19
75
40.76 ± 12.572

47
3

94
6

50
0

18
32

36
64

43
7
8
19
15
8

Anlamlılık
Derecesi
ჯ²
p
t=-406

0.685*

100
0

0.557

0.242**

22
28

44
56

0.667

0.414

86
14

47
3

94
6

1.778

0.182

16
38
30
16

5
17
17
11

10
34
34
22

1.402

0.705

Not: İstatistiksel değerlendirmede ki- kare analizi, *bağımsız gruplarda t-test, ** Fisher’s Exact testi
kullanıldı (p>0.05).

Tablo 3.2.’de hasta bakıcıların tanıtıcı özelliklerinin deney ve kontrol
grubuna göre dağılımı görülmektedir.
Deney grubu hasta bakıcılarının yaş ortalamasının 43.70±12.028 olduğu,
%94’ünün kadın, %64’ünün okuma-yazma bildiği, %86’sının ev hanımı, yakınlık
derecesi %38’inin hastanın çocuğu, %30’unun hastanın gelini olduğu görüldü.
Kontrol grubu hasta bakıcıların yaş ortalamasının 40.76±12.572 olduğu,
tamamının kadın, %56’sının okuma-yazma bildiği, %94’nün ev hanımı, yakınlık
derecesinin %34’ünün hastanın çocuğu, %34’unun hastanın gelini olduğu görüldü.
Deney ve kontrol grubu hasta bakıcıları arasında yaş, cinsiyet, eğitim,
meslek, hasta ile yakınlık derecesi incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak
önemli bir fark olmadığı saptandı (p>0.05) (Tablo 3.2.).
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Tablo 3.3: Hastalarının Mevcut Hastalık Durumlarının Deney ve Kontrol
Grubuna Göre Dağılımı.
Hastalıklar
Diabetüs Melitus
Evet
Hayır
Hipertansiyon
Evet
Hayır
Serebrovasküler Hastalık
Evet
Hayır
Demans
Evet
Hayır
Kardiyak Yetmezlik
Evet
Hayır
Diğer*
Evet
Hayır
Havalı Yatak
Var
Yok

Hastalar
Anlamlılık Derecesi
Deney Grubu
Kontrol Grubu
ჯ²
n=50
% n=50
%
p
12
38

24
76

9
41

18
82

0.542

0.461

30
20

60
40

29
21

58
42

0.041

0.839

25
25

50
50

22
28

44
56

0.361

0.548

16
34

32
68

8
42

16
84

3.509

0.061

26
24

52
48

14
36

28
72

6.000

0.014

20
30

40
60

19
31

38
62

0.042

0.838

6
44

12
88

5
45

10
90

0.102

0.749

Not: İstatistiksel değerlendirmede ki- kare analizi kullanıldı. *Kanser, parkinson, kronik obstrüktif
akciğer hastalığı, multiple skleroz, kore hastalıkları. Hastalarda birden çok hastalık bulunmaktadır.

Tablo 3.3.’de hastalarının mevcut hastalık durumlarının deney ve kontrol
grubuna göre dağılımları görülmektedir.
Deney grubunun %24’ünde diabetüs mellitus, %60’ında hipertansiyon,
%50’sinde serebrovasküler hastalık, %32’sinde demans, %40’ında diğer hastalıklar
olduğu ve %88’inde havalı yatak olmadığı görüldü.
Kontrol grubunun %18’inde diabetes mellitus, %58’inde hipertansiyon,
%44’ünde serebrovasküler hastalık, %16’sında demans, %28’inde kardiyak
yetmezlik, %38’inde diğer hastalıklar olduğu ve %90’ında havalı yatak olmadığı
saptandı.
Deney ve kontrol grubu hastalarının kardiyak yetmezlik durumunun
incelenmesinde; deney grubu 26 hastada (%52) kardiyak yetmezlik olduğu, 24
hastada (%48) kardiyak yetmezlik olmadığı; kontrol grubunda ise, 14 hastada (%28)
kardiyak yetmezlik olduğu, 36 hastada (%72) kardiyak yetmezlik olmadığı tespit
edildi. Deney ve kontrol grubu hastalarında kardiyak yetmezlik varlığı açısından
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aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu saptandı (p<0.05). Gruplar
arasında diabetes mellitus, hipertansiyon, serebrovasküler hastalık, demans ve havalı
yatak kulanım durumu incelendiğinde aralarında istatistiksel olarak önemli bir fark
olmadığı saptandı (p>0.05) (Tablo 3.3.).
Tablo 3.4: Hastaların Laboratuar Bulguları Ortalamalarının Deney ve Kontrol
Grubuna Göre Dağılımı.
Deney Grubu (n=50)

Kontrol Grubu (n=50)
P

min

max

ort ± ss

min

max

ort ± ss

Hemoglobin

7.50 18.10

13.402 ± 1.849

9.00

17.00

13.480 ± 1.951

0.838

Lökosit

2.10 13.50

8.654 ± 2.484

4.40

15.60

8.978 ± 2.563

0.522

Albümin

1.80

4.40

3.713 ± 0.510

2.00

4.60

3.620 ± 0.510

0.363

Potasyum

3.10

5.10

4.214 ± 0.574

3.10

4.90

4.066 ± 0.473

0.161

Not: İstatistiksel değerlendirmede bağımsız gruplarda t-test kullanıldı (p>0.05).

Tablo 3.4.’de hastaların bazı laboratuar bulguları ortalamalarının deney ve
kontrol grubuna göre dağılımları görülmektedir.
Deney grubu hastalarının, hemoglobin ortalaması 13.402±1.849, lökosit
ortalaması 8.654±2.484, albümin ortalaması 3.713±0.510 ve potasyum ortalamasının
4.214±0.574 olduğu saptandı.
Kontrol grubu hastalarının, hemoglobin ortalaması 13.48±1.951, lökosit
ortalaması 8.978±2.563, albümin ortalaması 3.620±0.510 ve potasyum ortalamasının
4.066±0.473 olduğu saptandı.
Hemoglobin, lökosit, albümin ve potasyum düzeyi ortalama değerleri
açısından deney ve kontrol grubu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3.4.).
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Tablo 3.5: Bası Ülseri Gelişme Durumuna Göre Hastaların Laboratuar Bulgu
Ortalamalarının Dağılımları.
Bası Ülseri
t

P

13.544 ± 1.913

(-0.876)

0.383

9.500 ± 2.738

8.550 ± 2.392

1.711

0.090

Albümin

3.485 ± 0.600

3.736 ± 0.455

(-2.258)

0.026

Potasyum

4.096 ± 0.562

4.157 ± 0.518

(-0.516)

0.607

Var (n=28)

Yok (n=72)

ort ± ss

ort ± ss

Hemoglobin

13.175 ± 1.843

Lökosit

Not: İstatistiksel değerlendirmede bağımsız gruplarda t-test kullanıldı.

Tablo 3.5.’de bası ülseri gelişme durumuna göre hastaların laboratuar bulgu
ortalamalarının dağılımları görülmektedir.
Bası ülseri gelişen hastaların (n=28); hemoglobin ortalaması 13.175±1.843,
lökosit ortalaması 9.500±2.738 ve potasyum ortalamasının 4.096±0.562 olduğu
saptandı.
Bası ülseri gelişen hastaların albümin ortalamasının 3.485±0.600 olduğu, bası
ülseri gelişmeyen hastaların albümün ortalamasının ise 3.736±0.455 olduğu saptandı.
Albümün düzeyi ortalama değeri ile bası ülseri oluşumu arasında istatistiksel olarak
önemli bir fark bulundu (p<0.05) (Tablo 3.5.). Hemoglobin, lökosit ve potasyum
değerleri ile bası ülseri oluşumu arasında istatistiksel olarak önemli bir fark
bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3.5.).

17

Tablo 3.6: Deney ve Kontrol Grubunun Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası
Braden Risk Değerlendirme Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması.
Ön Test*

Puanları
Anlamlılık
Derecesi

Puanları
Anlamlılık
Derecesi

Son Test*

Deney
Grubu(X±SS)

Kontrol
Grubu(X±SS)

Deney
Grubu(X±SS)

Kontrol
Grubu(X±SS)

11.74±3.142

12.02±2.395

12.38±3.057

11.96±2.347

t = - 0.501; p = 0.617

t = 0.771; p = 0.443

Deney Grubu**

Kontrol Grubu**

Ön Test (X±SS)

Son Test (X±SS)

Ön Test (X±SS)

Son Test (X±SS)

11.74±3.142

12.38±3.057

12.02±2.395

11.96±2.347

t = - 3.855; p = 0.001

Not: İstatistiksel değerlendirmede
kullanıldı.

t = 0.425; p = 0.673

* Bağımsız gruplarda t-test ve ** Bağımlı gruplarda t-test

Tablo 3.6.’da deney ve kontrol grubunun eğitim öncesi ve eğitim sonrası
BRDÖP ortalamalarının karşılaştırılması görülmektedir.
Deney grubunun ön test BRDÖP’nın 11.74±3.142 olduğu, kontrol grubunun
ise ön test BRDÖP’nın 12.02±2.395 olduğu görüldü. Deney ve kontrol grubu
hastalarının eğitim öncesi ön test BRDÖP’ları arasında istatistiksel açıdan önemli bir
fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3.6.).
Tablo 3.6.’da deney ve kontrol grubunun eğitim sonrası son test
BRDÖP’larının karşılaştırılmasını incelediğimizde; deney grubunun son test
BRDÖP’nın 12.38±3.057, kontrol grubunun ise 11.96±2.347 olduğu saptandı. Deney
ve kontrol grubu hastalarının eğitim öncesi son test BRDÖP’ları arasında istatistiksel
açıdan önemli bir fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3.6.).
Tablo 3.6.’da deney grubunun ön test ve son test BRDÖP’larını
incelediğimizde; eğitim öncesi ön test BRDÖP’nı 11.74±3.142, eğitim sonrası son
test BRDÖP’nı 12.38±3.057 olduğu saptandı. Deney grubunun ön test ve son test
BRDÖP’ları arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulundu (p<0.05) (Tablo
3.6.).
Tablo 3.6.’da kontrol grubunun ön test ve son test BRDÖP’larını
incelediğimizde, ön test BRDÖP’nı 12.02±2.395, son test BRDÖP’nın 11.96±2.347
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olduğu saptandı. Kontrol grubunun ön test ve son test BRDÖP’ları arasında
istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3.6.).
Tablo 3.7: Eğitimden Sonra Bası Ülseri Oluşan Hastaların Deney ve Kontrol
Grubuna Göre Dağılımı.
Deney Grubu

Kontrol Grubu
p

Bası Ülseri

n

%

n

%

Var

5

10

23

46

Yok

45

90

27

54

Toplam

50

100

50

100

0.001

Not: İstatistiksel değerlendirmede ki- kare analizi kullanıldı (p<0.05).

Tablo 3.7.’de bası ülseri oluşan hastaların deney ve kontrol grubuna göre
dağılımı görülmektedir.
Bası ülseri önleme eğitimi verilen deney grubundaki 5 hastada (%10) bası
ülseri oluştuğu, 45 hastada (%90) bası ülseri oluşmadığı, eğitim verilmeyen kontrol
grubundaki 23 hastada (%46) bası ülseri oluştuğu, 27 hastada (%54) bası ülseri
oluşmadığı görüldü. Bası ülserini önleme eğitimi verilen hastalar ile eğitim
verilmeyen hastalar arasında bası ülseri oluşumunda, istatistiksel açıdan önemli bir
fark bulundu (p=0.001, p<0.005) (Tablo 3.7.).
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Tablo 3.8: Deney ve Kontrol Grubunun Bası Ülseri Evresi ve Oluşma Yerine
Göre Dağılımları.
Hastalar
Deney Grubu

Bası Ülseri

Kontrol Grubu

Toplam

n

%

n

%

Evresi
Birinci Evre
İkinci Evre

5
0

100
0

18
13

58.1
41.9

23
13

Oluşma Yeri
Kuyruk Sokumu
Topuk
Kalça Kemiği
Kürek Kemiği

4
0
1
0

80
0
20
0

15
5
9
2

48.4
16.1
29.0
6.5

19
5
10
2

5

100

31

100

Toplam

Not: Kontrol grubu 4 hastada 2 bölgede bası ülseri oluştuğundan n=23’ten fazla çıkmıştır.

Tablo 3.8.’de deney ve kontrol grubunda oluşan bası ülseri evreleri
incelendiğinde; deney grubunda 5 hastada oluşan bası ülserinin birinci evrede
olduğu, kontrol grubunda ise 23 hastada oluşan bası ülserlerinin 18’inin birinci evre,
13’ünün ikinci evre bası ülseri olduğu saptandı.
Bası ülserinin görüldüğü bölgeler incelendiğinde; deney grubundaki
hastaların %80’inde kuyruk sokumunda, %20’sinde kalça kemiğinde oluştuğu;
kontrol grubunda ise %48.4’ünde kuyruk sokumunda, %29’unda kalça kemiğinde,
%16.1’inde topukta, %6.5’inde kürek kemiğinde oluştuğu saptandı (Tablo 3.8.).
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4. TARTIŞMA
Bu çalışma evde bakım hizmeti alan 50 deney, 50 kontrol grubundaki
hastalarda bası ülserini önlemede verilen eğitimin etkinliğini belirlemek amacıyla ön
test- son test kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Çalışmadaki sonuçlar aşağıdaki
şekilde tartışılmıştır.
Deney ve kontrol grubunun tanıtıcı özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim durumu,
beden kitle indeksi, medeni durum, çocuk sayısı, meslek, ekonomik durum, sigara
içme), kronik hastalıkları (kardiyak yetmezlik hariç), laboratuar bulguları, havalı
yatak kullanım durumu ve hasta bakıcı tanıtıcı özellikleri ile ilgili bulgular
incelendiğinde; deney ve kontrol grubu hastalar arasında istatistiksel olarak önemli
fark bulunmadı (p>0.05). Deney ve kontrol grubu hastalarının yukarıda belirtilen
özellikler yönünden dağılımlarının homojen olduğu yani iki grubun benzer oldukları
görüldü (Tablo 3.1.-3.4.).
Bası

ülseri

oluşumu

ile

laboratuar

bulguları

arasındaki

ilişkinin

değerlendirilmesinde; tüm hastaların hemoglobin, lökosit ve potasyum değerleri ile
bası ülseri oluşumu arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmadı (p>0.05).
Fakat bası ülseri gelişen hastaların hemoglobin ve potasyum değerlerinin bası ülseri
oluşmayan hastaların ortalamalarından daha düşük olduğu, bası ülseri oluşan
hastaların lökosit ortalamasının ise bası ülseri olmayan hastalara göre daha yüksek
olduğu saptandı (Tablo 3.5.).
Oğuz ve Olgun’un yapmış olduğu çalışmada bası ülseri oluşumunda
hemoglobin değerinin önemli rol oynamadığı bulunmuştur (9). Totur’un “Bası
Yaralarının Önlenmesinde %100 Pamuklu Havlu ile Havalı Yatak Kullanımının
Etkinliğinin İncelenmesi”

konulu çalışmasında, bası ülseri gelişen hastaların

hemoglobin değerinin düşük olduğu bulunmuştur (18). Tel ve arkadaşlarının yapmış
olduğu çalışmada hastaların %52’sinde anemi olması ve hastaların tamamına
yakınının bası ülseri gelişimi açısından riskli olması anemi ile bası ülseri arasındaki
ilişki olduğunu göstermektedir (17).
Bası ülseri gelişen hastaların albümin ortalamasının 3.485±0.600, bası ülseri
gelişmeyen hastaların albümin ortalamasının ise 3.736±0.455 olduğu görüldü.
Albümin değeri ile bası ülseri oluşumu arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark
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bulundu (p<0.05) (Tablo 3.5.). Kurtuluş ve Pınar’ın yapmış olduğu çalışmada serum
albümin değeri düştükçe bası yarasının daha hızlı gelişmesine ve bası yarasının
evresinin daha da ilerlemesine neden olduğu belirtilmiştir. Besin alımının arttırılması
ve önleyici girişimlerin uygulanması ile bası ülseri oluşumunun azalacağı
belirtilmiştir (1,17). Kurtuluş ve Pınar’ın yapmış olduğu çalışmanın sonucuyla,
yapılan bu çalışmanın sonucu benzerlik göstermektedir.
Deney ve kontrol grubunun BRDÖP durumlarının karşılaştırılmasına
baktığımızda; eğitim öncesinde ön test BRDÖP ortalamasının deney grubunda
11.74±3.142, kontrol grubunda 12.02±2.395 olduğu görüldü. Deney ve kontrol grubu
ön test BRDÖP arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmadı (p>0.05) (Tablo
3.6.). Eğitimden 1 ay sonra son test BRDÖP ortalamasının deney grubunda
12.38±3.057, kontrol grubunda 11.96±2.347 olduğu görüldü.

Deney ve kontrol

grubu son test BRDÖP’nı arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmadı
(p>0.05) (Tablo 3.6.). Ancak verilen eğitimle deney grubu BRDÖP’nın yükselerek
bası ülseri riskinin azaldığı, eğitim verilmeyen kontrol grubunun ise BRDÖP’nda
düşüş yaşanmasıyla bası ülseri riskinin arttığı gözlendi (Tablo 3.6.). Turgay’ın
yapmış olduğu basınç yaralarının önlenmesinde standart hemşirelik bakımının
etkisinin incelendiği çalışmada, bası ülseri tanılama puan ortalaması ve bası ülseri
oluşma durumlarının deney ve kontrol grubu hastalarındaki dağılımları arasında
istatistiksel olarak fark saptanmıştır (10) (p<0.005). Turgay’ın yaptığı bu çalışma
sonuçları ile bu çalışmanın sonuçları karşılaştırıldığında aralarında fark olduğu
görülmektedir. Çalışmalar arasında oluşan farkın,

kontrol grubunun ön test

BRDÖP’nın deney grubundan daha fazla olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir
(Tablo 3.6.).
Verilen eğitimle deney grubunun ön ve son testi arasındaki fark istatistiksel
olarak anlamlı bulunurken (p<0.05), eğitim verilmeyen kontrol grubunun ön ve son
test arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05) (Tablo 3.6.). Buna
göre bası ülserlerinin önlenmesinde verilen eğitimin hastaların bası ülseri puanlarını
yükselterek bası ülseri oluşumunu azatlığı görülmüştür. Bu çalışmanın sonucuyla
literatür de yapılan bir çok çalışma sonucunun benzer olduğu görüldü (9,10,11).
Eğitimden 1 ay sonra yapılan deney ve kontrol grubu hastalarının bası ülseri
değerlendirilmesinde; eğitim verilen deney grubunda 5 hastada (%10) bası ülseri
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oluştuğu, 45 hastada (%90) bası ülseri oluşmadığı, eğitim verilmeyen kontrol
grubunda ise 23 hastada

(%46)

bası ülseri oluştuğu, 27 hastada bası ülseri

oluşmadığı görüldü. Bası ülserini önleme eğitimi verilen hastalar ile eğitim
verilmeyen hastalar arasında bası ülseri oluşumunda, istatistiksel açıdan önemli bir
fark bulundu (p<0.05) (Tablo 3.7.). Deney grubunda bası ülseri oluşan hasta
sayısının daha az olduğu ve verilen eğitimin etkili olduğu görüldü. Uzun ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada hemşirelik bakımı verilen deney grubunun
%17’sinde, kontrol grubunun ise %37’sinde bası ülseri geliştiği belirtilmiştir (11).
Oğuz ve Olgun’un Haydarpaşa Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği’nde yaptıkları
planlı hemşirelik bakımının bası ülserini önlemedeki etkinliğinin incelendiği
çalışmada (n= 54) 27 deney grubu ve 27 kontrol gurubunda, bası ülseri gelişme
oranları incelenmiş ve deney grubunda %14.8’inde bası ülseri geliştiği, kontrol
grubunda ise %55.6’sında bası ülseri geliştiği görülmüştür. Oğuz ve Olgun’un
yapmış olduğu bu çalışmada; hastalarda risk faktörleri belirlendikten sonra bu risk
faktörlerine yönelik bakım verilmiş ve hastalarda bası ülseri gelişme durumunda
gerileme görülmüştür (9). Yapılan bu çalışmalarla, çalışmamızın sonucunun benzer
olduğu görülmektedir (9,11).
Literatürde, bası ülserinin önlenmesinde hemşirenin önemli bir rolünün
olduğu, iyi bir hemşirelik bakımı ve önleyici girişimlerin uygulanması ve bası
ülserini

önleme

eğitimiyle

bası

ülseri

görülme

oranının

azaltılabileceği

belirtilmektedir (9,10). Bu çalışmada da deney grubu hasta bakıcılarına bası ülserini
önleme konusunda verilen eğitimin bası ülseri oluşumunu azalttığı ve hasta
bakıcılarına verilen kapsamlı eğitimin önemli olduğu saptanmıştır.
Bası ülseri gelişen deney ve kontrol grubu hastalarının bası ülseri evrelerini
incelediğimizde; deney grubunun tamamında,

kontrol grubunun ise %58.1’inde

I.evre bası ülseri olduğu görüldü. Deney grubunda II. evre bası ülseri oluşmazken,
kontrol grubunun %41.9’unda II. evre bası ülseri geliştiği saptandı. Deney ve kontrol
grubunda III. ve IV. evre bası ülseri oluşmadı (Tablo 3.8.). Oğuz ve Olgun’un
yapmış olduğu çalışmada deney grubunun tamamında,

kontrol grubunun

%93.4’ünde I. evre olduğu görülmüş, deney grubunda II. evre bası ülseri
oluşmazken, kontrol grubunun %6.6’sında II. evre bası ülseri geliştiği saptanmıştır
(9). Bu sonuçlar bizim araştırma sonuçlarımızla benzerlik göstermektedir.
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Bası ülseri gelişen deney ve kontrol grubundaki hastaların bası ülserleri
görüldüğü yerler; deney grubunda %80 kuyruk sokumunda, %20 kalça kemiğinde,
kontrol grubunda ise %48.4 kuyruk sokumunda, %29’unda kalça kemiğinde,
%16.1’inde topukta, %6.5’inde kürek kemiğinde oluştuğu belirlendi. Her iki grupta
en fazla kuyruk sokumunda bası ülseri oluştuğu görüldü. Deney grubu hastaların
tamamında vücudun alt yarısında, kontrol grubunda ise %98 oranında vücudun alt
yarısında olduğu saptandı (Tablo 1.8.). Hug ve arkadaşlarının yapmış olduğu
çalışmada bası ülserinin yerleşim yerleri arasında birinci sırada kuyruk sokumu
(%53.4) olduğu görülmüştür (2). Oğuz ve Olgun’un yaptıkları çalışmada bası ülseri
gelişen bölgenin ağırlıklı olarak vücudun alt yarısı olduğu bulunmuştur (9). Yapılan
bu çalışmaların da çalışmamızın sonuçlarıyla benzer olduğu görülmektedir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma, evde bakım hizmeti alan hastaların bakıcılarına bası ülserini
önleme konusunda hemşire tarafından verilen eğitimin etkinliğini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir;


Deney grubu hasta bakıcılarına verilen bası ülserini önleme eğitiminden bir ay
sonra yapılan son test BRDÖP’larında, deney ve kontrol grubu hastaları arasında
önemli bir fark saptanmadı. Ancak deney grubunda BRDÖP’nı arttı yani bası
ülseri oluşma riski azaldı. Kontrol grubunda ise BRDÖP’nı azaldı yani bası ülseri
oluşma riski arttı.



Bası ülserini önleme eğitimi verilen hasta bakıcıların hastaları ile eğitim
verilmeyen hasta bakıcıların hastaları arasında bası ülseri oluşumunda,
istatistiksel açıdan önemli bir fark bulundu (p=0.001, p<0.005). H₁ hipotezi
kabul edildi.



Hemşire tarafından verilen bası ülserini önleme eğitiminden bir ay sonra bası
ülseri oluşumu yönünden gruplar incelendiğinde, eğitim verilmeyen kontrol
grubunda bası ülseri oluşan hasta sayısı daha fazla, eğitim verilen deney
grubunda ise bası ülseri oluşan hasta sayısı daha azdı.
Bu sonuçlar doğrultusunda;



Evde bakım hizmeti alan tüm hastaların, belirli aralıklarla bası ülseri risk
değerlendirme ölçeğiyle risk değerlendirilmelerinin yapılması;



Bası ülseri riski olan hastaların bakıcılarına, hemşire tarafından bası ülserini
önleme eğitimi verilmesi ve koruyucu bakımda aktif rol almalarının sağlanması,



Evde bakım hizmeti veren sağlık çalışanlarına, bası ülseri risk değerlendirme
ölçeğinin kullanımı ve bası ülseri önleme konularında aralıklarla eğitim
verilmesi,



Evde bakım hizmetlerinde tedavi ağırlıklı bakım yerine, daha çok önleyici,
koruyucu ve sağlığı geliştirici hizmetlerin verilmesi önerilmektedir.
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EKLER
EK. 1: HASTA BİLGİ FORMU

1. Grubu: 1) Deney

2) Kontrol

2. Adınız - Soyadınız?
3. Yaşınız?
4. Cinsiyetiniz? 1) Kadın
5. Telefon numaranız:
6. Adresiniz:
7. Öğrenim durumunuz?

8.

1) Okuma yazma bilmiyor
2) Okuma yazma biliyor
3) İlkokul
4) Ortaokul
5) Lise
6) Üniversite
Kilo:

9.

Boy:

10. Beden kitle indeksi:
11. Tansiyon:
12. Medeni durumuz?
1) Bekar
2) Evli
13. Çocuk sayınız?
1) Çocuk yok
2) Bir çocuk
3) İki çocuk
4) Üç çocuk
5) Dört çocuk ve üzeri
14. Mesleğiniz?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Emekli
Memur
Ev hanımı
İşçi
Öğrenci
Çalışmıyor
Diğer

2) Erkek
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15. Ekonomik durumunuz?
1) 0-500
2) 500-1000
3) 1000-1500
4) 1500-2000
5) 2000 ve üstü
16. Sosyal güvenceniz?
1) Var
2) Yok
17. Sigara içiyor musunuz?
1) Evet
2) Hayır
3) Bırakmış
18. Alkol içiyor musunuz?
1) Evet
2) Hayır
3) Bırakmış
19. Var olan hastalığınız?
1) Diyabet
2) Hipertansiyon
3) Serevrovasküler hastalık
4) Demans
5) Kardiyak yetmezlik
6) Diğer
20. Hastanın laboratuar bulguları?
1. Hemoglobin:
2. Lökosit:
3. Albümin
4. Potasyum
21. Havalı yatağınız var mı?
1) Evet
2) Hayır
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EK.2: HASTA BAKICI BİLGİ FORMU

1) Adınız - Soyadınız?
2) Yaşınız?
3) Cinsiyetiniz? 1) Kadın

2) Erkek

4) Telefon numaranız:
5) Adresiniz:
6) Öğrenim durumunuz?
1) Okuma yazma bilmiyor
2) Okuma yazma biliyor
3) İlkokul
4) Ortaokul
5) Lise
6) Üniversite
7) Mesleğiniz?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Emekli
Memur
Ev hanımı
İşçi
Öğrenci
Çalışmıyor
Diğer

8) Hasta ile yakınlık dereceniz?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Çocuğu
Annesi-Babası
Kardeşi
Eşi
Gelini
Babaannesi
Yok
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Hastanın
Adı-Soyadı:

Grubu:

EK. 3: BRADEN RİSK DEĞERLENDİRME
ÖLÇEĞİ

Tarih

UYARANIN
ALGILANMASI

1. TAMAMEN YETERSİZ 2. ÇOK YETERSİZ

3. BİRAZ YETERSİZ

4. TAMAMEN
YETERLİ

Basınca karşı oluşan
rahatsızlığın algılanması.

Ağrılı uyaranlara yanıt
vermiyor (inleme,
algılama), bilinçsizliğe bağlı
olarak vücudunda ağrı
odaklarını hissedemiyor.

Yalnız ağrılı uyaranlara
yanıt veriyor. Rahatsızlığını
inleme ile belli ediyor.

Sözlü uyaranlara yanıt veriyor.
Sürekli iletişim kurulamıyor.
Hastanın yatak içinde
çevrilmesi gerekiyor.

Sözlü uyaranlara yanıt
veriyor. Duyu kusuru yok.

NEMLİLİK

1.SÜREKLİ ISLAK

2.ÇOK ISLAK

3.BAZEN ISLAK

4.NADİREN ISLAK

Vücut nemliliği.

Deri ter, idrar, gaita ile
sürekli ıslak, her
çevrildiğinde ıslaklık
hissediliyor.

Deri çoğu zaman ıslaktır.
Her vardiyada çarşafların
bir kez değiştirilmesi
gerekiyor.

Deri bazen ıslak, çarşafların
ıslandıkça değiştirilmesi
gerekiyor.

Deri genellikle kuru,
çarşaflar rutin olarak
değiştirilmelidir.

AKTİVİTE

1.YATAĞA BAĞIMLI

2.SANDELYEYE
BAĞIMLI

3.BAZEN
YÜRÜYEBİLİYOR

4.SIK SIK
YÜRÜYEBİLİYOR

Fiziksel aktivitenin derecesi

Her türlü bakım gereksinimi
yatakta karşılanıyor.

Çok az yürüyebiliyor.
Sandalyeye oturabilmesi
için yardım gerekiyor.
Kendi ağırlığını
kaldırmakta güçlük
çekiyor.

Yardımla veya yardımsız kısa
mesafede yürüyebiliyor. Her
vardiyada çoğu zaman yatakta
veya sandalyede oturuyor.

Günde en az iki defa oda
dışına çıkabiliyor. Oda
içinde 2 saatte bir
yürüyebiliyor.

HAREKET

1.TAMAMAN
HAREKETSİZ

2.ÇOK HAREKETSİZ

3.AZ HAREKETLİ

4. HAREKETLİ

Yardımsız pozisyon
değiştiremiyor.

Vücut ve ekstremite
pozisyonunda hafif
değişiklik yapabiliyor.
Kendiliğinden pozisyonunu
değiştiremiyor.

Vücut ve ekstremitelerinde sık
ancak hafif değişiklik
yapabiliyor.

Pozisyonunu yardımsız
sıklıkla değiştirebiliyor.

Pozisyonunu değiştirme ve
kontrol edebilme.
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1.ÇOK YETERSİZ
Asla öğünün tamamını
yiyemiyor. Nadiren
yemeğin 1/3’ünü
yiyebiliyor. 2 öğün ya da
daha az protein alabiliyor
(Et ve süt ürünleri). Sıvı
alımı azdır. Ağızdan sıvı
desteği alamıyor. 5 günden
fazla IV ve berrak diyet
alıyor.
SÜRTÜNME VE TAHRİŞ 1.SORUN
Hareket ederken çok fazla
yardıma ihtiyaç var.
Çarşafta kaydırmaksızın
tamamen kaldırılması
olanaksızdır. Sıklıkla
sandalyeden ya da yataktan
aşağı kayar. Yeniden
pozisyon vermede çok fazla
yardıma gereksinimi vardır.
Sertlik, kontraktür ya da
huzursuzluk sürekli
sürtünmeye yol açabiliyor.
Düşük risk: 15-16 ve 75 yas üzerindekiler 15-18
Orta risk: 13-14
Yüksek risk: 12 ve ↓
BESLENME
Beslenme alışkanlığı

2.YETERSİZ
Verilen yemeğin yarısını,
nadiren tamamını
yiyebiliyor. Günde üç defa
protein bazen destekleyici
ek gıda alabiliyor. Uygun
diyetin tüp ile verilen
besinin birazını alabiliyor.

3.YETERLİ
Öğünün yarısından fazlasını
yiyebiliyor. Gönde 4 kez
protein alabiliyor. Ara sıra
öğünü reddedebiliyor.
Verilmişse ek diyeti ya da
TPB (Total parenteral
beslenme)’yi alabiliyor.

2.OLASI SORUN
Çok az yardımla az ve
güçsüz hareket yapabiliyor.
Hareket sırasında deri
çarşafa, sandalyeye ya da
diğer malzemelere
sürtünüyor. Genellikle
yatak ve sandalyede iyi
pozisyonunu sürdürüyor
fakat bazen kayıyor.

3.SORUN YOK
Yatak ve sandalyede bağımsız
hareket edebiliyor. Kendini
kaldırabilmek için yeterli kas
gücü var. Yatak ya da
sandalyede her zaman uygun
pozisyonda duruyor.

4.ÇOK İYİ
Öğünü çoğunlukla yiyor,
öğünleri reddetmiyor.
Günde 4 defa protein
alabiliyor. Genellikle öğün
aralarında yiyor. Ek gıda
gerekmiyor.

TOPLAM PUAN
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EK. 3:
Hastanın Adı-Soyadı:
BRADEN RİSK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

TARİH

UYARANIN
ALGILANMASI

NEMLİLİK

AKTİVİTE

HAREKET

1-Tamamen yetersiz

1-Sürekli ıslak

1-Yatağa bağımlı

2-Çok yetersiz

2-Çok ıslak

3-Biraz Yetersiz

3-Bazen ıslak

4-Tamamen yeterli

4-Nadiren ıslak

2-Sandalyeye bağımlı 2-Çok hareketsiz
3-Bazen
yürüyebiliyor
3-Az hareketli
4-Sık sık
yürüyebiliyor
4-Hareketli

1-Tamamen hareketsiz

BESLENME

SÜRTÜNME VE
TAHRİŞ

1-Çok Yetersiz

1-Sorun

2-Yetersiz

2-Olası sorun

3-Yeterli

3-Sorun yok

4-Çok iyi

TOPLAM SKOR

Grubu:
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EK. 4:
BASI ÜLSERİ DEĞERLENDİRME FORMU
Hastanın
Adı-Soyadı:
Grubu:

OLUŞUM TARİHİ

BASI ÜLSERİ YERİ

BASI ÜLSERİ SINIFLAMASI

1-Kuyruk Sokumu

I.Evre ( Deri bütünlüğü bozulmamış olan,
parmakla basmakla solmayan kızarıklık.)

2-Topuk

II.Evre ( Cilt bütünlüğü bozulmuş, yüzeysel
ülser.)

3-Dirsek

III.Evre ( Tam kalınlıkta doku kaybı vardır.
Yara yatağında deri altı yağ dokusu
görülebilir, fakat kemik, tendon ya da kaslar
etkilenmemiştir. Cilt altı, kasa yayılmayan
ülser.)

4-Kalça Kemiği

IV.Evre ( Kemik, tendon veya kasların
etkilendiği tam kalınlıkta doku kaybı vardır.)

5-Kürek Kemiği
6-Diğer
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EK. 5: Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Deney Grubu)
Sayın Hastamız ve Bakıcısı;
“Evde Bakım Hizmeti Alan Hastalarda Bası Ülserini Önlemede Hemşirenin
Rolü” adlı bu bilimsel çalışma,

hasta bakıcıya verilen “bası ülserini önleme”

eğitiminin, bası ülserini önlemedeki etkinliğini belirlemek amacıyla planlandı.
Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, bu çalışmanın
Helsinki Deklarasyonu’nda belirtilen maddelere göre ahlaki, vicdani ve tıbbi
kurallara uygun olduğu onaylanmıştır.
Bu çalışmaya katılmakta karar tamamen size aittir. Başlangıçta kabul edip,
daha sonra fikir değiştirip, hiç gerekçe göstermeden çalışmadan ayrılabilirsiniz. Bu
durum evde bakım hizmeti almanızda, size uygulanacak hemşirelik bakımı ve
tedavinizde herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır. Size ait kimlik bilgileriniz
gizli tutulacak ve araştırma yayınlansa bile kimlik bilgileriniz verilmeyecektir;
Ancak araştırmanın izleyicileri, yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar
gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir. Araştırma sonuçları bilimsel amaçla
kullanılacaktır.
Bu çalışmaya katılım için sizden herhangi bir ücret istenmeyecek, çalışmaya
katıldığınız için de size herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Araştırmada yer alacak hasta ve bakıcı sayısı 100’dür. Çalışma bir ay
sürecektir. Bu araştırmada sizin için herhangi bir risk ve zarar söz konusu değildir.
Bu araştırma ile ilgili olarak sizden beklenen; verilen eğitim programı doğrultusunda
hastaya bakım vermeniz, araştırmacı ile işbirliği içerisinde olmanız, araştırıcının
sorularına uygun ve doğru cevap vermenizdir. Araştırıcı bilginiz dahilinde veya
isteğiniz dışında, verilen eğitim planına göre hastaya bakım vermediğinizi tespit
ederse sizi araştırmadan çıkarabilir.
Araştırma hakkında ek bilgi almak için 05056259766 numaralı telefondan
araştırmacı Hemşire Filiz ŞAŞAR’a başvurabilirsiniz.
Bu çalışmamıza katılmak isterseniz aşağıdaki alana adınızı soyadınızı
yazarak imzalamanız gerekmektedir. Çalışmayı kabul ettiğinizde, hasta ve
hastabakıcı bilgi formu ve hastaya Braden Risk Değerlendirme Ölçeği uygulanacak.
Daha sonra araştırmacı tarafından hasta bakıcıya bası ülserini önleme eğitimi
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verilecek, bir ay boyunca haftada iki kez hastaya Braden Risk Değerlendirme Ölçeği
ve Bası Ülseri Değerlendirme formu uygulanacaktır.
Sorulara vereceğiniz yanıtların doğruluğu ve verilen eğitim programının
titizlikle uygulanması araştırmanın niteliği açısından son derece önemlidir.
Çalışmaya Katılma Onayı:
Araştırmaya başlanmadan önce yukarıda yer alan,

hasta ve bakıcıya

verilmesi gereken bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma gelen tüm
soruları araştırıcıya sordum. Okuduğum onamı ve bana anlatılan tüm açıklamaları
anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmaya karar vermem için bana yeterli zaman
tanındı. Bu koşullar altında, söz konusu araştırmaya katılım davetini hiçbir zorlama
ve baskı olmaksızın gönüllü olarak kabul ediyorum.
Bu formun imzalı bir kopyası bana verilecektir.
Hastanın
Adı-Soyadı:
Adresi:
Tel:
Tarih ve İmza:
Hasta bakıcının
Adı-Soyadı:
Adresi:
Tel:
Tarih ve İmza:
Açıklamaları yapan araştırmacının
Adı-Soyadı:
Görevi:
Adresi:
Tel:
Tarih ve İmza:
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EK. 6: Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu (Kontrol Grubu)
Sayın Hastamız ve Bakıcısı;
“Evde Bakım Hizmeti Alan Hastalarda Bası Ülserini Önlemede Hemşirenin
Rolü” adlı bu bilimsel çalışma, Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ile bası ülseri
riski belirlenen hastalarda, risk faktörleri( basınç, nem, sürtünme-yırtılma, yaş,
beslenme, hareket …) ile bası ülseri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından, bu çalışmanın
Helsinki Deklarasyonu’nda belirtilen maddelere göre ahlaki, vicdani ve tıbbi
kurallara uygun olduğu onaylanmıştır.
Bu çalışmaya katılmakta karar tamamen size aittir. Başlangıçta kabul edip,
daha sonra fikir değiştirip, hiç gerekçe göstermeden çalışmadan ayrılabilirsiniz. Bu
durum evde bakım hizmeti almanızda, size uygulanacak hemşirelik bakımı ve
tedavinizde herhangi bir olumsuzluk yaratmayacaktır. Size ait kimlik bilgileriniz
gizli tutulacak ve araştırma yayınlansa bile kimlik bilgileriniz verilmeyecektir;
Ancak araştırmanın izleyicileri, yoklama yapanlar, etik kurullar ve resmi makamlar
gerektiğinde tıbbi bilgilerinize ulaşabilir. Araştırma sonuçları bilimsel amaçla
kullanılacaktır.
Bu çalışmaya katılım için sizden herhangi bir ücret istenmeyecek, çalışmaya
katıldığınız için de size herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Araştırmada yer alacak hasta ve bakıcı sayısı 100’dür. Çalışma bir ay
sürecektir. Bu araştırma ile ilgili olarak sizden beklenen; araştırmacı ile işbirliği
içerisinde olmanız, araştırıcının sorularına uygun ve doğru cevap vermenizdir.
Bu araştırmada sizin için herhangi bir risk ve zarar söz konusu değildir. Size
herhangi bir girişimde bulunulmayacak.
Araştırma hakkında ek bilgi almak için 05056259766 numaralı telefondan
araştırmacı Hemşire Filiz ŞAŞAR’a başvurabilirsiniz.
Bu çalışmamıza katılmak isterseniz aşağıdaki alana adınızı soyadınızı
yazarak imzalamanız gerekmektedir. Çalışmayı kabul ettiğinizde, hasta ve hasta
bakıcı bilgi formu ve hastaya Braden Risk Değerlendirme Ölçeği uygulanacak. Bir
ay sonra hastaya Braden Risk Değerlendirme Ölçeği ve Bası Ülseri Değerlendirme
formu uygulanacaktır.
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Araştırma bittikten sonra gönüllü olanlara bası ülserini önleme konusunda
eğitim verilecektir.
Sorulara vereceğiniz yanıtların doğruluğu ve verilen eğitim programının
titizlikle uygulanması araştırmanın niteliği açısından son derece önemlidir.
Çalışmaya Katılma Onayı:
Araştırmaya başlanmadan önce yukarıda yer alan,

hasta ve bakıcıya

verilmesi gereken bilgileri okudum ve sözlü olarak dinledim. Aklıma gelen tüm
soruları araştırıcıya sordum. Okuduğum onamı ve bana anlatılan tüm açıklamaları
anlamış bulunmaktayım. Çalışmaya katılmaya karar vermem için bana yeterli zaman
tanındı. Bu koşullar altında, söz konusu araştırmaya katılım davetini hiçbir zorlama
ve baskı olmaksızın gönüllü olarak kabul ediyorum.
Bu formun imzalı bir kopyası bana verilecektir.
Hastanın
Adı-Soyadı:
Adresi:
Tel:
Tarih ve İmza:
Hasta bakıcının
Adı-Soyadı:
Adresi:
Tel:
Tarih ve İmza:
Açıklamaları yapan araştırmacının
Adı-Soyadı:
Görevi:
Adresi:
Tel:
Tarih ve İmza:
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EK. 7: Eğitim Materyali
BASI ÜLSERİNİ ÖNLEME EĞİTİMİ
Bu Eğitim Programı Şu Konu Başlıklarını Kapsamaktadır











Bası ülseri nedir?
Bası ülseri oluşumuna yol açan risk faktörleri nelerdir?
Bası ülserinin sık görüldüğü vücut bölgeleri
Bası ülserleri sınıflandırılması
Deri değerlendirilmesi
Deri temizliği ve nemin önlenmesi
Pozisyon verme, sürtünme ve yırtılmayı önleme
Hareketliliğin arttırılması
Masaj yapma
Beslenmenin sağlanması

Bası Ülseri Nedir?
Bası ülseri, vücudun özellikle kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelerinde,
uzun süreli basıya bağlı olarak deri ve derialtı dokularında kılcal damarların
tamamen kapanması ve o bölgede kan dolaşımının engellenmesi sonucu ortaya çıkan
yaradır (1,2).
Bası Ülseri Oluşumuna Yol Açan Risk Faktörleri Nelerdir?
İçsel Faktörler













İleri yaş (3,11),
Sistemik hastalıklar (Kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kansızlık, nörolojik)
hastalıklar(11),
Hareket azlığı/hareketsizlik (3).
Duyusal bozukluk(11),
Dolaşım bozukluğu(11),
Ödem (3,11),
Enfeksiyon (11),
Bilinç durumunda azalama
Yetersiz beslenme(11)
Zayıflık (kaşeksi) / şişmanlık (obezite) (3).
İdrar veya dışkı tutamama (inkontinans) (3).
Emosyonel stres (11).
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Sigara (7).
Vücut ısısı (11).

Dışsal Faktörler








Bası / kayma kuvveti / sürtünme
İlaçlar
Nem, cildin ıslak kalması
Vücut hijyeni
Yatma ve oturma pozisyonu
Yardımcı malzemeler (uygun olmayan veya yanlış şekilde kullanılmış)
Elbise, ayakkabı (3,7,11)
Basıya bağlı oluşan hasarların nedeni, örneğin şilteler, çarşaftaki kıvrımlar,

ayakkabılar vb. olabilir. Vücudun belirli bir bölgesine uzun süreli olarak aşırı ağırlık
bindiğinde, cilde ve altındaki dokulara “basınç uygulanır”. Basınç altında kalan
bölgelere yeterli kan akımı olmaz. Yeterli kan akımı olmayan dokular, oksijenden ve
besin maddelerinden yoksun kalır böylece yeterince beslenemez ve cildin bu
bölgesinde hasarlar oluşur (3)
Bası Ülserinin Sık Görüldüğü Vücut Bölgeleri
Bası yarası vücudun her bölgesinde gelişebilir. Özellikle;







Kuyruk sokumu
Topuk
Başın arka kısmı
Kalça kemikleri
Kürek kemiği
Dirsekler gibi kemik çıkıntılarının olduğu bölgeler risk altındadır (3)
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Şekil 1.1: Bası Ülserinin Sık Görüldüğü Bölgeler

Bası Ülserleri Sınıflandırılması
I.Evre: Bütünlüğü Bozulmamış Deride Basmakla Solmayan Kızarıklık
Genellikle kemik çıkıntılar üzerindeki sınırlı bir alanda ortaya çıkan, deri
bütünlüğü bozulmamış olan, parmakla basmakla solmayan kızarıklık (4). Cildin ilgili
(kızarmış) bölgesi parmak ile kısa, kuvvetli bir bası sonrasında beyazlaşmaz, aksine
kırmızı kalmaya devam eder. Burada bir hasar, yani bası ülseri vardır. Eğer cilt tekrar
beyaza dönüşürse, yüksek ihtimalle burada henüz bası yarası yoktur ama cildin
dikkatlice gözlenmesi acilen önerilir (3). Bu evrede hemen acil önlemler alınmalıdır.
Sadece etkilenen cilt bölgesinden yükün/basıncın kaldırılması ile bası yarasının
ilerlemesi engellenebilir. Yani hasta başka bir oturma veya yatma pozisyonuna
getirilmeli ve/veya etkilenen bölge “bası altında bırakılmayacak” hale getirilmelidir
(3).
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II. Evre: Alt deri (Dermis)Tabakasının Kısmi Kaybı ve Vezikül
Yüzeysel açık ülser şeklinde görünen, sarı nekrotik doku bulunmayan,
kırmızımsı pembe renkte yara yatağına sahip, kısmi kalınlıkta dermis kaybıdır (4).
Cildin sıyrılması veya su toplamasında olduğu gibi üst yüzeyde bir yara
bulunmaktadır (3).
III. Evre: Deri ve Subkütan Doku Tabakalarında Kayıp
Tam kalınlıkta doku kaybı vardır. Yara yatağında deri altı yağ dokusu
görülebilir, fakat kemik, tendon ya da kaslar etkilenmemiştir. Sarı nekrotik doku
bulunabilir, fakat doku kaybının derinliğini kapatacak şekilde değildir. Yarada cepler
ve tüneller bulunabilir (4). Cildin tüm katmanları ve bunların altındaki yağ dokusu
etkilenmiştir. Yarada tünellerin ve ceplerin (cilt altına ilerleyen yara alanları ve
boşluklar) oluşması mümkündür (3).
IV. Evre: Tam Kalınlıkta Doku Kaybı (Kas Kemik Görülebilir)
Bu evrede, kemik, tendon veya kasların etkilendiği tam kalınlıkta doku kaybı
vardır. Sıklıkla cepleşme ve tünelleşme vardır (4). Hasar tüm cilt katmanlarına ve
kaslar ve kemikler de dahil olmak üzere cilt altındaki dokulara ulaşmıştır. Yaranın
içinde nekroz yani “ölü doku” alanları vardır (3).

43

Şekil 1.2: Bası Ülseri Evreleri

Deri Değerlendirilmesi


Bası

ülseri

görülme

sıklığını

azaltmada

kapsamlı

ve

aralıklı

deri

değerlendirilmesinin önemli rolü vardır (5,6).


Günlük deri değerlendirmesi yapılmalı (6,7,8,9).



Deri değerlendirmesi, vücudun tüm alanlarında solukluk, kızarıklık, su toplama
(bül oluşumu), ıslaklık, ısı, ve yara olup olmadığı kontrol edilerek yapılmalıdır
(5,7,8).

Deri Temizliği


Deri bakımı ilkelerinin en önemlisi, deri temizliğidir (5,11).



Deri her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır (7,10,11).
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Derinin ıslak kalmasına; terleme, idrar, dışkı, yara akıntısı, kusma, neden olabilir
(1,5).



Deriye bulaşan yara akıntısı, kan, idrar, dışkı gibi vücut atıkları hemen
temizlenmelidir (6).



Günde bir defa mümkünse banyo yaptırılmalı veya vücut silinmelidir (7).



Deri temizliği alerjik olmayan, cildi kurutmayan sabun ve yumuşak temizleyici
ürün ile fazla bastırmadan, nazikçe temizlenmeli, durulanmalı ve yumuşak havlu
ile tampone edilerek kurulanmalıdır. Vücut asla ıslak bırakılmamalıdır
(5,6,7,8,9,10,11,12).



Kuruma ve tahrişi minimuma indirmek amacıyla deri temizliği yapılırken ılık su
(suyun ısısı 43- 46°C olmalı) kullanılmalıdır (5,7,8,9,10,11).



Derisi kuru olan bireylerde cilt bakımı yapıldıktan sonra nemlendiriciler
kullanılmalı, nemlendiricilerin alkol, parfüm ya da irritan madde içermemesine
özen gösterilmelidir (6,7,8).



Derinin kuru olması,

esnekliğin azalmasına, deride yüzeysel tahriş ve

çatlaklıklar oluşmasına neden olmaktadır (5).


Bu nedenle düşük nem oranı ve soğuğa maruz kalma gibi deri kuruluğuna neden
olan çevresel faktörler azaltılmalıdır (5).



İdrar ve dışkısını tutamayan hastalarda, sık aralıklarla hasta tuvalete götürülmeli
bu mümkün değilse sürgü veya hasta bezi kullanılmalıdır. Hasta bezi sık aralarla
kontrol edilmeli, kirlenmişse değiştirilerek deri temizliği yapılmalı, deri temizliği
yapıldıktan sonra nemlendirici krem sürülmedir (1,7,10,12).



Pudra ve alkollü kremler kullanılmamalıdır. Çünkü pudra deri kıvrımlarında
toplandığında deriye zarar verir ve kurutur; alkollü kremlerde derinin tahrişine
neden olmaktadır (1,7).



Gün boyunca hasta altının bezlenmemesi, aralıklarla hasta bezinin açılarak
genital bölgenin havalanması sağlanmalıdır.



Hasta bezi bandajları deriyi sıkıştıracak şekilde yapıştırılmamalı ve deri tahrişi
yönünden bandaj bölgeleri sık aralıklarla kontrol edilmelidir.



Giysiler kuru ve temiz olmalıdır (6,7,10).



Hastanın giysileri pamuklu kumaştan, kolay değiştirilebilen, kat, ek yeri, düğme,
lastik ve bandaj bulunmamalı, kıyafetler fazla sıkı olmamalıdır (7).
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Yatak çarşafları pamuklu kumaştan; kuru, temiz ve gergin olmalıdır (6,7,9,12).



Hastanın giysi ve çarşafları ıslandıkça (ter, idrar, dışkı, yara drenajı vb.)
değiştirilmelidir (6,7,10,12).



Eğer yara akıntısı varsa pansumanı ıslandıkça değiştirilmelidir (7,8,12).

Pozisyon Verme, Sürtünme ve Yırtılmayı Önleme


Bası ülserleri, genellikle kemik çıkıntıları üzerindeki yumuşak dokularda
olmaktadır (1,9).



Hasta iki saatten fazla aynı pozisyonda yatırılmamalı, yatış pozisyonu 2 saatte bir
değiştirilmelidir (1,7,8,9,10,11).



Her pozisyon değişiminde, bası alanlarını özellikle kemik çıkıntılarının üzerini
örten deri ( ısı, nemlilik, kızarıklık yönünden) kontrol edilmelidir (8,9,10).



Pozisyon değiştirirken ardışık olarak 30° sağ yan, sırt üstü, 30° sol yan, eğer
hasta yüzükoyun yatmayı seviyorsa ve tıbbi durumu uygunsa yüzükoyun
pozisyon verilmelidir. Yalnız yaşlılarda solunum sıkıntısına sebebiyet vereceği
için yüzükoyun pozisyon verilmemelidir (6,9,10).



Hareketsiz hastalarda sırt üstü yatış ve 90° yan yatış pozisyonda kalça kemiği ve
kuyruk sokumunda bası oluşturacağından dolayı hasta bu pozisyonlarda mümkün
olduğunca kısa süreli yatırılmalıdır. Bu nedenle 30° yan yatış pozisyonu tercih
edilmelidir. Bu pozisyonda hastanın sırtı, kalçası yastıkla desteklenmeli, dizlerin
arasına da yastık konulmalıdır (7,9,10).



Hastaların yatak içinde aşağıya doğru kaymasını ve kuyruk sokumunda tahrişi
önlemek için, yatak başının 30° den fazla yükseltilmemesi gerekmektedir. Eğer
yükseltilmesi gerekiyor ise hastanın dizlerinin altına yastık konulmalı, hasta bu
pozisyonda uzun süre tutulmamalıdır (1,5,6,7,8,10)



Oturur pozisyon, aşırı zayıf ve yüksek riskli hastalarda kuyruk kemiğinde tahrişe
neden olduğundan hasta uzun süre oturur pozisyonda tutulmamalıdır (5,7,10).



Hastaya oturur pozisyonu verilirken, bel ve kollar yastıkla desteklenmeli, ayaklar
aşağı doğru sarkıtılmamalı bir tabure üzerine konularak yükseltilmesi
sağlanmalıdır (6,8).



Kemik çıkıntılarının üzerinde basmakla solmayan kızarıklık oluşmuşsa, hasta bu
bölge üzerine, kızarıklık geçene kadar yatırılmamalıdır(6,9).

46



Hasta, felçli bölge üzerine 15-20 dakikadan fazla yatırılmamalıdır (10).



Hasta drenaj sistemleri, tüp, kateterler gibi tıbbi cihazların ve tarak, kelem gibi
cisimlerin üzerine yatırılmamalıdır (3,6).



Yaralanmaya yol açabileceğinden dolayı hastaya bakım veren kişi saat, bilezik,
yüzük takmamalıdır. (10).



Hastaya yatakta pozisyon verirken,

nazik hareketlerle yuvarlatılarak veya

kaldırılarak pozisyon verilmeli, hiçbir zaman çekilerek pozisyon verilmemelidir
(9).


Dizi topuk gibi kemikli bölgelerin birbiri ile direk temasını engellemek için
yastık veya köpük kullanılmalıdır. (1,8,9).



Topukların yatak yüzeyine sürtünmesini ve basıncı engellemek için topuklar
boşlukta kalacak şekilde bacak altına yastık konularak ayaklar yükseltilmelidir
(1,6,10).



Hastanın risk puanı 12 ve altında ise havalı yatak kullanılmalıdır (10).

Tekerlekli Sandalyeye Bağımlı Hastalarda Pozisyon Verme:


Saat başı, 30 saniye sürecek şekilde basınç bölgesi kaldırılmalı ya da hasta
ellerini kullanabiliyorsa, elleri ile destek alarak, sandalye üzerinde kalçalarını bir
yandan diğer yana ağırlık kaydırmalıdır. Ağırlık kaydırılması 30 dakikada bir 15
saniye sürecek şekilde yapılmalıdır (7,9).



Basınç azaltıcı destek yüzeyleri (yumuşak minder, yastık) kullanılmalı, basınç
azaltıcı herhangi bir önlem alınmaması durumunda, hastanın sandalyede oturma
süresi en fazla 1 saat olmalıdır (6,8).



Hasta belli aralıklarla yatağa alarak sırtüstü pozisyon vermelidir. Ayak topukları
yastık ya da yükseltici ile yataktan tamamen kaldırılarak bası azaltılmalıdır (8).

Hareketliliğin Artırılması:


Hasta, yapabiliyorsa hareket etmek için cesaretlendirilmeli, hastanın var olan
hareket ve aktivite durumu geliştirilmelidir (8,10).



Hasta yapabiliyorsa kendisi, yapamıyorsa yardımla oda içerisinde yürütülmelidir.



Basıncın dokudaki etkilerini azaltmak ve aktiviteyi geliştirmek için hastaya
yatakta yapabileceği oranda düzenli hareket yaptırılması sağlanmalıdır (7,8,10).
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Hastanın hareketi sırasında; hareketini sınırlamayan, rahat giysiler ile alçak
topuklu, geniş, yumuşak tabanlı ve altı kaymayan rahat ayakkabılar giymesi
sağlanmalıdır (12).

Masaj Yapma


Masaj sağlıklı dokularda kan dolaşımını uyarır ve hızlandırır. Ancak derin doku
hasarına neden olabileceğinden, kemik çıkıntılarının üzeri ve kızarıklık oluşan
bölgelere masaj yapılmamalıdır (1,6,8,9,12).



Masaj yapılırken sürtünmeyi azaltmak için, vücut losyonları kullanılmalı ve aşırı
ovalanmamalıdır (7,8).

Beslenmenin Sağlanması


Kötü ve yetersiz beslenmede, bası ülseri oluşumu daha hızlı oluşmaktadır (1).



Beslenme, bası yaralarının önlenmesinde ve iyileşmesinde önemli rol oynar (3,8).



Protein, vitamin eksikliği yara iyileşmesini geciktirmektedir (1).



Hasta ile görüşülerek, iştahını azaltan olası nedenler araştırılmalı, sevdiği
yiyecekler hazırlanmalıdır (12).



Hastanın günde iki kez dişleri fırçalanmalı, protez kullanılıyorsa çıkartılıp
temizlenmelidir (7).



Hastanın yemeği temiz ve düzenli bir ortamda, rahat bir pozisyon verilerek
yedirilmelidir. (12).



Yemek yediği ortamda istenmeyen kokuların olmamasına dikkat edilmelidir (12).



Yiyecekler bir defada büyük öğün yerine, 3 ana öğün 3 ara öğün şeklinde sık
aralıklarla azar azar yedirilmelidir (7,12).



Yeterli sıvı alımı (1.5-2 litre) sağlanmalıdır (1,7).



Protein ve karbonhidrattan zengin, yüksek kalorili, vitamin bakımından zengin
besinler yedirilmelidir (7,9,10).



Hasta meyve yiyemiyorsa, komposto veya meyve suyu şeklinde içirilmelidir (3).



Protein içeriği yüksek olan kırmızı et, tavuk, balık, karaciğer, yumurta, süt,
yoğurt, peynir gibi yiyecekler yedirilmelidir (10).
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Ara öğün olarak tatlı sunmak (örneğin sütlaç, muhallebi, pasta, çikolata, tatlı),
şeker hastalığı durumunda da küçük porsiyonlara izin verilerek hastanın mutlu
olması sağlanmalıdır (3).



Hasta hiçbir şekilde beslenemiyorsa, doktorla görüşülmelidir (7).
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