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ÖZET 
Araştırma, ameliyat sonrası dönemde hasta tutum ve davranışlarının Cerrahi 

Alan Enfeksiyonları (CAE) gelişimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla vaka-

kontrol çalışması olarak yapılmıştır. 

Araştırma Mardin Kamu Hastaneler Birliğine bağlı kamu hastanelerine 1 

Ağustos-30 Ekim 2013 tarihleri arasında CAE tanısı konulan 130 hasta ile aynı 

dönemde hastaneye ameliyat sonrası kontrol amacıyla başvuran CAE olmayan 121 

hasta üzerinde yapılmıştır. Verilerin elde edilmesinde; anket formu kullanılmıştır. 

Veriler, araştırmacı tarafından araştırmayı kabul eden hastalar ile yüz yüze görüşme 

yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik dağılımı, aritmetik ortalama,  t-

testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. 

Araştırmada CAE gelişen hastaların % 58.2’sinin, CAE gelişmeyen hastaların 

ise % 39.7’sinin gelirinin giderinden az olduğu saptanmıştır. Araştırmada hastaların 

gelir durumu arttıkça CAE gelişme oranının azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Araştırmada 

CAE gelişen hastaların %45.4’ü, CAE gelişmeyen hastaların % 28.1’i sigara 

kullanmaktadır (p<0.05). Araştırmada ortalama öğün sayısı CAE olan hastalarda 2.70 ± 

0.58, gelişmeyen hastalarda ise 3.05 ± 0.80 olarak bulundu. Araştırmada ayrıca CAE 

gelişen hastaların % 26.9’unun, CAE gelişmeyen hastaların ise %15.7’sinin kronik bir 

hastalığının olduğu saptandı (p < 0.05 ). Aynı zamanda CAE gelişen hastaların % 58.5’i 

hastalığına ya da taburculuğuna ilişkin eğitim almadığını, CAE gelişmeyen hastaların 

ise % 69.4’ünün hastalığına ya da taburculuğuna ilişkin eğitim aldığını belirtmiştir 

(p<0.05).  

Bu sonuçlar doğrultusunda, CAE gelişen hastaların çoğunun eğitim düzeyi ve 

gelir gider durumunun düşük olduğu,el hijyeni ve yara bakımına dikkat etmedikleri, 

postoperatif dönemde dikkat edilmesi gerekenler hakkında yeterli eğitim almadıkları 

saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler; Cerrahi Alan Enfeksiyonu, Hasta Tutum ve Davranışı, Hastaya Ait 

Risk Faktörleri  
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ABSRACT 
The Effect Of Postoperative Patient Behaviors and Attitudes On Surgical 

Site İnfection 

The study was designed as a case-control study in order to determine the effects 

of post-operative patient attitudes and behaviors upon the development of Surgical Site 

Infections. 

The study was conducted with 130 patients who were diagnosed with SSI and 

121 patients who presented to the hospital for post-operative controls between the 1st of 

August 2013 and the 30th of October 2013 at the state hospitals that belonged to Mardin 

State Hospital Association. For the data collection; a questionnaire form was used. The 

data were gathered using a face to face technique made with the patients who accepted 

to participate in the study. For the data analyses; percentages, arithmetic means, t-test 

and chi-square test were used.  

In the study it was found 39.7% of  those who did not develop SSI had an 

income smaller than their expenses. It was explored in the study that likelihood to 

develop SSI reduced as income status increased (p<0.05). In the study it was learnt that 

45.4% of the patients who developed SSI and 28.1% of those who did not develop SSI 

smoked (p<0.05). Mean number of meals were found to be 2.70 ± 0.58 among those 

who developed SSI while it was 3.05 ± 0.80 among those who did not develop SSI. It 

was noted that 26.9% of those who developed SSI and 15.7% of those who did not 

develop SSI had a chronic disease (p < 0.05). Meanwhile; 58.5% of the patients who 

developed SSI told that they did not receive any training about their disease or discharge 

whereas and 69.4% of those who did not develop SSI told that they received training 

about their disease or discharge (p<0.05).  

In light of these results; it was determined that most of the patients who 

developed SSI had low educational status and income level, did not care hand hygiene 

and wound care and did not receive sufficient information about the points about which 

patients should be careful.  

Key words: Surgical Site Infections, Patient Attitude and Behavior, Risk 

Factors for the patient 
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1.GİRİŞ  

1.1. Problemin Tanımı Ve Önemi 

Hastane enfeksiyonları (HE) bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli 

bir sağlık sorunu olma özelliğini sürdürmektedir. Mortalite ve morbiditenin ötesinde 

hastane enfeksiyonları ile ilgili üzerinde en çok durulan nokta yatış süresinin uzaması 

ve bunun tedavi maliyetlerini artırmasıdır. Bu özellikle hastane enfeksiyonlarının 

kontrolünü sağlık politikaları ve sağlık ile ilgili yasalar aracılığı ile düzenlemiş olan 

gelişmiş ülkelerde sürekli olarak güncelliğini koruyan bir konudur (1). Özellikle HE 

arasında önemli bir yeri olan Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE), enfeksiyon kontrol 

önlemlerine rağmen önemli bir mortalite, morbidite ve ekonomik yük nedenidir (2). 

Hastane Enfeksiyonları içerisinde CAE mortaliteyi, morbiditeyi, hastanede 

yatış süresini ve hastane masraflarını arttırması bakımından cerrahinin çok önemli ve 

ciddi bir problemidir (3). Literatürde cerrahi alan enfeksiyonlarının cerrahi hastasının 

hastanede kalış suresini 16 güne kadar (7.4-16) uzatabildiği belirtilmektedir (4,5). 

ABD’de 1992’de yapılan bir çalışmada, hastane ile ilişkili enfeksiyonların yıllık 

sağlık harcamalarına 4.5 milyar dolarlık ek maliyet getirdiği bildirilmiştir. 

Ülkemizde yapılan bir çalışmada ise hastane enfeksiyonu nedeniyle hastaların 

hastanede yaklaşık 20 gün daha fazla kaldığı ve maliyetin hasta başına 1582 $ arttığı 

gösterilmiştir (4,5). 

Cerrahi bir alanda enfeksiyon gelişimini belirleyen faktörler, enfeksiyon 

ajanının sayısı, enfeksiyon yapma kabiliyeti (tipi ve virulansı), konakçı direnci, 

yaraya ait özelliklerin kolaylaştırıcı etkisi ve diğer dış faktörlerdir. Enfeksiyon ajanı 

ile konakçı direnci arasındaki denge, enfeksiyon ajanı lehine bozulduğunda 

enfeksiyon gelişmektedir (3). 

Cerrahi alan enfeksiyonuna neden olan mikroorganizmaların başlıca kaynağı 

cilt, müköz membran ve intestinal sistem endojen florasıdır. Beslenme bozukluğu, 

diyabet, sigara kullanımı, immün cevap yetersizliği, hastanede kalış süresinin 

uzaması, uygun olmayan antimikrobiyal profilaksi, operasyon odasının yetersiz 

ventilasyonu, asepsi ve antisepsi tekniklerine uyulmaması, cerrahi alanda yabancı 

materyal bulunması ve cerrahi teknik gibi pek çok faktör cerrahi alan enfeksiyonu 

gelişiminde rol oynar. Opere edilecek olan her hastanın bu risk faktörleri açısından 
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değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması cerrahi alan enfeksiyonlarının 

insidansını azaltacaktır (3). Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) görülme insidansı tüm 

dünyada % 1-40 arasında değişmektedir (6, 3). Ülkemizde yapılan çalışmalarda 

Cerrahi Alan Enfeksiyonları (CAE) insidansı, % 20-% 39.3 arasında değişmektedir 

(3,7). 

Özellikle cerrahi alan enfeksiyonlarını bilmek ve tedavi etmekten daha da 

önemli olan, cerrahi alan enfeksiyonundan korunmak için gerekli önlemleri bilmek 

ve uygulamaktır (2). CAE’ nı engellemek için risk faktörlerini iyi bilmek 

gerekmektedir. CAE’ da cerrahi süreçle ve ameliyathane ortamıyla ilgili risk 

faktörlerinin olmasının yanında hastaya ait risk faktörleri de büyük önem teşkil 

etmektedir. Bu sebeple araştırmada hasta tutum ve davranışlarının cerrahi alan 

enfeksiyonu gelişmesi üzerine etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. 

1.2. Araştırmanın Amacı 
Araştırma, ameliyat sonrası dönemde hasta tutum ve davranışlarının CAE 

gelişimi üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
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2. GEREÇ-YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Türü 

Araştırma, Vaka-Kontrol türde yapılmıştır. 

2.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikler 

Araştırmanın yapıldığı Mardin Devlet Hastanesi ameliyathane bölümü 5 

salondan oluşmakta, aylık ortalama 600-700 cerrahi operasyon yapılmaktadır. Yıllık 

ortalama CAE sayısı 200-250  arasındadır.   Kızıltepe Devlet Hastanesi ameliyathane 

bölümü 6 salondan oluşmakta, aylık ortalama 800-900 cerrahi operasyon 

yapılmaktadır. Yıllık ortalama CAE sayısı 250-300 arasındadır. Mardin Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ameliyathane bölümü 3 salondan oluşmakta 

ve aylık ortalama 400-500 cerrahi operasyon yapılmaktadır ve yıllık ortalama CAE 

sayısı 120-160 arasındadır. 

2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 Araştırmanın evrenini, Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine 

bağlı Mardin Devlet Hastanesi, Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanelerinde ameliyat olup ameliyat sonrası kontrol 

için  polikliniğe gelen yetişkin hastalar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini 1 

Ağustos- 30 Ekim 2013 tarihleri arasında evrenden rastgele seçilen 251 hasta 

oluşturmuştur. Araştırmada polikliniğe gelip CAE tanısı konan 130 hasta vaka 

grubunu oluştururken, CAE tanısı konmayan 121 hasta kontrol grubunu 

oluşturmuştur. Bireyler, araştırmacının polikliniklerde olduğu günlerde gelen 

hastalardan olasılıksız rastgele örnekleme yöntemi ile vaka ve kontrol grubuna 

seçilmiştir.  

2.4. Verilerin Toplanması 

Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan 32 soruluk bir anket formu 

aracılığıyla 1 Ağustos-30 Ekim 2013 tarihleri arasında toplanmıştır. Veriler 

araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile hastaların poliklinik muayenesi 
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yapıldıktan sonra toplanmıştır. Her bir hasta için verilerin toplanması 10-15 dk 

sürmüştür. 

2.4.1. Veri Toplama Aracı 

Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. 

Literatür bilgisi ile oluşturulan anket formunun ilk 10 sorusu sosyodemografik 

nitelikte olup; geri kalan 22 soru Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında hastaya ait risk 

faktörleri(yaşam koşulları, hijyenik alışkanlıkları, sağlık durumları, antibiyotik 

kullanma durumları ve beslenme alışkanlıkları vb.) incelenerek hazırlanmıştır 

(3,8,9,10,11,12,13,14,15,24). 

Çalışmaya başlamadan önce, formun hastalar tarafından anlaşılırlılığını 

değerlendirmek için 10 hasta üzerinde ön uygulama yapılmıştır. Form üzerinde 

herhangibir düzeltme yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı için ön uygulamada elde 

edilen veriler araştırmaya dahil edilmiştir. 

 2.5. Araştırmanın Değişkenleri 

Çalışmada tanımlanan bağımsız değişkenler; hasta tutum ve davranışları, 

hastaların hijyenik alışkanlıkları, hastaların sosyodemografik özellikleri; bağımlı 

değişkenler ise Cerrahi Alan Enfeksiyonudur. 

2.6. Verilerin Değerlendirilmesi 

Elde edilen veriler, araştırmacı tarafından kodlandıktan sonra, bilgisayarda 

SPSS for Windows 16.0 (Statistical Package for Social Science for Windows) paket 

programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde Ki-kare, t testi, 

yüzdelik dağılım ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. 

2.7. Araştırmanın Sınırlılığı 
Olasılıksız örnekleme yönteminin kullanılmış olması bu araştırmanın 

sınırlılığıdır. 



5 

  

2.8. Araştırmanın Etik Yönleri 

Verilerin toplanmasından önce, araştırmanın yapılacağı kurumlardan resmi 

izin alınmıştır. Araştırmanın yapılacağı kliniklerde görev yapan tüm çalışanlara 

araştırmanın amacı ve uygulanmasına ilişkin bilgi verilmiştir. 

Araştırmaya katılacak bireylere; hasta bilgilendirme formu  ile araştırmanın 

amacı anlatılmış, hastaların çalışmaya katılıp katılmama konusunda özgür oldukları 

açıklanmıştır. Hastalardan onay imzası alındıktan sonra veriler toplanmıştır.  
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3. BULGULAR 

Ameliyat sonrası dönemde hasta tutum ve davranışlarının Cerrahi Alan 

Enfeksiyonu (CAE) gelişimi üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla planlanan 

çalışmada elde edilen sonuçlar ve istatistiksel analizler tablolar halinde sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Vaka-Kontrol Gruplarındaki Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerine 
Göre  Dağılımı ( S:251) 
 

*p < 0.001 
 

 Vaka grubu 
(S=130) 

Kontrol grubu  
(S=121) 

Test ve p 
değeri 

Yaş grubu S % S %  
16-30 47 36.2 58 47.9 X2= 3.574 

p= 0.167 31-45 54 41.5 41 33.9 
46 ve üzeri 29 22.3 22 18.2 
Yaş Ortalaması  
   (X±SS, yıl) 

 
37.20 ± 13.33 

 
34.50 ± 13.02 

t=1.618 
p= 0.107 

Cinsiyet 
Kadın 82 63.1 67 55.4 X2= 1.542 

p= 0.214 Erkek 48 36.9 54 44.6 

Medeni durum 
Evli 100 76.9 94 77.7 X2= 0.021 

p= 0.885 Bekar 30 23.1 27 22.3 

Eğitim Durumu 
Okuryazar 
değil/Okuryazar 

 
31 

 
23.9 

 
35 

 
28.9 

     
X2= 7.924 

p= 0.094 İlköğretim mezunu 46 35.4 27 22.3 
Ortaöğretim mezunu 32 24.6 27 22.3 

Yükseköğretim mezunu 21 16.1 32 26.5 

Gelir Durumu 
Gelir giderden az 98 75.4 48 39.7 X2= 33.783 

*p= 0.000 Gelir gidere denk 25 19.2 63 52.0 
Gelir giderden fazla 7 5.4 10 8.3 
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Tablo 1’ de vaka ve kontrol gruplarındaki hastaların sosyo-demografik 

özelliklerine göre  dağılımı gösterilmiştir. Araştırmada hastaların yaş ortalaması 

CAE gelişen grupta 37.20 ± 13.33, gelişmeyen grupta ise 34.50 ± 13.02 olarak 

bulundu (p>0.05). Araştırmada CAE gelişen hastaların %76.9’ u evli iken CAE 

gelişmeyen hastaların ise % 77.7’ si evliydi. CAE gelişen grubun % 41.5’ inin 31-45 

yaş arasında olduğu ve % 63.0’ ünün kadın hasta olduğu tespit edilmiştir. CAE 

gelişmeyen grupta ise hastaların çoğunluğunun (% 47.9) 16-30 yaş aralığında ve % 

55.4’ ünün kadın hasta olduğu saptandı. CAE olan grubun % 35.4’ ü ilkokul mezunu 

iken CAE olmayan grubun ise % 26.5’ inin yüksek öğretim mezunu olduğu bulundu. 

CAE olan hastaların %75.4’ünün gelirinin giderinden az olduğu, CAE olmayan 

hastaların %52.0’sinin gelirinin giderine denk olduğu, gruplar arasındaki farkın 

istatistiksel olarak önemli olduğu bulundu. Yapılan araştırmada iki grup arasındaki 

istatistiksel farklılığın geliri giderden az ve geliri giderine denk olan gruplar arasında 

olduğu belirlendi (p<0.05). Gelir durumu dışında vaka ve kontrol grubunun benzer 

olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 2. Vaka-Kontrol Guruplarındaki Hastaların Yaşam Koşullarına Göre Dağılımı 
(S:251) 
 

 

 Vaka grubu 
 (S=130) 

Kontrol grubu  
(S=121) 

Test ve p  
Değeri 

Evdeki oda sayısı S % S %  

≤ 2 20 15.4 23 19.0 X2= 2.064 
p= 0.356 3 73 56.2 57 47.1 

≥ 4  37 28.5 41 33.9 
Tuvalet ve banyonun ev içinde olma durumu 

Evin içinde olan 96 73.8 92 76.0 X2= 0.159 
p= 0.690 Evin içinde olmayan 34 26.2 29 24.0 

Evde ayakta duş imkanı olma durumu 

Olan 92 70.8 91 75.2 X2=0.625 
p= 0.429 Olmayan 38 29.2 30 24.8 
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Araştırmada vaka ve kontrol guruplarındaki yaşam koşullarına göre dağılımı 

tablo 2’de verilmiştir. CAE gelişen grubun %56.2’sinin, CAE gelişmeyen grubun ise 

%47.0’ sinin sahip olduğu oda sayısının 3 olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada 

CAE gelişen hastaların % 73.8’inin, CAE gelişmeyen hastaların ise %76.0’sının 

tuvalet ve banyosunun ev içinde olduğu tespit edildi (p>0.05). Araştırmada CAE 

gelişen hastalaların % 70.8’inin, gelişmeyen hastaların ise % 75.2’sinin ayakta duş 

alma imkanının olduğu belirlendi. Hastaların yaşam koşulları ile CAE gelişimi 

arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmamıştır (p > 0.05). 

 

Tablo 3. Vaka-Kontrol Gruplarındaki Hastaların Banyo Yapma Sıklığına Göre 
Dağılımı (S:251) 
 

*p < 0.001 
 

Tablo 3’te vaka-kontrol gruplarındaki hastaların banyo yapma sıklığına göre 

dağılımı gösterilmektedir. Araştırmada banyo yapma sıklığı CAE olan grupta 3.37 ± 

1.91, CAE olmayan grupta ise 3.33 ± 2.11 gün olarak saptandı (p>0.05). Ayrıca CAE 

gelişen grupta ilk banyo zamanı ortalama  38.86 ± 44.85, gelişmeyen grupta ise  

19.13 ± 31.61 gün olduğu belirlendi ve aradaki farkın istatistiksel olarak önemli 

olduğu saptandı (p<0.05). 

 

 
  

 Vaka grubu 
(S=130) 

Kontrol grubu  
(S=121) 

Test ve p 
değeri 

Ortalama banyo yapma 
sıklığı(X±SS,gün) 3.37 ± 1.91 3.33 ± 2.11 

t= 0.150 
p= 0.881 

Ameliyat sonrası ilk 
banyo zamanı  
(X±SS, gün) 

 
     38.86 ± 

44.85 
 

  
     19.13 ± 31.61 

 t= 4.050 
*p= 0.000 
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Tablo 4. Vaka-Kontrol Gruplarındaki Hastaların Evde Yaşayan Kişi Sayısına Göre 
Dağılımı (S:251) 
 

 

 Tablo 4’ te vaka kontrol gruplarındaki hastaların evde yaşayan kişi sayısına 

göre dağılımı gösterilmiştir. Araştırmaya katılan hastalardan CAE gelişen grubun 

evde yaşayan ortalama kişi sayısı 6.25 ± 2.88 iken, CAE gelişmeyen grupta ise 5.59 

± 2.81 olduğu ve istatistiksel olarak farklılığın önemli olmadığı saptanmıştır ( p> 

0.05). 

 

Tablo 5. Vaka-Kontrol Gruplarındaki Hastaların Sigara Kullanma Durumuna Göre 
Dağılımı (S:251) 
 

*n=93 (sigara içenler üzerinden hesaplanmıştır)  
 

 Tablo 5’ te vaka kontrol gruplarındaki hastaların sigara kullanma durumlarına 

göre dağılımı gösterilmektedir. Araştırmada CAE gelişen grupta hastaların %45.4’ü, 

gelişmeyen grupta ise hastaların % 28.1’i sigara kullanmaktadır. Günlük ortalama 

içilen sigara sayısı CAE gelişen hastalarda 17.28 ± 8.86 iken CAE gelişmeyen 

 Vaka grubu 

(S=130) 

Kontrol grubu 

(S=121) 

Test ve p 

değeri 

Evde yaşayan 

ortalama kişi sayısı 

(X±SS) 

 

6.25 ± 2.88 

 

5.59 ± 2.81 

t= 1.830 

p= 0.068 

 Vaka grubu 
(S=130) 

Kontrol grubu 
(S=121) 

Test ve p 
değeri 

Sigara kullanma 
durumu 
Kullanan 

    
    S               % 

 
    S               % 

 

59 45.4 34 28.1 X2= 8.028 
p= 0.005 Kullanmayan 71 54.6 87 71.9 

*Ortalama içilen 
sigara sayısı  
(X±SS, gün) 

17.28 ± 8.86 16.41 ± 10.55 t= 0.428 
p= 0.670 
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hastalarda bu oran 16.41 ± 10.55’ tir. İstatistiksel olarak sigara kullanma durumu ile 

CAE gelişmesi arasında farklılığın önemli olduğu saptandı (p<0.05). CAE gelişen 

hasta grubunun daha fazla sigara kullandığı bulundu.  

 

Tablo 6. Vaka-Kontrol Gruplarındaki Hastaların Beden Kitle İndekslerine Göre 
Dağılımı (S:251) 
 

 
Tablo 6’ da vaka- kontrol gruplarındaki hastaların beden kitle indekslerine 

göre dağılımı verilmiştir. Araştırmada CAE gelişen grubun çoğunluğunun fazla 

kilolu ( % 35.4), CAE gelişmeyen grupta da çoğunluğun (% 38.8) fazla kilolu 

aralıkta olduğu saptanmış ve istatistiksel farklılığın önemli olmadığı bulunmuştur 

(p>0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Vaka grubu 
(S=130) 

Kontrol grubu 
(S=121) 

Test ve p 
değeri 

Beden Kitle İndeksi S % S %  
Zayıf  4 3.1 5 4.1  

X2= 5.445 
p= 0.142 

Normal  39 30.0 46 38.0 
Fazla kilolu 46 35.4 47 38.8 
Obez  41 31.5 23 19.0 
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Tablo 7. Vaka-Kontrol Gruplarındaki Hastaların Beslenme Alışkanlıklarına Göre 
Dağılımı (S:251) 
 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir/Değerlendirme yüzdeler üzerinden yapılmıştır. 

**p < 0.01 

 

Tablo 7’ de vaka kontrol gruplarındaki hastaların beslenme alışkanlıklarına 

göre dağılımı gösterilmiştir. Ortalama öğün sayısı CAE gelişen grupta 2.70 ± 0.58, 

gelişmeyen grupta ise 3.05 ± 0.80 olarak bulundu. CAE gelişen hastaların % 82.3’ü 

ile CAE gelişmeyen hastaların %71.1’inin protein ağırlıklı beslendiği saptandı. 

Ortalama öğün sayısı ile CAE arasında istatistiksel olarak farklılık önemli bulundu 

(p< 0.05 ). 

 

 

 
 

  

 Vaka grubu 

(S=130) 

Kontrol grubu 

(S=121) 

Test ve p 

değeri 

Ortalama öğün sayısı  

(X±SS, gün) 

2.70 ± 0.58 3.05 ± 0.80 t= -3.936 

**p= 0.000 

*Beslenme şekli                      S             %              S              % 

Sebze/meyve ağırlıklı 

beslenen 

37 28.5 50 41.3  

Protein ağırlıklı 

beslenen 

107      82.3 86 71.1 

Karbonhidrat ağırlıklı 

beslenen 

106 81.5 81 66.9 

Her gün meyve tüketen 33 25.4 55 45.5 
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Tablo 8. Vaka-Kontrol Gurubundaki Hastaların Tıbbi Öykülerine Göre Dağılımı 
(S:251) 
 

 

 Tablo 8’ de vaka ve kontrol gurubundaki hastaların tıbbi öykülerine göre 

dağılımı gösterilmektedir. Araştırmada CAE gelişen grubun % 26.9’unun, CAE 

gelişmeyen grubun ise %15.7’sinin kronik bir hastalığının olduğu; CAE gelişen 

hastaların % 21.5’i, CAE gelişmeyen hastaların % 13.2’sinin ilaç kullandığı saptandı. 

istatistiksel olarak farklılığın kronik bir hastalık varlığı ile CAE gelişimi arasında 

önemli olduğu saptandı ( p< 0.05 ). 

Tablo 9. Vaka-Kontrol Grubundaki Hastaların Ameliyat Sonrası Antibiyotik 
Kullanma Durumlarına Göre Dağılımı (S:251) 
 

 Vaka grubu 

(S=130) 

Kontrol grubu 

(S=121) 

Test ve p 

değeri 

Kronik hastalık 

varlığı 

S % S %  

Var 35 26.9 19 15.7 X2= 4.673 

p= 0.031 Yok 95 73.1 102 84.3 

Sürekli ilaç kullanımı 

Evet 28 21.5 16 13.2 X2= 2.997 

p= 0.083 Hayır 102 78.5 105 86.8 

 Vaka grubu 

(S=130) 

Kontrol grubu 

(S=121) 

Test ve p 

değeri 

Ameliyat sonrası 

antibiyotik kullanma 

durumu 

S % S %   

Kullanan 117 90.0 91 75.2 X2= 9.661 

p= 0.002 Kullanmayan 13 10.0 30 24.8 
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 Tablo 9’ da vaka kontrol grubundaki hastaların ameliyat sonrası antibiyotik 

kullanma durumlarına göre dağılımı gösterilmektedir. Araştırmada CAE gelişen 

grubun % 90’ı, gelişmeyen hastaların ise % 75.2’ sinin ameliyat sonrası antibiyotik 

kullandığı ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu bulunmuştur (p< 

0.05). 

 

Tablo 10. Vaka-Kontrol Grubundaki Hastaların Ameliyat Sonrası Antibiyotik 
Kullanma Düzenine Göre Dağılımı (S:251)  
 

 
 

Tablo 10’ da vaka ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat sonrası 

antibiyotik kullanma düzenine göre dağılımı gösterilmektedir. Araştırmaya katılan 

hastalardan CAE gelişen grubun %74.4’ ü, CAE gelişmeyen grubun da % 80.2’ si 

verilen antibiyotiği düzenli kullanmıştır. Aradaki fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmamıştır (p> 0.05). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Antibiyotik kullanma 

düzeni 

Vaka grubu 

(S=130) 

Kontrol grubu 

(S=121) 

Test ve p 

değeri 

 S % S %  

Düzenli kullanan 87 74.4 73 80.2 X2= 0.990 

p= 0.320 Düzenli / hiç kullanmayan 30 25.6 18 19.8 
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Tablo 11. Vaka-Kontrol Grubundaki Hastaların Ameliyat Türleri Ve Hastanede Kalış 
Sürelerine Göre Dağılımı (S:251)  
 

 

 Tablo 11’ de vaka ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat türleri ve 

hastanede kalış sürelerine göre dağılımı gösterilmektedir. Araştırmada CAE gelişen 

grubun % 47.7’sinin, gelişmeyen grubun ise % 43.8’inin en fazla Doğum/Kadın 

Hastalıkları Cerrahisi ameliyatı olduğu saptanmıştır. Hastanede ortalama yatış 

süresinin CAE gelişen grupta 4.06 ± 4.12 iken, gelişmeyen grupta ise 4.67 ± 4.78 

olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ameliyat türü ve hastanede yatış süresi ile CAE 

gelişme durumu arasında istatistiksel farklılık önemli bulunmamıştır (p>0.05). 

 

 

 

 

 
 

 Vaka grubu 

(S=130) 

Kontrol grubu 

(S=121) 

Test ve p 

değeri 

Ameliyat türü S % S %  

Genel cerrahi  47 36.2 49 40.5  

 

X2= 3.322 

p= 0.651 

Doğum/kadın hastalıkları 

cerrahisi 

62 47.7 53 43.8 

Ortopedik cerrahi 13 10.0 9 7.4 

Kalp cerrahisi 3 2.3 5 4.1 

Kulak burun boğaz cerrahisi 2 1.5 4 3.3 

Beyin cerrahisi 3 2.3 1 0.8 

Hastanede yatış süresi  

(X±SS, gün) 
4.06 ± 4.12 4.67 ± 4.78 t= -1.082 

p= 0.281 
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Tablo 12. Vaka-Kontrol Grubundaki Hastaların Ameliyat Sonrası Pansuman 
Yaptırma Durumlarına Göre Dağılımı (S:251)  
 

*Sadece pansuman yaptıranlar cevaplamıştır. 

 

 Tablo 12’ de vaka ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat sonrası 

pansuman yaptırma durumlarına göre dağılımı verilmiştir. Ameliyat sonrası CAE 

gelişen grubun  % 86.9’u, CAE gelişmeyen grubun ise  % 81.1’ i pansuman 

yaptırdığını belirtmiştir. Araştırmada CAE gelişen hastaların % 82.3’ ü, gelişmeyen 

hastaların ise % 81.8’ i pansumanını sağlık kuruluşunda yaptırmıştır. Araştırmada 

pansuman yaptırma ve pansumanın yapıldığı yer ile CAE gelişimi arasında 

istatistiksel olarak farklılık önemli bulunmamıştır (p>0.05). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ameliyat sonrası 

pansuman yaptırma 

durumu 

Vaka grubu 

(S=130) 

Kontrol grubu 

(S=121) 

 

      S               % 

Test ve p 

değeri 

  S               % 

Yaptıran 113 86.9 99 81.8 X2= 1.244 

p= 0.265 Yaptırmayan 17 13.1 22 18.2 

Pansumanın yapıldığı yer (s:113) 

Sağlık kuruluşunda 93 82.3 81 81.8 X2= 0.008 

p= 0.927 Evde 20 17.7 18 18.2 
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Tablo 13. Vaka-Kontrol Grubundaki Hastaların Ameliyat Sonrası İyileşme Sürecini 
Hızlandırmak İçin Yaptıkları Uygulamalara Göre Dağılımı (S:251) 
 

*p < 0.001 

  

Tablo 13’ te vaka ve kontrol grubundaki hastaların ameliyat sonrası iyileşme 

sürecini hızlandırmak için yaptıkları uygulamalara göre dağılımı verilmiştir. 

Araştırmada CAE gelişen hastalarda hijyene dikkat etme oranı % 46.2 iken, CAE 

gelişmeyen hastalarda % 61.2 saptanmıştır. Aradaki fark istatistiksel olarak önemli 

bulunmuştur (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İyileşmeyi 

hızlandırmak için 

yapılan uygulamalar 

Vaka grubu 

(S=130) 

Kontrol grubu 

(S=121) 

Test ve p 

değeri 

 S              %  S               %  

 

Hijyene dikkat eden 60 46.2 74 61.2  

X2= 40.877 

*p= 0.000 

Egzersiz yapan 11 8.5 27 22.3 

Beslenmesine dikkat 

eden 

2 1.5 8 6.6 

Herhangi bir şey 

yapmayan 

57 43.8 12 9.9 
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Tablo 14. Vaka-Kontrol Grubundaki Hastaların Sağlık Çalışanından Eğitim Alma 
Durumuna Göre Dağılımı (S:251) 
 

*p < 0.001 

  

 

 

Eğitim alma durumu 

Vaka grubu 

(s=130) 

Kontrol grubu 

 (s=121) 

Test ve p 

değeri 

S % s % 

Alan 54 41.5 84 69.4 X2= 19.685 

*p= 0.000 Almayan 76 58.5 37 30.6 

Banyo yapma hakkında eğitim alma durumu 

Alan 26 20.0 65 53.7 X2= 30.831 

*p= 0.000 Almayan 104 80.0 56 46.3 

Pansuman hakkında eğitim alma durumu 

Alan 25 19.2 65 53.7 X2= 32.410 

*p= 0.000 Almayan 105 80.8 56 46.3 

Antibiyotik kullanımı hakkında eğitim alma durumu 

Alan 42 32.3 65 53.7 X2= 11.747 

  p= 0.001 Almayan 88 67.7 56 46.3 

El hijyeni hakkında eğitim alma durumu 

Alan 10 7.7 44 36.4 X2= 30.510 

*p= 0.000 Almayan 120 92.3 77 63.6 

Beslenme hakkında eğitim alma durumu 

Alan 22 16.9 59 48.8 X2= 29.063 

*p= 0.000 Almayan 108 83.1 62 51.2 

Ameliyat sonrası tehlike belirtileri hakkında eğitim alma durumu 

Alan 30 23.1 62 51.2 X2= 21.408 

*p= 0.000 Almayan 100 76.9 59 48.8 
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Tablo 14’ te vaka ve kontrol grubundaki hastaların sağlık çalışanından eğitim 

alma durumuna göre dağılımı verilmiştir. Araştırmada CAE gelişen grubun % 58.5’i 

eğitim almadığını, CAE gelişmeyen grubun % 69.4’ü eğitim aldığını belirtmiştir. 

CAE gelişen hastaların % 80’i banyo yapma hakkında, % 80.8’i pansuman hakkında, 

% 67.7’si antibiyotik kullanımı hakkında, % 92.3’ü el hijyeni hakkında, % 83.1’i 

beslenme hakkında, % 76.9’u ameliyat sonrası tehlike belirtileri hakkında eğitim 

almadığını belirtmiştir. CAE gelişmeyen hastalarda ise % 53.7’si banyo yapma 

hakkında, % 53.7’si antibiyotik kullanımı hakkında, % 53.7’si pansuman hakkında, 

% 51.2’si ameliyat sonrası tehlike belirtileri konusunda eğitim aldığını; yine aynı 

hastaların % 63.6’sı el hijyeni hakkında, % 51.2’si beslenme hakkında eğitim 

almadığını belirtmiştir. Eğitim alma durumu ve eğitim alınan konular ile CAE 

gelişimi arasındaki istatistiksel olarak farkın önemli olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Araştırmada eğitim alan hastalarda CAE gelişme oranının daha az olduğu 

görülmektedir. 
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4. TARTIŞMA 

 Araştırmanın bu bölümünde Mardin Kamu Hastaneleri Birliği Genel 

Sekreterliğine bağlı Mardin Devlet Hastanesi, Mardin Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesinde ameliyat sonrası CAE gelişen 

hastalar ile enfeksiyon gelişmeyen hastaların tutum ve davranışlarının enfeksiyon 

gelişimi üzerine etkilerine yönelik bulgular literatür çerçevesinde tartışılmıştır. 

Yaş CAE üzerine etki eden önemli faktörlerden biridir. Yaşın ilerlemesi doğal 

savunma mekanizmalarını zayıflatır. Bir yaşın altında ve 50 yaşın üstünde yapılan 

cerrahi girişimlerde CAE riskinin 1-50 yaş grubuna göre 4 kat daha fazla olduğu 

bildirilmiştir (27). Araştırmamızda yaşın CAE gelişimi üzerine etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. Literatürde CAE ile yaş arasında ilişki bulan (27,19) çalışmaların 

yanısıra ilişki bulmayan çalışmalara da rastlanmıştır (28). Araştırmamızda yaşın 

CAE üzerine etkisinin olmamasının yaş ortalamasının birbirine yakın olmasından 

kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. 

Çalışmamızda cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumunun CAE gelişimi 

üzerine etkisinin olmadığı saptanmıştır (p>0.05). Literatürde cinsiyetin CAE 

komplikasyonu üzerine etkisini inceleyen çalışmalar farklılık göstermektedir. Bingöl 

ve ark. (2003)’ nın yaptığı çalışmada kadın cinsiyetinin CAE gelişimi için risk 

faktörü olduğu saptanırken; Ekim ve ark. (2005)’ nın yaptığı çalışmada ise erkek 

cinsiyeti risk faktörü olarak saptanmıştır (22,33).  

 Araştırmamızda CAE gelişen grubun gelir durumunun CAE gelişmeyen 

gruba göre daha düşük olduğu bulunmuştur. Bulgular incelendiğinde gelir düzeyi 

düştükçe enfeksiyon gelişme riskinin arttığı saptanmıştır (p<0.05). Hastanın gelir 

durumunun artması yaşam koşullarının iyileşmesine, sağlık düzeyinin yükselmesine 

ve farkındalığının artmasına neden olan önemli bir faktördür. Araştırmamızda gelir 

durumu azaldıkça CAE gelişme riskinin artmasının bundan kaynaklanmış olabileceği 

kanısındayız. 

 Araştırmamızda hastaların yaşam koşulları ile CAE arasındaki ilişkide evdeki 

oda sayısının, tuvalet ve banyonun ev içinde ya da dışında olmasının ve ayakta duş 

alma imkanlarının CAE gelişimi üzerine etkisinin olmadığı saptanmıştır. Yaşam 

koşulları kişinin gelir düzeyi ile ilişkili bir faktör olup araştırmamızda gelir durumu  
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CAE ile ilişkili bir risk faktörü olarak saptanırken yaşam koşulları risk faktörü olarak 

saptanmamıştır. Bu konuda daha detaylı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

 Araştırmada banyo yapma sıklığı ile CAE arasında ilişki saptanmaz iken 

ameliyat sonrası geç banyo yapan kişilerde CAE’ nun daha fazla  geliştiği 

saptanmıştır (p<0.05). Ameliyat sonrası geç banyo yapma, patojen 

mikroorganizmaların yara yerinde daha fazla üremesine ve bu nedenle de CAE 

gelişme riskinin daha fazla artmasına neden olduğu düşünülmektedir. 

 Uzunköy (2005)’ ün yaptığı çalışmada sigara kullanımı CAE için önemli bir 

risk faktörü olarak saptanmıştır. Nikotin kullanımı primer yara iyileşmesini geciktirir  

ve CAE insidansını arttırabilir. Elektif operasyonlardan en az 30 gün önce sigaranın 

bırakılması tavsiye edilmektedir (3). Literatürde sigaranın CAE için önemli bir risk 

faktörü olduğunu göteren bir çok çalışma bulunmaktadır (3, 16, 22). Araştırmamız da 

literatürü destekler nitelikte olup sigara, CAE için önemli bir risk faktörü olarak 

saptanmıştır. 

Ural ve ark. (2008) ideal kilonun %20’sinden fazlasının CAE riskini arttırtığı, 

cilt altı yağ dokusunun kalınlığı ile enfeksiyon gelişimi arasında direkt bir ilişki 

bulunduğunu belirtmiştir (19). Ekim ve ark. (2005) da fazla kilonun, profilaktik 

antibiyotik  dozunun yetersiz gelmesine, uygun cilt temizliğinin zorluğuna, yağ 

dokusunun enfeksiyon için uygun bir ortam oluşturmasına ve vasküler greftleri 

çıkarmaktaki zorluklardan bahsetmişlerdir (22). Araştırmamızda da BKİ arttıkça 

CAE gelişiminin arttığı saptanmış olup ancak farklılık istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). Araştırmada hastaların ortalama öğün sayısı arttıkça CAE 

gelişme riskinin azaldığı saptanmıştır. Öğün sayısındaki artış gelir durumuyla ilişkili 

olan önemli bir faktördür. Araştırmamızda bu iki bulgunun birbiriyle ilişkisi olan ve 

CAE etkileyen önemli bir risk faktörü olduğu saptanmıştır. 

Şiddetli protein kalori malnütrisyonu, yara iyileşmesini bozarak CAE 

insidansını ve mortaliteyi arttırır. Serum albümin düzeyindeki düşüklüğün de 

enfeksiyon gelişiminde risk faktörü olduğu bildirilmiştir (3). Bunun yanında Başkan 

(2005)’ in çalışmasına göre ameliyat öncesi dönemde malnutrisyonun cerrahi alan 

infeksiyonu riskini arttırabileceği bildirilmekte birlikte henüz kanıta dayalı yeterli 

çalışmalar bulunmamıştır (19). Elde edilen veriler sonucunda beslenme alışkanlığının 

hastalar üzerindeki etkisi önemli bulunmuş ve bu önemin ortalama öğün sayısına 
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bağlı olduğu saptanmıştır. Hastaların çoğunluğunun protein ağırlıklı beslendiği 

belirlenmiştir. 

Araştırmada CAE gelişen grupta kronik bir hastalığın CAE gelişmeyen gruba 

göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Sürekli ilaç kullanımının ise her iki grupta da 

CAE gelişimini etkilemediği saptanmıştır. Başkan (2005)’ nın çalışmasında kronik 

hastalıklar, hipoalbuminemi, malnütrisyon, hipotermi ve hipergliseminin enfeksiyona 

eğilimi arttıran risk faktörü olduğu düşünülmektedir. Kortikosteroidler gibi ilaçlar 

konak savunmasını olumsuz etkileyerek CAE oranlarını artırabilirler. Bunun yanında 

literatürde diyabetik hastalarda enfeksiyon riskinin diğerlerine nazaran üç kat daha 

fazla olduğu ve hipergliseminin granulosit fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilediği 

belirtilmektedir. İnsuline bağlı diyabetik hastalarda enfeksiyon riski oral 

antidiyabetik kullananlara göre daha fazladır. Ameliyat sonu donemde yakın bir 

izlem ve müdahale ile normal düzeyde tutulmasının CAE’ nu azaltmada etkin olduğu 

kanıtlanmıştır (3, 14). Bulgumuz literatürü destekler niteliktedir. 

Araştırmada her iki grubun  çogunluğunun antibiyotik kullandığı tespit 

edilmiş ve farklılık istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Orucu ve ark. 

(2008)’ nın çalışmasında uygun proflaktik antibiyotik kullanımının etkin bir korunma 

programının önemli öğelerinden olduğu belirtilmiştir. Proflaksi temiz kontamine, 

kontamine ve kirli yaraların varlığında ve protez operasyonlarında uygulanmaktadır. 

Seçilecek antibiyotik, kontamine etmesi beklenen mikroorganizmaların duyarlılık 

paternine göre seçilmeli ve kontaminasyon anında yarada yeterli yüksek 

konsantrasyona ulaşacak şekilde operasyondan önce uygun zamanda verilmesi 

gerektiği ve operasyonların çoğunda tek doz proflaktik antibiyotik uygulamasının 

yeterli olduğu belirtilmektedir (17). Çalışmamızda hastaların antibiyotik kullanımı 

sorgulandığında her iki grupta da çoğunluğun cerrahi operasyon sonrası antibiyotik 

kullanmaya devam ettikleri saptanmıştır. Literatürde proflaktik antibiyotik 

kullanımının gerekliliği yanında antibiyotik kullanım süresinin uzaması ve geniş 

spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanılması dirençli mikroorganizmalarla 

kolonizasyon olasılığını arttırdığını savunan görüşler de vardır (13, 21, 23). 

Profilaktik antibiyotik kullanımı rutin bir uygulama olmayıp cerrahi girişimin riskine 

göre verilen bir tedavi protokolüdür. Çalışmamızda literatürle uyumlu olmayan bir 

sonuç elde edilmiş olup antibiyotik kullanan hastalarda CAE daha fazla geliştiği 
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saptanmıştır. Bu durumun yapılan girişim sonrası CAE riskinin yüksek olduğu ve 

verilen antibiyotiğin bu riski ortadan kaldırmak için yeterli olmamasından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ameliyat türlerinin yara sınıfına göre CAE gelişiminde risk faktörü olduğu 

literatür çalışmalarında belirtilmiştir (3, 14, 19). Cerrahi yaralar kontaminasyon 

derecesine göre, temiz, temiz-kontamine, kontamine ve kirli yara olmak üzere dört 

gruba ayrılmıştır. Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyansı (NNIS-National 

Nosocomial Infection Surveillance) 1991-2002 verilerine ve diğer literatür bilgilerine 

göre enfeksiyon oranları, temiz cerrahi yaralarda %1-3, temiz kontamine yaralarda 

%3-10, kontamine yaralarda %5-15 ve kirli ve infekte yaralarda ise %7 ve üzeri 

olarak bildirilmiştir. Kirli yaralarda enfeksiyon oranı %40’lara kadar çıkmaktadır (3, 

14, 19). Araştırmamızda ameliyat türlerinin CAE gelişimi üzerine etkisinin olmadığı 

saptanmıştır. Nedeninin yapılan cerrahi girişim türlerinin çoğunluğunun temiz yara 

sınıfına dahil Kadın/Doğum Cerrahisi ameliyatları olmasından kaynaklanmış 

olabileceği düşünülmektedir. 

Erdil (2001)’ in  CAE ile ilgili çalışmasında, yara onarım sürecini 

bozduğundan, enfeksiyon gelişmesini önlemek için pansumanların ve drenlerin 

bakımına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulanmıştır (26). Cerrahi alan 

enfeksiyonlarının sıklığı değişik tip kapama tekniklerine bağlı olarak değişkenlik 

gösterebilmektedir. Uygun malzeme ile ve aseptik koşullarda yapılmayan 

pansumanlar enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Pansuman öncesi ve sonrası bu işlemi 

yapan kişinin ellerinin mekanik temizliği de çok önemlidir (19). Araştırmaya alınan 

hastaların çoğunluğu pansumanlarını bir sağlık kuruluşunda yaptırmışlardır ve CAE 

gelişimi üzerine pansuman yaptırma durumu ve pansumanın yapıldığı yerin etkisinin 

olmadığı saptanmıştır. Literatürle olan farklılığın pansumanların daha çok sağlık 

kuruluşunda yaptırılmış olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Ay (2007), çalışmasında ameliyat sonrası verilen bakımın amacı, bu dönemde 

gelişebilecek komplikasyonları önlemek ya da en aza indirmek için komplikasyonları 

erken farkederek tedaviye katkı sağladığını belirtmektedir (25). Günümüzde 

hastaların büyük çoğunluğu birkaç gün içinde taburcu edilmekte, eve çıktıktan sonra 

gelişen CAE’nun takibi zorlaşmaktadır. Bu yüzden hasta ve hasta yakınlarının bu 

konuda bilgilendirilmesi, operasyonlardan sonra en az bir ay, protez ve implantlardan 
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sonra bir yıl boyunca hastanın enfeksiyon yönünden poliklinik takibi çok önemlidir 

(16). Güler ve Taşkın (2001), yara yeri enfeksiyonuna neden olan risk faktörlerinin 

bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması, özellikle hastaya ait risk faktörleri 

açısından eğitim verilmesi bu enfeksiyonların insidansında azalmaya neden 

olabileceğini belirtmişlerdir (29). Benzer şekilde literatürde CAE ile ameliyat sonrası 

döneme ait eğitim alınması arasında ilişkinin olduğu ve alınan eğitimin CAE gelişme 

riskini azalttığı belirtilmektedir (30, 32). Araştırmamızda hastaların sağlık 

personelinden eğitim alma durumu ve eğitim alınan konuların tamamında eğitim alan 

grupta CAE gelişiminin daha az olduğu saptanmıştır. Bulgumuz literatürü destekler 

niteliktedir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Sonuçlar 
Mardin Devlet Hastanesi, Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesine başvuran CAE gelişen 130 vaka grubu ve 

CAE gelişmeyen 121 kontrol grubu üzerinde yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar 

elde edilmiştir. 

 

 CAE Gelişimini Etkileyen Sonuçlar; 

 Araştırmada hastaların gelir düzeyi yükseldikçe CAE gelişme oranının düştüğü 

saptanmıştır.  

 Araştırmada hastaların ilk banyo zamanının uzun olmasının CAE gelişimi için 

risk   oluşturduğu saptanmıştır. 

 Araştırmada sigara kullanımının literatürle benzer şekilde CAE gelişimini 

etkilediği saptanmıştır. 

 Araştırmada ortalama öğün sayısı arttıkça CAE riskinin azaldığı saptanmıştır. 

 Hastaların kronik hastalığının olması CAE gelişiminde etkili olan bir diğer risk 

faktörü olarak belirlenmiştir. 

 Araştırmada antibiyotiğin uzun süre kullanımının CAE için risk faktörü 

oluşturduğu saptanmıştır. 

 Araştırmada ameliyat sonrası hastaların dikkat etmesi gerekenler konusunda 

eğitim almış olması CAE gelişme riskini etkilediği saptanmıştır. 

 

 CAE Gelişimini Etkilemeyen Sonuçlar; 

 Araştırmada hastaların çoğunluğunun temiz yara sınıfında olan Kadın/doğum 

cerrahi ameliyatı olduğu ve CAE gelişimi açısından önemli olmadığı saptanmıştır. 

 Araştırmada pansuman yaptırma ve pansumanın yapıldığı yerin CAE gelişimi 

üzerine etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

 Araştırmada yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu ile CAE gelişimini 

etkilemediği saptanmamıştır.  

 Araştırmada hastaların yaşam koşullarının CAE gelişimi üzerine etkili olmadığı 

sonucuna varılmıştır.  
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 Araştırmada evde yaşayan kişi sayısının CAE gelişimini etkilemediği 

saptanmıştır. 

 Araştırmada hastaların BKİ ile CAE gelişimi arasında önemli farklılık 

bulunmamıştır.  

5.2.Öneriler 
Bu sonuçlar doğrultusunda; 

 Sağlık personeline CAE gelişiminde hastaya ait risk faktörleriyle ilgili planlı 

eğitimlerin verilip ameliyat sonrası dönemde hastaları bilgilendirmelerinin 

sağlanması 

 Risk faktörleri dikkate alınarak hastalara planlı hemşirelik girişimlerinin 

yapılması önerilmektedir. 
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EKLER 

EK-1. HASTA BİLGİLENDİRME FORMU 

Çalışmanın Amacı ve Özeti 

Bu araştırma bir yüksek lisans proje çalışmasıdır. Araştırmanın adı “Ameliyat 

Sonrası Dönemde Hasta Tutum Ve Davranışlarının Cerrahi Alan Enfeksiyonu 

Gelişimine Etkisi” dir.Bu araştırmada  sizin alışkanlıklarınızın  ve davranışlarınızın 

yara yeri enfeksiyonu gelişimi üzerine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu 

nedenle 33 sorudan oluşan bir görüşme formu kullanılacaktır. Sizin gibi kabul 

ettikleri takdirde diğer hastalarımız üzerinde de bu araştırma yapılacaktır. 

Katılma ve Çıkma 

Bu araştırma ancak gönüllü olursanız sizin üzerinizde yapılacaktır, eğer kabul 

etmezseniz hiçbir ceza uygulaması yoktur. 

Araştırma sırasında karşılaşabileceğiniz rahatsızlıklar ve riskler 

Bu araştırma sizin için hiçbir risk içermemektedir, hiçbir risk içermemekle birlikte 

oluşabilecek herhangi bir zarar tarafımdan karşılanacaktır. 

Masraflar 

Araştırmada hiçbir ek masraf ödemeyeceksiniz. 

 Hemşire Gülistan KASSAP 

 İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

 Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı 

 Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

Doç. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN 

İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Katılımcı,.......................................................................................... 
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EK-2. HASTA GÖRÜŞME FORMU 

1) Yaş: 

2) Cinsiyet:              (  ) Kadın   (  ) Erkek 

3) Boyunuz?....................................    Kilonuz?........................................ 

4) Medeni Durum:    (  ) Evli   (  ) Bekar 

5) Eğitim Durumunuz? 

           (  )Okur-yazar değil                   (  )Okur-yazar   (  )İlköğretim 

           (  )Ortaöğretim              (  )Yükseköğretim                   Diğer 

.................................. 

6) Gelir-Gider durumunuz? 

 (  )Gelir giderden az    (  )Gelir giderden fazla 

  (  )Gelir giderle eşit 

7)  Tuvalet ve banyonuz ev içerisinde mi?            (  )Evet  (  )Hayır 

8)  Eviniz kaç odalı:……………………………. 

9)  Evde kaç kişi yaşıyorsunuz:……………………… 

10) Ayakta duş alma imkanınız  var mı:        (  ) Evet   (  )Hayır 

11) Banyo yapma sıklığınız nedir? ........................................................../gün. 

12)  Ameliyattan sonra ilk banyonuzu kaç gün sonra yaptınız? 

..................................../ gün. 

13) Sigara kullanıyor musunuz? 

 (  )Evet   (  )Hayır   (  

)Diğer....................................... 
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14) Cevabız evet ise günde ne kadar 

içiyorsunuz?.................................................................../adet. 

15) Günde kaç öğün yemek yersiniz?...................................................... 

16) Günlük beslenme şekliniz nasıl? (Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz) 

(  )Sebze ağırlıklı besleniyorum 

(  )Protein ağırlıklı beslenirim(et, yumurta, tavuk, vb)  

(  )Karbonhidrat ağırlıklı beslenirim( ekmek, makarna, hamur işleri vb.)  

(  )Her gün meyve tüketirim 

(  )Diğer...................................................................................... 

17) Kronik bir hastalığınız var mı?               (   )Evet   (   )Hayır 

18) Cevabınız evet ise hastalığınızın adı nedir?    

......................................................................................................... 

19) Sürekli kullandığınız ilacınız var mı?     (   )Evet           (   

)Hayır 

20) Cevabınız evet ise ilacınızın ismini yazar mısınız? 

.............................................................................................................. 

21) Son bir iki ay içerisinde size kan ürünü takıldı mı?       (   )Evet         (   

)Hayır 

22) Ameliyatınızın adı nedir? 

.........................................................................................................................................

.... 

23)Hastanede kaç gün yattınız?........................................................................../ 

gün. 

24) Ameliyat sonrası pansuman yaptırdınız mı?(  ) Evet................................../gün. 
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(  ) Hayır 

25) Cevabınız evet ise pansumanınızı nerede yaptırıyorsunuz/ yaptırdınız? 

 (   ) Hastanede    (   )Sağlık Ocağında    (   )Evde 

            (   )Özel klinikte             (  )Diğer................................................................ 

26) Ameliyattan sonra ilk ne zaman pansuman 

yaptırdınız?................................/gün. 

27) Ameliyattan sonra kullanmanız için antibiyotik verildi mi? 

 (   )Evet   (   )Hayır     

28) Cevabınız evet ise verilen antibiyotiği nasıl kullandınız?   

  

 (   )Hiç kullanmadım   (   )Düzenli kullandım 

 (   )Düzenli kullanmadım 

29) Ameliyattan sonra antibiyotik dışında bir ilaç kullandıysanız ismini yazar 

mısınız?....................................................... 

30) Ameliyat bölgesinin iyileşmesi için  ne/ nelere dikkat ettiniz? 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

31)Size eğitim verildi mi?  Evet( )   Hayır( )  
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32) Lütfen sizin için uygun olan seçeneği işaretleyiniz. 

Eğitim Konuları Eğitim alma  

 

Eğitimi Veren 

Kişi 

Banyo yapma zamanı, sıklığı ve şekli 

hakkında 

(   )Evet (   )Hayır

  

 

Pansumanınızı nerede, nasıl ve ne 

zaman yaptırmanız gerektiği hakkında 

(   )Evet (   )Hayır

  

 

Antibiyotiklerinizi ne zaman, nasıl 

kullanacağınız konusunda 

(   )Evet (   )Hayır

  

 

El hijyeni konusunda (   )Evet (   )Hayır  

Beslenme konusunda (   )Evet (   )Hayır  

Ameliyat sonrası hangi durumlarda 

doktora başvurulması konusunda 

(   )Evet (   )Hayır  

 

Hastalığınız hakkında diğer eğitim verilen konular nelerdir?  

(  )Başka hiçbir konuda eğitim verilmedi 

(  )…………………………………………………………………………………........ 

 

 

 

 

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. 
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EK 3. KURUMDAN ALINAN YAZILI İZİN 
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