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I. G ! R İŞ 

Kalbin aniden durması sonucu meydana gelen ölümler, şüp

hesiz ölenin çevresi ve yakınları için korkunç bir olaydır. 

Genellikle, sağlıklı olduğu sanılan bir insan ya hiç bir be

lirti vermeden düşüp ölür, ya da göğüs ağrısı, dispne, terleme, 

baş dönmesi, büyük bir yorgunluk hissi gibi belirtilerle kişi 

durumunun kötüye gittiğini farkedebilir. Kalbin pompalama iş

levini durdurması sonucu beyine kan gitmeyeceğinden hasta bir

kaç saniy~ içinde kendini kaybeder(l,20,33,47). 

Geçmişte ani kalp krizi geçirenler iÇin ümit olmamasına 

rağmen kardiyopulmoner resüsitasyon(CPR: Kalp-akciğer canlan

dırması) il~ kan dolaşımı ve nefes alma suni olarak sağlana

bilmekte, hastanın kalbi şok yoluyla(de.fibrilasyon) normal ça

lışmasına döndürülebilmektediro Ancak bu girişimlerin hastanın 

kendini kaybetmesiyle birlikte ilk dakikalarda uygulanmasının 

önemi buyüktür. Vakit geçirmeden resüsitasyona başla..~m2l2dır; 

Çünkü, kalp durması olayının üzerinden yaklaşık 10 dakikalık 

bir süre geçmişse serebral fonksiyonlar geri dönmeyeceğinden 

böyle hastalara CPR uygııla.nmasınd?. yarar yoktur(2,10:14,23). 

Kalp krizi geçirenlere en kısa sürede müdahale etmek zo

runluluğu doğduğundan, ABD'de olduğu gibi pek çok ülkede de 

bu konuda eğitilmiş personel yetiştirilmiş ve servisler kurul

muştur. Bu uzmanlar kriz geçiren hastaya en kısa sürede müda

hale ederek onları tekrar yaşama döndürebilmektedirler. Yoğun 

bakım programları özellikle bu amaçla donatılmış araçları ile 
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kalp krizi geçiren pek çok insanı kurtarmıştır. Bu sebeple gü

nümüzde, kalp krizi sonucu ölümlerde hemen her ülkede bir azal

ma görüldüğü bir gerçektir(l6,26,47). 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak son derece ileri 

operasyon teknikleri bulu~muştur ancak arrest durumunda yapıla

cak CPR günümüzde de Çok büyük bir önem taşımaktadır. Sadece 

sağlık personelinin değil, halkın da bilmesi ve uygulaması ge

reken bu temel bilgiler güncel bir konu haline gelmiştir(lff,21, 

24). 

1981 yilında ABD'de yapılan bir araştırmada, yaklaşık 1.5 

milyon insanda çeşitli kalp hastalıkları görülmektedir; kalp -

krizi geçirenlerin yaklaşık dörtte üçü, hastanelere alınmakta 

ve modern tıbbın imkanları ile tedavi görmektedirler. Bu hasta-

·1arın %80'den fazlası iyileşerek evlerine dönebilmektedir. İyi

leşme genellikle yoğun bakım ünitelerinde sağlanmaktadır(28,41). 

Bu ünitelerin gelişimi ile ilgili çalışmalar, yoğun bakim 

altında bulunan hastalara, yaşamı tehdit eden durumların tayin 

edilmesi ve acil tedavisindeki öneminden dolayı sürdürülmüştür. 

Bu ün,iteler yaygınlık kazanırken burada Çalışacak elemanların 

seçimi ve yetiştirilmesiyle ilgili sorunlar ortaya çıkmaya 

başlamıştır(26,38). 

Koroner yoğun bakım ünitelerinde hasta-hemşire ilişkileri 

çok iÇiÇedir. Hastanın durumuna göre tüm gereksinimleri hemşi

re tarafından karşılanmakta ve zamanın büyük çoğunluğu hastayı 

gözlemek, izlemek iÇin harcanmaktadır. Bu yüzden hastayı en iyi 
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değerlendirebilecek kişilerden biri olan hemşirenin rolü bü

yüktür. Hemşireler hastanın kardiyak arrest belirtilerini ta

nımak ve uygulanacak tedavinin acil olarak planlanması ve uy

gulanmasından sorumludurlar(3,30,40). 

Bu araştırma, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşire

lerin kardiyak arrest(kalp durması) durumunu tanıma, CPR'a 

(kardiyopulmoner resüsitasyon) başlama ve sürdürebilme konu-

larındaki bilgi düzeylerini saptamak, elde edilen verilerin 

hizmetiçi eğitim programlarına ve yoğun bakım ünitelerindeki 

acil uygulamaların standartlarını saptamada rehber olmasını 

sağlamak amacıyla planlanmıştır. 
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2. G E NE L B ! L G I LE R 

Çeşitli nedenlerle durmuş olan so.ıunum ve dolaşım fonksi

yonlarına işlerlik kazandırmak amacıyla yapılan girişimlerin 

tümüne birden kardiyopulmoner resüsitasyon(kalp-akciğer can

landırması: CPR) denilmektedir(l3,24,50). 

T'ARİHÇE 

Kutsal kitaplarının yazdığına göre ağızdan-ağıza solunu

mun ilk başarılı uygulaması İbranilerin peygamberi İlyas Pey

gamber tarafından M.ö. 850 yıllarında bir erkek çocuğa uygulan

~ıştır(48). 1543'te Andreas Vesalius yapay solunumu domuz ve 

köpekler üzerinde deneylemiştir(40,48). 20. yüzyıı ortalarında 

Schafer ve Holger Nielson metodu yapay solunum metodu olarak 

kabul edilmiştir{48). 

Kalp masajı çalışmalarının geçmişi 80-90 yıllık bir süreyi 

kapsama.,.ktadır. Kapalı(~xt.ernal) veya aoık(internal~ olmak üzere 

iki şekilde uygulanır(32,50). 

Açık kalp masajı ilk defa 187 4' te Frankfurt.',lu bir fizyo

lojist olan Moritz Scriff tarafından duran bir köpeğin kalbi 

çalıştırılmıştır. 1902'de Maass ilk kez göğsü açmadan external 

kalp masajını başarmış ancak bu yöntem 1960 yılında. Kouwenhoven 

tarafından uygulamaya sokulmuştur(40,48,50). Aynı yıl defibrila~ 

tör kullanılmıştır{48). 

CPR'da halk eğitimi çalışmaları, ağızdan-ağıza solunum 

yöntemi, Norveç Okullarında 1960'lardan bu yana zorunlu hale 

getirilmiştir{8). 
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1966•da bir C.PR konferansında "expiryum havasının venti

lasyonu ve kapalı kalp masajı., temel tedavi yöntemi olarak öne

rilmiş, eylül 1979 1 da son değişiklikler yapılarak standartlar 

saptanmış ve bunlar 1980 yılında yayınlanmıştır(48). 

KALP DURMASI 

Etkili kalp kasılmalarının birdenbire ve beklen~edik bir 

şekilde ortadan kalkması şeklinde tanımlanan kalp durması(kar

diak arrestJ sokakta, evde, hastanede, herhangi bir yerde bek

lenmedik bir zamanda meydana gelebilir. Kalp durması ile peri

fere kan pompalama işlevi ortadan kalkar. Dolaşım ve hemen ar

k2.sından 30-60 saniye sonra solunum durur • .Beyin ve kalp gibi 

hayati organlarda geriye dönüşümsüz değişiklikler ortaya çıka

rak, ölüm olayı gerçekleşmektedir(6,12,23J. · 

KARDİYAK VE PULM0NER ARRESTİN ŞEKİLLERİ 

A. ~ardiyak arrestin Şekilleri: 

I. Ventriküler fibrilasyon: Yoğun .bakım ünitelerindeki ar

restlerin '1075' ini oluşturur ve myokard infarktüsimti. takip ecien 

en sık arrest şeklidir. Ventriküllerin dakikada 400-600 defa 

inkoordine olarak kasılmasıdırtl3,2ü,24). 

2.. Ventriküler asistoli: Ameliyat ve ayılm~ odalarında 

oluşan kardiyak arrestlerin %80'ini oluştururt48). Spontan myo

kard kontraksiyonlarının olmamasıdırt5ü). Arrestin bu tipi geri 

dönmeye en çok müsait olanıdır(48). 

3. Kalbin elektromekanik dissosiasyonu: Etkisiz ventrikü

ler kontraksiyonlar yetersiz bir kardiyak output oluşturur\.48). 

~'naz karşılaşılant%5) bir şeklidirt50). 
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B. Pulmoner Arrestin Şekilleri: . 

1. Etkili mekanik solunumun durması 

2. ~az değişimi veya taşınmasının etkisiz olması~48J. 

KARDİYAK YE ~ULMO~~R A.H.HEH~IN ETYOLOJISI 

Ani kardiyak ve pulmoner arrestin mekanizması çok yönlü .. 

komplex ve birbirleriyle ilişkilidir. Hemen hemen bütün hasta

larda tek başına veya diğer faktörlerle birlikte ortak neden 

hipoksidir{24,48). 

En sık nedenler arasında, iskemik~ka+p hastalığı ve akut 

myokard infarktüsü(24,35), akciğer yetersizliği, akciğer emboli

si(24), boğulma, elektrik çarpması, trafik kazaları, sıvı ve 

elektrolit dengesi bozuklukları, ilaç zehirlenmeleri(35,50), 

teşhis ve tedavi.için yapılan uygulamalar anestezi ve cerrahi 

girişimleri yer almaktadı·r(48, 50). 

UYGULAMA 

Klasik bilgilere göre kardiyopulmoner resüsitasyon işlemin

deki basamaklar A(Airway), B(Breathing), C(Circulation) ve D(De

finitive therapy, Drugs, Defibrilation) olarak sıralanmaktadır. 

Son yıllarda, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ ve.İLERİ YAŞAM DESTECİ olarak 

iki bölümde incelenmesi uygun görülmektedir. Temel yaşam deste

ğini oluşturan basamaklar geniş halk kitlelerine de öğretilmesi 

gerekli olan işlemlerdir ve eğitilmiş bir kişi tarafından hiç 

bir araç gereç kullanmaksızın yapılabilir(43,44,48). 

Temel yaşam desteği sağlanması sırasıyla, kalp durması -TANI' 

sının konması ve hastaya yeniden canlandırma işlemlerinin uygu

lanması KARAR'ının alınması, kalp durmasının ZAMANINI BELİRLEME, 
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hastaya HAVA YOLU açılması, YAPAY SOLUNUM ve KAL~ MASAJI uygu~ 

lanmasını iÇerir(18,27,44). 

Kalp Durmasının Tanısı: 

• Ani bilinç kaybı(sıklıkla ön haberciler olmadan) 

• Hasta hareketsiz, kasları gevşemiş, soluk,gri-beyaz) 

renkte 

• Karotid ve femoral vurular .yok 

• Kalp seslerinin alınamaması, takiben solunum durması 

• Genişlemiş pupillalarlkalp durduktan 45-60 saniye sonra) 

• SiyanozLgenellikle) 

• Genellikle konvülsiyon ve seyirmeler(serebral iskemiye 

bağlı). Kısacası, aniden bilinç kaybı olan ve karotid, femoral 

vuruları alınmayan bir kişide CPH'a hemen başlanmalıdır(35,38, 

43). 

CPR Kimlere Yapılmalı? 

• Yeterli öykü alınamayan ve daha önceden tanınıp bilin

meyen kfşilere, yani tanı konmadan kalp durması eılö.u tüm has

talara, 

• Kalp durmasından sonra 10 dakikadan fazla zaman geçme

mi~ kişllere(35), 

• Anestezi, cerrahi ya da tanısal yaklaşımların(egzersiz 

testi, kateterizasyon gibi) herhangi biri sırasında arrest olan 

tilin hastalara, 

• Koroner veya devamlı bakım ünitesinde arrest olan tilin 

hastalara yapılmalıdır(31). 

Kanser, ileri derecede böbrek veya karaciğer yetmezliğ{, 

refrakter kalp yetmezliği gibi ilerlemiş hastalığı olan kişi-
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lere ve kalp durmasından sonra 10 dakikadan fazla zaman geçmiş 

kişilere CPR uygulanması uygun değildir(24,35,43). 

CPR'ı Kimler Uygulayabilir? 

CPR endikasyonu olduğunda hekim, hemşire veya resmi sıfatı 

olan paramedikal personelin CPR'ı mutlak başlatma zorunluluğu 

vardır ve yasal olara~ sorumludurlarl43J. Ulkemizde, SSYB, SSK, 

Universite hastaneleri'nde sağlık görevlilerine yol gösteren 

ve CPR sırasındaki rollerini açıklayan bir bildiri, bir proto

kol bulunmamaktadır. 

Konu hakkında gerekli bilgiye sahip bu konuda sertifika 

almış hemşireler, ileri yaşam desteği tedbirlerini uygulayabi

lirler.Doktorun olmadığı durumlarda kardiyak aciller konusunda 

karar verebilirler(37J. 

Temel Yaşam Desteğinde Sırasıyla Alınacak Önlemler: 

• tlastayı sarsarak ve ismiyle seslenerek cevapsızlığı 

tespit edilir. Cevap yoksa yardım istenir • 

• Hava yolu açıklığı sağlanır, bunun için de, baş hiper

extansiyon pozisyonuna getirilerek çene veya boynun altından 

yukarı kaldırılır • 

• Solunum dinlenir ve hissedilmeye Çc:1.lışılır. Solunumu 

varsa hava yolu açıklığı korunur, suni solunuma gerek yoktur • 

• Solunum yoksa, hastanın burnu iki parmakla sıkıştırıl

dıktan sonra derin bir nefes alınarak ağızdan-ağıza, dışarı 

hava kaçırmadan, yaklaşık 1.5 saniyede 2 solunum verilir • 

• Hastanın nabzı kontrol edilir. Nabız varsa, sadece her 

5 saniyede bir solunum verilir. 
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• Nabız yoksa, external kardiyak masaja başlanır. Kaynak

larda genellikle, 11 CPR 1 ı iki kişi uyguluyorsa 5 masaj ve 1 so

lunum şeklinde, tek kişi uyguluyorsa, 15 masaj ve 2 solunum 

yaptırılır" deniyorsa da, Hankins, yeni CPR tekniği olarak ma

saj ve solunum ritmini 1/1 olarak bildirmekte ve bunun CPR 1 ın 

başarısını arttırdığını savunmaktadır(25J • 

• Ellerin pozisyonu önemlidir; el ayaları ksifoid çıkıntı

dan iki parmak yukarıdan sternum üzerinde, göğüs kafesine değme

yecek şekilde üst üste yerleştirilmelidir • 

• CPR'a başlandığında 7 saniyeden fazla durdurulmamalıdır. 

Her 4 kez tekrarlanan solunum ve kardiyak masajdan sonra karotid 

nabzı, spontan solunum ve pupillaların ışığa reaksiyonları kont

rol edilmelidir(4,5,44J 

Kurtarıcının(CPR'ı uygulayan kişi) kendi ventilasyonunu 

sağlayan expirasyon havasında yaklaşık %18 oksijen, o/<>2 karbon

dioksit vardır ve resüsitasyon için bunun yeterli olduğu bulun

muşturt48). Bebeklerde ve çocuklarda kurtarıcının ağzı hastanın 

hem ağzı hemde burnunu kapatmalıdır, kalp masajı bir elin iki 

parmağıyla sternumun orta kısmına 1-2 cm. çökertecek şekilde 

yapılmalıdırl 15 ;·22, 36). 

Eğer olanak varsa yapay solunum için orofarengial bir hava 

yolu ve ambu aygıtı da kullanılabilirt35). Uzun süreli bir solu

num desteği sağlanması gerekiyorsa bunun için en iyi yol endo-. 

trakeal tüp uygulanması ve yine mekanik ventilatörlerden(Bird, 

~gström veya bennetJ yararlanılmasıdır(48). 
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!LEHİ YAŞAM DESTEOİ SAĞLANMASI 

Temel yaşam desteği sağlandıktan sonra hasta acil odasına 

alınabilir veya özel resüsitasyon ekibine teslim edilebilir. ~u 

esnada 3 temel soru yanıtlanmalıdırl5U) • 

• Kardiyak arreste neden olan esas sebep nedirY Düzeltile

bilir mi? 

• Ne ti.p arrest meydana gelmiştir? 

• .tıangi tip tedavi uygulanmalıdır'( 

Hu aşamada sırasıyla yapılacak işlemler şunlardır: 

1. Damar yolunu açık tutabilmek iÇin intravenöz bir sıvı takılır. 

2. Y:etabolik asidozu düzeltmek amacıyla 5ü mmol 8odyum .nikarbona t 

lNattuo3; IV yapılır\l ampul ~aHGu3 10 mmol içerir;. ~ğer 10 

dakika içinde normal dolaşım sağlanmamış ise aynı doz N~ijco3 . 

tekrarlanır. 

3. Eğer olanak varsa arteryal kan gazlarına, ptt'ya ve serum li

pitlerine bakıl~rak NaHco3 verilir. ~unlara bakılamaması ha

linde her 10 dakikada bir başlangıç dozunun yarısı kadar(25 

mmol) bikarbonat lV verilmelidir. Fazla verilecek bikarbona

tııı .. hiperozmolorite ve metabolik alkaloza yol açabileceği de 

unutulmamalıdırtlB,37,49). 

4. Hastanın EKG'sinin çekilmesiveya kardiyak monitöre bağlanması 

kalp durmasından sorumlu olan aritmiyi ortaya kayacaktır. Bun

lar, çoğunlukla ventriküler fibrilasyon, asist.ol veya elektro

mekanik ayrışımtdissoaiation) dırt35). 

Ventriküler Fibrilasyon: Ventriküler kası tamamen düzensiz 

bir biçimde. ti treşmekte ve pratik olarak kalp debisi sıfıra düş

mektedir. Bu durumda hemen 360-400 joule'lük bir doğru akım şoku 



- II -

ile defibrile edilir. Başarılı olunamadıysa 10 saniye sonra iş

t.ş·ıem tekrarlanır! Intrakardiyak olarak adrenalin(l/10000 1 lik 

salusyanundan 5-10 ml), her 3-5 dakikada bir tekrarlanabilir. 

Lidocaine ( ari tma.l) IV bol us veya infüzyon şeklinde verilir( 4., 

24,37). 

Ventriküler Asistoli: Ventriküller harekatsizdir. Hiç bir 

mekanik veya elektriksel aktivite görülmez. Bu nedenle kalp de- -

hisi. sıfırdır(35). İntrakardiyak adrenalin, NaHC03 , kalsiyum 

glukonatın o/;ılO'luk. solusyonuiıdan 5 ml IV veya intrakardiyak 

verilir. Serum elektrolitleri ve arteryal kan gazlarına bakı

lır-. Asistolinin tedavisi sırasında ağır bir sinüs bradikardi

si ortaya çıkmışsa 0.5-l mg atropin sülfat IV olarak verilir 

( 4.-, 35, 37) • 

Elektromekanik Ayrışım(dissociation): Kaydedilebilir bir 

ritme karşılık etkin bir- myokard kasılmas~. yoktur. ~abız ve 

tansiyon alınamaz-. Adrenalin 1/lOOO'lik solusyonundan 0.5-1 

ml, etki görülmezse 10, ml kalsiyum glukona~ IV verilir. Devam 

ediyorsa isoproteranol(i.zopronil-noradrenalin-i.suprel)\· v~ya 

orciprenaline(alupent) verilir. Olanakları olan merkez1erde 

dolaşımı desteklemek için intra-aortik balon uygulanır(4,35, 

48,). 

RESttSİTASYON SONRASI BAKIM VE TEDAVİ: 
' 

Normal kalp ritmi geri döndükten, sistolik kan basıncı 

&O mmHg'nın üzerine çıktıktan ve pupillalar daraldıktan sonra 

external -kalp masajına son verilir( 31, 3.Gı, 50). Bu devrede has

tada şunlar gözlenmelidir~ 
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• Vital bulguları(vuru, kan basıncı, solunum, ateş) ya

kından izlenmelidir • 

• Böbrek işlevlerini değerlendirmek açısından ve bir şak 

durumuna i.şaret edebileceğinden foley kateter uygulanarak idrar 

miktarı kontrol edilmelidir(aldığı-çıkardığı sıvı ~engesi) • 

• Canlandırmadan sonraki ilk saatlerde oksijen verilmeli , 
spontan solunum yoksa trakeostomi açılmalıdır. Kan sayımı, ar

te::cyal kan: gazları ve elektrolitler kontrol edilmeli, santral 

venöz basınç dolaşan kan hacmi. konusunda bilgi verdiğinden bi

linmelidir • 

• Nörolojik durumu değerlendirilmeli.(refleksleri, serebral 

ödem veya serebral hasara bağlı yüksek ateş) • 

• Göğüs filmi çekilerek CPR komplikasyonu olup olmadığı yô

nünden değerlendirilmelidir • 

• ~am EKG ile infarktüs bulguları saptanmalı, hasta sürek

li monitörde izlenmelidir • 

• Hastanın durumunu açıklayabilecek bir tanı konulmalıdır • 

• Psikolojik görünüm: Hasta son derece ciddi ve hayati 

tehlike gösteren bir durum yaşamıştır. Korku, anksiyete, kızgın

lık we: keder duygııları·i.Çindedir ve bunlar olayın tekrarlayacağı, 

ölüm korkusu ile birliktedir. Başarılı kalp-akciğer canlandırma

sından(CPR.) sonra haya:itta kaları hastalarda bir "korku ve anksfye

te" sendromu(Lazarus kompleksi.} meydana geldiği bildirilmiştir. 

CPR'a Ne Zaman S.on Verilir? 

• Eğer 45 dakikalık yeterli CPR'dan sonra kalp kendiliğin

de111 e·lektriksel ve mekanik akti vi te göstermiyorsa, uygun bir 
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kalp ritminin sağlanmasında yetersiz kalındıysa(24,31,41), 

• Şiddetli ve geriye dcnüşümsüz beyin hasarının gelişti

ğini gösteren belirtilerin ortaya çıkması; ilaçlara ve hipo

termiye bağlı olmaksızın pupillaların ısrarlı dilatasyonu(35,, 

50) • 

• Palpabl bir nabız, ölçülebilir bir kan basıneı meydana 

ge-lmiyorsa, bir saatten beri devamlı CPR'a rağmen elektrokardi

yografik olarak değişiklikler meydana gelmemişse kardiyak ölü

mün meydana geldiği. kabul edilir( 35, 5.0)', 

• Derin ŞlJursuzluk hali, spontan solunumun olmaması, pup:f.1-

laların 30 dakikadan fazla bir zamandır sabit bir şekilde dilate 

oluşları. serebral ölümü gösterir • 

• Kalıcı bir elektro-mekanik ayrışım varsa(35), 

• Kurtarıcının halsizliği, CPR'ı sürdürebilecek halinin 

kalmaması son verme nedeni olabilir(50) • 

• Nabzın alınması(karotid ve femoral arterlerden); tansi

yonun. 60 mmHg üzerinde olması, pupillaların ışığa reaksiyon 

vermeleri. CPR'a son verme nedenlerindendir(24,50). 

PROGNOZ'.: 

CPR'da başarı kalp durması olayını yaratan asıl nedene bağ

lıdır. Çeşi.tl.i. araştırmaların sonucuna göre CPR'la_ tedavi edil

miş hastaların yaklaşik %15'1 yafay•bfilmektedir(l&,36,50). 
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3. M A T E R Y A L V E M E. T O D 

Bu araştırma, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasta. 

- nesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana 

Bilim Dal~, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İs

tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Sos

yal Sigorta Kurumu Samatya Hastanesi, American Hastanesi, Top

kapı Hastanesi, Sağlık Sosyal Yardım Ba~anlığı tstanbul•Gtiğüs 

Cerrahisi Merkezi,. SSYB Koşuyolu Kalp Cerrahisi Merkezi, Gül

hane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Koroner 

Yoğun Bakım Ünitelerinde yapılmıştır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, 4 Üniversite, 1 Sosyal Sigor

ta Kur~mu(SSK), 2 ~zel, 3 devlet hastanesinde olmak üzere 10 

ayrı·ünitede Çalışan tüm hemşireleri kapsayan(39'u yüksekokul, 

6l'i sağlık meslek lisesi çıkışlı) toplam 100 hemşire araştır

maya katılmıştır. İdari biçimleri ortak özellik göşteren has

taneler, araştırma içinde "Üniversite","SSK","Özel" ve"Devlet" 

adı altında kısaltmaları ile belirtilecektir. 

Araştırmada veriler soru kağıdı uygulanarak toplanmıştır. 

Tümü 34 sorudan oluşan anket formunun 15 sorusu denekleri ta

nıtıcı, diğer 19 soru CPR'(kardiyopulmoner r«süsitasyon)a 

ilişkin bilgiyi ölçen sorulardan oluşmaktadır(Ek 1). Anket 

soruları hazırlanmasında konuyla ilgili literatürlerden yarar

lanılmıştır(lB,29,42,45). 

Hemşireler arasındaki etkileşimi en aza indirmek amacı 

ile başhemşirelerle görüşülmüş ve tilin yoğun bakım 
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hemşireleri iÇin uygun olan bir saatte anket formları araş

tırmacı gözetiminde uygulattırılmıştır. Anket formunun doldu

rulması konusunda açıklama yapılmış ve isim yazılmaması belir

tilmiştir. 

Verilerin değerlendirilme~i için soru kağıdının 2. bölü

mündeki sorular CPR durumunu tanıma(kardiyopulmoner arrest) 
' 

işleme başlama ve sürdürebilmeye yönelik_l9 soru ağırlıkla

rına göre 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 

Verilerin istatistiksel analizinde; ve t testi kulla-

nıldı. Hemşirelerin kişisel nitelikleri birbiriyle testi 

ile karşılaştırıldı. Kişisel nitelikleri ile toplam aldıkları 

bilgi puanlarının karşılaştırılması ve çalıştıkları kurumlara 

göre aldıkları puanların karşılaştırılması· için t testi uygu

landı. 
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· 4~ BULGULAR 

Materyal ve Metod bölümünde belirtilen esaslara göre alınan 

sonuçlar ve :istatistik değerlendirmeler aşağıda tablolar halinde 

verilmiştir • 

.Araştırma kapsamına giren IOOhemşireden 3~1 u Hemşirelik 

Yüksekokulu, 6l•i. Sağlık Meslek Lisesi mezunlarından oluşmaktaaır. 

Hemş;iirelik yüksekakulu mezunlarının oranı SSK("6.6.6, a k:işi) ve 

üniversite hastanel~rinde(%55.6, 25 kişi) daha yüksektir. Özel 

hastanelerde çalışan yüksekokul mezunu hemşireler(~37.5) 6. kışi

dir. Araştırmamıza alınan devlet hastanelerinde yüksekokul mezu

nu hemşire çalışmamaktadır. Fark istatistiksel yönden anlamlı 

bulunmuştur(x2=26.32; P(0.01, Tablo I). 

Tablo I. - Hemşirelsrin Eğitim Düzeyleri İle Çalıştıkları 

Kurumların Karşılaştırılması 

HASTANELER 

thrt iı~RSİ TE SSK ÜZEL DEVLET ~OPLAM 
E<1İ:TİM DttZEYLERİ Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Hemşirelik Yüksek 

Okulu Mezunları . 25 55.6 8 66.6 6 37 .5 · o o.o 39 3g 
! 

Sağlık Meslek 

Lisesi Mezunları 20 44.4 4 33.4 10 62.5 27 100 61 61 

TOPLAM 45 100 12 100 16 100 27 100 100 100 



- I7. -

Koroner yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin(KYBÜ) 

~-85'(85 kişi}.tnin 1-5 yıl, %15'(15 kişi)inin 5 yıldan dah,a fazla 

bir süredir çalışmakta oldukları gözlenmiştir(Tablo 2). 

Araştırmamıza katılan özel hastaneler veya devlet hastanele

rude çalışan hemşirelerin çalışma yılla~ı, üniversite veya SSK ... 

hastanelerinde Çalışanlardan daha fazla olduğu saptanmıştır(x2=g; 

P < o.os) .. 

Tablo 2. - Hemşirelerin Çalışma Yılları İle Çalıştıkları 

Kurumların Karşılaştırılması 

HASTANELER 

ttNİVERSİ!Z SSK ÖZEL DEVLET TOPLAM 

ÇALIŞMA YILLARI Sayı % s~y.ı % Sayı % Sayı % Sayı % 

1-5 Yıl 40 8809 12 100 10 62.5 23 85.2 85 85 

.. . . 

5 Yıl_ f 5 11.1 o o.o 6 37 .5 4 14.8 15 15 

TOPLAM 45 100 12 100 16 100 27 100 100 100 



- IB -

Araştırma kapsamına giren hemşirelerin %84'(84 kişi}ü yatak 

başı hemşiresi, %16'(16 kişi)sı servis sorumiusu olarak görev 

yapmaktadır. Farklı 4 kurumdan örneklemimize katılan hemşirelerin 

statülerinin(yatakbaşı ve servis sorumlusu olarak) dağılımları 

benzerdi( x2=o. 79; P )0.05). 

'Tablo 3. - Hemşirelerin Statüleri İle Çalıştıkları 

Kurumların Karşılaştırılması 

HASTANELER 

ÜNİVERSİTE SSK. ÖZEL DEVLET- "TOPLAM 

STA'l·U-J..ıERİ Sayı % Sayı % Sayı 96 Sayı ~ Sayı % 

Yatakbaşı 

Hemşiresi 
38 84.4 11 91 .. 7 13 81.2 22 81-.5. 84- 84 

Servls 
7 15.6 1 8.3 3 18:.8 5 18.5 16 16 

Sorumlusu 

TOPLAM 45 100 12 100 16 100 27 100 100 100 



- I9 -

Hemşirelerin %36'(36 kişl)sının h.izmetiçi eğitim aldığı, 

%64'(64 kişi)nün almadığı saptanmıştır. SSK 1 nda çalışan hemşi

relerin(~ıoo; 12 kişi) ve özel hastanelerde çalışan hemşirelerin 

Ü{62.5; 10 kişi) hizmetiÇi eğitimi alma durumları daha yüksektir. 

Bu, oran, üniversite hastanelerinde çalışan hemşirelerde %3ı.ı• 

(1~ kişi)dir; devlet hastanelerinde çalışan hemşireler arasında 
.... - -· .. . - ... 2 

hiz:netiçi eğitim alan yoktur(X =39.47; P<o.01). 

Tablo 4. - Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitim Alma Durumları 

ile Çalıştıkları Kurumların Karşılaştırılması 

t1N1VERS!TE 
HIZMET!Ç! EĞİT!M Sayı % 

Alanlar 14 31.l 

Alıayanlar 31 69.5 

HASTA1TELF.R 

SSK 
Sayı % 

12 100 

o o.o 

ÖZEL 
Sayı % 

10 62.5 O o.o 

6 37.5 27 100 

TOPLAM 
Sayı % 

36 36 

64 64 
•.,.---------"--'-----------------------~---,.,-.s,::.-~c=-.. ,-, -,,,---
TOPLAM 45 100 12 100 16 100 27 100 100 100 

.. 



- 20 -

KYBÜ'lerinde çalışan hemşirelerin %43'ü ii.steyerek, %57'si 

kurumca görevlendirilmiştir. Kurumca görevlendirilme oranı, dev

let hastanelerindekilerde(%92.6; 25 kişi), üniversite(%44.6; 20 

kişi), SSK(¾50; 6 kişi) ve özeldekilerden(~37.5; 6 kişi) daha 

yüksektir( xal9.57; P<0.01). 

Tablo 5. - Hemşirelerin Görevlendirilme Şekilleri !le 

Çalıştıkları Kurumların Karşılaştırılması 

HASTANELER 

.. - ÜNİV!RS!~E 
GOREVLEND!RİLME 

ssx ÖZEL DEVLET: TOPLAM 

ŞEKLI Say:ı.. % Sayı sıı, Sayı ~ Sayı % Sayı % 

Isteyerek 25 55.6 6 50 10 62.5 2 7.4 43 43 

Kurumca 20 44.4 6 50 6 37.5 25 92.6 57 57 

TOPLAM 45 100 12 100 16 100 27 100 100 100 
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Hemşirelerin %31'(31 kişi)inin mezuniyet sonrası kardiyoloji 

kursunu aldığı, %69'(69 kişi)unun bu kursu almadığı saptanmıştır. 

Bu oran SSK'(%91.7; 11 kişi)nda ve özel hastanelerde Çalışanlarda 

(%62.5; 10 kişi) daha fazladır. Üniversite hastanelerinde çalışan

larda %22.2(10 kişi) olup, devlet hastanelerinde çalışanlardan 

kardiyoloji kursunu alan yoktur(x2=41.82; P(0.01). 

Tablo 6. - ıardiyoloji Kursunu Alan Hemşireler İle 

Çalıştıkları Kurumların Karşılaştırılması 

HASTANELER 

tlN!VERSİTE SSK ÖZEL DEVLET 
KARDİYOLOJ! KURSU Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Alanlar 10 22.2 11 9:1.7 10 62.5 O o.o 

TOPLA..~ 

Sayı % 

31 31 

Almayanlar 35 71.8 1 8.3 6 37.5 27 100_ 6~ 69 

TOPLAM 45 100 12 100 16 100 27 100 100 100 
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1-5 yıl arası çalışma yılına sahip hemşirelerin %42.35'1 

(36 kişi) isteyerek, %57.65'(49 kişi)i kurum tarafından görev• 

lendirilmiş, 5 yıldan fazla çalışma yılına sahip hemşirelerin 

964Qt-(6 kişi)ı isteyerek, %60'(9 kişi) kurum tarafından görevlen

dirilmiştir. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır 
2 Cx =0.02, P )o. 05). 

Tablo 7. - Hemşirelerin Çalışma Yılları .İle Görevlendirilme 

Şekillerinin Karşılaştırılması 

QALIŞMA YILI 

GÖREVLEND!R!I.J.'-1E 
ŞEKLİ 

İsteyerek 

Kurumca 

TOPLAM 

1-5 Yıl 

Sayı 

36 42.35 

49 57.65 

85 100 

5 Yiı _ 'J TOPLAM 

Sayı. % Sayı 

6 40 42 42 

9- 60 58 58 

15 100 100 100 
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1-5 yıldır KYBÜ'nde çalışmakta olan hemşireler arasında 

sorumlu pozisyonunda çalı~anların oranı(%11.7; 10 kişi), 5 yıl

dan fazla çalışmakta olup sorumlu pozisyonunda olanlarınkinden 

(%40; 6 kişi) azdır( x2
=7.56; P(0.01). 

Tablo 8. - Hemşirelerin Çalışma Yılları !le Statülerinin 

Karşılaştırılması 

ÇALIŞMA YILI 1-5 Yıl 

STATÜLERİ Sayı 

Yatakbaşı Hemşiresi 75 88.2 

Sorumlu Hemşire 10 11 .. 7 

TOPLAM 85 100 

5 Yıl f 

Sayı 

9 60 

6 40 

15 100 

TOPLAM 

Sayı % 

84 84· 

16 16 

100 100 
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ı_ 

Araştırma kapsamına giren yüksekokul mezunu·hemşirelerin 

%92.3'(36 kişi)ünün 1-5 yıl arası, %7.7'(3 kişi)sinin 5 yıldan 

fazla çalıştığı, sağlık meslek lisesi mezunlarının ise %80.3' 

{49 kişi)ünün 1-5 yıl arası, %19.7'(12 kişi)sinin 5 yıldan fazla 

çalıŞ!llakta oldukları tablo 9'da görülmektedir. Fark istatistik-
. 2 

sel olarak anlamlı bulunmamıştır(x =2.67; p)0.05). 

Tablo 9. - Hemşirelerin Eğitim Düzeyleri İle Çalışma 

Yıllarının Karşılaştırılması 

EĞİTİM DÜZEYLERİ Yüksekokul Sağlık_ Meslek Lisesi .. ..'tOPLAM 

DENEYİM.YILI Sayı Sayı Sayı 

l-5 Yıl 36 92.3 80.3 85 85 

5 Yıl 1- 3 7.7 12 19.7 15 15 

TOPLAM 39· 100 61 100 100 100 

------------~----------------------
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Araştınna kapsamına giren yüksekokul mezunu hemşirelerin 

~23 1 (~l kiŞ:iı.Jnün sorumlu, %77' (30 kişi)s.inın .yatakbaşı hemşiresi 

olduğu, sağlık meslek lisesi mezunlarının %11.4'(7 kişi)ünün 

sorumlu, %88. 6,' ( 54 kişi) sının yatak başı hemşiresi olarak görev 

yaptığı saptanmıştır. Sonuç istatistiksel olarak anlamlı değil-
2 . 

dir( X =2. 38; P)'0.05). 

Tablo 10. - Hemşirelerin Statüleri İle Eğitim Düzeylerinin 

Karşılaştırılması 

EĞİTİM DÜZEYLERi Yüksekokul Sağlık Meslek Lisesi TOPLAM 

-

. -sTATÜLERİ Sayı ·% Sayı % Sayı % 

Sorumlu Hemşire 9 23 7 11.4 16 16 

Yatakbaşı Hemşiresi 30 77 54 8806 84 84 

TOPLAM 39 ıoo .· 61 100 ıoo ıoo 
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Tablo II'de görüldüğü gibi araştırma kapsamına giren hiz

metiÇi eğitim almış yüksekokul mezunlarının oranı %35(14 kişi) 

olup, hizmetiçi eğitim almış sağlık meslek lisesi mezunlarının 

oranına( %36; 22k •işi) yakındır( x2=o. 00; P )-o. 05). 

Tablo II. - Hemşirelerin Eğitim Düzeyleri İle Hizmetiçi 

Eğitim Alma Durumlarının Karşılaştırılması 

EĞİTİM DÜZEYLERİ Yü:ıcsekokul Sağlık Meslek Lisesi TOPLAM 

Sayı Sayı Sayı 

Alanlar 14 35.9 22 36 36, 36 

Almayanlar 25 64.1 39 64 64 64 

TOPLAM 100 61 100 100 100 
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Araştırma kapsamına giren yüksekokul mezunları arasında is

tekleri doğrultusunda görevlendirilme oranı(71.8; 28 kişi), sağ

lık meslek lisesi mezunlarının isteyerek görevlendirilniş olan~ 
2 

lardan( 24. 6; 15 kişi) yüksektir(X =21.62, P < O. 001). 

Tablo 12. - Hemşirelerin Eğitim Düzeyleri İle Görevlendi

rilme ŞeklininKarşılaşti:rılması 

ID!TİM DÜZEYLERİ 

GÖREVLENDİRİLME 

ŞEKLİ 

İsteyerek 

Kurumca 

TOPLAM 

Yüksekokul 

Sayı 

28 71.8 

11 28.2 

39 100 

Sağlık Meslek Lisesi TOPLAM 

Sayı Sayı. % 

15 24.6 43 43 

46 75.4 57 57 

61 100 100 100 
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l 

Tablo 13·, de görüldüğLi gibi .eği til!lleri sırasında kardiyoloji 

stajını yapan yüks~kokul cezu.nu hemşirelerin oranı %79.49(31 kişi) 

kardiyoloji stajı yapan sağlık meslek lisesi mezunu hemşirelerL~ 

o::::-a!lı!lda.'1. c.aha yüksek oldı1~.1 çulunmuşturcl=ı3. 19; P( o. 01). 

Tablo 13. - Hemşirelerin Eğitim Düzeyleri İle Kardiyoloji 

Stajı Yapm.a Durumlarinin Karşılaştırılması 

EĞİT!M DÜZEYLERİ Yü .. 1.csekokul Sağlık Meslek Lisesi TOPLAM 

KARDİYC:.JJİ S::'.:AJI 
- Sayı 5~ Sayı % Sayı % 

~-vra...-..;~.,..,,~ ~-- 3:::.. 73.49 26 42.62 57 57 

Yapmayanlar 8 20.51 35 57.38 43 43 

TOPLAM 39 100 61 100 100 100 
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Araştırma kapsamına giren yüksekokulu mezunu hemşirelerin 

%15.38'(& kişi)i eğitimleri sırasında CPR uygulama fırsatını 

bulmuştur; sağlık meslek lisesi mezunu hemşirelerde bu oran 
-· 

%14.75(9 kişi) olup birbirine yakındır. Sonuç istatistiksel 

ol aram anlamlı değildir(x~O. )0; P ')O. 05) • 

Tablo 14. - Hemşirelerin Eğitim Düzeyleri İle CPR 

Uygulama Durumlarının Karşılaştırılması, 

EĞITIM DÜZEYLER! Yükse kokul Sağlık Meslek Lisesi TOPLAM 

CPR UYGTJLA;•:A Sayı Sayı Sayı 

Uygulayanlar 15.38 14.75 15 15 

Uygulamayanlar 33 84.62 52: 85.25 85 85 

TOPLAM 39 100 61 1öo 100 100 



Tablo 15, - Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Kardi

yopulmoner Resüsitasyona(CPR) İlişkin Toplam 

Bilgi Puan Ortalamalarının Dağılımı 

HEMŞİRE -N X s t SD p 

Yüksekokul Mezunları 39 78 16.36 

Sağlık Meslek 3.95 98 P,(-0.00I 

Lisesi Mezunları 
61 62.24 21.14 

1-5 Yıl 85 68.25 20. 99' 
.,. 0.15 98 p,)0.05 

5 Yıl 15 69.13 24.50 

Yatakbaşı Hemşiresi 84 67.80 21.10 
0.62' 98 P·>0.05 

Sorumlu Hemşire 16 71.43 22.75 

Hizmetiçi Eğitim 36 79.1.9 17.29 Alanlar 
Hizmetiçi Eğitim 4.08 98 Pto.oor 
Almayanlar 64 62.3]. 21.17 

İsteyerek Görev Alan 43 79.46 17.29 1 

Kurumca 5.195 ~a; r<o.oo:r 
Görevlendirilen 57 60.03 20.20 

Kardiyoloji 57 76.72 16.95 
~tajı Isl.12rullar 5.04 P(/J;;OOI Kam.iyo1oj:iL 43 57.35 21.:54 

98 
Stajı Yapmayanlar 
Eğitimleri sıııra.sıır.rda ].5.. 70.4 20021. 
CPR'da Bulunanlar 

0.3;9 P)0.0; 
Ejitimleri e,ırasında as 6800'3, 

98-
C R' daı. Bulunma;yanlar a.4-9 

Mezuniyet sonrası 1 . 31 82:. 54- 16.88 
KD~ KJı:ı::sunu AJ a:ı::ı:J a:c ıt.94 ge Pt-0.001: Mezuniyet sonrası 
KYBlT Kursu.A!maranlar 6,g 62.02 2.0-.ıa 

Wm Hemşire:ler 100 6a.3-9 21.33 98 



Anket: soruları(.19 soru): 100 puan üzerinden değerlendirilmiş, 

araştırma kapsamına giren hemşirelerin(lOO kişi) bilgi puan o·rta

lamalarının 66.39+21.33 olduğu görülmüştür(Tablo-15). 

Hemşirelerin tanıtıcı özelliklerine göre CPR 1 a ilişkin top

lam bilgi puan ortalamalarının dağılımı incelendiğinde; hemşire

lik yüksekokulu mezunlarının tüm anket sorularından aldıkları 

puanların ortalaması(78+16.36), sağlık meslek lisesi mezunlarının 

ortalamasından{62.24+21.14-) daha yüksek bulunmuştur{P( a..ooa., Tah-

lo 15)). 

1-5 yıldır çalışmakta olan hemşirelerin bilgi puan ortalama-

ları(68.25+20.99), 5 yıldan fazla çalışma yılına sahip hemşirele-

rinkinden(69.13+24.50) .farklı değildir(P>0.05,, ~blo 15). 

Yatakbaşı hemşiresi olarak çalışan hemşirelerin CPR'a iliş

kin tüm sorulardan aldıkları 67.80+21.10, sorumlu hemşire olarak 

görev yapanların toplam bilgi puan ortalamaları 71.43+22.75•dir. 

ortalamalar arasındaki farkın ıstatistiksel açıdan anlamlı olma

dığı saptanmıştır(P) 0.05,, Tabl.e 15)':. 

Yapılan araştırmada hizmetiçi eğitim alan hemşirelerin bilgi 

'puan orLa:lamaları(T9.19+17.29), hizmetiçi· eğitim almayan hemşire-' 

lerin bilgi puan ortalamalarından(62.31+21.17) yüksektir(P<o.ooı, 

T:ablo 15) 

Araştırma kapsamına giren hemşirelerin(lOO kişi) isteyerek 

görev alanların CPR•a ilişkin tüm sorulardan aldıkları puan or

talamaları('ıg,.46+-lGı.1}), kurumca görevlendirilenlerin bilg:li. pu

an ortalamalarından(60.03=Fl6ı.13),' yüksektir(P< o.ooı, T'ablo- 15,)'. 
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Tablo 15'te gbrüldüğü gibi, hemşirelerden kardiyoloji stajı 

yapanların bilgi puan ortalamaları(76.72+16.95), kardiyoloji sta

jı yaomayanların bilgi puan ortalamalarından(57.35+21.54) daha 

yüksek olduğu bulunmuştur(P< 0.,001). 

Eğitimleri sırasında CPR uygulayan hemşirelerin bilgi pı:.an 

ortalamaları(70.4+20.21J, CPR•da buluımıayanların , ortalamaları:na 

(68 •. 03+21.49) yakındır(P) 0.O5), T'ablo 15). 

Hemşirelerden mezuniyet sonrası kardiyoloji kursu alanların 

(31 kişi} OPR 1 a ilişkin toplam bilgi puan ortalamaları(82.54+ 

16.88), kardiyoloji kursu almayanların(69 kişi) bilgi puan or

talamasından(62.G2+20.18} daha yüksek olduğu saptanmıştır 

tP( 0.001, Tablo 15). 
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Tablo 16. - Hemşirelerin Çalıştıkları Kurumlara Göre 

Kardiyopulmoner Resüsitasyona(CPR) İlişkin 

T·a.plam Bilgi Puan Ortalamalarının Dağılımı 

HEMŞİRE N X s t SD P 

Üniversite 45 70.17 18.51 

SSK 12 81.91 18.14 

Üniversite 45 70.17 ıa.51 
;. 39 98 P <o. ooı 

Özel 16 

Üniversite 45 70.17 18.51 
98 P( O. 001 

Devlet 27 48.66 16.88 

SSK 12 81.91 18.14 
0.89 98 P )0.05 

Özel 16. 86. 5 S.46• 

SSK 12. aı. 91 ıa.14 
5-.45 98 P( 0.001 

Devlet 27 48.66 ı6ı.68 

___ o=·z=e~l=-----~l=&=-__ 8~6_,_5 __ ~8l-',~4-& a.35 98 P< 0.001 
Devlet 27 48.66 ı~.88 

Araştırma kapsamına giren hemşirelerden özel hastanede ça

lışanların(l6 kişi) bilgi puan ortalamaları(86.5+S.46) en yük-

sektir; bunu SSK'nda çalışan hemşirele:z:;(aı.9ı+ıa.14) ve üniver

site ortamındakiler(70.17+ıa.51) izlemektedir. Devlet hastane

lerinde çalışan hemşirelerimizin CPR bilgisi düzeyleri(48.66+ 

16,.88) en düşüktür; bu farklar istatistiksel olarak da anlam

lıdır(Tablo l&). 



Tablo 17. - Kardiyoloji Kursu Almayan Hemşirelerin Çalış

tıkları Iurumlara Göre Kardiyopulmoner Resü

sitasyona İlişkin Toplam Bilgi Puan Ortalama

larının Dağılımı 

HE!~ŞİRE N 
.... 
X s t SD p 

Üniversite 35 64.02 17.23 

SSK 1 83 o 0.98 67 P )-O. 05 

"Üniversite 35 64.02 17.73 
2.47 67 

Özel 6 82, 5 
Üniversite 35 64.02 17.73 

De-:-let 27 48. 66, 15.88 
3.43 67 P( 0.Q0l 

SSK 1 63 o 
1.96 67 

Deylet 27 48.66 16.88 

Özel 6. 82.5 9.93 
4.61. 

Devlet 27 48.66 16.88 
67 P<o.001 

Bu farkın oluşmasında kurumların çalışma ortamının etkisi~ 

ni görebilmek amacıyla kardiyoloji kursu almayan hemşirelerin 

CPR bilgisi düzeyleri karşılaştırılmıştır(Tablo 17). Kardiyo

loji kursuna katılmasalar da bir özel hastanede Çalışanların 

(6 kişi; 5'i yüksekokul mezunu) bilgi düzeyi(82.5+9.93) en 

yüksek bulunmuştur; bunu üniversitede çalışanlar(35 kişi; 22's~ 

yüksekokul mezunu) izliyordu; SSK hastaneleri hakkında fikir 

edinebilmek için denek sayısı yetersizdi(l kişi). 



5. T1 A R T I Ş M A 

Çeşitli araştırmalar, kardiyak arresten sonra yapılacak 

etkili temel yaşam desteğinin prognozu olumlu yönde değiştire

ceğini - belirtmektedir(9). 

İstatistikçiler hastane dışında kalp krizi geçirenlerin 

yaklaşık %5'inin yaşayabildiğini belirttııişle:rdir. America.tı 

Heart Association'a göre bu oran CPR'a başlandığında %60,80'1 

bulmaktadır. Bu nedenle paramedical kişilerin(hekim dışı sağ

lık personeli) CPR(kardiyopulmoner resüsitasyon)'ı Çok iyi bil

mesi ve gereğinde halkın bilinçlendirilmesi konularında temel 

yaşam desteği ve ileri yaşa:n desteği sağlar..::ıasına ilişki!:ı stan

aartlar belirlemiştir(ll). 

CPR konusunda eğitilrriş kişiler ventriküler fibrilasyonda 

yaşama şansını %21' den %4-'-e <;ıkarmakta, bu sonuçta her 10 bin 

kişiden 2 kişinin bu şekilde kurtarılacağını göstermişt:fr. Me

dical ve paramedieal grupta CPR uygulanması sırasında 1/3 va

kada kargaşalık, 2/3 vakada düzenli çalışma ve başarının art

tığı gözlenmiş, non-medical kişilerde(sağlıkla ilgisi olmayan) 

başarı oranının 1/25 old1:1ğu saptanmıştır(8,17). 

Tüm bu araştırmaların sonuçlarından da anlaşılabileceği 

gibi CPR uygulanması yeni tekniklerin gelişmesine rağmen ha-
1 -

yat kurtarıcı bir yöntemdir. Başarının artmasında ilk dakika~ 

ların ve eğitilmiş kişilerin uygulamasının yararı büyüktür.

Hastanelerde kardiyak_ arrest oluşumlarının çoğunda kur

tarıcı ekip gelmeden hemşireler temel yaşam desteğini 



gerçekleştirmek durumundadırlar(S). Koroner yoğun bakım üni

telerinde hasta-hemşire ilişkileri çok iÇiÇe olduğundan has

tanın durumunun değerlendirilmesinde hemşireye büyük sorumlu

luk düşmektedir; kardiyak arresti tanıma, CPR'a başlama ve 

sürdürebilmede rolü büyüktür. Bu nedenle konuya ilişkin bil

gisinin yeterli olması, öncelik sırasına göre, çok kısa süre-

de uygun girişimlerde bulunması beklenir. 

Araştırmamıza katılan hemşirelerin CPR'(kardiyopulmoner 

resüsitasyon)a ilişkin bilgilerinin (toplam bilgi puan orta

laması=68.39+21.33) orta düzeyde olduğu söylenebilir(Tablo 15). 

İngiltere' de koroner yoğun bakım tini tesi.! (KYBÜ)nde çalı

şan hemşireler üzerinde gözleme dayalı bir araştırma yapılmış 

ve hemşirelerin temel yaşam desteğini sağlayabilme konusunda

ki bilgilerinin(puan ortalaması=58.8+23.l)orta düzeyde olduğu 

saptanmıştır(9). 

Araştırmamıza katıl~ hemşirelerin eğitim düzeyleri CPR'a 

ilişkin toplam bilgi puan ortalamalarını etkilemektedir; yük

sekokul mezunlarının(%39) bilgi puan ortalamaları(78+16.36), 

sağlık meslek lisesi mezunlarL~ın(%61) bilgi puan ortalamala-
-

rından(62.24+2~•1+) daha yüksektir(P 0.001,Tablo 15). Akbal 

(3) v~.- Bfı:o(ıt) KYBÜ'lerinde hem~ireler üzerinde yaptıkları 
bilgi düzeyi ölçümlerinde de eğitim farklılığının bilgi puan 

. 1 

ortalamasını etkilediğini saptamışlardır. 

İnsan sağlığına yönelik.bir Çalışma ortamının eğitici 

ögeleri içermesi, böylece hizmet yıllarının artması ile 



deneyimde, bilgide artış· olması beklenir~er1;, araştırmamıza. 

~atılan hemşirelerden 5 yıldan az ve 5 yıldan fazla KYBÜ'de 

~alışmakta olanların bilgi puan ortalamasında fark bulunma

~ıştır(Tablo 15). Daha önceki çalışmalarda da çalışma yılla

~ının artmasının bilgi puan ortalamalarını etkilemediği gö

::."tilmüştür(3,19) • 

.5 yıldan __ .fazla çalı_şnı_a,_ :r~lı olan Jıemş~~~~er~n __ ~::r-~c:i.lama 

puanlarının beklenenden düşük olmasının önemli bir nedeni, bu 

hemşirelerin ç oğunluğunu.n devlet hastanelerinde:· çalışmaların

dandır( Tablo 2); çünkü Çalışmamızdaki devlet hastanelerinde 

hizmetiçi eğitim veya KYBÜ(koroner yoğun bakım ün~tesi) kursu 

almış hemşire yoktur; oysa bu araştırmada hizmetiÇi eğitim ve 

~YBÜ kursu almanın bilgi puan ortalamasını olumlu -yönde etki

leyen değişkenler olduğu saptanmıştır(Tablo 4,6,15). Ayrıca 

devlet hastanelerinde isteği dikkate almaksızın kurum tara

fından görevlendirilenlerin oranı(%92.6) diğer hastanelerden 

yüksektir(Tablo 5). 

Yapılan araştırmalarda bilgi düzeyi ile görerek kazanı-
·~ 

labilen performansın(motor beceri v.b,) ilişkili olmadığı, 

çalışma yıllarının fazla olmasının kendine güveni arttırdığı, 

b~lgi artışı ile ilişkili olmadığı bulunmuştur(9). 

Sorumlu olarak görev yapan hemşirelerimizin bilgi puan 

or.talamaları(71.43+22. 75), yatakbaşı hemşiresi olarak görev 

alanların bilgi puan ortalamalarından( 67. 80+21·. 10) biraz da

ha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak fark· 
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1 görülmemiştir(P>0.05~ Tablo- 15); Daha önce yapılan Akbal(3) 

ve Enç'(19) in çalışmalarında da sorumlu veya yatakbaşı hem

şiresi olmanın bilgilerini etkilemediği bulunmuştur. Bu durum 

sorumluluğun 1-5 yıl arası Çalışmakta olan hemşirelere de ve

rilebile.ceğini açıklamaktadır; en azından genç mezunların de

ğerlendirilmesi gereken iyi bir p~tansiyale sahip olduklarını 

- göstermektedir; Hemşirelik hizmetleri yöneticilerinin bir has

ta ünitesinden sorumlu tutulacak hemşireyi belirlerken.sadece 

Çalışma yılı·fazla olanlara öncelik vermeleri halinde görülü

yor ki, diğer grup üyelerine rehberlik edecek yetenekte bir 

hemşireyi seçmiş olmayacaklardır. 

Araştırmamızda hizmetiçi eğitime katılmak hemşirelerin 

bilgisini olumlu yönde etkilemektedir(Tablo 15); hizmetiçi 

eğitim programlarının etkinliğini(bilgi düzeyinin artışı açı

sından) araştırılması sırasında CPR ile ilgili yapılan hizmet 

- içi eğitim öncesi ve sonrası test sonucu %6. 6' darı %46 .:6:' ya 

ulaşan bir başarı saptanmıştır(46). Ancak bir yıl sonra yapı

lan değerlendirmede kullanılmayan bilginin büyük ölçüde kay

ba uğradığı bildirilmiştir. Bu nedenle hizmetiçi eğitim prog

ramlarında· vurgulananların hizmet sırasında beklenen standart

larla paralellik göstermesi gerelcıie~41t!r. Ancak bu sayede de

ğişik konularda uygulanacak hizmetiçi eğitim programlarının 

hastaya yaklaşımi\ ve kapsamlı hemşirelik bakımı verilmesini 

olumlu yönde etkileyebilir. 

Hemşirelerimizin mezuniyet sonrası kardiyoloji kursunu 



almış olmaları bilgi puan ortalamalarını olumlu yönde etkile

mektedir. Koroner yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirele

re özel eğitim programlarının planlanması_ve işlerlik kazan

dırılmasının bilgi düzeyini yükselteceği inancındayız. 

Yine kurumlarda isteyerek görev alan hemşirelerin bilgi 

puan ortalamaları(79.46+17.29) kurum tarafından görevlendiri

lenlerin puan ortalamalarından(60.03+20.20) daha yüksektir 

(Tablo 15). O halde başarıyı etkileyen önemli bir faktör is

tekli olmaktır. Ayrıca isteyerek görev alma oranı yüksekokul 

mezunlarında daha fazla bulunmuştur(Tablo 12). 

Bu çalışmalar CPR konusunda zorunlu yeni eğitim program

larının gerekliliğine ışık tutmaktadır; "kişinin yeteneği ve 

istekleri göz önünde bulundurulmalı, isteksizse kursa katıl

masına gerek yoktur" denilmektedir(9). 

Eğitimleri sırasında kardiyoloji stajı yapmış olmaları 

CPR(kardiyopu.lmoner resüsitasyon)fa ilişkin bilgi.puanlarını 

olumlu yönde etkilemektedir. Ancak kardiyoloji stajı yapma 

olanağı bulanların %79.49'u yüksekokul mezunu hemşirelerden 

oluşmaktadır(Tablo 13). 

Eğitimleri sırasında CPR'a katılmış olmaları(l5 kişi; 

6'sı hemşirelik yüksekokulu, g•u sağlık meslek lisesi) CPR'a 

ilişkin bilgi puan ortalamalarını yükseltmemektedir(Tablo 15); 

çünkü sağlık meelek lisesi mezunları arasında bu uygulamayı 

herhangi bir hasta servisinde tesadüfen. ve kendilerinin ha--, 

zırlığı olmaksızın, açıklama yapılmadan katılanlar fazladı~. 



- 4-0 -

Hemşireler mevcut bilgilerini bir ya da birden Çok deği

şik kaynaktan edindiklerini.belirtmektedir. Büyük çoğunluğu 

da ka.ynak olarak hekimleri{%55), hemşire arkadaşlarını(%46), 

kitap ve dergileri(%45~ kullanmaktadır. Bilgi edinmelerini en

gelleyen nedenler arasında ise, %59'u zaman yetersizliğini, 

%30'u yetersiz rehberliği belirtmiştir. Yine Akbal(3) ve Enç 

(19)'in çalışmalarında da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

Hemşirelerin çalıştıkları kurumlara göre CPR'a ilişkin 

bilgi puanları karşılaştırıldığında anlamlı farklar ortaya 

çıkmıştır(Tablo 16). 

Özel hastanelerde çalışan hemşirelerin bilgi puan orta

laması en yüksek bulunmuştur(86.5+8.46). Bu, araştırma kap-

mına giren iki özel hastanenin ve Çalıştırdıkları hemşirele

rinin belirli özelliklere.- sahip olmalarından kaynaklanmakta

dır. Özel kurumların birinde KYBÜ ile ilgili kurslar ve hiz

metiçi eğitim programlarıdüzenli ve sürekli bir şekilde de

vam ettirilmekte, bunun yanısıra bu kurumdışardan gelebile

cek hemşireler için de koroner yoğun bakım ünitesi kursları 

düzenlemektedir. Kendi bünyesinde çalıştırdığı hemşirelerine 

CPR ile ilgili temel yaşam desteği ve gerektiğinde ileri ya

şam desteği sorumluluğu vermiştir. Diğer özel kurumda da; 

KYBtt hemşireleri daha özel bir itinayla seçilmekte, tamamen 

yüksekokul mezunu hemşireler çalıştırılmaktadır. CPR uygula

ma bilgi ve becerisi hekimler tarafından yapılan hizmetiçi 

eğitimlerle kazandırılmakta ve hemşireler kurum dışı kurslara 
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gönderilmektedir. 

SSK koroner yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin 

tümü kendi bünyesi dışında hizmetiçi eğitim programları ve 

öz?l KYBÜ kurslarından yararlanabilmektedir. SSK'nun KYBÜ hem

_şirelerinin çoğunluğu yüksekokul mezunu hemşirelerdir(%66.6). 

Bu hemşirelere CPR' da temel yaşam desteği ·sağlama sorumluluğu 

- ve yetkisi verilmiştir(Tablo 1). 

Üniversite hastanelerinde çalışan hemşireler arasında hiz

metiçi eğitim programları ve KYBÜ ile ilgili bir kursa katılma 

oranı daha azdır(Tablo 4,6). Yüksekokul mezunları ile sağlık 

meslek lisesi mezunlarının sayısı birbirine yakındır(Tablo 1). 

Hemşirenin CPR uygulama sorumluluğu yerleşmemiştir. Medical 

grubun üniversitelerde sayısal çokluğu hemşirelerin direkt 

olarak CPR uygulayabilmelerini engellemektedir, bu nedenle 

hemşirelerinin bilgi düzeyi de yukarıda belirtilen kurumların 

hemşirelerininkinden düşük bulunmuştur. 

Devlet hastanelerinde Çalışan hemşirelerin eğitim gerek

sinimlerinin daha fazla olduğunu görmek üzüntü vericidir. Dev

lat hastanelerinde, hemşirelik hizmetlerinin başhekime bağlı 

yürütülmesinin, hemşirelerin istekleri dikkate alınmaksızın 

görevlendirilmelerinin ve mecburi hizmetle yükümlü olmalarının, 

eğitim~erinin tamamen orta eğitime dayanmasının ve staj yapma 

olanaklarının son derece sınırlı olmasının,.on;ı.ar için hizmet

içi eğitim programlarının düzenlenmemesinin, bu hemşirelerin 

CPR'a ilişkin bilgi puan ortalamalarını olumsuz yönde· 



et.kilediği kanısındayız. 

Özetle, hemşirelerin oryantasyonuna ve hizmet sırasında 

eğitilmelerine özen gösteren hastanelerin hemşireleri daha 

bilgili bulunmuştur. 
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6. SONUÇ VE ö·N ER! LE R 

Bu çalışmada, hemşirelerin kardiyopulmoner resüsitasyon' 

(CPR)a ilişkin bilgileri ve bu bilgilerini etkileyebilecek et

kenler araştırılmış ve şu sonuçlar elde edilmiştir. 

ı. Araştırma kapsamına giren hemşirelerin CPR'a ilişkin 

bilgileri(X-=68.39+21 .. 33) orta düzeydedir(Tablo 15). 

2. Sırasıyla, isteyerek görev almalarının, eğitimleri sı

rasında staj yapmalarının. mezuniyet sonrasında bir kardiyolo

ji kursuna katılmış olmalarının, hizmetiÇi eğitim almalarının 

ve yüksekokul mezunu olmalarının bilgi puanlarını olumlu yön

de etkilediği, 

3. Çalışma yıllarının fazla olmasının, sorumluluk almanın, 

öğrenimleri. sırasında CPR'da bulunma durumlarının bilgi puanla

rına etki etmediği saptanmıştır. 

Bu araştırma sonuçlarına göre beliren sorunlara çözüm ge

tirmek amacıyla yapılması gerekli öneriler aşağıdaki şekilde 

sıralanabilir: 

• Yoğun bakım ünitelerine alınan hemşireler !Çin oryantas~-

yon programlarının ve özel kursların düzenlenmesi, _ 

• Hemşirelerin çalışma alanındaki bilgi dinamiğini sağla

mak ve devam ettirmek iÇin sürekli hizmetiçi eğitim programla

rının hazırlanması ve işlerlik kazandırılması, 

• Çalışma ünitelerinde yeni gelen hemşirelerin üniteye 

adaptasyonunu sağla,taa, hemşirelik bakımı sunulurken hemşire

leri pratik alanda yetiştiren eğitim hemşirelerinin olması, 

, 
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• Bu araştırma servis sorumlu hemşirelerinin bilgisiyle, 

deneyimi ile diğer meslektaşlarına rehberlik edebilecek nite

likteki hemşirelerden seçilmesi gerektiğini açıklığa kavuş

turmuştur • 

• Hemşirelerin nitelik ve nicelik bakımından yeterli ol

masına özen gösterilmeli, 

• Yoğun bakım ünitelerinde acil durumlarda görev karma

şasını önlemek iÇin, sağlık ekibini oluşturan her bir hizmet 

bölümünün rollerinin belirlen1!1esi, standart tedavi ve bakım 

formlarının geliştirilmesi. bunların yoğun bakım ünitelerin

de görünür bir yerde pano halinde asılması ve uygulanmasının 

et~in, uyumlu bir ekip ça:~şT-ası yönünden yararlı olacağı ka-

nısınd.ayız. 

X:onu. h~ın,:ia ge::-e::..C::..::. bilgiye sahip bu konuda serti.fika 

almış hemşireler ileri yaşam desteği tedbirlerini uygulayabi

lirler, doktorun olmadığı duru;nlarda kardiyak aciller konu

sunda karar verebilirler(37). 

Araştırma sırasında bazen temel yaşam desteği:"~:tedbirleri

ni almak !Çin doktor...ın beklendiğ.i,,,.ne yapılacağı konusunda. ka..; 

rar verilemediği gözlenmiş olup doktor istemi ile her şey ha

~ırlanmaktadır. Bu durumun görevin yasal olarak belirlenmedi

ği için kendine güvenememe ve sorumluluk almaktan kaçınma so

nucu ortaya çıktığı saptanmıştır. Bu yüzden bu sorumlulukla

rın kağıt üzerinde belirlenmesinin uygun olacağı düşüncesin

deyiz. 



• Hastane dışı oluşan kardiyak arrestler için temel ya

şam desteğinin uygulanması konusunda radyo, TV ve basın yoluy

la ve organizasyonlar oluşturularak halkın eğitiminin sağlan

masının, 

• Konuyla ilgili Türkçe yayınlarının arttırılmasının, 

• Hemşireler tarafından seminer, konferans ve kongrele

rin düzenlenmesinin yararlı olacağı kanısındayız. 



7. ÖZET 

Bu araştırma, Üniversite'ye, SSK'na, Devlet'e bağlı ve 

özel hastaneleri içeren toplam 10 farklı sağlık kurumunun 

koroner yoğun _bakım ünitelerinde(KYEÜ) çalışan hemşirelerin 

tümünü kapsayacak şekilde 61'1 sağlık meslek lisesi, 39'u - · 

yüksekolcul mezunu olan 100 hemşirenin CPR'(kardiyopU:lmoner 

resüsitasyon)a ilişkin bilgi düzeylerini saptamak amacıyla 

planlanmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler, soru kağıdı uygulanarak 

toplanmıştır. Soru kağıdının ilk bölü..~ü hemşireleri tanıtıcı 

soruları, ikinci bölümü ise CPR'a iliş~in bilgi sorularını 

içermektedir. 

"-Lve t testi kullanılarak yapılan istatistiksel değer

lendirme sonucunda hemşirelerin CPR'a ilişkin toplam bilgi 

puan ortalamasının orta düzeyde old~ğu saptanmıştır. 

KYBÜ'nde Çalışan hemşirelerin isteyerek görev almaları, 
-. 

eğitimleri sırasında kardiyoloji stajı yapmış ., olııal~ı •. mezu-

niyet sonu IqBÜ ile ilgili _bir kursa katılmış olmaları.w h.iz

metiÇi eğitim almaları ve yüksekokul mezunu olmaları bilgi 

puanlarını olumlu yönde etkilemektedir. KYBÜ'nde çalışma yıl

ları, statüleri ve eğitimleri sırasında CPR'da bulunmuş olma-
! 

ları bilgi düzeylerini etkilememektedir. 



• -+'1 - -

8. S U M M AR Y 

To achieve this goal. 100 nurses were choaen asa group. 

Of these 100 nurses 39 were graduates of college of nursing 

and 61 were graduates of nursing high schools. All the nurses 

were ·ııarking in the Coronary Care Uni t ( CCU) of ten diff erent 

hospi tals which are aimed priy_c:ıtely __ or which_ belonged to So

cial Security Department, Universities or the State. 

Questionnaire was prepared and handled to obtain the ne

cessary information for the research consisting of two secti

ons. First secticn consisted the introduction of the nurses, 

secor:d. sectian the knowledge abaut Cardiopulmonary Resüsci-

.... a .... · - ... r rıpR' ,_ ,_ı__,,l\V .ı.. _ı • ., 
,X-C Chi-square) and "t" tests •,,ıere applied for the sta-

tistical evaluation. Results show that total k:nowledge of 

the nurses related to CPR is in a medium level. 

Asa result, willingness of nurses working in CCU, car

diology rotation possibili ty during their stud·tes, post-gra

duate CCU cour9e joining, on job trainning and college edu

cation affected knowledge points positively; while working 

period in CCU and status, presence during CPR had no affect. 
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İST.L~UL ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU 

HEMŞ !RELER İÇ 1N ANKET FORı'iU 

KONU: Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin 

Kardiyopulmoner Resüsitasyon Hakkında Bilgi Düzeyleri

.. nin Araştırılması 

I- Yaşınız; 

1) ( ) 18-25 2) ( ) 26-35 

2- ~edeni n~liniz; 

l) ( ) Evli 2) ( ) Bekar 

3- Eangi Ollildan mezunsunuz? 

l) . ( ) Yüksek Okul 

2) ·. ( ) Sağlık Meslek Lisesı 

3) ( ) 3fı-45 

3) ( ) Dul 

4- Kaç yıldır yoğun bakım ünitesinde Çalışıyorsunuz? 

5-

6-

l) ( ) 1-5 yıl 

3) I \ 1, -, 5 
~ ) .ı.-.ı. 

2) ( ) 6-10 yıl . 

4) ( )16-20 yıl 

Bu servisteki göreviniz nedir? 

1) ( ) Yatak başı hemşiresi 

2) ( ) Servis Sorumlusu· 

çaıışmakta olduğunuz bölüme nasıl geldiniz? 

1) ·· ... ( ) Kendi isteğimle 

2) ( ) Kurum tarafından görevlendirildim 

3) ( ) Tesadüfen 
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7- Okul yıllarında kardiyolojiyle ilgili staj yapma olana-

ğınız oldu mu? 

1) ( ) Evet . 2) ( ) Hayı!' 3) () Evet ise 

nerede? 

.... •-·• •........... 
8- Koroner yoğun ~akım ünitesinde çalışmaya başlamadan önce 

-~- -kardiyopulmoner resüai tasyonda bulundunuz mu? 

1) ( ) Evet 2) ( ) Hayır 3) ( ) !zledim 

9- 8. soruya verd.:.ğin.iz cevap evet ise Ne zaman? Nerede? 

1) ( ) Okul yıllarında 3) ( 'ı Has-:ane içinde I 

2.) ( ) r1Iezuniyetten sonra 4) f \ ::2.s~ang dışında \ J 

I2- Çalıştığınız kurumda hizmetiçi ~5.i-::..::-e ?::~-:.:.ldınız mı? 

1) ( ) Evet 2) ( ) Hayır 

I3- Kurumunuzda hizmet içi eğitim yapılıyorsa ne kadar 

zamanda bir tekrarlanıy?r? 

1) ( ) 0-3 ay arası 

2) ( ) 3-6 ay arası 

3) ( ) 6-9 ay arası 

4) ( ) 9-12 ay arası 
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14-' Hizmetiçi eğitim yapılmıyorsa konuyla ilgili bilgileri 

hangi kaynaklardan ediniyorsunuz? 

1) ( ) Hekimlerden 

2) () Hemşire arkadaşlardan 

3) ( ) Kitap ve dergilerden 

4) () Kurumun geliştirdiği teksir vb. basılı yayınlar 

5) ( ) TV-Radyo-Video 

l5- Sizce Çalıştığınız bölüm ile ilgili bilgileri edinmenizi 

engelleyen nedenler nelerdir? 

1) ( ) Yeterli kaynak bulamıyorum 

2) ( ) Yeterli zamanım yok 

3) ( ) Çalışma alanındaki yetersiz rehberlik 

4) ( ) Kaynakların çok pahalı olması 

16- Ani kalp durmasıuı en iyi tanımlayan seçeneği işaretle

yiniz; 

1) ( ) Solunum ve dolaşım durması 

2) ( ) Etkili kalp kasılmalarının birdenbire ve beklen

medik bir şekilde ortadan kalkması 

3) 

4-) 

( ) Beynin yeterince oksijenlenememesi 

( ) Pupillala.rın geniş1.emesr-

17• Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasında serebral anokside 

1) ( ) Ani bilinç kaybı ve pupilla dilatasyoiiu 

2) ( ) Solunum durması 

3) ( ) Beyin korteksinde irreversible değişiklikler 

4) ( ) Metabolik asidoz 
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IS- Kalp durması teşhisi konan hastada kardiyopulmoner Resti~ 

sitasyon uygulanacaksa işlem sırasını parantez içine 

numaralandırınız; 

1) ( ) Sternumun 1/3 alt kısmına bir iki yumruk vurmak 

2) ( ) Uygun pozisyon vermek 

3) ( ) Hava yolunu açık tutmak 

4) ( ) Damar yolunu açmak 

19- Kardiyopulmoner restlsitasyona. başlarken hai:ıtaya hangi 

pozisyon verilir, verilen bu pozisyonun ne yararı vardır? 

1) ( ) Semi-fawler(yarı oturur) pozisyon solunumu rahat

la.tır 

2) ( ) Prone(yüzü koyun) pozisyonu aspirasyonu önler 

3) ( ) Horizantal pozisyon ve alt extremiteleri 45 dere

ce yukarı kaldırmak venöz dönüşün Çoğalmasına 

yardım eder. 

4) ( ) Fawler(dik oturur) pqzisyon dispneyi önler. 

20- Aşağıdakilerden hangisi ani kalp durması ile yoğun bakım 

ünitesine başvuran hasta ailesinin korku ve endişelerini 

azaltmak iÇin başvurulaıihertışirelik girişimi değildir. 

1) ( ) Hasta ailesine hastanın bu ünitede yakın gözlem 

~e . yoğun bakım altında olacağı anlatılır. 

2) ( ) Hasta ailesine bu ünitede modern araç ve gereç

lerin olduğu anlatılır. 

3) ( ) Hasta ailesine bu ünitede uzman kişilerin bulun

duğu anlatılır. 

4) ( ) Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında hasta ile-. 

sinin hastayı rap~tça görmelerine izin verilir. 
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\ 

2I- Aşağıdakilerden hangisi kalp_durmasına yol açan mekaniz-

malardan değildir. 

1) ( ) Ventriküler fibrilasyon 

2) ( ) Ventriküler asistoli 

3) ( ) Elektromekanik dissosiasyon(İdyoventriküler 

min agonal şekli) 

- 4·) - ( ) Atr±a-ı .f ibrilasyon 

rit-

22- Kesin kardiyak arrest belirtileri nelerdir? 

23- Kard iyopulmoner resüsitasyonda(CPR=kalp-akciğer c~lan-

dırması) tek kişi;y:le yapılan masaj ritmi aşağıdakiler-

den hangisidir? 

1) ( ) 15 kez kalp masajı 5 kez solunum 

2) ( ) " il " " 2 " il 

3) ( ) IO il " il 3 il il 

4) ( ) 5 " " il 5 n " 
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2A- Kardiyopulmoner resüsitasyonda iki kişiyle yapılan masaj 

ritmi aşağıdakilerden hangisidir? 

1) ( ) 15 kez kalp masajı 5 kez solunum 

2) ( ) 5 il " il 5 il " 
3) ( ) 15 il il " 2 " it 

4) ( ) 5 il n it I " " 
-- ··-----··--

25- Aşağıda.kilerden liangisi kardiyopulmoner resüsitasyon 

komplikasyonlarından değildir. 

1) ( ) Kırık 

2) ( ) Kalp yetmezliği 

3) ( ) Pnömotoraks 

4) ( ) Kana:-.a.lar 

26- Kardiyopulmonc~ resüsitasyonda idrar sondası •••••••• Q •• 

•••••••••••••••••••••••••••• kontrol amacıyla uygulanır. 

27- Kardiyopulmoner resüsitasyonda asidozu düzel~ek amacı 

il.e _ .... , ~ ............. .- ............ IV olarak uygulanır. 

28- Kardiyopulmoner resüsitasyon sırasında hava yolunun sü

rekli açık kalmasını sağlayan en iyi yol •••••••••••••• dır. 

29- Kardiyopulmoner resüsitasyonda venöz basıncın bilinmesi 

•••..••••••..•.•.••••••.••••••••••• için gereklidir. 

30- Kardiyopulmoner resüsitasyonda defibrilatör • • • • • • • • • • • • 

•••••••••••••••••••• durumunda uygulanır. 

3I- Endotrakeal tüp uygulandıktan sonra tüpün yerinde olup 

olmadığı ••••••••••••••••••••••••••••• ile anlaşılır. 



- ıa -

32- Kardiyopulmoner resüsi tasyonun e·f~ktifliğini ( etkili ol

duğunu) nasıl anlarsınız? 

33- Kardiyopulmoner resüsitasyona hangi durumlarda son verilir. 

34- Aşağıda belirtilen acil ilaçların hangi durumlarda kul

lanıldığını ve uygulama yollarını yazınız; 

Epinephrine (adrenalin): 

.Atropine: 

Sodyum Bikarbonat: 

Lidocaine/Aritmal: 

Dopamine: 

Cetlilan,1d: 




