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GiRiŞ 

Güpümüzde, ölümlerin yarısından fazlası, kalp ve damar 

hastalıkları sonucu ortaya-çıkmakta, iskemik kalp hastalıkla

rı kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin 2/3'si gibi 

büyük bir çoğunluğunun sorumlusu bulunmaktadır(25 ). 

Akut Miyokard İnfarktüsü (AMİ) nedeniyle oluşan ölüm

lerin yarısından fazlası (% 60), hastalığın erken döneminde 

ve ilk saatler içinde ortaya çıkmakta ve ani olarak gelişmek

tedir •. Söz ko~usu erken ölümlerin, miyokardtaki zedelenmenin 

derecesi ile çok fazla ilgisinin bulunmadığı, aslında AMİ'nde 

görülen ölümlerin hemen hemen 2/3'sinin hastalığın ilk anın

dan itibaren ortaya çıkan öldürücü aritmiler nedeniyle oluş

tuğu gösterilmiştir. Bu ritm bozukluklarının zamanında _ve 

anında tanımlanmasına ve tedavisine olanak sağlayan bir ortam 

olarak geliştirilmiş olan Koroner Bakım Üniteleri (KBÜ) 1960 

yılından beri hizmet vermektedir . KBÜ'nde tedavi edilen akut 

miyokard infarktüsü vakalarında ölümlerin bu birimler saye

sinde yarı yarıya (% 35-40'dan - % 15-20'ye) azalma gösterdi

ği saptanmıştır. Bu nedenle AMİ şüphesi olan hastaların hiç 

vakit geçirmeden, IBÜ'nde tedavi edilm~leri büyük yararlar 

sağlamaktadır(l~25). 

İnsan organizması içinde fizyolojik olaylarla, ruhsal 

fonksiyonlar birlikte yürümektedir. Ruhsal fonksiyonların, 

bedensel fonksiyonlarl'a paralel yürüdüğü, her ruhsal olayı 

bir bedensel olayın ve her bedensel olayı bir ruhsal olayın 
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karşıladığı ileri sürülmektedir(l2). 

AMİ geçirmekte olan hasta, hastalığının başlangıcından 

itibaren yoğun bir emosyonel stres deneyimlemektedir. Ölümün 

yakın olduğunu hissetmek, dayanılmaz göğüs ağrısı,. başkaları

na bağımlı olmak, ambulans ile hast~neye yetiştirilmek, aile

si ve arkadaşlarının yüzündeki korku ve endişe ifadesi, has

tayı aniden saran korkunun yalnızca bir bölümüdür. KBÜ'ne ge

tirildiğinde, beklenmedik birçok tehlike ile karşı karşıya 

kaldığını zannederek korkusu artar. Hasta "ölüyor muyum?" dü

şüncesine kapıl~r. Böylece kriz anından itibaren, kontrol 

edemediği aşırı duygusal yük altına girer(21). 

AMİ ile birlikte gelişen ağır stres hali, hastada çok 

çeşitli emosyonel tepkilere yol açar, genelde hastalar stres

le mücadele etmeyi denerler. KBÜ'nde hasta davranışları bir

birine benzemez, hastadan hastaya değişir. Akut miyokard in

farktüsünde hastada, üç temel emosyonel davranış tipi gözle

nir. Bunlar: Anksiyete, hastalığın reddedilmesi ( i nkar) ve 

de presyondur(14,19,21). 

Hastanın AMİ sonrası yaşadığı anksiyete ilerideki ya

şamında problemler çıkarabilir. Yapılan çalışmalara göre, AMİ 

geçiren hastada meydana gelen inka r , hastanın yaşamını tehdit 

edecek düzeyde değilse faydalı olabilir. Hastada anksiyeteye 

karşı bir savunma mekanizması olarak meydana gelen depresy6n

da ise, uygun hemşirelik yaklaşımı ile hastanın kolayca dep

resyondan çıkmasına yardım edilebilir. Bu yapılmazsa, hasta

nın depresyonu uzayabilir ve ciddi boyutlara ulaşabilir(l6, 

21,27). 

AMİ'nde hast~ya bakım veren hemşirenin rolü ve sorum

lulukları büyüktür. Sağlık ekibi üyeleri içinde hemşire, has

tanın davranışlarındaki değişiklikleri farkeden ilk kişi ola

caktır. Bu nedenle koroner bakım ünitesi hemşiresi AMİ sıra

sında, hastada meydana gelen psikolojik problemleri çok çabuk 
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teşhis edebilmeli ve bu yönde özel bir dikkat göstermelidi r. 

KBÜ hemşiresinin görevi, hastaya fiziksel yönden bakım verme

nin yanında, hastada AMİ ile birlikte gelişen, derin emosyo

nel stres ile mücadele etmesine yardımcı olmaktır. Bu mücade

le çok önemlidir, çünkü emosyonel stres hastal:ı:ğın klinik 

akışını ve sonucunu etkileyebilir. Bununla birlikte KBÜ' nde 

hastaya sağlanan psikolojik desteğin, hastanın rehabil~tasyo

nuna ve AMİ geçirdikten sonraki yaşam süresine olumlu etkile

ri olduğu bildirilmiştir. KBÜ ' nde psikolojik yönden destek 

alamayan hastaların, hastaneye kabulden itibaren, KBÜ' .nde ve 

serviste psikolojik destek alan hastalara oranla, tekrar mi

yokard inf arktüsü geçirme oranının daha fazla olduğu ve bu 

hastaların bir daha işlerine dönemediklerini bildiren çalış

malar vardır. Bu çalışmal~rın ışığı al tında, hastanın ruhi 

dengesi ile ilgilenmenin KBÜ hemşiresinin en başta gelen so-
. . 

rumluluklarından birisi olduğunu söyleyebiliriz(21). 

Bu çalışmamız, akut miyokard infarktüsünde hastada · 

meydana gelen ve hastaya bu konuda mutlaka psikolojik deste

ğin sağlanılmas~ gerektiğini düşündüğümüz, emosyonel davranış 

tiplerinden anksiyete ve depresyonun tespit edilmesi ve elde 

edilen verilerrn hizmet-içi eğitim programlarına rehber olma

sının sağlanması amacıyla planlanmıştır. 
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GENEL BiLGiLER 

Koroner kalp hastalıkları, toplumun içinde bulunduğu 

ruhsal bunalımlar, karmaşalar, ekonomik dengesizlikler nedeni 

ile olduğu k~dar uygarlığın gerçekleştirdiği yüksek yaşam 

stand~rtlarına ulaşabilme çabaları, fazla beslenme, aşırı eğ

lence, üzüntü gibi etkenlerle de her geçen gün artmaktadır. 

Kalp kasının ölümüne yol açan infarktüs krizleri bu hastalı

ğa yakalananların % 60 . kadarını ilk saatlerde yaşamdan uzak

laştırmaktadır. Diğer taraftan yaşayanların % 60-65'1 ise ilk 

5 yıl içinde oluşan ikinci bir kriz ile yaşamlarını . kaybet

mektedir{l,5,20). 

Türkiye'de her yıl 30.000, ABD'nde her yıl 600.000 ki

şi koroner yetersizlik nedeniyle hayatların~ kaybetmektedi~. 

Miyokard infarktüsü geçirip kaldırıldığı hastanede ölen has

taların yaklaşık % 85' inde ölüm nedeni koroner kalp hasta

lığı ile ilgilidir. Genellikle 40-60 yaşları arasında çok gö

rülen koroner hastalıklarına gençlerde de rastlanılmakta

dır(S~ 10.20). 

Miyokard infarktüsü her yaşta ortaya çıkarsa da, en 

fazla 40 yaşından sonra erkeklerde görülür. 50 yaşından önce 

erkeklerde, kadınlardan 7 defa daha fazladır. Menapozdan son

ra ise kadınlarda miyokard inf arktüsü artmakta, 70 yaşından 

sonra erkeklerde kadınlardan 2 misli daha çok görülmekte

dir(20). 
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Miyokard infarktüsü, miyokardın bir bölümüne gelen ko

roner kan akımının birdenbire azalması sonucu ortaya çıkan 

iskemik miyokard nekrozudu~(6,25). 

Predispozan faktörler: Kalıtım, hiperkolesterolemi, 

hiperlipidemi, hip!rtansiyon, aşırı sigara içilmesi, dia bet 

hastalığı, hareketsiz yaşam biçimi, şişmanlık, psikososyal 

gerginlik, A tipi kişilik özelliğidir(2,20). 

Miyokard infarktüsünün en önemli nedeni koroner athe

rosklerozdur (% 95). AMİ'nin oluşumu için koroner arterin 

atherosklerotik bir lezyon ile belirli ve aşırı bir şekilde, 

f o kal olarak veya boydan boya daralmış bulunması gerekli

dir ( 6, 10, 25). 

Tanıya yardımcı semptomların en önemlisi göğüs ağrısı

dır. Diğer faktörler; EKG bulguları ve enzim değiş{klikleri

dir(l ,6, 10,25). 

AMİ' nde miyokarda yeterince kan gitmeyince, biriken 

·okside olmamış metabolikler sinir uçlarına etki ederek ağrı 

hissinin doğmasına neden olur. Vakaların % 90'ında göğüs ağ

rısı tanıya yardımcı en önemli semptomdur. Ağrı, yarım saat

ten, birkaç saate ve hatta güne kadar uzayabilir, nitroglise

rinlere cev~p vermez. Çoğun.lukla retrosternal bölgededir, göğ

sün her iki tarafına, sol omuza, sol kola veya her iki omuz 

veya kola, boyun, alt çene ve dişlere, sırta, sol kol un iç 

yüzüne, sol veya her iki elin son iki parmağına yayılabilir. 

Ağrı göğsün üzerinde, sıkıştırıcı, baskı yapıcı, ağırlık ve

rici, aşırı sıkıntı yapan, ölüm korkusu uyandıran karakterde

dir. Bulantı, kusma, karın şişliği ve gerginlik gibi belirti

ler ağrıya eşlik eder. Hasta, ağrı nedeniyle endişeli, huzur

suz, vücudu soğuk terle kaplı, yüzü kül rengindedir. Bu sıra

da hastada ölüm korkusu vardır(l,6,10,25). 
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Kalp dokusunda yüksek oranda bulunan bazı enzimler, 

kalp kasının nekrozu i,le kana karışır. Bunun sonucu olarak 

serumda bu enzimlerin aktivitesi artar. CPK, CPK'nın izo en

zimi CPK-MB, SGOT.SGPT ve LDH enzimlerinin serumda normal dü

zeylerinin üzerinde saptanması miyokard inf arktüsü tanısını 

koydurur(6,25). 

Miyokard infarktüsünün başlangıç dönemindeki tanısında 

ve dönemlerinin izlenmesinde EKG çok değerli bilgiler verir. 

EKG'de Q dalgası değişikliği kas nekrozu, ST değişikliği kas 

zedelenmesi (lezyon) ve T dalgası anormalli ği ise iskemi so

nucu ortaya çıkmaktadır(6,10,25). 

Ateş, lökositoz ve sedimantasyonun süratlenmesi, akut 

miyokard infarktüsünde oluşan doku nekrozunun sistemik belir

tileridir. Ateş ve lökositoz bir hafta sonunda,sedimantasyon 

ise 4 ila 6. haftalara doğru normale döner(6,25). 

Miyokard İnf arktüsünde Tedavi 

Miyokard infarktüsünde tedavi, hastadaki rahatsızlığın 

giderilmesi (acij tedavi), kalbin yükünün azaltılması, komp

likasyonların önlenmesi, meydana gelen komplikasyonların te

davisi ve hastanın rehabilitasyonu şeklinde olur(6,10,25). 

Miyokard infarktüsünde miyokardın sunu-istem dengesi 

bozulur. Sunu-istem dengesinin sağlanması tedavinin ana ilke

sini oluşturur. İnfarktüste bu dengeyi bozan etkenlerin ba

şında ağrı ve endişe his.~;i. gelir. Bu nedenle ağrının ve ank

siyetenin giderilmesi tedavinin önem~i bir basamağını oluştu

rur ( 10). 

Ağrıyı gidermek için; Nitrogliserin preparatları, na

zal veya nazofarengeal yoldan 6-8 lt/dk olacak şekilde oksi-. 
jen verilir, acil damar yolu açılır, ağrı devam ediyorsa mor-

fin yapılır, uzun süren ve morfine rağmen devam eden agrının 
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giderilmesi. için, pompa yetersizliği olmayan vakalara beta

reseptör blokerleri kullanılır, ağrısı devam eden ve tansiyo

nu yüksek ol.an vakalarda vazodilatatörler tedaviye eklenir(!, 

6,10,25). 

Ventriküler prematüre vurular karşısında İ. V. yoldan 

lidokain kullanılır. Lidokain verilmesinde en önemli kompli

kasyon, merkezi sinir sistemi depresyonudur. Lidokain verilen 

hastalarda sadece kalp ritmini değil, aynı zamanda hastanın 

men~al durumunu da gözlemek gerekir. Uykuya eğilim, dil hare

ketinin güç olması, lidokain t~ksisitesinin en belirgin özel

liğidir. Hallüsinasyonlar; huzursuzluk, hipereksitabilite, 

hatta konvülsiyonlar görülebilir. Miyokard infarktüsünde 

komplikasyon olarak kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak da 

hipotansiyon oluştuğunda, İ.V. yoldan dobuta~in kullanılır(6, 

25). 

Akut dönemde ST elevasyonu yüksek olan ve tansiyonu 

elverişli hastalarda beta blokerlerin inf arktüs alanının ge

nişlemesini önlediğini gösteren çalışmalar vardır. Streptoki

. naz gibi ilaçlar ilk 12 saat içinde uygulandığı takdirde 

trombüs rekanalizasyonu sağlanabilir(6,10,15). 

Antikoagülanların kullanılması hekimin isteğine bağlı

dır. Antikoagülanlar günümüzde, birçok tehlikeyi arttırıcı 

faktörlere sahip bulunan, uzun süre yatak istirahatinde kalan 

hastalarda akciğer embolisi tehlikesini azaltmak amacı ile 

kullanılır(l,6,10). 

Sedasyon: İlk günlerde sedatifler gereklidir. Başlan

gıçta ağrıyı dindirmek için yapılan morfin se~asyonu sağlar. 

Daha so~ra oral yoldan sedatif ve trankilizanlar verilir(l,6, 

25). 
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Miydkard · İnfarktüsünde Hemşirelik Bakımı 

Miyokard infarktüsü şüphesi ile. KBÜ'ne gelen hasta 

tehlikeli aritmilerin gözlenmesini sağlamak amacıyla hemen 

monitörize edilmeli, bu arada 12 derivasyonlu EKG'~i çekilme

lidir. Hastaya oksijen tedavisi başlatılmalı, acil damar yolu 

açılmalı, göğüs ağrısı için nitrogliserin preparatı verilme

lidir(2,10). 

Haitanın kan basıncı, nabzı, solunumu, vücut ısısı 

stabil oluncaya kadar 15 dakikada bir alınmalıdır ve kayde

dilmelidir. Bu arada ya·tai<ta akciğer grafisi çektirilmeli, 

laboratuvar tetkikleri ·için kan alınmalıdır. Doktorun planla

dığı tıbbi tedavi vakit geçirilmeden uygulanmalı ve kaydedil

mel i dir(2). 

Hastanın ağrısı giderilmeye çalışılmalıdır, ağrının 

giderilmesi sırasında hemşire, kullanılan ilaçların etki me

kanizmalarını, yan etkilerini çok iyi bilmeli ve hastayı bu 

yönde izleme lidir(2,10). 

Hastaya herhangi bir uygulama yapmadan önce ve yaptık

tan sonra hayati belirtileri alınıp, kaydedilmelidir(2). 

KBÜ hemşiresi hastanın ritmini, ritm ve ileti bozuk

lukları yönünden sürekli gözlemeli, herhangi bir normalden 

sapmayı derhal rapor edip, acil tedavide etkin rol almalı

dır(2). 

Hasta kesin yatak istirahatine alınmalı, aktiviteleri 

kısıtlanmalıdır, hastalar yatak içinde dönebilir, ayaklarını 

oynatabilir. Hasta kesin yatak istirahatinde bulunduğu süre 

içinde bütün gereksinimleri hemşire tarafından karşılanmalı

dır. İlk 3-4 gün hasta hemşirenin yardımı ile yemek yemeli

dir. Atağı hafif olan hastalara ikinci günden itibaren yemek

lerini · kendilerinin yemesine müsaade edilir. Komplikasypnsuz 
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hastaların bir haftalık tam yatak istirahati yeterli bulun

maktadır(l ,6, 10,25). 

Hastaların kabızlık çekmesinin önlenmesine dikkat 

edilmeli, .gerekiyorsa ilaç kullanılmalıdır . Ayrıca· yatak başı 

komodun kull,anılması sürgüye nazaran daha uygun ve daha az 

efor sarfettiricidir(l,2,6). 

İdrar retansiyonu ileri yaştaki hastalarda devam eden 

yatak istirahati ve atropin tedavisinden sonra sık görülen 

durumdur. Bu durumda hastaya sonda takılması gerekir . Hemşire 

hastanın· 24 saatlik aldığı ve çıkardığı sıvı miktarını kay

detmelidir ( l, 2, 6) . 

H.astanın diyeti: ilk günlerde hafif ve düşük kalorili, 

yumuşak, az posalı olmalı, sık sık ve az miktarlarda verilme

lidi r(6,25). 

Sigara, çay ve kahve aiınması, heyecanlı TV programla

rı, kitap, dergi, gazete okunması ve yakınlarının ziyar.eti 

tamamıyla yasaklanmalıdır(l,6,25). 

Uzun yatak istirahati ve morfin gibi narkotik analj~

ziklerin alınması hastada atelektazi ve pnömoni oluşturabi

lir. Bunu önlemek için hastaya öksürme ve solunum egzersizle

ri yaptırılmalıdır. Hasta kesin yatak ·istirahatinde olduğu 

için pozisyonu sık sık değiştirilmeli, aktif ve pasif ekstre

mite egzersizleri yaptırılmalıdır(2). 

Hastanın bütün hijyenik gereksinimleri karşılanmalı, 

vücudunun basınç gören yerlerine masaj yapılmalıdır(2) . 

Hemşire hastasına bakım verirken, bakımın etkinliğini 

gözlemeli ve bakım planını tekrar tekrar gözden geçirilmeli

dir. 
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Miyokard İnfarktüsünde Hastada Görülebilecek Kompli:-:

kasyonlar 

Ani ölüm, hastanın yaşamını tehdit eden aritmiler, 

ventriküler prematüre vurular, kalp yetmezliği, hipoksi, kar

diyojenik şok, miyokard yırtılması, ventrikülde asinerJı, 

ventrikül anevrizl!lası, perikardi t dressler sendromudur. Hem

şire akut miyokard infarktüsünde görülen bu komplikasyonları 

bilmeli ve hastasını bu yönde gözlemelidir(6,10,25). 

Miyokard İnfarktü~ü Hastasının Kişilik Özellikleri 

Yapılan araştırmalara göre miyokard. infarktffsler:i:n'in 

% 14'ünün ruhsal zorlan~alarla (stres) ortaya çıktığı göste

rilmiştir. Bazı araştırmalara göre ise ruhsal etkenlerin rolü 

% 30 olarak saptanmıştır(7,26). 

Miyokard infarktüsünde son yıllarda bedensel risk fak

törlerin yanında, kişiliğin belirli davranış modelleri üze

rinde de durulmaktadır(7,26). 

Prospektif araştırmalarda Friedman ve Rosenman beden

sel risk faktörlerinin yanında iki davranış modeli saptamış 

ve bunları kprşı~aştırmıştır. Üç yıllık gözlemlerinde A tipi 

davranış özelliği gösteren kişilerde B tipine oranla miyokard 
' . 

infarktüsü geçirme · oranı L21 defa daha fazladır(7,12,26). 

Dunbar'a göre, koroner kalp hastalığı olan hastaların 

özel bir kişilik yapıları vardır. Bu kişiler çok aşırı çalı

şırlar, kendi kendilerini sıkı diipline alırlar, çevrelerinde 

en üstün kişi olma eğilimlerini taşırlar(l2) . 

Dr.H . A. Pelser ilk belirtileri 50 yaşından önce ortaya 

çıkan 21 AMİ'li hasta üzerinde yaptığı bir araştırma sonuc~n
da infarktüs oluşumunda 3 etken saptanm~ştır. Bunlar; ~işilik 

yapıları, kişilerarası ilişkilerinözelliği ve bu tür ilişki

lere karşı özel bir tepki göstermedir(12). 
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AMİ'nde Hastada Strese Neden Olan Etkenler ve Stresin 

Sonuçları 

Miyokard iafarktüsü geçirmek, hastada ciddi stresin 

gelişmesine yol açar. AMİ geçiren hastalar koroner. bakım üni

tesine ulaştırıldığında beklemedikleri birçok işlemlerle kar

şılaşırlar; monitor elektrodları göğsüne bağlanır, intravenöz 

.in~üzyonlar başlatılır. oksijen v~rilir, enjeksiyonlar yapı

lır, kanlar alınır. Hasta bu tip uygulamalarla büyü~ bir ola

sılıkla ilk defa karşılaşıyor olabilir. Hemşireler, doktor-

lar, teknisyenler hasta od~sına telaşla girip çıkarlar. Hasta 

"acaba ölüyor muyum?" düşüncesine kapılır. KBÜ'ndeki fiziksel 

çevre de hastanı.n stresinin artmasına neden olur ( 1, 21, 26). 

AMİ'nde hasta, kriz anından itibaren içten ve dıştan, 

kontrol edemediği aşırı stres nedeniyle, duygusal yük altına 

girer. Hasta bu yüke hazır değildir. Diğer hastalıklardan 

farklı olarak AMİ'ndeki hızlı gelişim hastanın korku ve endi

şelerini arttırır. AMİ'nde strese neden olan diğer bi r faktör 

de hastanın emosyonel kaynaklarını harekete geçirip, stres 

yapan durumu çözme çabalarında bulunma şansları olmayışıdır. 

Daha ciddi düşüncelerle. özellikle yaşama sorunu ile zihinle

ri -meşguldür. Aşırı duygusal yük, strese hazır olamama -ve 

emosyonel kaynaklarını harekete ~eçirip stresi azaltamama 

hastadaki emosyonel durumun üç ana ögesidir(21). 

Her bireyin' hastalığa karşı gösterdiği tepkilerin 

farklı olmasına karşın, genelde belirli bazı tepki biçimleri 

vardır. Bunlar; hastalığı reddetme, hastalığa uyum gösterme, 

tedavi olanaklarını araştırma, korku, üzüntü, kaygı, depres

yon, duygusal küntlük, gerileme, bağımlılık, kızgınlık, çok 

konuşma, ağlama, kişilik yapısında bazı değişimler, düşmanlık 

hissi olarak özetlenebilir(l4,22,30). 

AMİ ile birlikte gelişen ağır stres çok çeşitli emos

yonel tepkilere y~l açar. Her hasta kendi psikolojik yapısına 
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göre tepkide bulunur. KBÜ'nde, AMİ geçiren hastada üç temel 

emosyonel davranış tipi gözlenir. Bunlar; anksiyete, hastalı- . 

ğın reddedilmesi ve depresyondur(6,8,19,23,26). 

AMİ'ndeki emosyonel reaksiyonların gelişimi ve derece

si ç~şitli değişkenlerin etkisi altındadır. Bunlar; yaş, sos

yoekonomik durum, eğitim düzeyi, aile-hasta ilişkileri, sağ

lık ekibi-hasta ilişkileri, hastalığın ciddiyeti, semptomla

rın devamı, dini inanışlar, kişilik özellikleri ve hastalıkla 

ilgili eski deneyimlerdir(l4,30). 

AMİ'nde Psikolojik Desteğin Önemi 

Geleneksel hemşirelik bakımı hastanın fiziksel yönden 

rahatlatılması, ilaç ve benzeri tedavi işlemlerinin yerine 

getirilmesi gibi dar bir alanda sınırlandırılmıştı. Bunlar 

hastanın bakımında temel ögeler olmasına karşın, günümüzde 

hemşirenin rolü, sağlığın bilimsel öğreticisi olması, hasta

lığr önleyici çalışmalara katılması, sağlık ve hastalığın , 
duygusal ögelerini bilmesi, çeşitli duygusal gereksinimleri 

tanıması, sorunlu kişileri a~laması 'l(e onları destekleyerek 

yol gösterici olması gibi fonksiyonları da içermesiyle geniş

lemiş ve dahş bilimsel bir özellik kazanmıştır(30). 

Hasta bireyin tedavi ve bakımında iki temel hemşirelik 

fonksiyonu va~dır· .· Birincisi, doktorun önerdiği tanı ve teda

vi işlemlerinin · uygulanmasına yönelik "hemşirenin bağımlı 

fonksiyonları" diğeri ise hemşirenin, hastanın duygusal yaşa

mındaki güçlükleri ve gereksinimlerini tanı~ası, hastanın da 

güçlükleri gö'rmesinin sağlanması ve bunlarla başedebilme gücü 

kazanmasını amaçlayan faaliyetlerin planlanıp uygulanmasını 

içeren "hemşirenin bağımsız fonksiyonları~' dır(30). 

Hemşireier hasta ile daha uzun süre birarada bulunur

lar ve hastanın hastalığı ile ilgili endi~elerini, hangi du

rumlarda yardım ve desteğe gereksinimi olduğunu daha iyi an-
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layabilirler(26,30). 

KBÜ hemşireliğinin önemli bir görev ve sorumluluğu da 

hastada AMİ ile birlikte gelişen derin emosyonel stresle, 

hastanın mücaddle etmesine yardımcı olmaktır. Bu mücadele çok 

önemlidir, çünkü emosyonel stres h·astalığın klinik akışını 

ve sonucunu etkileyebili·r. Örneğin; AMİ' nden , sonra ilk gün

lerdeki ciddi anksiyete .kalbi hızlandırdığı, kan basıncını 

arttırdığı ve miyokardın fazla oksijen gereksinimine neden 

olduğu için ciddi bir tehlike oluşturur. Emosyonel nedenlerle 

oluşan kardiak etkiler kalp yetmezliğine, pulmoner ödeme, fe

tal aritmilere ve mevcut infarktüs alanının genişlemesine yol 

açabilir(B,14,21). 

KBÜ'nde hastanın emosyonel durumunun rehabilitasyonu

nu ve yaşama gücünü belirgin bir şekilde etkilediği k~ydedil

miştir. Bazı çalışmalara göre KBÜ'nde iken, hastalığına uyum 

sağlayamayan hastalar tekrar işlerine dönememekte ve hatta 

tekrar miyokard infarktüsü geçirmektedirler. Bu gerçeklerin 

ışığında KBÜ hemşirelerinin büyük görevi ve sorumluluğu h~s

tanın emosyonel sorunlarını çözmektir(21) . 

ANKSİYETE . (ANXIETY) 

Anksiyete' yi "genellikle-- bilinmeyen ve anlaşılamayan 

b~r yakın tehlikeyi beklemekte olmanın doğurduğu huzursuzluk 

ve gerginlik hissi" olarak tanımlayabiliriz(ll,13,28). 

Anksiyete, çeşitli endojen ve eksojen faktörlerin ya

rattığı bir çeşit savunma mekanizmasıdır(28). 

Anksiyete, daima patolojik olmayıp, normal anksiyete 

de mevcuttur. Lopez İbor normal ve patolojik anksiyete ara

sındaki farkı incelerken, anksiyetenin şiddeti üzerinde dur

muş ve "bir kişi anksiyeteyi daha fazla taşıyamaz hale gelir-
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. . 
se~ bu patolojik anksiyetedir" demiştir(ll,13). 

Anksiyete, insanın varoluşu için gerekli yaşamsal bir 

güçtür. Anksiyetenin koruyucu ·ve uyarıcı bir fonksiyonu da 

vardır, egoyu içten . gelen tehlikeye karşı uyarı~(ll,17). İn
sanlar, anksiyeteyi "bana fena birşej olacakmış gibi geliyor, 

bunun ne ?lduğunu bilemiyorum" diye subjektif bir biçimde an

latırlar. Her bireyde değişik derecede ve şiddette anksiyete 

görüldüğü gibi, anksiyete yaratan nedenlerin çeşitli davranış 

özellikleri gösteren, farklı fizyolojik ve anatomik yapılara 

sahip kimselerde birbi~inden farklı reaksiyonlara neden oldu

ğu anlaşılmıştır(ll,17,28). 

Tehlikeli koşulların yarattığı anksiyete türü genel

likle her bireyin yaşadığı, geçici, duruma bağlı bir anksiye

teyi oluşturur. Buna "Durumluk Anksiyete" denir (Spielberger 

1966). Bazıları sürekli olarak huzursuzluk içinde yaşar, ge

nellikle mutsuzdur. Doğrudan doğruya çevreden gelen tehlike

lere bağlı olmayan bu anksiyete iç ten kaynaklanır. Buna da 

''Sürekli Anksiyete" denir (Spielberger 1966). Tehlikeli ko

şuliarın yarattığı korku ve tedirginiik, bireyin yaşadığı ge

çici ve normal bir anksiyete olarak kabul edilir. Kişinin o 

anda içinde bulunduğu duruma doğrudan doğru.ya bağlı olmay·1rn 

sürekli anksiyete ise bir kişilik öz~lliğini belirler(9,24)~ 

Anksiyete, AMİ geçiren hastanın KBÜ'ne kabulü sırasın

da, hatta daha önceleri başlar ve ilk gün yoğun olarak devam 

eder(8,10,21). 

Yapılan psikolojik çalışmalara göre akut miyokard in

farktüsü geçiren hast~da anksiyete kaynağının ani ölüm korku-
. ·. ~··· 

su olduğu ortaya konmuştur(14,21,26). 

AMİ geçiren hastanın kriz esnasında yaşadığı anksiye

te, hastalığına uyumu y6nünden zararlı olabilir(l4). 
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1967 'de Wynn tarafından yapılan bir araştırmada AMİ 

geçirmiş 400 hastanın 18l'inde ciddi boyutlara varan anksiye

te saptanmıştır(26). 

AMİ'nde Hastada Görülen Anksiyetenin Kaynakları 

Koroner bakım ünitesine gelmek hasta için başlı başına 

bir anksiyete kaynağıdır; Nefessiz kalma, şiddetli göğüs ağ

rısı, kardioversion ve pacemaker gibi bilmediği tıp ve hemşi

relik işlevlerinin uygulanması, hasta tarafından ölüm haber

cisi olarak yorumlanır ve bu da anksiyeteye ve korkuya neden 

olur(8,26). 

Koroner bakım ünitesinde hastalar birçok alete bağlı

dır ve vücut fonksiyonlarının kendi kontrolleri altında olma

ması anksiyeteye neden olur(26). 

Sık yapılan fizik muayeneler kişinin mahremiyet duygu

sunu zedeleyerek anksiyetenin artmasına yol aç~bilir(l4,26). 

Hastalar KBÜ ~nde değişik kaynaklardan aşırı duygusal 

yüklenimin (Sensory overload) etkisi altındadırlar. Sürekli 

mani tör sesl~ri çıldırtıcı ve sinir bozucu olabilir ( 1, 19). 

Dinlenme zamanlarında hemşire, doktor ve diğer sağlık ekibi 
' 

üyeleri tarafından rahatsız edilmesi hastaların sinirlenmele-

rine yol açab:llir; bu da hastanın anksiyetesini yükseltebi

lir. Hastada anksiyete ailenin miyokard inf arktüsü sorununa 

yaklaşımlarının ciddiyetine bağlı olarak da yoğunlaşabi

lir(l4, 19). 

Anksiyete kaynakları arasında, hastaneye yatmanın mali 

yükü, yarım bıraktığı işlerden doğan huzursuzluk, yaşam tar

zındaki değişmeler sayılabilir. Ayrıca hastalar gereksinimle

rinin ne şekild~ karşılanacağı, krizden kurtulup kurtulamaya

cağı, hastanedeki hemşire,- doktor, personel ve diger hasta

larla uyum sağlayıp sa~layamayacakları endiş~sini duyarlar(4, 

26,30). 
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Kesin yatak istirahatinde olan hastanın "zaman kavra

mı" bozulmuştur ve bu durum da hastanın anksiyetesini şiddet

lendirebilir(l4). 

Anksiyete Belirtileri 

KBÜ hemşiresi has~asında endişeli bir durum gördüğünde 

bunun kolaylıkla anksiyeteye dönüşeceğini bilmeli ve anksiye-, 

tenin fizyolojik, emosyonel ve davranış sal ipuçlarına karşı 

uyanık olmalıdır(l8). 

Klinik olarak anksiyete belirtileri; sempatik sinir 

sistemi aktivasyonu ile meydana gelir. Anksiyete fizyolojik 

olarak tremor, taşikardi, solunum artması, ağız kuruluğu, 

terleme, peristaltizm azalması, pupilla dilatasyonu gibi be

lirtilere yol açar(l4,21,28). 

Anksiyete reaksiyonunun davranışsa! ve psikolojik be

lirtileri; h'Uzursuz görünüm, vücut kaslarında gerginlik ve 

katılık, devamlı etrafı gözleme, korkmuş görünüm, yorgunluk, 

kasık ve avuç içlerinde terlemeler, uykusuzluk, düşmanca ta

vır takınma, cevap vermeme, içe dönüklük, sürekli konuşma, 

konsantrasyon güçlüğü, ürkeklik, kadercilik ifade eden konu-ş

ma tarzı, heyecanlı davranışlar, solgun veya kızarmış yüz, 

işlemler hakkında soru sorma, yapılan uygulamaları, endişeli 

bir ifade ile seyretme gibi belirtilerdir(l8,26,28). 

Anksiyeteyi Azaltmaya Yönelik Hemşirelik Girişimleri 

KBÜ hemşiresi, sürekli ve sağlıklı bir hasta-hemşire 

ilişkisi kurulmasına gayret göstermelidir(4,18,19). 

Anksiyetede ~emşirelik yaklaşımı, stres arttırıcıların 

azaltılması üzerinde odaklaşmalıdır. Önemli olan hastalara 

güven verilmesidir. Hemşire hastasına davranışları ve konuş~ 

malarıyla güven vermelidir. Hemşire sakin, olumlu, hatasız 
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ve çabuk bir tavır içinde hareket ederse hastalar güven du

yarlar~ Eğer hemşire gergin ve endişeli görünürse hastanın 

anksiyete seviyesi artar(l8,19,21). 

KBÜ hemşiresi k.endisini hastaya ve hasta ailesine ta

nıtmalı, gerekli ise yoğun. bakım ünitesi hemşirelerinin özel 

eğitim gördüğünü anlatmalıdır(4,18). 

Hasta ve hasta ailesine tini te, ekipman, günlük rutin 

işlemler ve hastada gözlenen gelişmeler hakkında bilgi veril

melidir. Yapılan her yeni uygulama hastaya açıklanmalıdır, 

hastanın dikkati dağılabileceği için gerektiğinde bilgisi pe

kiştirilmelidir. Sık sık yapılan muayenelerin koroner bakım 

ünitesinin koruyucu amacına yön elik- olduğunu, hasta~ığın 

ağırlığı ile ilgisinin olmadığı hastaya anlatılmalıdır(4,18, 

19). 

Mümkün olduğunca hastanın bütün sorularına cevap ve

rilmelidir(~). 

Hasta için rahat ve sessiz bir ortam temin edi·lmeli, 

emniyet için gerekli değilse monitör alarmı kapatılmalıdır . 

Hastanın gecede en az altı saat uyuyabilmesi sağlanılmal-ı

dır(4, 18). 

Hasta ile ilgilenen personel sayısı kısıtlı tutulmalı, 

hasta ile hep aynı kişilerin ilgilenmesi sağlanılmalıdır (4, 

14., 18). 

KBÜ h~mşiresi hastanın daha önce geçirdiği hastalık

lara ve streslere reaksiyonlarını ve bunların mevcut duruma 

etkilerini araştırmalıdır(21). 

Ölüm serbestçe tartışılmalıdır, çünkü hastanın anksi 

yetesinin kökeninde ge~ellikle bu vardır(8,26). 
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Hastanın emosyonel strese alışmasında en önemli giri

şim hastaya hastalığının açıklanmasıdır. Burada amaç kalp 

krizi ve sonuçları hakkında yanlış algılamaların düzeltilme

sidir. Hastaların kalp krizi hakkındaki düşünceleri, gerçek 

dışı korkulara neden olmaktadır. KBÜ hemşiresi hasta ile AMİ 

sürecini tartışmalı ve yanlış kavramları düzeltmek için has

taya açıklama yapmalıdır(l4,19,21). 

Anksiy~teyi hafifletmeye yönelik diğer girişimler, 

hastanın durumunun elverdiği ölçüde kendisine hareket ser

bestliği verilmesidir. Bun~ar; kendi kendine yemek yeme, · er

ken ayağa kaldırma, kendi kendine koltuğa oturup kalkma gibi 

girişimler olabilir(14). 

HASfALIÖI REDDETME-İNKAR (DENIAL) 

AMI geçiren hastada, hastalığa karş ı gelişen ikinci 

psikolojik tepki "inkar"dır, genellikle hastaneye yatmanın 

ikinci veya üçüncü gününde gözlenir(8). 

İnkar, emosyoİıel çatışmalar ve buna bağlı anksiyete 

durumunu hafifletmek için, bu çatışmanın temel bir unsurunun 

hatırlanmaması halidir(28). 

Başka bir tanıma göre inkar, korku anksiyete gibi hoş 

olmayan emosyonel tepkilerin yatıştırılması için, bir olayın 

mevcut anlamının tümünün veya bir bölümünün bilinçli veya bi

linçsiz reddedilmesi olarak tanımlanır(27). 

Dr.Hackett'e göre inkar, birçok değişik şekillerle, 

problemlerden kaçarak, en aza indirgeyerek, rasyonalize ede

rek veya akıldan uzak tutarak endişeyi azaltma yeteneği

dir(l6). 
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İnkar. anksiyeteye karşı gelişen psikolojik bir tepki 

ve ko~uyucu bir savunma mekanizmasıdır(23). 

AMİ' lü hastalar arasında çok yaygın olan "başa çıkma 

yeteneği" nin yokluğu hastada inkarın gelişmesine yol 

açar(26-). 

İnkar genellikle hastanın hareketleri ile söyledikleri 

arasındaki farklılıktan anlaşılır. Örneğin; iyi olduğunu söy

leyen hasta terliyor ve gözlerinde korku ifadesi varsa, öne

rilmediği halde "hastaneden çıkmak istiyorum" diyorsa, ciddi 

~nkar gösterisi yapıyor de~ektir(21). 

İnkar aktivite kısıtlamasına uymama, sağlığını tehli

keye atma şekline dönüşebilir. Literatürde, preinfarktüs an

gina tanısı. ile koroner bakım ünitesine yatırılmış ve kesin 

yatak istirahatine alınmış bir hastanın, KBÜ'ni terkettiğinde 

infarktüs geçirdiği belirtilmektedir(l4). 

Halın, 29 yaşında inf arktüs geçirdikten sonraki gün ya

tağında egzersiz yapmaya çalışan hastadan söz eder. Hasta 

doktorların endişeli sorularını "hemen iyi olmam gerekiyor" 

diye yanıtlar(7). 

İnkar hastanede kalma süresinde faydalı olabilir. Bu 

da KBÜ'nde ölüm ve psikolojik yönden sakatlanma durumlarının 

azalmasına yol açar(27). 

Yapılan araştırmalara göre, hastalığını inkar eden 

hastalarda 7 inkar etmeyen hastalara oranla işe dönme oranının 

daha yüksek olduğu ve hastada daha az şiddette anksiyete ve 

depresyonun geliştiği ve bu hastaların daha az fiziksel ye

tersizlik gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmalar, 

hastanın iyimser olabilmesi için ona iyileşmekte olduğunu, 

iyileşeceğini söylemen{n çok yararlı olduğunu ortaya koymak

tadır(21, 26,27). 
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KBÜ hemşiresi hastada gelişen bu korunma mekanizması
nı, hastanın hayatını tehdit edecek ciddi boyutlara varmadı

ğı takdirde değiştirmeye çalışmamalıdır. Bu hemşirenin, has

tanın kalp krizi geçirmediğine inanmasına izin vermesi veya 

hastalığın ciddiyeti konusunda doğruyu söylememesi demek de

ğildir, hastanın inkar yoluyla olaya daha iyimser ~çıdan bak

masına izin vermesidir. 

DEPRFSYON (DEPRESSION) 

-
Genel olarak depresyonu, varolan veya ge~çekte var ol-

mayan bir nedene karşı ortaya çıkan ve kişinin kendine güven, 

yaşama 

azalma, 

riz(l3). 

gücü, neşe, sevme 

konuşmada fikirde 

ve yaratma 

yavaşlama 

his, arzu ve gücünde 

olarak tanımlayabili-

Başka bir tanıma göre "depresyon, mizaçta neşesizlik, 

düşkünlük ve duygulanımda da durgunluk ve keder biçiminde 

artma ile birlikte fiziksel ve fizyolojik reaksiyonlarda ya

vaşlama hallerini gösterir"(ll). 

Psikopatojenik bakımdan ise depresyon, anksiyete~e 

karşı meydana gelen bir savunma mekanizması~ır(13). Başka bir 

deyişle depresyon, anksiyeteye karşı ve onu önlemek için or

taya çıkan intrapsişik bir savunma biçimidir(ll,13). 

Depresyon nevrotik ve psikotik tipte olabilir. Nevro

tik depresyon, çoğunlukla gösterilebilen bir emosyonel stres 

(genellikle değer verilen bir şeyin veya birinin kaybı) sonu

cu ortaya çıkan, daha çok nörotik kişilerde görülen depresyon 

halidir(28). 

Bu tanım AMİ sonucu hastada gelişen depresyon tanımına . 
uymaktadır, çünkü hastalar kalplerinin eskisi gibi olamayaca-

ğını, tam olarak iyileşemeyeceğini düşünmektedirler(l6). 
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Depresyon kişi tarafından kabul ve tahammül edilmeyip, 

şuur altına itilmiş olan ve tekrar şuura çıkmaları için uğra

şan hostil ve agressive uyaranları kontrol ve reprime edebil

mek için kişinin yaptığı son bir umutsuz gayrettir . Fiziksel 

rahatsızlığı olan hasta sıklıkla öfke içindedir . Öfke duygu

suna hastalığı nedeniyle haksızlığa uğrama duygusu da ekle

nir. Hasta öfkesini kendisine bakım veren kişiler, ailesi, 

arkadaşları veya diğer hastalara karşı yöneltebilir. Eğer 

hasta öfkesini içe doğru yöneltirse depresyon belirtileri ge

lişir(9,13). ,. 

Ortaya çıkan depresyonun şiddeti , süresi veya organiz

manın bu depresyon etkisinde kalması, onun patolojik düzeyde 

olup olmadığını gösteren kriterlerdir(ll,13). 

Nevrotik depresyon ya birden bire ya da yavaş yavaş 

ortaya çıkar. Çok değişik derecelerde olabilir. Depresif ki

şinin en önemli özelliği kendine olan güvenini kaybetmesidir. 

Bu hastalarda fikir akış hızı yavaşlamış, konuşmaları yavaş 

ve alçak tondadır. Kendi sağlıkları hakkında güvensiz, seksü

el ilgi ve davranışlarında bir azalma vardır. Keder hali, 

iyilik hissinde azalma ve sıkıntı vardır. Apati hali ve ilgi

lerinde bir azalma görülür. Uyku bozuklukları, erken uyanma, 

uykuya dalmada güçlük veya uykuya eğilim şeklindedir. Hasta

ların giyiniş ve tuvaletlerine bakımı azdır . Hayattan zevk 

ve heyecan alamayan, yarını hakkında proje yapamayan, yarını

nı karanlık gören hastaların · yaşam dürtüleri aza~ır . Nevrotik 

depresyonda günün belli saatlerinde, özellikle uyandıkları 

zaman kendini çok kötü hissetme yoktur. Hastalarda hezey~nlar 

yoktur, depresif hallerden söz etmezler, bunun yerine yorgun 

olduklarından, işlerine ve eski ilgi alanlarına ilgilerini 

yitirdiklerinden, bir kon u üzerinde zihinlerini konsantre 

edemediklerinden ve günlük işlerini yürütmede güçlük çektik

lerinden söz ederler . Bu hastalar realite duygusunun yerinde 

olmasına rağmen, çevresel olaylara uygun tepki göstermezler . 

Bu hastalar dikkatlerini bir konu üzerinde toparlayamazlar. 
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Kendilerini yetersiz, değersiz ve düşkün hissetmeye başlar

lar. Hastalarda intihar (suicide) ··düşünceleri bulunabilir( 11, 

13). 

Nevrotik depresyonlu hastalarda ruhsal belirtilere ek 

olarak birtakım fiziksel belirtilerde ortaya çıkar . Bunlar; 

yorgunluk, uykusuzluk, b~denin bazı bölgelerinde ağrılar, iş

tahsızlık veya aşırı yemek yeme, kabızlık, mide, barsak bo

zuklukları, ağız kuruluğu, etraf soğukluğu, libido azalması 

gibi belirtilerdir(ll,13) . 

Depresyon AMİ sonrası üçüncü veya dördüncü günlerde 

beklenen emosyonel tepkidir ve inkardan hemen sonra gelişir . 

Bu aşamada hasta, genellikle kritik dönemi atlatmış ve hasta

lığın neden olabileceği, yaşam tarzındaki değişiklikleri de

ğerlendirmeye başlamıştır(l,6,8,22). 

AMİ '.nde gelişen depresyon, anksiyeteyi elimine etmek .. 
için ortaya çıkan bir savunma mekanizması ve normal bir cevap 

olarak kabul edilir(21). 

1970'de Ruskin tarafından yapılan bir araştırmada AMİ 

geçiren hastaların ilgi alanlarının daraldığı ve gelecek iç-in 

kötümser bir tavır takındıkları ve depresyona girdikleri sap

tanmıştır(26) . 

Bir hastanın AMi sonrası depresyona gir~esinin birçok 

nedeni vardır: Öncelikle hasta ölümle karşı karşıya kalmış 

ve bundan dolayı çok etkilenmiş olabilir. Hasta kalp krizinin 

ne demek olduğunu düşünmeye başladığında timi tsizliğe kapıl

makta, yaşam şekillerinin kazanç güç !erinin etkileneceğini 

düşünmektedir(B,16,21). 

Miyokard inf arktüsünü izleyen depresyonun diğer bir 

nedeni de hastanın · zayıflaması ve kendini . yorgun hissetmesi 

nedeniyle faaliyetlerinin etkileneceğini ve, yaşantısına bir-
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takım sınırlamal~r getirmesi gerektiğini dtişünmesidir(l6). 

Miyokard infarkttislti hasta genellikle erkek ve orta 

yaşlıdır, bu hastalarda seksüel akti vi tenin kaybı korkusu, 

cinsel yaşantılarında olumsuz değişikliklerin olacağı düşün

cesi vardır(l9). 

H~staların çdğu ömürlerin~n yarısını tamamladıklarını, 

orta yaşlılığa adım attıklarını, orta yaşlılığı genellikle 

yaşamın başarılarının ve kusurlarının görüldüğü bir dönem 

olarak değerlendirirler. Hasta kalp krizi geçirmiş olma ger-
-

çeğini yaşla-nma belirtisi olarak görebilir ve ''bundan sonra 

artık bir işe yaramam" diye düşünebilir(l9). 

KBÜ'nde hastanın aşırı korkutulması, yatak istirahati 

üzerinde gereğinden fazla durulması, hastaların normal akti

vitelerinin gereksiz yere uzun zaman kısıtlanması, ünitedeki 

ciddi ortam; sağlık ekibi üyelerinin hastaya karşı olumsuz 

tutumu da hastada depresyon gelişmesine zemin hazirlar ( 1, 6, 

14). 

Korunma mekanizmalarına (coping: iyi çare bulma) sahip 

olan hastalar genellikle iki veya üç ay içinde işlerine geri 

dönerler. Depresyonun düzelmeye başladığının ilk belirtile

rinden biri hastada seksüel ilgin~n uyanmasıdır(l6). 

Dr.Hackett ve arkadaşları depresyon derecesi ile miyo

kardın hasar derecesi arasında çok az bir ilişkinin olduğunu 

söylemektedirler(l6). 

Miyokard infarktüsü sonrasında, kadınların depresyonu 

erkeklerden daha az ve akut bir şekilde geçirdikleri litera

türde yazılıdır(8) . 

Dr .Hackett 'e göre ise kadın ve erkek hastaların dep

resyonlar ı arasında önemli bir farklılık yoktur(l6). 
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AMI geçiren hastalar depresyonlarını reddedebilir veya 

depresyon problem olarak bütün açıklığı ile ortada olmayabi~ 

lir. KBÜ hemşiresi hastaya bakım verirken depresyona ait be

lirtileri gözlemelidir. Bu belirtiler; dysphoria, iştahsı.z

lık, kilo kaybı veya iştah artması, kilo alma, uykusuzluk, 

psikomotor ajitasyon, çevreye ilgi kaybı, olağan aktiviteler

den hoşnutsuzluk, seks gücünde azalma, yavaş yavaş konuşma, 

halsizlik, yorgunluk, işe yaramama ve değersizlik duyguları, 

ağ lama, hüzünlü görilnil:m, sinirlilik, kararsızlık, konsantre 

olma kabiliyetinin azalması, konstipasyon, gelecek hakkında 

umutsuz! uk, in ti harı hayal etme, ölme arzusu' dur ( 14, 16, 18). 

AMI Sonrasında Gelişen Depresyonda Hemşirelik 

Girişimleri 

KBÜ' nde sakin ve dinlendirici bir atmosfer sağlamak 

hastanın emosyonel dengesini tekrar kazanmasına yardımcı 

olur. Hemşire, hasta için dinlenme saatleri ayarlamalı, bu 

saatlerde ziyaretçiler ve personel hastayı rahatsız etmemeli

dir. Doktoru izin verirse, radyo, gazete ve televizyon hasta

nın tecrit edilmiş olma ve yalnızlık duygularını önleyebilir. 

Hastaya gerçek dtinyasınin bir parçası olarak, özel eşyaların

dan birkaçını yanında bulundurmasına izin verilmelidir. Ha~

tanın durumu uygun ise yatağın yanındaki koltuğa oturmasına 

izin verilmes~ hastayı cesaretlendirir(l4,21). 

Hemşire, hastayı duygularını anlatması için teşvik et

melidir. Hastayı dikkat ve ilgi ile dinleyen hemşire, hasta

nın duygularını açığa vurarak rahatlamasını sağlar. Hastanın 

hastalığını nasıl algıladığı öğrenilmeli, iyileşme dönemini 

komplike etmesi muhtemel kor~tiları -0lup olmadığı . araştırılma

lıdır. Hasta korkularını anlatırken, sorunlarının kaynağını 

bulup, çaresine bakmayı öğrenebileceği için duyguların anla

tılması etkili bir tedavi şeklidir. Bu arada hastanın soru 

ve endişelerine mümkün 'olduğunca dürüst cevap verilmelidir(4, 

8,16,21). 
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Hemşire, hastanın ağlamasını engellememeli; fakat bunu 

destekleyecek şekil de davranma.ma'ııdır. "Üzülmeyin, her şey dü

zelecek" gibi alışılagelmiş sözlerin hiçbir etkinliği yoktur. 

Hemşire, hastayı neşelendirmeye çalışmamalı, bunun yerine 

duygularını söz ile ifadeye izin vermelidir. Bu tur duygula

rın normal olduğunu, kalp krizi geçiren her hastanın depres

yona .s.!r.~b;i.leceği ve bu durumun· geçici oldugu hastaya anlatılmalı

dır. Depresyonun ne olduğu hastaya açıklanmalıdır. Emosyonel 

tepkiler hastaya izah edilirse, daha hafif geçiştirilebilir. 

Hemşire geleceğe ümitle bakması, yararlı ve verimli bir yaşam 

süreceklerini hissettirmek için, hastaya emosyonel destek 

sağlamalıdır~4,16,18,21 , 23) . 

Hastanın eşi ve ailesi de hastanın depresyonlu dönemi 

ne haz;ı.rlanmalıdır. Bu hazırlık depresyon gerçekleştiğinde 

hasta ailesin~n hastaya daha hoşgörülü davranmasını sağ- . 

lar(l6). 

öfkeli 

18). 

KBÜ hemşiresi hastanın aşırı derecede saldırgan veya 

olduğu zamanlarda, onunla tartışmaya girmemelidir ( 4, 

Hastaya, hastalığının ayrıntıları ile anlatılmasi, 

hastanın içinde bulunduğu yaşam koşulları göz önünde bulundu

rularak · olumlu bir rehabilitasyon programı başlatılması, has

ta il~ çevresi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi hastaların 

depresyona girmesini engelleyebilir(l,6,16) . 

AMI geçiren hastalar arasında her yıl Boston' da bir 

maraton düzenlendiğini söylemek, miyokard infarktüsü sonrası 

depresyona giren hastaya verebileceğimiz en cesaret verici 

örnekt.ir(l,16). 

AMI ' lü hastaya bakım veren hemşjre, hastada depresyona . . 

ait belirtiler gözlediğinde, uygun hemşirelik yaklaşımı ile, 

hastanın kolayca depresyondan kurtulmasına yardım edebilir . 
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Depresyonun uzaması halinde :(iki veya µç aydan daha fazla 

sürmesi) veya sosyalleşme korkusu, işe dönme korkusu, evli

likle ilgili uyuşmazlıklar, v.s . gibi ciddi boyutlara ulaştı

ğında ise hemşire, hastanın psikoterapi görmesinde yardımcı 

olmalıdır(16). 
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MATERYAL VE METOD 

Bu araştırma, 30.11.1987 - 31.1.1988 tarihleri arasın

da İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü ve Haseki Hastanesi Koroner Ba

kım Ünitelerinde yatan, miyokard infarktüsü tanısı konmuş 30 

hasta ve miyokard infarktüsü geçirmeyen 18 kalp hastası olmak 

üzere toplam 48 vakadan yararlanılmıştır. Akut miyokard in

farktüsü geçiren hastalar gözlem grubunu, miyokard infarktüsil 

geçirmeyen hastalar ise kontrol grubunu oluşturmaktadır. Va

kaların 30-64 yaş sınırları içinde ve en az ilkokul mezunu 

olmalarına dikkat edilmiştir. Araştırma, tanımlayıcı ve kar

şılaştırmalı olarak planlanmıştır. 

Araştırmada, vakaların yaşı, cinsiyetleri, medeni du

rumları, eğitim düzeyleri, ekonomik durumları, tanıları, daha 

önce hastanede yatıp yatmadıkları, bir işte çalışıp çalışma

dıkları dosyalarından ve gerektiğinde kendilerine sorularak 

görüşme cetveli ile tespit edilmiştir (Ek I). 

Araştırmanın kapsamına giren hastalarla görüşmeden ön

ce, görüşmeci tarafından araştırmanın amacı hastalara açık

lanmış, araştırmanın sonuçlarının hasta bakımına olumlu kat

kılarının olacağı söylenilerek ·hastaların onayı alınmıştır. 

Hastalarla goruşme, fiziksel ve sosyal çevrenin daha uygun 

olduğu saat 17.00'den sonra yapılmıştır. Ölçeklerin yanıtlan

ması sırasında herhangi bir zaman kısıtlaması yapılmamıştır. 
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Akut miyokard infarktüsü geçiren hastada, hastaneye 

kabulden sonra ilk yirmidört saat içinde anksiyete seviyesi

nin yüksek olduğu varsayılarak, her iki grup~aki hastalara, 

ilk yirmidört saat içinde Spielberger'in· Durum-Sürekli Anksi

yete E~vanteri (State-Trait Anxiety Inventory-STAI) uygulan

mıştır (Ek II). 

İlkokul mezunu seviyesinde, okuma-yazma bilen her bi

rey özel yardıma gereksinim göstermeden formları doldurabi

lir. Ancak yönergeyi ve ölçekteki ifa.deleri anlamada güçlük 

çeken vakalara görüşmeci tarafından açıklama yapılmı~tır. 

Gözlem grubuna (akut miyokard infarktüsü geçiren grup) 

Durum-Sürekli Anksiyete Envanteri uygulanırken, hastaların 

narkotik analjezik, sedatif ve trankilizan türü ilaçların et

kisinde olup olmadıklarına dikkat edilmiş, bu tür bir ilaç uy

gulanmışsa . görüşme en az altı saat sonra yapılmıştır. 

Durum-Sürekli Anksiyete Envanteri, geçici ve sürekli 

anksiyete düzeyini ölçmede kullanılan ve 20'şer maddelik iki 

ayrı bölümü lçeren bir kağıt-kalem ölçeğidir. Bu ölç~k vaka

lara görüşme cetveli doldurulduktan sonra uygulanmıştır. Has

talara önce envanterin Durumluk Anksiyete Ölçeği (ST-X1 ), da

ha sonra Sürekli Anksiyete Ölçeği (ST-X2 ) uygulanmıştır. 

Durumluk Anksiyete Envanteri, bireyin kendini belirgin 

bir an ya da durumda nasıl hi·ssettiğini, Sürekli Anksiyete 

Envanterj ise bireyin kendisini genellikle nasıl hissettiğini 

ortaya koyar. 

AMİ geçiren hastaların, ortalama dördüncü günde dep

resyona girdiği varsayılarak, her iki gruptaki hastalara, 

hastaneye kabulden sonraki dördüncü günde ZUNG'un Kendi Dep

resyonunu Değerlendirme Skalası uygulanmıştır (Ek IlI). 
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Zung'un Kendi Depresyonunu Değerlendirme Skalası, SDS 

(Self-rating Depression Scale), 20 maddelik bir kağıt-kalem 

·ölçeğidir. Her maddesi depresyonun özel bir niteliği ile 

ilişkilidir. Bu 20 madde birlikte ele alındığında, depresyo

nun tanınması sağlanır. 

Elde edilen bulguların istatistiksel değerlendirilme

sinde yilzdeleme ve "t" testi kullanılmıştır. 



- 30 -

BULGULAR 

Araştırmamız, İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü ve Haseki 

Hastanesi Knroner Bakım Ü~it~lerinde yatan 35'i erkek, 13'ü 

kadın, miyokard infarktüsü geçiren 30 ve miyokard infarktüsü 

geçirmeyen 18 kalp hastası olmak üzere, toplam 48 vaka üze

rinde gerçekleştirilmiştir. Vakaların en küçüğü 40, en büyüğü 

64 yaşındadır . 

Vakaların yaş, cinsiyet, medeni durumu, eğitim durumu, 

ekonomik durumu çalışma ha_yatla:r:ına göre daf!"ılımı ve d~ha ön

e~ ~astaneye yatma deneyimi_ geçirip ge~irmediklerinin dağılı- . 

mı a~ağıda gösterilmiştir: 

Vakaların yaş gruplarına gör~ dağılımları incelenai

ğinde, 40-44 yaş grubunda vakaların % 6 ' sı (3 hasta), 45-49 

yaş grubunda % 21 r i (10 hasta)' 50-54 yaş grubunda .. % 25 1 i 

(12 hasta), 55-59 yaş grubunda% lS'i (7 hasta); 60-64 yaş 

arubunda % 33'ü (16 hasta) bulunmaktadır (Tablo 1). 

Vakaların cinsiyet durumlarının dağılımları incelendi

ğinde, AMİ geçiren vakaların % 80'i (24 hasta) erkek, % 20'si 

(6 hasta) kadın, AMİ geçirmeyen vakaların % 61'i (11 hasta) 

erkek, % 39'u (7 ha~ta) kadın, toplam vakaların % 73'ü (35 

hasta) erkek ve % 27'si (13 hasta) kadın olarak saptanmıştır 

(Tablo 2). 
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TABLO 1 
Vakaların Yaş Gruplarının Dağılımı 

Al'lt GEÇİREN AMİ GEÇİRMEYEN 
HASTALAR HASTALAR TOPLAfll 

~ ~ % _.§lli_ % ~ % 

40-44 2 6 1 5.5 3 6 

45-49 5 17 5 27 10 21 

50-54 8 27 4 22.5 12 25 

55-59 3 10 4 22.5 7 15 

60-64 12 40 4 22.s 16 33 

' TOPLAJYI 30 100 18 100 48 100 

TABLO 2 

Yakaların Cinsiyet Durumlarının Dağılımı 

AIYI! GEÇİREN AM! GEÇİRMEYEN 
HASTALAR HASTALAR TOPLAM 

CİNSİYET ~ % ~ % ~ % 

Erkek 24 80 11 61 35 73 

Kadın 6 20 7 39 13 27 

TOPLAM 30 100 18 100 48 100 

Vakalarımızın medeni durumları incelendiğinde AMİ ge

çiren vakaların % 80'inin (24 hasta) evli, % 3'ünün (1 hasta) 

bekar, % 17' sinin (5 hasta) dul, AMİ geçirmeyen vakaların 

% ' 78'inin (14 hasta) evli, % 22'sinin (4 hasta) dul, toplam 

vakaların % 79'unun (38 hasta) evli, % 2'sinin (1 hasta) be~ 

kar, % 19'unun ise (9 hasta) dul olduğu saptanmıştır (fablo 

3). 
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TABLO 3 
Yakaların Medeni Durumlarının Dağılımı 

Al'I! GEÇİREN APl:t GEÇİRIYEYEN 
HASTALAR HASTALAR .TOPLAIYI 

MEDENİ Ol.RUPi ~ ~ ~ ~ ~ % 

Evli 24 80 14 78 38 79 

Bekar l 3 l 2 

Oul 5 17 4 22 9 19 

TOPLAM 30 100 18 100 48 100 

Vakaların eğitim düzeyine göre dağılımları incelendi

ğinde, AMİ geçiren vakaların % 47'sinin (14 hasta) ilkokul, 

% 26.S'inin (8 hasta) orta-lise, % 26.S'inin (8 hasta) yük

sekokul, AMİ geçirmeyen vakaların % SO'sinin (9 hasta) ilk

okul,% 27'sinin (5 hasta) orta-lise,% 23'ünün (4 hasta) 

yüksekokul, toplam vakaların % 48' inin ( 23 hasta) ilkokul, 

% 27'sinin (13 hasta) orta-lise, % 25'inin (12 hasta) yüksek

okul mezunu olduğu saptanmıştır (Tablo 4). 

TABLO 4 

Vakaların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

Afil! GEÇİREN AMİ GEÇİRMEYEN 
HASTALAR HASTALAR TOPLAM 

EG1TİM ~ % ~ % ~ ~ 

İlkokul 14 47 9 50 23 48 

Orta-Lise 8 26.5 5 27 13 27 . 

Yüksekokul B 26.5 4 23 12 25 

TOPLAIYI 30 100 18 100 48 100 
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Vakalarımızın ekonomik durumları incelendiğinde AMİ 

geçiren vakaları.n % 13' ünün (4 hasta) toplam aylık geliri 

100.000 TL'den az,% 30'unun .(9 hasta) toplam aylık geliri 

100.000-150.000 TL ~rası, % 57'sinin (17 hasta) toplam ay~ık 

geliri 150.000 TL'den fazla, AMİ geçirmeyen vakaların % 6'sı
nın (1 hasta) toplam aylık geliri 100.000 TL'den az, % 38'i

nin (7 hasta) toplam aylık geliri 100.000-150.000 TL arası, 

% 56'sının (10 hasta) toplam aylık geliri 150.000 TL'den faz

la, toplam vakaların % lO'unun (5 hasta) toplam aylık geliri 

100.000 TL'den az, % 33'ünün (16 hasta) toplam aylık geliri 

100.000-150. 000 TL arası, % 57'sinin (27 hasta) toplam aylık 
-

geliri 150.000 TL'den fazla olarak saptanmıştır (Tabl~ 5). 

TABLO 5 
Yakaların Ekonomik Durumlarının Dağılımı 

AJYI! GEÇ!REN Afi!! GEÇİRMEYEN 
HASTALAR HASTALAR TOPLAM 

EKONOMİK DURUı'YI ~ % ~ % ~ ~ 
TOPLAM AYLIK GELİRİ 

4 13 l 6 5 10 100.000 TL'DEN AZ 

TOPLAM AYLIK GEL!Rt 
9 30 7 38 16 33 100.000-150.000 TL ARASI 

Tm..AM AYLIK GEL!Rt 
17 57 10 56 27 57 150.000 TL'DEN FAZLA 

TOPLAM 30 100 18 100 48 100 

Vakalarımızın çalışma hayatlarına göre dağılımları in

celendiğinde AMİ geçiren vakaların % 46'sı (14 hasta) aktif 

olarak bir meslekte çalışmaktaydı, % 37'si (11 hasta) emekli, 

% 17' si ( 5 hasta) ev hanımıydı~ AMİ geçirmeyen vakaların 

% 17' si ( 3 hasta) aktif olarak bir meslekte çalışıyordu, 

% 56'sı (10 hasta) emekli,% 27'si (5 hasta) ev hanımıydı, 

toplam vakaların % 3S'i (17 hasta) aktif olarak bir meslekte 

çalışıyordu, % 44'ü (21 hasta) emekli, % 2l'i (10 hasta) ev 

hanımıydı (Tablo 6). 
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TABLO 6 
Vakalarıu Çaiışma Hayatlarına Göre Dağılımı 

Al'lt GEÇİREN AM! GEÇİRMEYEN 
HASTALAR HASTALAR TOPLAM 

~ALISPIA HAYATI ~ % ~ % ~ % 

AKTİF OLARAK BİR 
14 46 3 17 17 35 f!ESLEKTE ÇALIŞAN 

EMEKLİ il 37 10 56 21 44 

EV HANIMI 5 17 5 27 10 21 

TOPLAM 30 100 18 100 48 100 

Vakalarımızın daha önce hastaneye yatma deneyimi geçi

rip geçirmedikleri araştırıldığında, AMİ geçiren vakaların 

% 80'inin (24 hasta) daha önce hastaneye yattığı, % 20'sinin 

(6 hasta) daha ön~e hastaneye yatmadığı, AMİ geçirmeyen vaka

ların % 83'Unün (15 hasta) daha önce hastaneye yattığı, % 17' 

sinin (3 hasta) daha önce hastaneye yatmadığı, toplam vakala

rın ise % 8l'inin (39 hasta) daha önce hastaneye yatma dene

yimi geçirdiği, % 19'unun (9 hasta) daha önce hastaneye yat

madıkları saptanmıştır (Tablo 7). 

TABLO 7 
Yakaların Daha Önce Hastaneye Ya~ıp Yatmadıkların, Göre 

Dağılımı 

Al'lİ GEÇİREN AM! GEÇİRMEYEN 
HASTALAR HASTALAR TOPLAM 

HASTANEYE YATIYIA DENEYİMİ ~ % ~ % ~ !( 

HASTANEYE YATAN 24 80 15 83 39 81 . 

HASTANAYE YATl'l!AYAN 6 20 3 17 9 19 

TOPLAM 30 100 . 18 100 48 100 
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Vakalarımızın Durumluk Anksiyete puanları karşılaştı

rıldığında, AMİ geçiren hastaların durumluk anksiyete puanla

rının, AMİ geçirmeyen kontrol grubunkinden çok ileri derece

de anlamlı olduğu görülmüştür (t:l0.40, p<0.001) (Tablo 8). 

TABLO 8 
Vakaların Durumluk Anksiyete Puanlarının Karşılaştırı·lması 

(n:48) 

x Sd "t" "p" 

Al'tt Geçiren Vakalar 59.47 5. 74 
10.40 p<o.001 

Al'tt Geçirmeyen Vakalar 43.33 4.13 

AMİ geçiren vakaların durumluk anksiyete puanları, va

kaların cinsiyetlerine göre karşılaştırıldığında kadın ve er

keklerin durumluk anksiyete puanları arasında istatistiksel 

yönden anlamlı bir fark bulunamamıştır ( t: O .142, p >O. 05), 

(Tablo 9). 

TABLO 9 
AMİ Geçiren Vakaların Durumluk anksiyete Puanlarının, 
Vakaların Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması (n:30) 

CİNSİYET x Sd "t" "p" 

Erkek 59.54 5.87 
0.142 p>o.os 

Kadın 59.16 s. 70 

AMİ geçiren vakaların durumluk anksiyete puanları, me

deni durumları ile karşılaştırıldığında istatistiksel yönden 

anlamlı bir sonuç elde edilememiştir (t:0.217, p>0.05) (Tab

lo 10). 
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TABLO 10 
AMİ Geçiren Vakaların Durumluk Anksiyete Puanlarının, 

Medeni Durumlarına Göre Karşılaştırılması (n:30) 

-x Sd "t" "p~ 

Evli 59.58 5.88 
0 .217 p>0.05 

Bekar-Dul 59 5.62 

AMİ geçiren vakaların durumluk anksiyete puanları, 

eğitim durumları ile karşı~aştırıldığında orta ve yüksekokul 

mezunlarının, ilkokul mezunlarına oranla d uruml uk anksi yete 

ortalamaları farklı bulunmuş olup, bu fark istatistiksel yön

den an lamlı değildir '(t:l.748, p>0.05) (Tablo 11) . 

TABLO 11 
Vakaların Durumluk Anksiyete Puanlarının, 

Eğitim Durumlarına Göre Karşılaşt.ırılması ( n: 30) 

E'CtTtl"I DURlAJ x Sd "t" "p" 

İlkokul fllezura.ı 57.57 7.38 
ı .74B p>o.05 

Orta-Yüksekokul fllezunu 61.12 3 .20 

AMİ geçiren vakaların durumluk anksiyete puanları, 

ekonomik durumları ile karşılaştırıldığında, aylık geliri 

150.000 TL'den fazla . olanların, aylık geliri 150.000 TL'den 

az olanlara göre durumluk anksiyeteleri daha yüksek olarak 

bulu.nmuştur . Bu fark istatistiksel yönden çok ileri derecede 

anlamlıdır (t:4.644, p<0.001) (Tab~o 12). 
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TABLO 12 
AMİ Geçiren Vakaların Durumluk Anksiyete Puanlarının, 

Ekonomik ' Durumlarına Göre Karşılaştırılması (n:30) 

EKONOlll!K DURUM x Sd "t" 

AYLIK GELİRİ iso.ooo TL'OEN AZ 59.46 4.27 
4.644 P<D.001 

AYLIK GEL!Rt 150.000 TL'DEN FAZLA 59.47 6. 79 

AMİ geçiren vakaların durumluk anksiyete puanları, ça

lışma hayatlarına göre karşılaştırıldığında çalışmayan vaka

ların, halen bir meslekte aktif olarak çalışanlara oranla du-. . 
rumluk anksiyetelerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu 

fark istatistiksel yönden çok ileri derecede anlamlıdır 

(t:4.3675, p<0.001) (Tablo l~). 

TABLO 13 
AMİ Geçiren Vakaların Durumluk Anksiyete Puanlarının, 
Çalışma Hayatlarına Göre Karşılaştırılması (n:25) 

ÇALIŞfllA HAYATI -x Sd "t" "p" 

Bir İşte Çalışan 59.07 7.53 
4.3675 p<0.001 

Bir İşte Çalışmayan 59.18 4.02 

AMİ geçiren vakaların durumluk anksiyete puanları, da

ha önce hastaneye yatıp yatmama durumu ile karşılaştırıldı

ğında, daha önce hastaneye yatma deneyimi geçirmiş hastala

rın, daha önce hastaneye yatmamış hastaların durumluk anksi

yete ortalamasından yüksek olmasına rağmen, sonuç istatistik

sel yönden anlamlı - değildir (t:l.3553, p>0.05) (Tablo 14). 
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TABLO 14 
AMİ Geçiren Yakaların Durumluk Ank.siye.te Puanlarının, 

Daha Önce Hastaneye Yatıp Yatmama Durumu İle 
Karşılaştırılm&sı (n:30) 

HASTAfEYE YATMA DURUMU x Sd "t" "p" 

Oaha Onca Yatmış 60.16 3.67 
1.3553 p>0.05 

Daha Once Yatmamış 56.66 10.83 

Vakalarımızın sürekli anksiyete puanları karşılaştı

rıldığında AMİ Geçiren ve AMİ Geçirmeyen grup arasında ista

tistiksel yönden anlamlı bir fark elde edilememiştir (t:l .642 

p>0.05-) (Tablo 15). 

TABLO 15 
Vakaların -Sürekli Anksiyete Puanlarının Karşılaştırılması (n:48) 

SUREKLt ANKS!YETE x Sd "t" "p" 

Al'lt Geçiren Vakalar 42.23 7.64 
1.642 p>0.05 

AM.t Geçirmeyen Vakalar 38.61 6.95 

Vakalarımızın depresyon puanları karşılaştırıldığın

da AMİ geçiren hastaların depresyon puanları ortalaması, AMİ 

geçirmeyen hastaların depresyon puanlarının ortalamasından 

yüksektir, bu fark istatistiksel yönden çok ileri derecede 

an 1am1 ı d ı r ( t : 6 . 5 O 5 , p< O . O O 1 ) ( Ta b 1 o 16 ) . 
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TABLO lp 

Vakaları.n . Depre.sy.on Puanlarının K~rşılaşt:t.rılması· (-n :48} 

x Sd "t" "p" 

APd: Geçirenler 64.93 10.22 
6.505 p<0.001 

AM! Geçirmeyenler 46.44 8.23 

AMİ geçiren vakaların depresyon puanları, hastaların 

bulunduğu yaş grubu ile karşılaştırıldığında 50 yaŞın üstün

de bulunan vakaların depre-syon puanları ortalaması, 50 yaşın 

altındakilere oranla daha yüksektir. Bu fark istatistiksel 

yönden anlamlıdır (t:2.338, O.Ol<p<0.05) (Tablo 17) . 

TABLO 17 

AMİ Geçiren Vakaların, I>epreş.yon Puanlarının, Hastaların 
Bulunduğu Ya_ş Grubu İle Karşılaştırılmasi (n::30) 

YAŞ x Sd "t" "p" 

50 Yaşın Altındakiler 57.57 11.81 
2.338 O.Ol<jJ<0.05 

50 Yaşın Ostündeldler 67 .17 8. 78 

AMİ geçiren vakaların depresyon puanları, cinsiyetleri 

ile karşılaştırıld·ığında kadınların depresyon puanları, er

keklere oranla daha yüksektir. Bu fark istatistiksel yönden 

anlamlıdır (t:2.737, O.Ol<p<0.05) (Tablo 18). 

CİNSİYET 

Erkek 

Kadın 

TABLO 18 

AMİ Geçiren Vakaların Depresyon Puanlarının, 
Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılması (n:30) 

x Sd "t" "p" 

62.62 8.95 
2.7375 O.Ol<pc::0.05 

74.16 10.45 
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AMİ geçiren vakaların depresyon puanları, medeni du

rumları ile karşılaştırıldığında bekar ve dul hastaların dep

resyon puanları, evlilere oranla yüksektir. Bu fark istatis

tiksel yönden anlamlıdır (t:2.150, O.Ol<p<0.05) (Tablo 19). 

TABLO 19 
AMİ Geçiren Vakaların Depresyon Puanlarının, 
Medeni Durumları İle Karşılaştırılması (n:30) 

l'IEDEN! Dl.RIJlYI -x Sd "t" "p" 

Evli 63.04 _9.60 
2.150 O.Ol<p<Cl.05 

Bekar-Dul 72.5 9.81 

AMİ geçiren vakaların depresyon puanları, eğitim d u

rumları ile karşılaştırıldığında ilkokul mezunu olanlarla, 

orta - yüksekokul mezunu olanlar arasında istatistiksel yön

den ·anlamlı bir fark yoktur (t:l.111, p<0.05) (Tablo 20). 

TABLO 20 
AMİ Geçiren Yakaların D~~iesyo~ Puanlarının. Elitim 

Durumları İle K~rşılaşt1rılması (n:30) 

EC!TtlYI DURUMU -x Sd "t" "p" 

İlkokul lllezunu 67 .14 9.83 
1:111 p<0.05 

Orta~Yüksel<okul fllezunu 63 10.47 

AMİ geçiren vakaların depresyon puanları, hastaların 

ekonomik durumları ile karşılaştırıldığında aylık geliri 

150.000 TL'den az olanların depresyon puanları ile aylık ge

liri 150.000 TL'den fazla olanların depresyon puanları ara

sında istatistiksel yönden anlamlı bir fark yoktur (t:l.637, 

p>0.05) (Tablo 21). 
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TABLO 21 

AMİ Geç_iren Vak.aıarın Depresyon Puanlarının, Vakaların 
Ekonomik Durumları ile Karşılaştırı·Lması (n:30) 

EKONIJl!ltK 01.JRWI -x Sd "t" "p~' 

AYLIK GELİRİ 150.000 TL'den az 72.5 9.25 
1.637 p>o.os 

AYLIK GELİRİ 150.000 TL'den çok 63.76 10.02 

AMİ geçiren vakalarLn depresyon puanları, çalışma ha

yatlarına göre karşılaştirildığında1 aktif olarak bir işte ça

lışan vakaların, çalışmayan vakalara oranla depresyon puan 

ortalaması daha az bulunmuştur. Bu fark istatistiksel yönden 

ileri derecede anlamlıdır (t:2.787, O.OOl<p<0.01) (Tablo 22). 

TABLO 22 

AMİ Geçiren Yakaların Depresy-0n Puanlarının, 
Çalışma Hayatları İle Karşılaştırılması (n:30) 

-
ÇAUŞPIA HAYATI x Sd "t" "p" 

Bir İşte Çalışan 59.92 9.40 
2.787 o.ooı<p<o.oı 

Bir İşte Çalışmayan 69.31 9.03 

AMİ geçiren vakaların depresyon puanları, daha önce 

hastaneye yatıp yatmama durumları ile karşıiaştırıldığında, 

daha önce 

hastaneye 

tir, bu 

hastaneye yatan grubun depresyon puanı, daha önce 

yatma deneyimi geçirmeyen gruba oranla daha yUksek

f ark istatistiksel yönden anlamlıdır (t:3.356, 

O.Ol<p<0 . 05) (Tab.lo 23). 
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TABLO 23 
AMİ Geçiren Yakaların Depresyon Puanlarının Daha Önce 

Hastaneye Yatıp Yatmama Durumuna Göre Karşılaştırılması 
(n:30) 

HASTANAYE YATl'IA DENEYİMİ x Sd "t" 

Hastaneye Yatmış " . 67.62 8.99 
3.356 O.Ol<p<G.05 

Hastaneye Yatmamış 54.16 7. 78 
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TARTIŞMA 

Bu çalışma,· İÜ Kardiyoloji Enstitüsü ve Haseki Hasta

nesi Koroner Bakım Üniteleri' nde toplam 48 vaka üzerinde ger

çekleştirilmiştir. 

Koroner bakım ünitesi hemşirelerinin, hastanın akut 

miyokard infarktüsü ile birlikte gelişen derin emosyonel 

stresle mücadele etmesine yardımcı olması ve hastayı psikolo

jik " yönden destekleme~i gerekliliğine inanılarak, hastaların 

hastaneye kabulden itibaren ilk yirmidört saat içinde anksi

yete seviyelerinin yüksek olduğ.u ve ortalama dördüncü günde 

ise depresyona girdikleri varsayımıyla yola çıkılmış ve bu 

hastalarda anksiyete ve depresyonun tespit edilmesine çalı

şılmıştır. 

Tablo l'de görüldüğü gibi akut miyokard infarktüsü ge

çiren hastaların oranı, % 40 (12 hasta) olarak en fazla 60-

64 yaş grubundadır. Bu oran literatür bilgisine uymakta

dır(l9,20). 

Tablo 2'de ise akut myokard infarktüsü geçiren 30 va

kanın % 20'si (6 hasta) kadın, % BO'i (24 hasta) erkektir. 

Bu tabloya göre AMİ vakalarının erkeklerde kadınlara nazaran 

daha fazla görüldüğü söylenebilir. Bu bulgu literatüre uygun

luk göstermektedir(20). 
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Tablo . J'de AMİ geçiren vakaların % 80'inin (24 hasta), 

AMİ geçirmeyen vakaların % 78'inin (14 hasta) evli olduğu gö

rülmektedir. Bu sonuca göre, evlilerin bekarlara oranla daha 

fazla stres yaşadıklarını, dolayısıyla bu durumunda miyokard 

infarktüsilne yakalanma şanslarını arttırdığını sisyleyebili

riz. Bu düşüncemiz literatür ile uygunluk göstermekte

dir(7, 26). 

Tablo 4'de görüldüğü gibi AMİ geçiren hastaların 

% 47' sinin (14 ·hasta) ilkokul, % 26, 5' inin ( 8 hasta) orta

lise, % 26,5 1 inin (8 hasta) yüksekokul çıkışlı olduğu saptan

mıştır. İlkokul mezunlarının fazla olmasının, tamamen rast

lantısal olduğu kanısındayı z . 

Tablo 5 1 de görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların 

% 13 ' ünün ( 4 hasta) aylık geliri 100. 000 TL. den az, % 30' 

unun (9 hasta) aylık geliri 100.000-150.000 TL. arası, 

% S7'sinin (17 hasta) aylık geliri 150.000 TL.den fazla, AMİ 

geçirmeyen vakaların % 6'sının (1 hasta) ayl ık geliri 

100.000-150.000 TL. arası, % 56' sının (10 hasta) aylık geliri 

150.000 TL.den fazladır. Bu sonuca göre, aylık gelirleri yük

sek olanların, kalp hastalıklarına yakalanma şanslarının yük-. 
sek olabileceği düşünülebilirsede bu görüşümüzü destekleyecek 

literatür bilgisine rastlamadık. 

Tablo 6 1 da AMİ geçiren hastaların % 46'sı (14 hasta) 

aktif olarak çalışan grubu oluşturmaktadır. Bunu % 37 (11 

hasta) emekli, % 17 (5 hasta) oranında ev hanımı grubu izle

mektedir. Hastaların çoğunluğunun çalışan grubu oluşturmasını 

stres faktörüne bağlayabiliriz. Bu sonuç literatür ile uygun

luk sağlamaktadır(7,26). 

Tablo 7'de görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların % 80 1 i 

(24 hasta) daha önce hastaneye yatmış olup,% 20 1 si (6 hasta) . 
daha önce hastaneye yatma ~eneyimi geçirmemiştir. Daha ileri

de tartışılacağı gibi hastanede yatma deneyimi geçirenlerin, 
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hastanede yatmayanlara oranla anksiyete seviyelerinde önemli 

bir farklılık saptanmamıştır. 

Tablo 8'de görüldüğü gibi, vakalarımızın durumluk 

anksiyete puanları karşılaştırıldığında AMİ geçiren hastala

rın anksiyete puanlarının, AMİ geçirmeyen kontrol grubuna 

oranla çok ileri derecede anlamlı olduğu saptanmış

tır. (t:l0.40, p>0.001). 

Anksiyete ve hastalığın ciddiyeti arasında bir bağlan

tı yoktur, anksiyete hastanın hayatının tehdit edilmesini na

sıl algıladığına bağlıdır(21). Yapılan psikolojik çalış~alara 

göre, AMİ geçiren hastada, anksiyete kaynağının :. ani ölüm korkusu ol

duğu ortaya konmuştur(l4,21). 1970 yılında Fisher tarafından 

yapılan bir başka araştırmada anksiyete kaynağının f.iziksel 

aktivitenin kaybı ve ani ölüm korkusu olduğu ortaya çıkarıl

mıştır(26). 

Yürügen'in "Düzenli Hemodiyaliz Tedavisinin Meydana 

Getirdiği Davranış Değişiklikleii" isimli araştırmasında va

kaların % 46' sında hemodiyaliz tedavisine başladıktan sonra 

anksiyetenin ortaya ç~ka~ılması bizim bulgularımızla paralel

lik göstermektedir(31). 

Araştırmamızda AMİ geçiren hastaların durumluk anksi

yete puanlarının, AMİ geçirmeyen hastalara oranla yüksek bu

lunması, koroner bakim ünitesi hemşirelerinin, bu hastaların 

anksiyetelerini hafifletmedeki hemşirelik girişimlerinin öne

mi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 9'da görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların durum

luk anksiyete puanları, vakaların cinsiyetleri ile karşılaş

tırıldığında, erkek ve kadınların anksiyete puanları arasında 

istatistiksel yönden .anlamlı bir fark elde edilememiş

tir (t:0.142, p>0.05). 
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Tablo 10' da görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların du

rumluk anksiyete puanları, medeni durumları ile karşılaştı

rıldığında, istatistiksel yönden anlamlı bir fark elde edile

memiŞtir (t: 0.217, p>0.05). 

Tablo 11' de AMİ geçiren vakaların durumluk anksiyete 

puanları, eğ~tim durumları ile karşılaştırıldığında, orta

yüksek okul mezunu olanların durumluk anksiyete ortalamaları, 

ilkokul mezunlarına göre yüksek ise de fark istatist.iksel 

olarak anlamlı değildir (t: 1.748, p>0.05). 

Tablo 9,10,ll'deki bulgulara göre; AMİ geçiren hasta

ların, yaşadıkları anksiyeteyi cinsiyet, medeni durum ve eği

tim seviyeleri ne olursa olsun, aynı oranda deneyimledikleri

ni söyleyebiliriz. Çünkü, AMİ geçiren hasta kriz anından iti

baren aşırı duygusal yük al tına girmektedir • Hasta, diğer has

talıklardan farklı olarak AMİ' deki hızlı gelişim nedeniyle 

bu yüke hazır olamamakta, aynı zamanda emosyonel kaynaklarını 

harekete geçirip st~esini azaltamamaktadır(21). Bu bulguları

mızı destekleyen literatür bilgisine rastlamadık. 

Tablo 12' de görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların d u

rumluk anksiyete puanları, ekonomik durumları ile karşılaştı

rıldığında aylık geliri 150. 000 TL. den fazla olan vakaların 

durumluk anksiyeteleri, aylık. geliri 150~000 TL.de.n az olan 

hastalara oranla yüksektir ( t: 4. 644, p <0. 001). Bu sonuca 

göre aylık 'gelirleri yüksek olanların kendilerine daha fazla 

güvenmeleri nedeniyle duygularını rahatlıkla açığa vurdukla

rını, aylık gelirleri düşük olanları ise duygularını gizle

diklerini düşünebiliriz. Bu görüşümüzü destekleyen literatür 

bilgisine rastlamadık. 

Tablo 13'de görüldüğü gibi, bir işte çalışmayan vaka

ların, bir işte çalışan vakalara oranla durumsal anksiyetele

ri daha yüksektir ( t: 4. 36 7 5, p<O. 001). Bu sonuca göre bir 

işte çalışmayan vakalar kendilerini ve ·ailelerini güven 
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içinde hissetmemekte ve bu durum anksiyetesini arttırmakta

dır. Bulgumuzu destekleyen literatür bilgisine rastlamadık. 

Tablo 14'te görüldüğü gibi daha önce h·astaneye yatan 

ve daha .önce hastaneye yatma deneyimi geçirmeyen vakaların 

durumluk anksiyete puanları arasındaki fark istatistiksel 

yönden anlamlı değildir (t: 1.355, p>0.05). Bu sonuçtan ha

reketle, · AMİ geçiren hastaların yaşadıkları anksiyetenin, 

daha önce hastaneye yatma durumunda yaşadıkları anksiyeteden 

çok farklı ve daha · yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuç 

AMİ geçiren vakalar ile AMİ geçirmeyen vakalar arasındaki du

rumluk anksiyetesinin çok ileri derecede olması ile paralel

dir. · 

Bu verilerimize, hastaların daha önce hastaneye yatma

larının anksiyete belirtilerinin azalmasında önemli bir etki

sin{n olmadığını belirten Kum ve Pektekin'in. ayrıca da daha 

önce hastaneye yatan ve ilk kez hastaneye yatan hastalar ara

sında anksiyete açısından anlamlı bir fark olmadığını ileri 

süren Graham ve Conley'in bulguları ile paralellik gösterrnek

tedir(3). 

Bazı kişiler sürekli olarak huzursuz, mutsuz ve anksi

yetelidir. Doğrudan doğruya çevreden gelen tehlikelere bağlı 

olmayan bu anksiyete türü içten kaynaklanır. Buna sürekli 

anksiyete denir. Bu kişilerin huzursuzluklarını gidermede, 

hafifletmede ya da kontrol etmede, karşı koyma veya başa 

çıkma (coping) becerileri ya da savunmaları yetersizdir. Sü

rekli anksiyete bir kişilik özelliğini belirler(24). 

Tablo 15'de görüldüğü gibi vakaların sürekli anksiyete 

puanları karşılaştırıldığında, AMİ geçiren vakalarla, AMİ ge

çirmeyenlerin sürekli anksiyete puanları arasında istatistik

sel olarak anlamlı bir .fark yoktur (t: 1.642, p>Q.05). Bu so

nuca göre her iki gruptaki hastaların aynı kişilik özelliğin

de olduklarını söyleyebiliriz(7). Ayrıca bu sonuca göre, AMİ 



- 48 -

geçirmeyen gruptaki hastaların, ileride AMİ'ne aday olabile

ceklerini söyleyebiliriz. 

Bu görtiştimüzü dest~kleyen Dr.H.A~Pelser, ilk belirti

leri 50 yaşından önce ortaya çıkan 21 AMİ'lü hasta üzerinde 

yaptığı bir araştırma sonucunda infarktüs oluşumunda üç etken 

saptamıştır. ·Bunlar; kişilik yapılari, kişilerarası ilişkile

rin özelliği ve bu tür ilişkilere özel bir tepki göstermek

tir( 12). 

Her iki grubun sürekli anksiyete puanlarının istatis

tiksel yönden anlamlı olmayıp, ·durumsal anksiyeteleri arasın

daki farkın çok ileri derecede anlamlı olması araştırmamızın 

hipotezini doğrulamaktadır. 

Tablo 16 1 da görüldüğü gibi, vakalarımızın depresyon 

puanları karşılaştırıldığında AMİ geçiren grubun depresyon 

puanları, AMİ geçirmeyen kontrol grubuna oranla istatistiksel 

yönden çok ileri derecede anlamlıdır (t: 6.505, P<0.001). 

Bir hastanın AMİ sonrası depresyona girmesinin birçok 

nedeni vardır. Öncelikle hasta ölümle karşılaşmıştır. Hasta 

kalp krizi gerçeği ile karşı karşıya kaldığında ümitsizliğe 

kapılmakta, aktivitelerinin, yaşama şeklinin, kazanma gücünün 

etkileneceğini düşünmektedir(8,16,21). 

1970'de Ruskin tarafından yapılan bir araştırmada 

AMİ'lü hastaların psikolojik profili derinlemesine i~celen

miştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, bu hastaların ilgi 

alanlarının daraldığı, gelecek için kötümser bir tavır takın

dıkları ve depresyona girdikleri saptanmıştır(26). 

Aynı görüş kalp hastalarının psikososyal durumlarının 

incelenmesi amacıyla yap~lan uluslararası bir araştırmada da or

taya konmuştur(26). 
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Dr.Hackett ve arkadaşları AMİ sonrasında hastalarda 

meydana gelen depresyonu çok geniş bir şekilde ele alıp ince

lemiş ve bu araştırmanın sonuçlarını yayınlamıştır(l6). 

Yürügen'in "Düzenli Hemodiyaliz Tedavisinin Meydana 

Getirdiği Davranış Değişiklikleri" isimli araştırmasında va

kaların % 42'sinin depresif karakterde olması, bizim bulgula

rımızla paralellik göstermektedir(31). 

Tablo 17'de görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların dep

resyon puanları, yaş grupları ile karşılaştırıldığında 50 

yaşın üstünde olan vakaların depresyon puanları, 50 yaşın 

altında olan vakalara oranla daha yüksek bulunmuş-

tur (t: 2.338, O.Ol<p<0.05). 

AMİ geçiren hastaların çoğu, ömürlerinin yarısını ta

mamladıklarını, orta yaşlılığ~ adım attıklarını, orta y~şlı

lığ1 genellikle yaşamın başarılarının ve kusurlarının görül

. düğü bir dönem olarak değerlendirirler. Aynı zamanda emekli

liğin yaklaştığı, yaşlanmanın fiziksel belirtilerinin belli 

olduğu bir dönemdir. Hasta kalp krizi geçirmiş olmasını yaş-

· ıanma belirtisi olarak görebilir(l9). Bµ düşüncelerin has~a

ların depresyonlarının artmasına neden olduğunu söyleyebili-

riz. 

Tablo 18'de görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların dep-

. resyon puanları, cinsiyetleri ile karşılaştırıldığında, kadın

ların depresyon puanları, erkeklere nazaran daha yüksek

tir (t: 2.731, O.Ol<p<0.05). Bu bulgu, kadınların depresyonu 

erkeklere nazaran daha az ve akut bir şekilde deneyimledikle

rini ifade eden literatür bilgisine uymamaktadır(8). 

Dr.Hackett'e göre ise, kadın ve erkek hastaların dep

resyonları arasında önemli bir fark yoktur(l6). Bizim görüşü

müze göre, hastaların yaş, eğitim, sosyoekonomik durumu kadın 

hastalarımızın depresyon puanını etkilemiş olabilir. 
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Tablo 19 1 da görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların dep

resyon puanları, medeni durumları ile karşılaştırıldığında, 

bekar ve dul olan hastaların depresyon puanları, evlilere 

oranla daha yüksektir (t: 2.150, O.Ol<p<0.05). Bekar ve dul 

olma, kalp krizi geçiren hastaların kendini yanlız ve boşluk

ta hissetmelerine, içine kapamalarına, kısaca depresyonu daha 

yoğun deneyimlemelerine neden olabilir. Bu görüşümüzü destekle

yen literatür b~lgisine rastlamadık. 

Tablo 20'de görüldüğü gibi, vakaların depresyon puan

ları, eğitim durumları ile_ karşılaştırıldığında, ilkokul me

zunu olan hastaların depresyon puan ortalamaları, orta ve 

yüksekokul mezunu olanların depresyon puan ortalamalarından 

yüksek olup, bu fark is ta ti stiksel yönden anlamlı değildir 

(t: 1.111, p>0.05) . Bu bulgumuzu destekleyen literatür bilgi

sine rastlamadık. 

Tablo 2l'de görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların dep

resyon puanları, ekonomik durumları ile karşılaştırıldığında 

aylık geliri 150.000 TL.den az olan hastaların depresyon 

puanları ortalaması, aylık geliri 150.000 TL.den fazla olan

lara oranla daha yüksek olmasına rağmen, istatistiksel yönden 

anlamlı bulunmamıştır ( t: 1. 637, P> O. 05). Bu bulgumuzu des

t ekleyen literatür bilgisine rastlamadık. 

Tablo 22'de AMİ geçiren vakaların depresyon puanları, 

çalışma hayatlarına göre karşılaştırıldığında bir işte çalı

şan vakaların depresyon puanları, çalışmayan vakalara oranla 

daha az bulunmuştur (t: 2.787, O.Ol<p<0.05). Bize göre; çalı~ 

şan hastalarımız kendilerini ve ailelerini güvencede hisset

mektedirler ve bu nedenle de depresyon puanları çalışmayanla

ra oranla daha düşüktür. Bu düşüncemizi destekleyen literatür 

bilgisine rastlamadık. 

Tablo 23'de görüldüğü gibi AMİ geçiren vakaların dep

resyon puanları, daha önce hastaneye yatma deneyimi geçiren 
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grupta, daha önce hastaneye yatmayan gruba oranla yüksek

tir (t: 3.356, O.Ol<p<0.05). 

Bu sonuca göre daha önce çeşitli nedenlerle has~aneye 

yatmış vakalarımızı~ en son olarak da bir kalp krizi geçire

rek hastaneye yatmaları, hastaların depresyonunu dahada arttı

rabilmektedir. Bu görüşümüzü destekleyen literatür bilgisine 

rastlamadık. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Akut miyokard infarktüsü geçiren hastanın emosyonel 

yönden uyumu, hastanın rehabilitasyonunu ve yaşama gücünü 

belirgin bir şekilde etkilemektedir. Koroner bakım ünitesinde 

iken emosyonel yönden iyi uyum sağlayamayan hastalar tekrar 

işlerine dönememekte ve hatta tekrar miyokard inf arktüsü ge

çirmektedir. Bu gerçeklerin ışığında koroner bakım tini tesi 

hemşirelerinin en önemli görev ve sorumluluklarından bir ta

nesi, hastanin emosyonel sorunlarını çözmesine yardımcı olmak 

ve hastayı psikolojik yönden desteklemektir. 

Akut miyokard infarktüsü geçiren hastaların durumluk 

anksiyete puanları, akut miyokard infarktüsü geçirmeyen ~as

talara göre çok ileri derecede anlamlıdır (p<0.001). 

Akut miyokard infarktüsü geçiren vakaların cinsleri, 

medeni durumları, eğitim seviyeleri hangi kategoride olursa 

olsun durumsal anksiyeteleri arasında bir fark bulunamamış

tır (p>0.05). 

Vakalarımızın sürekli anksi yete puanları karşılaştı

rıldığında ise, her iki grupta anlamlı bir fark tespit edileme

miştir (p>0.05). 

Vakalarımızın depresyon puanları karşılaştırıldığında, 

akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarımızın depresyon 

puanları, akut miyokard infarktüsü geçirmeyen hastaların dep-

resyon puanlarından çok ileri derecede anlamlıdır (p<0.001). 
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Sonuç olarak akut miyokard infarktüsü geçiren vakala

rımızın, hastaneye kabulden sonra ilk yirm~dört saat içindeki . 

durumluk anksiyete puanları ve hastaneye kabulden sonra dör

düncü gündeki depresyon puanları, akut miyokard infarktüsü 

geçirmeyen vakalarımıza oranla daha yüksektir. 

Akut miyokard infarktüsü geçiren ve geçirmeyen vakala

rımızın sürekli anksiyete puanları arasında önemli bir fark 

yoktur. 

Bütün bu verilerin ışığında: 

- Koroner yoğun bakım ünitesinde, akut miyokard in

f arktüslü hastaya bakım veren tüm sağlık ekibi üyeleri, 

özellikle hemşireler hastaya fiziksel yönden olduğu kadar, 

psikososyal yönden de bakım vererek, hastayı bir bütün olarak 

ele almalıdır. 

- Akut miyokard infarktüslü hastaların anksiyete ve . 

depresyonu, diğer hastalardan daha yoğun olarak deneyimledik

lerine tüm sağlık ekibi üyelerinin dikkati çekilmelidir. 

- Hasta ile diğer sağlık ekibi üyelerinden daha yakın 

bir ilişkide bulunan hemşirelerin, hastada gelişen anksiyete 

ve depresyonun belirtilerini tanıması, bu belirtileri ölçecek 

ölçütlerin nasıl kullanılacağını, hastaların anksiyete ve 

depresyonunu a~latabilecek çare bulma mekanizmalarını, anksi

yete v~ depresyonda yapılabilecek hemşirelik girişimlerini 

bilmeleri gereklidir. 

- Akut miyokard inf arktüslü hastaya bakım veren hemşi

re gerekiyorsa hasta ile psikolog veya psikiyatris arasında 

bir köprü vazifesi görerek hastanın psikolojik yönden de tam 

olarak sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasına yardım

cı olmalıdır. 
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- Hastanın psikolojik yönden sağlığına kavuşturulması

nın, AMİ'lU hasta rehabilitasyonunun önemli bir bölümünü 

oluşturduğunun, tüm sağlık ekibi üyelerince bilinmesi gerek

lidir. 

- KBÜ hemşireleri, akut miyokard infarktüsü geçiren 

hasta ve hasta ailesini bir bütün olarak ele almalı, hasta 

ve ailenin birbirlerini önemli ölçüde etkilediğini göz önünde 

bulundurarak, hem hastayı, hem de aileyi psikolojik yönden 

desteklemelidir. 

- KBÜ hemşirelerine, akut miyokard infarktüslü hasta

nın psikolojik yönden desteklenmesi konusunda, hizmet-içi eği

timi verilmelidir. 
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ÖZET 

Akut miyokard infarktüslü hastalar yoğun emosyonel 

stres altındadır ve hastalıkları sırasında ruhsal yönden den

gesizlik içindedirler. 

AMİ esnasında gelişen stres, anksiyete, inkar ve dep

resyon gibi üç temel ruhsal reaksiyona neden· olur. 

Bu çalışmanın amacı, hastalarımızdaki anksiyete ve 

depresyonun değerlendirilmesidir. 

Karşılaştırmalı ve tanımlayıcı olan bu çalışma 

İÜ Kardiyoloji Enstitüsü ve Haseki Hastanesi Koroner Bakım 

Ünitesi'nde 48 hasta üzerinde yapıldı. 30 hasta akut miyokard 

inf arktüsü geçirmiş, 18 hasta ise akut miyokard infarktüsü 

geçirmemişti. 

Anksiyete ve depresyonun değerlendirilmesi Durum

Sürekli Anksiyete Envanter\, ve Zung' un Kendi Depresyonunu 

Değerlendirme Skalası'na göre yapıldı. 

Sonuçlar, yüzdeleme ve "t" testi kullanılarak istatis

tiksel yönden değerlendirildi. 

AMİ 'lü hastaların durum anksiyete ve depresyon puan

ları, akut miyokard infarktüsü geçirmemiş olanlardan daha 

yüksek bulundu ( p<O. 001). Diğer taraf tan iki hasta grubu 

arasında sürekli anksiyete puanları yönünden önemli bir fark 

bulunmadı {p>0.05). 
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SUMMARY 

Patients with acute myocardial infarction are under 

severe emotional stress and develop instability during their 

illness. 

Stress, developing during the disease causes three 

main emotional reactions which are; anxiety, denial and 

depression. 

The aim of this study is the evaluation of the anxiety 

and depression in our patients. 

This study which is both comparitive and descriptive 

was done in the coronary care ünite of Institute of Cardiology 

-University Istanbul and Haseki Hospital on 48 patients. 30 

patients had myocardial infarction, while the other 18 

didn't. 

The evaluation of anxiety and depression was done 

according to State-Trait Anxiety Inventory and Zung' s Self

rating Depression Scale (S.D.S). 

"t" test and percentage analysis were used f or 

evaluating the results statystically. 

As a result state anxiety and depression levels of 

patients with AMI, were found to be much higher than the ones 

without AMI (p~O~OOl). 

On the otherhand, ther~ was no significant difference 

between the trait anxiety levels of · the two patient 

groups (p>0.05). 
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EK 1 

GÖRÜŞME CE'l'vELİ 

Anketin Uygulandığı Tarih: 

Anketin Uygtilandığı Yer . . 
Hastanın Hastaneye Yattığı Tarih: 

1- Adınız Soyadınız 

2- Cins~yetiniz 

3- Doğum Tarihiniz 

4- Doğum Yeriniz 

5- Adres ve Tlf. No 

6- Öğrenim Durumunuz 

a) İlkokul 
b) Ortaokul 
c) Lise 
d) Yüksekokul 

Erkek ( ) Kadın () 

7- Bir İşte Çalışıyor musunuz? 

Evet ( ) Hayır ( ) 

8- Yedinci Soru "Evet" ise Mesleğiniz? 

a) İşçi b) Memur c) Serbest Mesl~k d) İşsiz 

9- Medeni Durumunuz? 

Evli ( ) Bekar ( ) Dul ( ) 

10- Ailenizin Toplam Aylık Geliri? 

a) 100.000 TL'den az 
.b) 100.000-150.000 TL arası 
c) 150.000 TL'den fazla 

11- Daha Önce Hastaneye Yattınız mı? 

Evet ( ) Hayır ( ) 

Tanı: 

Yatak No: 

Protokol No: 



Hastanın Adı Soyadı: 

• 
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E[ 2 

KENDİNİ D~İRME. ANm'l'İ 

STAİ FORM TX-1 

Cinsiyeti: Tarih: _! _I __ 

YÖNERGE: Aşagıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları birtakım 
ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissetti~inizi ifadelerin 
saa tarafındaki seçeneklerden en uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. Do~ru ya da 
yanlış cevap yoktur . Herhangi bir .ifadenin üzerinde fazla zaman harcamadan şu anda nasıl 
hissettiainizi gösteren cevabı işaretleyiniz. 

Dl- Tama-
Hayır Biraz dukça miyle 

1. Şu anda sa.iÇ.nim ( ) ( ) ( ) ( ) 
2. l<endir.ıi emniyette hissediyorum ( ) ( ) ( ) ( ) 
3. Şu anda sinirlerim gergin ( ) ( ) ( ) ( ) 
4. Pişmanlık duygusu içindeyim ( ) ( ) ( ) ( ) 
5. Şu anda huzur içindeyim ( ) ( ) ( ) ( ) 
6. Şu anda hiç keyfim yok ( ) ( ) ( ) (. ) 
7. Başıma geleceklerden endişe ediyorum ( ) ( ) ( ) ( ) 
B. Kendimi dinlenmiş hissediyorum ( ) ( ) ( ) ( ) 
9. Şu anda kaygılıyım ( ) . ( ) ( ) ( ) 

10. Kendimi rahat hissediyorum ( ) ( ) ( ) ( ) 
11. Kendime güvenim var ( ) ( ) ( ) ( ) 
12. Şu anda asabım bozuk ( ) ( ) ( ) ( ) 
13. Çok sinirliyim ( ) ( ) ( ) ( ) 
14. Sinirlerimin çok gergin old~ı:ınu hissediyorum ( ) ( ) ( ) ( ) 
ıs. Kendimi rahatlamış hissediyorum ( ) ( ) ( ) ( ) 
16. Şu anda halimden memnunum ( ) ( ) ( ) ( ) 
17. Şu anda endişeliyim ( ) ( ) ( ) ( ) 
18. Heyecandan kendimi şaşkına dönmüş hissediyorum ( ) ( ) ( ) ( ) 
19. Şu anda sevinçliyim ( ) ( ) ( ) ( ) 
20. Şu anda keyfim yerinde ( ) . ( ) ( ) ( ) 
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He 2 

KENDİNİ DEGERLENDİRME ANKETİ 

STAİ FORM TX-II 

Cinsiyeti: Tarih:_/_/ __ 

YtlNERGE: AşaQıda kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları birtakım 
ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi d<uyı..n, saıra da gaıel olarak nasıl hissettiginizi ifadelerin 
saı;ı tarafındaki seçeneklerden en uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. Oogru ya da 
yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman harcamadan genel olarak 
nasıl hissettiOinizi gösteren cevabı işaretleyiniz. 

Nadi- Çok Her 
2!!!L Bazen ~ ~ 

21. Genellikle keyfim yerindedir ( ) ( ) ( ) ( ) 
22. Genellikle çab.k yorulurum ( ) ( ) . ( ) ( ) 
23. Genellikle kolay aglarım ( ) ( ) ( ) ( ) 
24. Başkaları kadar mutlu olmak istedim ( ) ( ) ( ) ( ) 
25. Çatık karar veremedigim·için fırsatları kaçırırım ( ) ( ) ( ) ( ) 
26. Kendimi dinlenmiş hissederim ( ) ( >. ( ) ( ) 
27. Genellikle sakin, kendime hakim ve so(;jukkanlıyım ( ) ( ) ( ) ( ) 
28. Güçlüklerin yenemeyece(;)im kadar birikti(;jini hissederim ( ) ( ) ( ) ( ) 
29. önemsiz şeyler hakkında endişeleAirim ( ) ( ) ( ) ( ) 
30. Genellikle mutluyum ( ) ( ) ( ) ( ) 
31. Herşeyi ciddiye alır etkilenirim ( ) ( ) ( ) ( ) 
32. Genellikle kendime güvenim yoktur ( ) ( ) ( ) ( ) 
33. Genellikle kendimi emniyette hissederim ( ) ( ) ( ) ( ) 
34.,:. Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçarım ( ) ( ) ( ) ( ) 
35. Genellikle kendimi hüzünlü hissederim ( ) ( ) ( ) ( ) 
36. Genellikle hayatımdan memnunum ( ) ( ) ( ) ( ) 
37. Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder ( ) ( ) ( ) ( ) 
38. Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki, hiç 

unutmam ( ) ( ) ( ) ( ) 
39. Aklı başında ve kararlı bir insanım ( ) ( ) ( ) ( ) 
40. Son zamanlarda kafama takılan konular beni tedirgin 

ediyor ( ) ( ) ( ) ( ) 
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EK 3 

ZUNG'UN KENDİNİ DEGERLEHDİRME SXALASI 

İsim: Cinsiyet: Tarih: _!_! __ 

Size 20 cümle içeren·. bir soru çizelgesi vereceğim. Her bir cümlenin yanın
da 4 sütun vardır. Sizin ruhsal durumunuzu en iyi açıklayan bölüme bir 
"X" işareti koyun, lütfen. Bütün sorulara cevap verin. Bir soru üzerinde 
hangi cevabı işaretleyeceğinizden emin değilseniz, size en uygun geleni 
işaretleyin, şayet diette iseniz "Her zaman yediğim kadar yemek yiyebili
yorum" sorusunu diette değilmişsiniz gibi işaretleyin. Bu soru çizelgesi 
gizli kalacaktır. Sizin nasıl cevap verdiğinizi yalnız ben bileceğim. 

1. Ozgün ve kederliyim. 
2. Kendimi en iyi sabahları hissediyorum 
3. AQladı~ım ve kendimi aQlamaklı hissetti§im 

zamanlar oluyor 
4. Geceleri uyumakta zorluk çekiyorum 
5. Her zaman yediQim kadar yemek yiyebiliyorum 
6. Seksten hoşlanıyorum (Giyimime kuşamıma dikkat 

ederim) 
7. Kilo kaybetti~imi farkediyorum 
8. Kabızlık çekiyorum 
9. Kalbim her zamankinden daha hızlı ç~rpıyor 

10. Hiçbir neden yokken yoruluyorum 
11. Zihnim eskisi kadar iyi çalışıyor 
12. İşlerimi eskisi kadar kolay yapabiliyorum 
13. Huzursuzum ve sakin olamıyorum 
14. Gelecek konusunda umutluyum 
ıs. Herzamankinden daha fazla sinirliyim 
16. Karar vermem kolay oluyor. 
17. Kendimi işe yarayan ve gerekli bir kişi 

olarak görUyorum 
ıa. Hayatım oldukça dolu geçiyor 
19. EQer ölecek olursam başkalarının daha rahat 

edeceklerini hissediyorum 
20. Her zaman yaptıQım işleri hSlS yapmaktan 

hoşlanıyorum 

Hiçbir 
Zaman 
veya ÇoQu Her 

Nadiren Bazen Zaman ~ 
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EK 4 

VAKALARIMIZIN DURUMLUK ANKSİYETE PUANLARI 

AMİ Geçirenler AMİ Geçirmeyenler 
Vaka 

No Protokol Durumluk 
Protokol Durumluk 

No Anksiyete 
No Anksiyete 

Puanı Puanı 

1 2597 57 29 41 
2 578 54 45 47 
3 2649 59 73 39 
4 2652 36 101 42 
5 1472 61 115 39 
6 2653 49 134 46 
7 2654 59 138 48 
8 1492 56 2947 43 
9 2674 66 173 45 

10 1490 57 182 42 
11 2685 61 181 51 
12 2698 60 191 41 
13 1500 59 201 49 
14 2701 61 207 38 
15 2730 61 206 49 
16 2727 65 213 42 
17 2742 64 230 40 
18 2758 64 215 38 
19 2756 57 
20 2787 64 
21 2793 61 
22 2805 59 
23 37 64 
24 25 63 
25 62 59 
26 78 57 
27 72 62 
28 90 61 
29 618 64 
30 140 64 
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EK 5 
VAKALARIMIZIN SÜREKLİ ANKSİYETE PUANLARI 

AMİ Geçirenler· AMİ Geçirmeyenler 

Vaka 
No Protokol Sürekli Protokol · Sürekli 

No Anksiyete No Anksiyete 
Puanı Puanı 

1 2597 50 29 38 
2 578 52 45 .~2 
3 2649 54 73 29· 
4 2652 39.· 101 33 
5 1472 47 115 38 

3.4 -' 41 " 6 2653 134 
7 2654 58 138 ~·3 

8 1492 40 2947 31 
9 2674 43 173 41 

10 1490 41 182 39 
11 2685 34 181 38 
12 2698 41 191 40 
13 1500 41 201 57 
14 2701 51 207 46 
15 2730 40 206 48 
16 2727 36 213 32 
17 2742 51 230 36 
18 2758 44 215 43 
19 2756 46 
20 2787 30 
21 2793 36 
22 2805 32 
23 37 57 
24 25 34 
25 62 45 
26 78 41 
27 72 32 
28 90 44 
29 618 39 
30 140 35 
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EK 6 

VAKALARIMIZIN DEPRESYON PUANLARI 

.. 
Ai-! İ Geçire·nıer AMİ Geçirmeyetıler 

Vaka 
No Protokol Depresyon Protokol Depresyon 

No Puanı No Puanı 

1 2597 61 29 41 
2 578 59 45 39 
3 2649 63 73 38 
4 2652 50 101 49 
5 1472 66 115 69 
6 2653 74 134 51 
7 2654 60 138 44 
8 1492 56 2947 41 
9 2674 46 173 45 

10 1490 56 182 45 
11 2685 65 181 49 
12 2698 79 191 48 
13 1500 78 201 45 
14 2701 59 207 48 
15 2730 69 206 63 
16 2727 59 213 38 
17 2742 86 230 44 
18 2758 65 215 39 
19 2756 71 
20 2787 59 
21 2793 66 
22 2805 64 
23 37 73 
24 25 74 
25 62 65 
26 78 79 
27 72 55 
28 90 55 
29 618 83 
30 140 65 
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EK 7 
AMİ GEÇİRMEYEN VAKALARIMIZIN KLİNİK TEŞHİSLERİ 

Vaka Protokol 
KLİNİK TEŞHİSİ No No 

1 29 II.Derece A.V.Blok (Mobitz II). 

2 45 Hipertansiyon + Stable A.P . + Unstable A.P. 

3 73 İskemik Kalp Hastalığı 

4 101 Sol Kalp Yetersizliği + Unstable A.P. 

5 115 Aort Stenozu + Mitral Stenozu 

6 134 Konjestif Kardiomyopati + Sol Kalp Yetmezliği 

7 138 Stable A.P. + Unstable A.P. 

8 2947 Unstable A.P. + K.K.Y. 

9 173 PAT + Mitral Stenozu 

10 182 İKH + Unstable A.P. 

11 181 Hipertansiyon+ K.K.Y. + Anemi 

12 191 Unstable A.P. 

13 201 Unstable A.P. 

14 -207 .Prinzmetal Angina 

15 206 Konjestif Kalp Yetmezliği 

16 213 Hipertansiyon + Unstable A.P. 

17 230 Unstable A.P. 

18 236 Unstable A.P. 
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Ö Z G E Ç M İ Ş 

1963 yılında, İstanbul'da d-0ğmuştur. İlkokul, ortaokul 

ve lise öğrenimini İstanbul, Küçükçekmece' de tamamlamıştır. 

1980-1981 illcademik ders yılında İ.Ü.Florence Nightingale Hem

şirelik Yüksek Okulu'na girmiş ve 1985 yılında mezu~ olmuştur. 

İ. Ü .Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Klini

ği 1 nde 1 yıl su_pervisor hemşire, aynı klinikte Kardiyoloji 

Servisi' nde 1 yıl sorumlu hem§'.ire olarak çalışmıştır. Halen 

İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü'nde servis sorumlu hemşiresi ola

rak görev yapmaktadır. 

1987 yılında Amiral Bristol Hastanesi' nde mezuniyet 

sonrası 100 saatlik teori ve pratik eğitimi kapsayan "Koroner 

İntensif Hemşire Bakım Kursu"nu tamamlayarak sertifika almış

tır. 

İngilizce bilmektedir. 

Tük Hemşireler Derneği'ne üyedir. 


