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ÖZET 

Aydın, A. (2011). Ösofagogastroduodenoskopi Uygulanacak Hastaların İşlem 

Öncesi Ansiyete Düzeyleri ile Bilinçli Sedasyon Uygulanması Arasındaki İlişkinin 

Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları 

Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

 Endoskopik işlemlerde bilinçli sedasyonun, ciddi ve klinik açıdan önemli 

anksiyete durumunda uygulanması gereği vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, endoskopi 

işlemi öncesi dönemde hastaların anksiyete düzeyi ile hastalara bilinçli sedasyon 

uygulanması durumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. İstanbul‟daki iki 

devlet hastanesinde, OGD uygulanacak olan 240 hastada, veri toplama formu ve 

Spielberger durumluluk süreklilik ansiyete ölçeği ile elde edilen veriler ortalama, 

yüzdelik, standart sapma, varyans analizi, Pearson Korelasyon, Fisher‟in kesin ki-kare 

testi ve ki-kare testi kullanılarak değerlendirildi. 

Durumluluk anksiyetesi toplam puan ortalamasının (43,57±10,15) ve süreklilik 

toplam puan ortalamasının (39,05±7,37) olduğu bu çalışmada, durumluluk 

anksiyetesinin kadınlarda (p<0,001), çocuğu olanlarda (p<0,05), daha önce endoskopi 

deneyimi olmayan hastalarda (p<0,001) yüksek; süreklilik anksiyetesinin ise, kadınlarda 

(p<0,01), daha önce endoskopi geçirmemiş olan (p<0,05), okur-yazar (p<0,05), ev 

hanımı (p<0,01) ve düşük gelirli hastalarda (p<0,01) yüksek olduğu; bilgi gereksinimi 

olan hastaların durumluluk ve süreklilik anksiyetesinin yüksek (p<0,05); sedasyon ve 

analjezi isteyen hastaların durumluluk anksiyete düzeyinin ciddi ve klinik açıdan önemli 

olduğu (p<0,001); hastaların %79,58‟ ine (n=191) bilinçli sedasyon uygulandığı ve bu 

hastaların durumluluk anksiyetesinin ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu 

(43,75±10,49), buna karşın hastaların %20,42‟ sinin de durumluluk anksiyetesinin ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu (42,88±8,78), ancak aralarındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05);  durumluluk anksieyetesi ciddi düzeyde 

ve klinik açıdan önemli olan hastaların (n=230) %79,13‟ üne bilinçli sedasyon 

uygulanırken, %20,87‟ sine uygulanmadığı, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık olmasa da klinik olarak anlamlılık gösterdiği saptandı.  

Bu sonuç, bilinçli sedasyon uygulanması kararının, işlem öncesi anksiyete 

düzeyi dikkate alınarak verilmediğini, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli anksiyetesi 
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olan hastaların 1/5‟ inin bilinçli sedasyon hakkından yoksun kaldığı  saptandı. Bu 

sonuç; işleme uyumun ve konforun, işlem kalitesinin, ekip işbirliğinin olumsuz yönde 

etkilendiğini, işlem sırasında ağrı hissedildiğini ve endoskopistin performansının 

azalttığını düşündürmüştür.             

Anahtar kelimeler: OGD, anksiyete, bilinçli sedasyon, hemşirelik 
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ABSTRACT 

Aydın, A. (2011).  The specifiying of the relationship between anxiety levels 

before the operation of patients to whom EGD is to be applied and the operation of 

conscious sedation. Istanbul University, Institute of Health Science, Department of 

Surgical. Master Programme, Istanbul. 

It was emphasized that conscious sedation should be applied in endoscopic 

operations in case of serious and important anxiety state. In this study, it was aimed to 

determine the relationship between anxiety level of patients in period before the 

operation of endoscopy and the situation of applying conscious sedation to  patients. 

Research environment included 240 patients in whom EGD is to be applied in two state 

hospitals in İstanbul. Data are collected by data collection form and Spielberger State 

and Trait Inventory were evaluated by average, percentage, standart deviation, variance 

analysis,  Pearson's correlation test, Fisher‟s exact chi-square test and chi-square test. 

In this study, total point distribution of state anxiety was evaluated as (43,7 

±10,15) and that of trait anxiety was evaluated as (39,05±7,37). The other conclusions 

were that state anxiety was high in women (p<0,001), women having child (p<0,05), 

patients who hadn't experienced endoscopy before, (p<0,001), and that trait anxiety was 

high in women (p<0,01), patients that hadn't experienced any endoscopic operation 

(p<0,05), in the literate (p<0.05), housewifes (p<0,01), and in patients that had lower 

income (p<0,01); that state and trait anxiety of patients which need information  were 

high (p<0,05), that the level of state anxiety of patients which demand sedation and 

analgesia was critical and important clinically (p<0,001); that conscious sedation was 

applied in 79,58% of patients (n=191) and that state anxiety of those patients was in 

critical level and was serious  critically (43,75±10,49), not with standing state anxiety of  

20,42% of patients was in critical level and important clinically (42,88±8,78), but that 

difference between them  was not meaningful as statistically (p>0,05), that conscious 

sedation was applied in 79,13% of patients whose state anxiety was in serious level and 

important clinically (n=230), that it was not applied in 20,87% of them, there was not 

meaningful difference between them as statistically, but as clinically. This conclusion 

shows that the decision was not made by considering the anxiety level before the 

operation, 1/5 of patients who had serious level and important anxiety as clinically 

lacked the right of conscious sedation.  This consequence has brought to mind that the 

consistance to the operation and comfort, the quality of the operation, team 



 
xii 

collaboration have been affected as negatively, that pain has been felt during the 

operation and that the performance of endoscopy has been decreased.     

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Key Words:  Esofagogastroduodenoscopy, anxiety, conscious sedation, nursing



 

 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Yaşam süresince bireyler, zaman zaman sağlıklı olma durumundan uzaklaș arak 

tedavi ve bakımı gerekli kılan hastalık durumları ile karşı karşıya gelmektedirler. 

Hastalık, bireyin homeostatik dengesinin bozulmasına ve buna bağlı olarak çok sayıda 

fizyolojik, psikolojik ve sosyal sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Yardakçı 

ve Akyolcu 2004). Hastalık, hastaneye yatma ve günümüzde geçerli bir tedavi yöntemi 

olarak kullanılan cerrahi girişimler hasta ve ailesi için önemli bir anksiyete kaynağı ve 

olumsuz bir yaşam deneyimi olarak kabul edilmektedir (Aksoy ve ark. 1998). 

Bireylerin sağlıklı olma durumu, yaşamlarını mutlu olarak sürdürebilmelerinde en 

önemli etmendir. Hastalık durumu bir stres kaynağıdır. Sağlığı bozulan birey, doğal 

olarak anksiyete deneyimleyebilmektedir (Ekiz 2003). Bedensel hastalık ve anksiyete 

arasındaki ilişki, eski tarihlerden günümüze değin geçen zaman diliminde bilinen bir 

gerçektir. Biri diğerinin nedeni olabileceği gibi, çoğunlukla ikisi bir arada da 

bulunabilmektedir. Bedensel hastalığı nedeniyle tedavi gören hastalarda %10-20 

oranında anksiyete izlenmektedir (Bahar Quasimi 2007).  Hasta ve ailesinin anksiyete 

ile başedebilmesini sağlayabilecek desteğe yönelik girişimlerin planlanmasında sağlık 

bakım ekibinin bir üyesi olan hemşirenin önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir 

(Aştı 1990, Babadağ 1990, Akyolcu 1999).  

Son yıllarda, fiberoptik teknolojideki büyük gelişmeler karmaşık gereçlerin 

kullanımına olanak sağlamaktadır. Tanı ve tedaviye yönelik üst gastrointestinal (GİS) 

endoskopik girişimlerin hasta tarafından olumlu şekilde kabul edilebilirliği de özenli ve 

dikkatli bir tutum sergilenmesi ile olasıdır. Endoskopi işlemi sürecinde hastanın 

anksiyetesinin gözardı edilebileceği literatürde vurgulanmaktadır (Yazıcı ve ark. 2003). 

Hastanın kaygılarında yaşanan artış, hasta eğitimi yoluyla 

azaltılabilmekte/önlenebilmekte ve bu süreç endoskopi endikasyonu konulduğu zaman  

başlamaktadır (Cotton ve Williams 2001). 

Endoskopi ünitesine başvuran hastanın anksiyetesi, ekip üyelerinin yanlış 

aktarımlarından ya da hastanın sağlık durumunu paylaştığı bireylerden 

kaynaklanabilmektedir. Korku ve anksiyetenin kontrolü, hastanın psikolojik 
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gereksinimlerinin karşılanmasıyla olduğu kadar, farmakolojik ajanların uygulanması 

yoluyla da gerçekleştirilebilmektedir. Psikolojik gereksinimlerin karşılanmadığı/yetersiz 

kaldığı durumlarda, bilinçli sedasyon çözüm yollarından biri olarak kabul görmektedir 

(Ay ve Öztürk  2000, Öztekin 2007, Akyüz 2008).  

Bilinçli sedasyon, farklı ilaçların ve yöntemlerin kullanımı yoluyla, hastanın 

santral sinir sisteminin geçici şekilde baskılanması sonucu çevreyle olan ilişkisinin ve 

bilincinin azaltılması işlemidir. Diğer bir tanımla, hastanın havayolunu bağımsız ve 

devamlı açık tutabildiği, fiziksel uyaranlara ve sözlü komutlara uygun yanıtı verdiği, 

bilincin minimal düzeyde baskılandığı bir durumdur. Bilinçli sedasyon, farmakolojik, 

farmakolojik olmayan yöntemlerle/her iki yöntem kullanılarak gerçekleştirilmekte, oral, 

inhalasyon, intramusküler, IV, sublingual, rektal, intranazal veya submukozal yollarla 

uygulanmaktadır Sedasyonun amacı, hastanın anksiyetesini, ağrılı işlemlere yönelik 

korkusunu azaltarak hastayı rahatlatmak, böylelikle ağrılı işlemlere olan uyumunu 

arttırmaktır (Ay ve Öztürk  2000, Öztekin 2007, Akyüz 2008).         

Sedatif ajan gereksinimi kültürel ve bireysel farklılıklardan etkilenebilmektedir. 

Sedasyon, hastanın işlem süresince konforu ve rahatının sağlanması açısından önem 

taşımaktadır. Hastaya işlemin amacı, tekniği ve yan etkileri hakkında detaylı bilgi 

vermenin uyumu arttırdığı ve sedasyon gereksinimini azalttığı bilinmektedir (Ay ve 

Öztürk 2000, Oğuz ve ark. 2005). Endoskopi işlemi süresince, hemşirelerin hastalarda 

güven hissi vermelerinin anksiyeteyi giderdiği, strese karşı verdiği olumsuz yanıtının 

şiddetini azalttığı, kooperasyonunu arttırdığı ve gereksindiği anestezik ve sedatif ajan 

dozunu azalttığı vurgulanmaktadır (SGNA 2000, SGNA 2004, Oğuz ve ark. 2005, 

Öztekin 2007). 

Endoskopik işlemlerde bilinçli sedasyon uygulanması konusunda henüz bir görüş 

birliğine varılamamıştır. Günümüzde bilinçli sedasyon yapan ajanların kullanım sıklığı, 

hastaneden hastaneye, şehirden şehire, ülkeden ülkeye değişim göstermektedir (Oğuz ve 

ark. 2005). Batı ülkelerinin bazılarında endoskopi işlemlerinde standart olarak 

kullanılan bilinçli sedasyon, hekim istemi doğrultusunda hastanın sedatize edilmesi ve 

analjezisinin sürdürülmesi açısından önemli bir hemşirelik işlevidir (Oğuz ve ark. 2005, 

Öztekin 2007, Delegge 2008, ASGE 2008, Öztekin 2011). Hastanın, farmakolojik 

ajanlarla uygulanan sedasyon sırasında karşılaşabileceği komplikasyonlar ile ilgili 

olarak bilgilendirilmesi önem taşımaktadır. Literatürde (Vila ve ark. 2006, Benito de 
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Benito ve Aguado Romo 2009), hekimlerin sedasyon uygulanması konusunda karar 

aldıkları hasta sayısının, gerçekten sedasyona gereksinimi olan hasta sayısından oldukça 

yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Vila ve ark. 2006, Benito de Benito ve Aguado Romo 

2009). Oysa ki, endoskopi ünitelerinde hastaların sahip oldukları anksiyete düzeylerinin 

dikkate alınmadığı üzerinde durulmaktadır (Vila ve ark. 2006, Benito de Benito ve 

Aguado Romo 2009). İşlem öncesi hemşirelik tanılaması, gerçek sedasyon 

gereksiniminin tanılanması açısından büyük bir önem taşımaktadır. Tanıya yönelik 

testlerin uygulanması ve işlem öncesi hastaların bilgilendirilmesi sonucunda hastanın 

sedasyon gereksinimi belirlenmeli ve hastanın kararı dikkate alınmalıdır (Vila ve ark. 

2006, Öztekin 2007,  Benito de Benito ve Aguado Romo 2009, Öztekin 2011). 

Tanıya ve tedaviye yönelik üst GİS endoskopik girişimlerine ilişkin sedasyon 

uygulamalarında hemşirelik bakımının önemi tartışılamaz. Tanıya ve tedaviye yönelik 

endoskopik işlemler öncesi dönemde analjezi ve sedasyon uygulanan her hastanın 

sürekli izlem ve tanılama gereksinimi içinde olduğu bilinen bir gerçektir (SGNA 2000, 

Öztekin 2003). Endoskopik işlem öncesi, bütün hastaların, gelişebilecek tıbbi sorunlara 

ilişkin tanılanması ve sedasyon riskinin belirlenmesi önem taşımaktadır (Shepherd ve 

ark. 2000, ASA 2001, SGNA 2004, Godwin ve ark. 2005, ASGE 2008). Literatürde 

bilinçli sedasyonun ciddi ve klinik olarak önemli anksiyete durumunda (≥40) 

uygulanması gerektiği (Spielberger 1983, Luderitz ve ark. 1993, Myers ve James 2008, 

Sandra ve ark. 2009), ciddi anksiyetenin bilinçli sedasyon endikasyonları arasında 

yeraldığı çeşitli literatürde (Ay ve Öztürk 2000, Çoban ve Özden 2004, Kayahan ve 

Sertbaş 2007, Hoya ve ark. 2008, Ylinen ve ark. 2009) vurgulanmaktadır.  

Ciddi anksiyete durumunda bilinçli sedasyon uygulanma durumunu irdeleyen 

hemşirelik çalışmalarına rastlanmadığından, bu çalışma, endoskopi işlemi öncesi 

dönemde hastaların anksiyete düzeyi ile bilinçli sedasyon uygulanması durumu 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçların hemşirelik bakım ve 

uygulamalarına yansıması ve yapılacak çalışmalara ışık tutması amacıyla planlandı. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

Ösofagogastroduodenoskopi (OGD), ağız yolu ile girilerek ösofagus, mide ve 

duodenumun endoskopik olarak değerlendirilmesi işlemidir. Sedasyon olmaksızın da 

uygulanabilen, hızlı ve güvenilir yöntemlerle uygulanabilen bu işlem, anksiyeteye yol 

açabilmekte, hassasiyet, utanma ve rahatsızlık hissi duyan hastanın endoskopik girişime 

olan uyumunu olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Al-Atrakchi 1989, Brant 2001).    

Birey, bilinmeyene bağlı korku ve anksiyete yaşayabilmektedir Anksiyete; endişe, 

korku, gerginlik, huzursuzluk, kaygı ve sıkıntı halidir. Bilinç dışı ve nesnesi kişice 

tanınmayan, içsel tehditlere karşı oluşan bir tepki olan anksiyete, dış kaynaklı bir tehlike 

ya da tehlike olasılığı karşısında yaşanan duygu durumdur. Anksiyete bozuklukları ise, 

anksiyeteye karşı özel savunma belirtileri ile kendini belli eden, bireyin gerçekle 

bağlantısının kopmadığı, toplumsal uyumunun genellikle fazla bozulmadığı, psikozlara 

oranla bütün işlevlerde bozukluğun daha hafif olduğu hastalıklar grubudur (Aydemir ve 

Bayraktar 1996).    

Janis Irving (2009) işlem öncesi 3 farklı anksiyete düzeyine işaret etmektedir: 

Hafif düzeyde anksiyete durumunda; bireyin çevresinin farkında olduğu, gördüğü, 

işittiği, öncesine oranla durumunu daha iyi anladığı, amaca yöneldiği, daha iyi 

öğrendiği, yürüme, ağlama, tırnak yeme, sigara içme vb. davranışlarla gerilimini 

gidermeye çalıştığı belirtilmekte, orta düzeyde anksiyete durumunda; bireyin iletişim ve 

kavrama becerisinde azalma olduğu, çevresinde olup bitenlerin farkında olmadığı, 

ancak dikkati başka yöne çekildiğinde farkındalığın ortaya çıktığı, kas gerginliği, 

taşikardi, terleme görüldüğü, ciddi düzeyde anksiyete durumunda ise; bireyin savaş ya 

da kaç tepkisi hazırlığı içinde olduğu, nabız, kan basıncı, solunum sayısı ve 

terlemesinde artış olduğu, yanısıra kas gerginliği,  uykusuzluk, bulantı, baş dönmesi, 

baş ağrısı, titreme, korku, isteksizlik ve çarpıntı geliştiği kaydedilmektedir. Ciddi 

anksiyete durumunda bireyin sadece ayrıntıları kavradığı, ayrıntıları kavradığı halde 

aradaki bağlantıyı algılayamadığı, fiziksel ve duygusal huzursuzluk yaşadığı 

kaydedilmektedir (Janis Irving 2009). 

Anksiyete, ağrı ve rahatsızlık hissi ile ilişki içinde olan ve her biri, bir diğerinin 

etkisini arttıran ve endoskopik işlemin uygulanmasını daha da zorlaştıran bir durumdur 

(Trevisani ve ark. 2004). Endoskopi işlemi öncesi dönemde hastanın endişelerini 



 
5 

gidermede gevşeme ve baş etme teknikleri, hipnoz, rahatlatıcı müzik dinletisi, 

akupunktur, eğitimsel materyal içeren video kasetler ve işlem süresince aile üyelerinden 

birinin hastaya eşlik etmesi gibi farmakolojik olmayan ve tamamlayıcı tedavi 

modaliteleri kapsamındaki ağrı giderme yöntemleri de kullanılabilmektedir (Trevisani 

ve ark. 2004). 

Sedasyon uygulamasının, anksiyete, korku ve endişenin giderilmesi, ağrı veren ya 

da hasta için korkutucu olan girişimler sırasında ortaya çıkabilecek istenmeyen 

psikolojik yanıtların en aza indirilmesi, istenmeyen motor davranışların kontrol altına 

alınması, amnezi oluşturulması, hastanın hareket kontrolünün ve istenildiğinde hasta ile 

işbirliğinin sağlanması ve otonom sinir sisteminin aktivasyonuna bağlı hemodinamik 

değişikliklerin en aza indirilmesi gibi çeşitli amaçları olduğu kaydedilmektedir (Ay ve 

Öztürk 2000, ASGE 2008).   

Sedasyon ve analjezinin amacı, hastanın ağrı, anksiyete ve rahatsızlığını azaltmak, 

sonuçları iyileştirmek ve girişim ile ilgili olarak hastada amnezi yaratmaktır (Öztekin 

2007,Öztekin ve Altun Uğraş 2010). Ciddi anksiyetede, ortamdan rahatsızlık duyulduğu 

durumlarda ya da kapalı yer korkusu varlığında, işlemin uzun sürdüğü durumlarda, 

sedasyon ve analjezi uygulaması sırasında lokal anestezik maddelerin ya da analjezik 

ilaçların birlikte kullanımı gerektiğinde, 1 yaşından küçük çocuklarda işlemin ağrısız 

şekilde sürdürülmesi istendiğinde veya ağrılı işlemlerde sedasyon endikasyonu 

bulunmaktadır (Ay ve Öztürk 2000).  

Endoskopi işlemi hastaların anksiyete deneyimlemesine neden olabilmektedir. 

Bunun nedeni, işlem sırasında karşılaşılabilecek güçlükler veya işlem sonucu ortaya 

çıkabilecek olumsuz sonuçlardır. Bilinç düzeyinin ilaç etkisiyle geçici şekilde 

baskılanması olarak tanımlanan sedasyon, hasta konforunun sağlanmasında, ağrı ve 

endişenin azaltılmasında, santral sinir sisteminin ve reflekslerinin geçici olarak 

baskılanmasında kullanılmakta, farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerin 

kullanılmasını gerektirmektedir (Ay ve Öztürk 2000).  

Farmakolojik ajanlarla elde edilen sedasyon iki farklı düzeyde ele alınabilir. 

Bilinçli sedasyon; tüm koruyucu reflekslerin sürdüğü, hastanın kendi havayolu 

açıklığını koruyabildiği, fiziksel uyarı ve sözlü komutlar ile istenilen yanıtı verdiği 

deprese bilinç hali iken, derin sedasyon hastadan sözel uyaranlara uygun yanıt 

alınamadığı ve hasta ile işbirliğinin kurulamadığı bir sedasyon düzeyidir.  
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Amerikan Anesteziyoloji Derneği‟nce (ASA) (American Society of 

Anesthesiology) "sedasyon ve analjezi" (bilinçli sedasyon) tanımlanmış, yeterli 

kardiyopulmoner fonksiyonun sürdürüldüğü, emir ve taktil uyarılara uygun yanıtın 

verildiği ve rahatsızlık hissi uyandıran işlemlerin hasta tarafından tolere edilmesinin 

sağlandığı bir durum olarak ifade edilmiştir (ASA 2001, SGNA 2004). Derin sedasyon 

sırasında, koruyucu refleksler kaybolabilmekte; ancak yaşam bulguları stabil durumunu 

korumaktadır (Öztekin 2007, Öztekin 2011).  

Bu aşamada, solunum desteğinin gerek duyulduğu derin sedasyon düzeyinden 

genel anestezi düzeyine geçiş olabilmektedir. Genel anestezinin ameliyathane ortamı 

dışında uygulanmasının istenmeyen bir durum olduğu, bu nedenle, sistemik sedasyon ve 

analjezi uygulaması sırasında kurallara uymanın yaşamsal önem taşıdığı literatürde 

vurgulanmaktadır (ASA 2001).  

Gastrointestinal endoskopide bilinçli sedasyonun rolü hala tam olarak çözülmemiş 

bir sorundur. Sedatif ajan gereksinimi kültürel ve bireysel farklılıklardan 

etkilenebilmekte, bu farklılık kültürel davranışlardan, sosyoekonomik koşullardan ve 

yasal düzenlemelerden kaynaklanabilmektedir (Oğuz ve ark. 2005).  

OGD sırasında, sedatif ve analjezik ajanların kullanım sıklığı ise, hastaneden 

hastaneye, şehirden şehre ve ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. ABD‟de %98‟e 

varan kullanım sıklığına karşın, diğer Avrupa ülkelerinin çoğunda, Güney Amerika‟da, 

Asya‟da ve Ortadoğu‟da gastroskopi, sigmoidoskopi veya kolonoskopi gibi göreceli 

basit işlemler için genel olarak kullanılmamaktadır (Oğuz ve ark. 2005). İngiltere‟de 

bilinçli sedasyon nadiren uygulanmaktadır. Bilinçli sedasyonun avantaj ve riskleri 

hakkında bilgilendirilen çoğu hastanın, sadece faringeal anestezi altında OGD işlemi 

uygulanmasını arzu ettikleri, OGD‟ nin, sedasyon uygulanmaksızın da hızlı, güvenli bir 

şekilde gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir (Trevisani ve ark. 2004, Benito de Benito 

ve Aguado Romo 2009). 

Bilinçli sedasyonun irdelendiği çalışmalarda (Trevisani ve ark. 2004, Oğuz ve ark. 

2005) hastanın işlem sonrası en kısa sürede işine geri dönememesi, işlemin uzun 

sürmesi ve işlem sırasında kardiyopulmoner monitörizasyon gerekliliği bulunması, 

sedatif ajanların yan etkilerinin ortaya çıkması, işlem sonrası anestezi sonrası bakım 

ünitesinde izlem zorunluluğu olması ve kullanılan ajanların maliyeti arttırması gibi 

çeşitli olumsuz sonuçlara yol açtığı bildirilmektedir (Oğuz ve ark. 2005).  
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Bilinçli sedasyonun hipoksemiye ve kardiyopulmoner komplikasyonlara neden 

olduğu, gözlenen çoğu komplikasyonların da, endoskopik işlemden çok sedatif ajanlarla 

ilgili olduğu vurgulanmaktadır (Oğuz ve ark. 2005). 

Sedasyon konusundaki tartışmalar süregelmektedir (Vila ve ark. 2006). Tanı 

amaçlı gastroskopilerin sedasyon olmaksızın tolere edilebileceği, sedasyon 

uygulanmadığı durumlarda girişim tekniklerinin hızlı ve basit olması, geri dönüş 

kolaylığı yaratması, maliyeti arttırmaması ve hastalarda komplikasyon görülmemesi 

gibi nedenlerle daha avantajlı olduğu, sedasyon uygulanmayan üst gastrointestinal 

sistem endoskopik girişimlerinde sadece bulantı, kusma ve yorgunluk gibi acil olmayan 

komplikasyonların görüldüğü belirtilmektedir (Trevisani ve ark. 2004). 

Bazı hastaların sedasyon uygulanmaksızın endoskopi işlemine uyum 

sağalayabileceği bildirilmektedir. 6 mm‟den daha küçük olan küçük çaplı endoskoplar 

üst GİS pasajında ilerleyebildiğinden, sedasyon uygulanmaksızın gerçekleştirilen 

endoskopi işlemi iyi tolere edilebilmektedir. Genelde, sedasyonsuz uygulanan 

endoskopide işlem süresince topikal anestezi kullanılmaktadır (ASGE 2008). 

Topikal uygulanan boğaz spreyleri lidocaine, tetracaine ve benzocaine olup 

sıklıkla anestetik amaçlı olarak, üst GİS endoskopilerinde ve düzenli olarak da 

sedasyonsuz endoskopilerde kullanılmaktadır. Topikal anestezik ajanların; aspirasyon, 

anafilaktik reaksiyon ve methemoglobinemi gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır 

(Evans ve ark. 2006, ASGE 2008). 

Sedasyon almayan/sadece gereksinim duyulduğunda sedasyon alan bazı 

hastalarda kolonoskopi işleminin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilmektedir (Leung 

ve ark. 2008, Siao-Salera R ve ark. 2011). Yaşlı, erkek, anksiyetesi olmayan ya da 

abdominal ağrı öyküsü bulunmayan hastalar, üst GİS endoskopisini, sedasyonsuz/ az 

doz sedasyonla daha iyi tolere edebilmektedirler (ASGE 2008, Leung ve ark. 2008). 

Farmakolojik ajan kullanılmayan endoskopik girişimlerde hasta izleminin tipi ya da 

uygulanan sedasyon düzeyi bireye göre değişmektedir. Hasta hazırlığının sedasyon 

uygulamasına yönelik yapılan hasta tanılaması sonucu elde edilen veriler ile uygunluk 

göstermesi gerektiği unutulmamalıdır (Aras 2006). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Siao-Salera%20R%22%5BAuthor%5D
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İlk kez endoskopi uygulanacak olan hastalarda belirlenen sedasyon konusundaki 

kararsızlık dikkat çekmektedir. Bu durum hasta açısından bir merak konusu olup, 

kendisi ile ilgili son kararı çoğunlukla hekimine bırakılmaktadır. Sedasyon tekniğinin 

komplike olduğu durumlarda, hekim hastasına, rutin uygulamada sedasyonun gerekli 

olmadığına ilişkin mesaj vermek, anestezinin uygulandığı durumlarda ise, işleme 

gösterilen toleransın daha iyi olduğu konusunda bilgi vermek durumunda 

kalabilmektedir. “İspanya Hasta Otonomisi” Kanunu‟nda 41/2002, açıklama 

yapılmadan anestezi uygulanması halinde (zorunlu haller hariç) komplikasyon 

gelişmeyen olgularda dahi yasal sonuçların ortaya çıkabileceğine ilişkin uyarılar yer 

almaktadır. Kontrendikasyon bulunmadığı ve hastanın sedasyon uygulamasını kabul 

ettiği durumlarda, değerlendirme yapılarak sedasyon uygulamasına geçilmesi uygun 

olabilmektedir (Benito de Benito ve Aguado Romo 2009).  

Amerikan Gastrointestinal Endoskopi Derneği (ASGE) tarafından 25 Ekim 1995 

tarihinde onaylanan, 17 Ekim 2001 tarihinde Delegeler Kurulu‟nca son düzeltmeleri 

yapılmış olan ASA sınıflamasına göre, anesteziyolog olmayan sağlık bakım 

profesyonellerinin “Sedasyon ve Analjezi Uygulama Rehberleri” olduğu 

bildirilmektedir (ASGE 2008). Sedasyon ve anestezi düzeyleri minimal, orta, derin 

düzey sedasyon ve genel anestezi olarak 4 aşama halinde sınıflandırılmıştır (Tablo 2-1‟e 

bakınız). Çoğu endoskopik girişimin orta düzey sedasyon gerektirdiği ve bunun bilinçli 

sedasyon olarak ifade edildiği de bildirilmektedir (ASGE 2008). 

GİS endoskopisinde “bilinçli sedasyon” bir standart olarak tüm dünyada 

uygulanmaktadır. Çoğu endoskopik işlem, bilinçli sedasyon ve analjezi altında 

gerçekleştirilmektedir. Güvenli ve etkin bir bilinçli sedasyon uygulaması, başarılı bir 

endoskopik girişim kadar önem taşımaktadır (Öztekin 2007). 

Hastanın yaşı, sağlık durumu, kullandığı ilaçları, işlem öncesi anksiyete durumu 

ve ağrıya toleransı, istenilen sonuca ulaşılmasındaki sedasyon düzeyini etkilemektedir. 

Endoskopik işlemlerde, hastanın işlem sırasında sözlü direktiflere uyması 

beklendiğinden, total bilinç kaybı oluşturulmasına gerek olmadığı bildirilmektedir 

(Öztekin 2007). İntravenöz sedasyonun, hızlı etki göstermesi, titrasyon olanağı vermesi, 

teknik açıdan etkili olması,  uygulandığı hastada uyanma zamanının diğer tekniklere 

(IM, oral) oranla daha kısa sürmesi,  bulantı ve kusmaya nadiren yol açması, tükürük 

salgısının kontrol edilebilmesi ve öğürme refleksini azaltması gibi nedenlerle avantajlı 



 
9 

olduğu, buna karşın damar yolu gerektirmesi,  kateter giriş yerinde komplikasyona 

neden olması, (filebit, hematom vb.), yoğun izlem gerektirmesi ve uyanamayan 

hastalarda yardımcı sağlık bakım profesyoneli gerektirmesi açısından dezavantajlı 

olduğu bildirilmektedir (Çoban ve Özden 2004). 

Tablo 2-1: Sedasyon ve anestezi düzeyleri 

 

 

Minimal 

Sedasyon 

(Anksiyoliz) 

Orta Düzey Sedasyon 

(Bilinçli Sedasyon) 

Derin Sedasyon Genel Anestezi 

Yanıt 

verme 

niteliği 

Sözlü 

uyaranlara 

normal yanıt 

Sözlü/taktil uyaranlara 

amaçlı yanıt  

Tekrarlı/ağrılı 

uyaran sonrası 

yanıt 

Ağrılı uyaranlara 

dahi yanıt yok. 

 

Havayolu 

 

Etkilenmez.   

 

Girişim gerekmez. 

 

Girişim 

gerekebilir. 

 

Sıklıkla girişim 

gerektirir. 

Spontan 

solunum 

 

Etkilenmez. Yeterlidir. Yetersiz olabilir. Sıklıkla 

yetersizdir. 

Kalp ve 

damar 

iĢlevselliği 

Etkilenmez. Genellikle  

sürdürülebilir. 

Genellikle 

sürdürülebilir. 

Bozulmuş  

olabilir. 

Modified from: Gross, J.B., Bailey, P.L., Connis, R.T. and et al. (2002). Practice  

guidelines for sedation and analgesia by nonanesthesiologists. Anesthesiology, 96, 

1004-17. 

Genellikle, tanı amacıyla uygulanan ve komplikasyonsuz üst GİS endoskopisi 

sırasında “bilinçli sedasyon” (orta düzey sedasyon) uygulanarak başarı elde 

edilmektedir. Hastaya uygulanan orta sedasyon düzeyi ile işlem sırasında 

kardiyovasküler fonksiyonlar ve solunum sürekliliği sağlanmakta, fiziksel uyaran ve 

sözel emirlere karşı uygun yanıtlar alınmakta ve sağlık bakım profesyonelleri ile sürekli 

ilişki kurulabilmektedir (Öztekin 2007, Öztekin ve Altun Uğraş 2010). Endoskopik 

girişim sırasında derin düzey sedasyon uygulanan hasta için hava yolu desteği 

sağlanması gerekli olabilmektedir.  
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Genel anestezi aşamasında, hasta ağrılı uyaranlarla dahi uyandırılamamakta ve 

kardiyovasküler sistem hasar görebilmektedir (ASGE 2008). Güvenli, konforlu ve 

teknik olarak başarılı bir endoskopi işleminin gerçekleştirilebilmesi açısından sedasyon 

düzeyinin titre edilmesi, uygun ve istenen sedasyon düzeyinin sağlanabilmesi için 

sedatif ajanların farmakolojik etkilerinin bilinmesi gerekmektedir (ASGE 2008).    

Endoskopi işlemi süresince, hemşirelerin hastaya sözlü olarak güvence hissi 

vermesi yoluyla hastanın rahatsızlığını, strese karşı verdiği olumsuz yanıtın şiddetini, 

gereksinim duyduğu anestezi ve sedasyon dozunu azalttığı, kooperasyonunu arttırdığı 

vurgulanmaktadır (Oğuz ve ark. 2005, Cohen ve ark. 2006, Öztekin 2007). Hastalara, 

endoskopik işlemin yararlarına, risklerine, sınırlılıklarına ve olası diğer tedavi 

seçeneklerine ilişkin bir bilgilendirme yapılmalı, kendilerine 

sedasyon/analjezi/anesteziye yönelik ilaç verileceği belirtilmeli ve konuya ilişkin onamı 

alınmalıdır (Godwin ve ark. 2005, Vila ve ark. 2006, Benito de Benito ve Aguado 

Romo 2009). Hastaya işlemin amacı, tekniği ve yan etkileri hakkında detaylı bilgi 

vermenin uyumu arttırdığı ve sedasyon gereksinimini azalttığı literatürde 

bildirilmektedir (Ay ve Öztürk 2000, Oğuz ve ark. 2005).  

İlaca bağlı olarak gelişen solunum depresyonu endoskopi deneyimleyen 

hastalarda ortaya çıkan ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Kurum bazında 

yapılandırılan politikaların titizlikle hazırlanması ve geliştirilmesi gereğine vurgu 

yapılan literatürde, hastanın sürekli izleminin, endoskopik girişim geçirecek olan 

hastanın bakımı konusunda eğitimli hemşireler tarafından gerçekleştirilmesi ve 

sonuçların kaydedilmesi gerektiği kaydedilmektedir (Ay ve Öztürk 2000).   

Sedasyon amacıyla kullanılan ilaçların alkol ve santral sinir sistemi depresanları 

ile etkileşimi sonucu, intoksikasyon ve koma ortaya çıkmaktadır. Sedatif ilaçların yan 

etkileri arasında tromboflebit, dolaşım depresyonu, laringospazm ve bronkospazm yer 

almaktadır. Sedasyon ve analjezi alan hastanın sorumluluğunu üstlenen hemşire, ortaya 

çıkan komplikasyonun ya da ilaç uygulamalarından kaynaklanan istenmeyen sonuçların 

tanılanması ve gerekli girişimde bulunulması konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip 

olmalıdır (Cotton ve Williams 2001, Öztekin 2007).  
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2.1. ĠĢlem Öncesi HemĢirelik GiriĢimleri  

Hemşire, endoskopi işlemi öncesi dönemde anksiyetenin giderilmesinde, bilinçli 

sedasyonun sağlanmasında, komplikasyonların tanılanmasında ve sedasyon sonrası 

hastanın bakım sorunlarını gidermede etkin bir rol üstlenmektedir (Heuss ve ark. 2009). 

İşlem öncesi tanılamanın amacı, hastanın durumunu değerlendirmek, normal fizyolojik 

değerleri elde etmek ve işlem süresince hasta ile ilgili riskleri arttırabilecek etmenleri 

saptamaktır (Öztekin 2007). 

Tıbbi öyküsünde ve fiziksel tanılamasında sedasyon uygulaması açısından önemli 

bir sorun saptanmayan hastaların endoskopi işlemi, belirlenen zaman diliminde 

gerçekleştirilebilmektedir (ASA 2001, ASA 2002). Bu dönemde; yaş, iletişimi önleyen 

bariyerler, yaşam bulguları (kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı, oksijen satürasyonu), 

vücut ağırlığı, cilt rengi, sıcaklığı ve kuruluğu, alerjiler (ilaç, gıda, lateks), kullanılan 

ilaçlar, alkol, sigara, madde kullanımı, önceki sedasyon/analjezi/anestezi deneyimleri ve 

kullanılan ilaçlar ve diğer sorunlar, ilgili tıbbi-cerrahi öykü (renal, hepatik, kardiyak, 

pulmoner, nörolojik, glokom), hava yolu açıklığı, gerçek sağlık sorunları, konfor düzeyi 

(ağrı, bulantı, vertigo, güçsüzlük vb. gibi), bilinç düzeyi, hareketlilik ve güvenlik 

önlemleri, oral alım kısıtlılığı, mental durum, barsak hazırlığının tipi ve sonuçları, 

laboratuvar değerleri (eğer endikasyon konulmuş ise), hamilelik durumu gibi konularda 

ilk tanılama gerçekleştirilmelidir (Öztekin 2007, Öztekin 2011). 

Hemşire, hastanın açlık durumunu sorgulamalıdır. Literatürde, sedasyon ve 

analjezi işlemi öncesi besin alımının kontrendike olmadığına, ancak sedasyon amacı ve 

zamanlamasının önemine işaret edilmektedir (ASA 2001, ASA 2002). Elektif girişimler 

için sedasyon/analjezi verilecek hastalar, işlem öncesi sindirim sistemi hazırlığı 

sonrasında, ASA‟nın “Uygulama öncesi Açlık Kuralları”nda da önerildiği üzere, 

işlemden  en az 2 saat önce sıvı ve en az 6 saat önce katı gıda almamalıdır. (ASGE 

2008)  Acil ve/veya sindirim sistemi kanalının tam boşaltılamadığı benzeri durumlarda 

ise, akciğerlere regürjitasyon olasılığı düşünülmelidir (ASA 2001, ASA 2002, Öztekin 

2011). 

Bu durumlarda; hedeflenen sedasyon seviyesi, uygulamanın ertelenme durumu, 

trakeanın, intübasyon yoluyla korunmasının gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir 

(ASA 2001, Cohen ve ark. 2006). 
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Hastanın gerçek sağlık durumunun ve sonuçlarının sedasyon/analjezi 

uygulamasını etkileyebileceği olasılığı dikkate alınarak, işlem önceki laboratuvar 

testleri değerlendirilmelidir (TARD 2005). Sedasyon/analjezi uygulayan hekim veya 

hemşire, hastanın tıbbi geçmişinin sedasyonu etkileyen yönlerini, sedasyona/analjeziye 

karşı hasta tarafından verilen yanıtı değerlendirebilmelidir (Oğuz ve ark. 2005).   

       

Tablo 2-2: ASA sınıflaması ve sedasyon riski (ASA-Amerikan Anesteziyoloji 

Derneği 2002) 

   Sınıflama Sedasyon Riski 

ASA 1 (Normal sağlıklı insan) Minimal 

ASA 2 (Hafif sistemik hastalık, normal hayat) Düşük 

ASA 3 (Orta-ciddi derecede sistemik hastalık, bazı fonksiyon 

sınırlaması mevcut) 

Orta 

ASA 4 (Hayatı tehdit eden ciddi sistemik hastalık mevcut) Yüksek 

ASA 5 (Ölmek üzere olan hasta) Aşırı yüksek 

ASGE (2008). Sedation and anesthesia in GI endoscopy. Gastrointestinal endoscopy, 68(5), 817. 

Hastalara sedasyon uygulaması öncesi dönemde ön değerlendirme yapılmalıdır. 

Bu amaca yönelik (ASA) tarafından uygulanan sınıflama en yaygın ve geçerli olan 

değerlendirme yöntemidir. Bu sınıflamaya göre (Tablo 2-2) ASA I ve II olarak kabul 

edilen hasta gruplarının en düşük risk içerdiği ve bu hastalara bilinçli sedasyon 

yapılabileceği önerilmektedir. ASA III hasta grubuna bilinçli sedasyon uygulanması, 

diğer birimlerle yapılan konsültasyona ve işbirliğine bağlıdır (Oğuz ve ark. 2005). 

Tanıya ve tedaviye yönelik endoskopik işlemler öncesi dönemde analjezi ve 

sedasyon uygulanan her hastanın sürekli izlem ve tanılama gereksinimi içinde olduğu 

bilinen bir gerçektir. Hemşirelik tanılamasının içeriğinde, fizyolojik parametreler, 

konfor düzeyi, cilt sıcaklığı ve kuruluğu, bilinç düzeyi ile ilgili gözlemlere ilişkin 

veriler yer almaktadır. Hastanın sürekli gözlemi ve hasta tanılaması hemşire 

sorumluluğundadır. Sedasyon ve analjezi uygulayan hemşire, ilaçlar konusunda bilgi 

sahibi olmalı, yanı sıra, ilaç dozları, titrasyonu, olası yan etkileri ve antagonistik etki 

gösteren ilaçların kullanımı konusunda eğitimli olmalıdır. Sedasyon ve analjezi alan 

hastanın sorumluluğunu üstlenen hemşire, ortaya çıkan komplikasyonların ya da ilaç 
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uygulamalarından kaynaklanan istenmeyen sonuçların tanılanması ve gerekli girişimde 

bulunulması konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır (Ay ve Öztürk 2000, 

Oğuz ve ark. 2005, Tohda ve ark. 2006, Öztekin 2007, Akyüz 2008). 

Hasta, endoskopik işlemin gerekliliği konusunda aydınlatılmalıdır. Endoskopi 

uzmanı, işlemin majör bir kontrendikasyonu olmadığını, işlemin kendisi açısından 

endike olduğunu bildiren bir formu hastaya imzalatmalı, hastanın dosyası ve genel 

durumu ile tüm kayıtlar, endoskopik girişim sırasında bulundurulmak üzere hemşire 

tarafından hazırlanmalıdır. Hemşire, ilk tanılama sırasında hasta ile ilgili bilgileri 

endoskopi uzmanı ile paylaşmalıdır (Oğuz ve ark. 2005, Godwin ve ark. 2005). 

2.2. ĠĢleme Yönelik HemĢirelik GiriĢimleri 

Hemşire, sedasyon alan hastayı izlemede yaşamsal bir rol oynamaktadır. Bu 

gözlem; hasta konforu ve gelişebilecek semptomların kontrolünü içermektedir. 

Literatürde deneyimli hemşirenin, yaşam aktivitesinin hızla normale döndürülmesinde 

ve acil girişimin planlanarak hızla uygulanmasında önemli olduğu vurgulanmaktadır 

(Cohen ve ark. 2006). 

İşlem sırasında gerçekleştirilen hasta izlemi yoluyla, nabız, kan basıncı ve 

solunum değerleri, kardiyak elektriksel aktivite ve nörolojik sistem ile ilgili 

değişiklikler ve hastanın klinik durumu hızla değerlendirilebilmektedir. Orta ve derin 

sedasyon uygulamaları sürecinde ise, kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı ve oksijen 

satürasyonu dışında bilinç düzeyinin de yakından izlemi hemşirenin sorumlulukları 

arasındadır. Bu fizyolojik parametreler, uygulanan ajanın tipi ve miktarına, tedavi 

işleminin süresine ve hastanın genel durumuna bağlı olarak değerlendirilmeli ve belirli 

sıklıklarla kaydedilmelidir. Bu sıklıklar; (1) işlem başlamadan önce, (2) sedatif-

analjezik madde uygulandıktan sonra, (3) tedavi işlemi sırasında düzenli aralıklarla, (4) 

iyileşmenin başlangıcında ve (5) tedaviyi sonlandırmadan hemen önceki zaman 

diliminde olmalıdır (Çoban ve Özden 2004, ASGE 2008). 

Uygun analjezi ve sedasyonu sağlamak ve komplikasyonları önlemek üzere bilinç 

düzeyi izlenmeli, sistemik sedasyon ve analjezi amacıyla kullanılan ajanların solunumu 

baskılayıcı etkileri bulunduğundan solunum sürekliliği sağlanmalı ve sürdürülmeli, 

solunum işlevselliği direkt gözlem ve/veya oskültasyon yoluyla değerlendirilmeli ve 

sedasyon ve analjezi uygulanacak olan tüm hastalarda pulse-oksimetre izlemi 
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gerçekleştirilmelidir. Sedasyon ve analjezi uygulanan hastalarda, hipoksemi ve oksijen 

desatürasyonu, oksimetre kullanımı yoluyla belirlenebilmektedir. Solunum işlevleri 

izleminin yanı sıra, işlem süresince hemşirenin hastayı sürekli gözlemlemesi ve oskülte 

etmesi temeldir (Godwin ve ark. 2005, ASGE 2008). 

ASA rehberleri (2001) orta sedasyon düzeyi sağlanacak ve önemli 

kardiyovasküler rahatsızlığa veya aritmiye sahip olan hastaların izleminde devamlı 

elektrokardiyografik izlemi önermektedirler. Sürekli EKG izlemi, bu tür sorunlara sahip 

yüksek risk grubuna giren hasta bireylerin sahip oldukları risklerin azaltılmasında 

kullanılabilmektedir. Sağlıklı hastalarda EKG izleminin gerekliliği belirsizliğini 

korumaktadır (ASGE 2008).  Ancak, bilinen/şüpheli koroner arter hastalığı olan veya 

ritm bozukluğu beklenen hastalarda EKG monitorize edilmeli, sedasyon uygulaması 

süresince ve işlem sonrası dönemde sık aralıklarla kan basıncı ölçümleri yapılmalı ve 

anormal değişiklikler konusunda hekim bilgilendirilmeli, bilinç düzeyindeki 

değişiklikler, solunum işlevleri, oksijenizasyon durumu, hemodinamik değişiklikler ve 

genel duruma ilişkin bilgiler endoskopik girişim öncesi dönemde ve girişim süresince 

düzenli aralıklarla kaydedilmeli, sedatif ve analjezik ilaçların uygulanmasını izleyen 

dönemde, uyanma döneminde ve hasta taburcu edilirken kayıtlar tutulmaya devam 

edilmelidir (Çoban ve Özden 2004, TARD 2005, Öztekin 2007, Öztekin 2011). 

İşlem süresince hastanın CO2 satürasyonu izlenmelidir. Kapnografi, 

elektromağnetik spektrumun kızıl ötesi bölgesinde CO2 ışığını absorbe etme kuralına 

dayanan non-invaziv bir yaklaşımdır. Kapnografinin, hastanın izlem değerleri ile 

sentezlenmesi güvenliği arttırmaktadır (Qadeer ve ark. 2009). 

Hemşire, sedasyon ve analjezi uygulamasının yapıldığı ünitede acil girişim için 

gerekli olabilecek araç ve gereçleri hazır bulundurmalı, sedatif ve analjezik ajanlar 

uygulanırken, hastanın genel durumu, tıbbi sağlık öyküsü, işlemin tipi ve süresi göz 

önünde bulundurulmalı,  IV sedatif ve analjezikler yavaş hızla uygulanmalı ve kalp ve 

solunum sistemi işlevselliğinin baskılanması olasılığı dikkate alınmalıdır. Bilinç 

normale dönünceye ve kardiyopulmoner komplikasyonlar açısından risk faktörleri 

ortadan kalkıncaya değin hasta sürekli izlenmeli, izlem taburculuk dönemine kadar 

sürdürülmelidir  (Çoban ve Özden 2004, TARD 2005, Öztekin 2007, Akyüz 2008, 

Öztekin 2011).    
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2.3. ĠĢlem Sonrası HemĢirelik GiriĢimleri 

Endoskopik işlem bitiminde hastalar, sedasyonun yan etkileri bakımından 

gözlemlenmelidir. Sedasyon alan hastanın derlenme sürecinde, standart taburculuk 

kriterleri  kullanılmaktadır. İşlem sonrası dönemde kurum politikaları doğrultusunda 

yaşam bulgularının sürekli izlemi ve kaydı önem taşımaktadır. Hasta abdominal 

distansiyon, kusma ya da GİS kanaması bulguları açısından izlenmeli, hastanın göğüs 

ağrısı, nabzı, solunum güçlüğü, göğüste yanma ile ilgili yakınmaları kaydedilmelidir. 

Hastaya, öğürme refleksi geri gelinceye kadar ağız yoluyla bir şey almaması gerektiği 

hatırlatılmalı, yutkunma ile ilgili yakınmaları kaydedilmelidir. Karın bölgesi palpe 

edilmeli ve barsak sesleri dinlenmelidir. Bu dönemde pulmoner aspirasyon, gastrik ya 

da özofagiyal perforasyon ve/veya kanama gözlenebilecek komplikasyonlar arasında 

yer almaktadır (Öztekin 2007, Akyüz 2008). 

İntravenöz benzodiazepin ve opioid kullanımıyla yeterli ve güvenli bir sedasyon 

uygulaması gerçekleştirilerek, OGD yapılabilmektedir. İntravenöz opioid ve 

benzodiazepin kombinasyonuyla yeterli sedasyon alamayan hastalara, ek olarak 

droperidol, promethiazine ya da diphenytromine gibi diğer ajanlar uygulanmaktadır. 

Kalp ve akciğer komplikasyonlarının azaltılması açısından endoskopik işlem sırasında 

kullanılan sedatif ajanlar, uygun dozda ve doğru yolla uygulanmalıdır. Endoskopik 

sedasyon süresince, noninvaziv kan basıncı ve pulse oksimetre gibi fizyolojik değerler 

sürekli izlenmeli, hasta klinik açıdan gözlemlenmelidir. Derin sedasyon uygulanması 

planlanan hastalarda ise sürekli izlem gerekmektedir (ASGE 2008). 

Hastanın solunum işlevselliğinin değerlendirilmesinde izlem teknikleri uygun 

sedasyon düzeyinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. ASA (2002) apne benzeri 

durumlarda monitör kullanımının gerekliliğine işaret etmektedi. (Çoban ve Özden 2004, 

ASGE 2008). Propofolün, diğer ajanlarla karşılaştırıldığında, etki süresinin daha kısa ve 

geriye dönüş süresinin daha hızlı olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca, üst GİS endoskopisi 

süresince hasta memnuniyeti ve güvenliği açısından önemli klinik yararları olduğu 

bildirilmektedir (ASGE 2008, McQuaid ve Laine 2008). Propofol, hemşireler tarafından 

da güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabilmektedir. Ancak, hemşirelerin canlandırma 

konusunda yeterli ve beceriye sahip olmaları gerektiği üzerinde durulmaktadır (ASGE 

2008). 
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Özetle; üst GİS endoskopisi uygulanacak hastaların büyük bir çoğunluğu, bilinçli 

sedasyon uygulamasını tercih etmektedir (Çoban ve Özden 2004). Ciddi anksiyete 

durumunun bilinçli sedasyon endikasyonları arasında yer aldığı literatürde 

bildirilmektedir (Spielberger 1983, Luderitz ve ark. 1993, Ay ve Öztürk 2000, Çoban ve 

Özden 2004, Oğuz ve ark. 2005, Kayahan ve Sertbaş 2007, Myers ve James 2008, 

Sandra ve ark. 2009, Ylinen ve ark. 2009). Sedasyonun yan etki ve komplikasyonlarına 

da değinildiği izlenmektedir. Kullanılan ajanlar, alkol ve santral sinir sistemi 

depresanları ile etkileşerek intoksikasyon ve komaya yol açmakta, tromboflebit, dolaşım 

depresyonu, laringospazm ve bronkospazm ortaya çıkmaktadır (Ay ve Öztürk 2000, 

Braz 2007, Ozel ve ark. 2008, Morse ve ark. 2008, Khiani ve ark. 2009, Sporea ve ark. 

2010). 

Sedasyon dönemleri konusunda kuramsal bilgi ve beceriye sahip, fizyolojik 

değerleri izleyip yorumlayabilen gastroenteroloji/endoskopi hemşiresi, işlem süresince 

hastayı sürekli izleyerek gerektiği durumlarda endoskopisti bilgilendirmelidir (Çoban ve 

Özden 2004, Godwin ve ark. 2005, Öztekin 2007, ASGE 2008). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve ġekli 

Araştırma; OGD uygulanacak hastaların anksiyete düzeyleri ile bilinçli sedasyon 

uygulaması arasındaki ilişkiyi belirlemek ve belirlenen sonuçlar doğrultusunda 

hemşirelik bakım ve uygulamalarına yansıması ve yapılacak çalışmalara ışık tutması 

amacıyla kesitsel olarak planlandı. 

 

    Araştırma Soruları:  

1. OGD uygulanacak hastaların, tanıtıcı özellikleri ile durumluluk ve süreklilik 

anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki nedir? 

2. OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi bilgilendirilme durumu ile durumluluk 

ve süreklilik anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki nedir? 

3. OGD geçiren hastalara bilinçli sedasyon uygulanması durumu ile durumluluk ve 

süreklilik anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki nedir? 

 

3.2. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma, TC. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TC. 

Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere toplam iki devlet 

hastanesinin endoskopi ünitelerinde gerçekleştirildi. 

 

3.3. Evren ve Örneklem Seçimi 

Araştırmanın evrenini, TC. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ve TC. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi 

Üniteleri‟ne OGD işlemi için kabul edilen hastalar oluşturdu. 

Araştırmaya; 2010 Nisan-2011 Ocak tarihleri arasında ayaktan gelen, dahiliye ve 

genel cerrahi kliniklerinde yatmakta olup, tanı ve tedavi amacıyla endoskopi ünitesine 

başvuran ve araştırmaya katılmaya istekli, gerekli ölçütleri sağlayan bireylerin tamamı 
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örneklem grubu olarak alındı. Evren büyüklüğü 240, anksiyete görülme oranı 0.50, 

standart sapma 0.09 olarak (Güven aralığı: %95) belirlendi. 

3.4. Verilerin Toplanması  

3.4.1. Veri Toplama Formunun Hazırlanması:  

Araştırmacı tarafından hazırlanan bu form (Ek 1) araştırmaya katılan hastaların 

tanıtıcı özelliklerini belirlemeye yönelik 12 soru, önceki endoskopik girişim deneyim 

sıklığının belirlenmesine yönelik 3 soru,  işlem öncesi bilgi gereksiniminin 

belirlenmesine yönelik 22 ve bilinçli sedasyon uygulanması durumunun saptanmasına 

yönelik 1 soru olmak üzere toplam 38 sorudan oluştu. 

Veri toplama formu kullanımını izleyen dönemde işlem öncesi hastanın anksiyete 

düzeyini saptamak amacıyla Durumluluk Süreklilik Anksiyete Ölçeği (STAI= State-

Trait Anxiety Inventory)  kullanıldı (Ek 2).  

3.4.1.1. Durumluluk Süreklilik Anksiyete Ölçeği ( STAI= State-Trait Anxiety    

Inventory): 

Spielberger, Gorsuch ve Lushene (1970) tarafından geliştirilen bu ölçek, her biri 

20 sorudan oluşan durumluluk ve süreklilik anksiyete olmak üzere iki alt ölçekten 

oluşmaktadır. 14 yaş üstü bireylere uygulanabilmektedir. Durumluluk anksiyete ölçeği, 

bireyin belirli bir anda ve belirli koşullarda, geçici olarak kendini nasıl hissettiğini, 

süreklilik anksiyete ölçeği ise; durumluluk anksiyetesine göre daha genel, bireyin içinde 

bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak kendini nasıl hissettiğini 

belirlemektedir. Ölçek 40‟tan fazla dile çevrilmiş olup, dünya çapında bireyin 

anksiyetesini ölçmekte kullanılmaktadır. Toplam 40 soru ve 4 ayrı cevap seçeneğinden 

oluşmaktadır (Spielberger 1983, Luderitz ve ark. 1993, Myers ve James 2008, Sandra 

ve ark. 2009). 

Durumluluk Süreklilik Anksiyete Ölçeği‟nin Türkçe‟ye uyarlanması (1977), 

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Öner ve Le Compte (1983) tarafından yapılmıştır. 

Ölçeğin Türkçe‟ leştirilmiş şeklinin iç-tutarlılığı ve güvenirliği Kuder Richardson 20, 

„‟Item Remainder‟‟ korelasyonları ve test-tekrar test tekniği ile saptanmıştır. Ölçeğin 

güvenirliliği Kuder-Richardson 20 formülünün genelleș tirilmiș  bir formu olan alfa 

korelasyonları ile saptanmış, iç tutarlılık ve test homojenliğini yansıtan katsayılar, 

durumluluk anksiyete ölçeği için .83 ile .92, süreklilik anksiyete ölçeği için .86 ile .92 
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olarak bulunmuș tur. Geçerliliği de yapı ve kriter geçerliği olmak üzere iki teknikle test 

edilmiştir (Öner ve Le Compte 1998, Yardakçı ve Akyolcu 2004, Bolat ve ark. 2011).  

Öner ve Le Compte  (1998), İngilizce ve Türkçe formların tutarlılığının, test-

tekrar test güvenilirliğinin, yapı ve kriter geçerliliklerinin yüksek olduğunu saptamıştır. 

Hastanın durumluluk ve süreklilik anksiyete düzeyini ölçmek için kullanılan ölçek 

Likert formatında, 20‟si durumluluk, 20‟si de süreklilik anksiyete ölçmeye yönelik 

toplam 40 maddeden oluș an kağıt kalem ölçeğidir. Durumluk anksiyete ölçeğinde dört 

sınıfta toplanan cevap seçenekleri, Hiç (1), Biraz (2), Çok (3), Tamamıyla (4) 

ș eklindedir. Sürekli anksiyete ölçeğinde ise dört sınıfta toplanan cevap seçenekleri; 

Hemen hiçbir zaman (1), Bazen (2), Çok zaman (3) ve Hemen her zaman (4) ș eklinde 

puanlanmıştır (Yardakçı ve Akyolcu 2004). 

Durumluluk-Süreklilik Anksiyete ölçeklerinin her biri için birbiriyle dengeli eşit 

sayıda madde kullanılmıştır. Durumluluk anksiyete ölçeğinde 10 adet (1., 2., 5., 8., 10., 

11., 15., 16., 19.ve 20. maddeler), süreklilik anksiyete ölçeğinde ise 7 adet (21., 26., 27., 

30., 33., 36. ve 39. maddeler) tersine çevrilmiş ifade bulunmaktadır. 

Puanlama şu şekilde yapılır:  

Durumluluk ve süreklilik anksiyete puanları ayrı olarak hesaplanmaktadır. Ters 

(olumlu) ifadelerin puanı tersine çevrilmekte, 1 puan=4, 2 puan=3, 3 puan=2, 4 puan=1 

olacak şekilde puanlar dönüştürülmektedir. Daha sonra tüm maddelerin (20 madde) 

puanı toplanarak 20-80 arasında toplam puan elde edilir (Sandra ve ark. 2009). 

Puanların Yorumlanması:  

Her iki ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20 ile 80 arasında değişmektedir. 

Büyük puan yüksek anksiyete seviyesini, küçük puan ise düşük anksiyete seviyesini 

belirtmektedir (Öner ve Le Compte 1998).  

3.5. Verilerin analizi ve değerlendirilmesi  

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) for windows 16,0 programı kullanıldı.  

Hastaların tanıtıcı özellikleri ile bilgilendirilme durumlarına ilişkin değişkenler, 

ortalama, yüzdelik, standart sapma, varyans analizi, Fisher‟in kesin ki-kare testi ve ki-

kare testi kullanılarak değerlendirildi. 



 
20 

Durumluluk ve süreklilik anksiyete ölçeğinin, tanıtıcı özellikler ve işleme yönelik 

bilgilendirilme durumuna ilişkin değişkenlerle ilişkisi t testi (bağımsız örneklem t testi) 

ve ANOVA (tek yönlü varyans analizi) varyans analizi ile değerlendirilirken; yaş ile 

durumluluk ve süreklilik anksiyete arasındaki ilişki Pearson Korelasyon testi ile 

değerlendirildi. 

Sonuçlar %95‟ lik güven aralığında değerlendirildi. Çalışmada, Cronbachalpha 

(α) durumluluk anksiyete ölçeğinin iç tutarlık katsayısı 0,938; süreklilik anksiyete 

ölçeğinin ise 0,885 olduğu saptandı. 

Çalışmada, durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamasının ≥40 olması 

durumu, ciddi ve klinik açıdan önemli anksiyete düzeyi olarak değerlendirildi 

(Spielberger 1983, Luderitz ve ark. 1993, Myers ve James 2008, Sandra ve ark. 2009). 

 

3.6. AraĢtırmanın etik ve yasal yönleri 

Araştırmanın uygulanabilmesi için Etik Kurul Başkanlığı‟na, İl Sağlık 

Müdürlüğü‟ ne ilgili kurallar doğrultusunda yazılı olarak başvurularak, etik uygunluk 

kararları alındı. 

Araştırma kapsamına alınan tüm hastalara, araştırmanın amacı ve anketin 

doldurulması konusunda sözlü olarak bilgi verildi. Katılımcılara, anket formunda kimlik 

bilgilerinin yer almadığı belirtildi. Hastalara, kendileri ile ilgili tüm bilgilerin gizli 

kalacağı konusunda güvence verildi. 

Veri toplama formu ve durumluluk süreklilik anksiyete ölçeği, evrene 2010 

Nisan-2011Ocak tarihleri arasında uygulandı. 

Ösofagogastroduodenokopi işlemi öncesi dönemde, bekleme salonunda oturan ya 

da işlemin yapılacağı endoskopi odasında IV sedasyon uygulaması için bekleyen 

hastalara, veri toplama formu ve durumluluk süreklilik anksiyete ölçeği uygulandı. 

Veriler, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak, araştırmacı tarafından dolduruldu. 

Veriler toplanırken zaman kısıtlaması yapılmadı. Ortalama veri toplama süresi 10-30 

dakika arasında değişiklik gösterdi. 
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3.7. AraĢtırmanın Sınırlılıkları: 

Araştırma, Haseki ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi endoskopi 

ünitelerine 2010 Nisan-2011 Ocak tarihleri arasında ayaktan gelen, dahiliye ve genel 

cerrahi kliniklerinde yatmakta olup, tanı ve tedavi amacıyla başvuran ve araştırmaya 

katılmaya istekli, özgeçmişinde ve halen, depresyon ve ciddi bir psikiyatrik hastalığı, 

alkol ve madde bağımlılığı olmayan, anksiyolitik (sedatif)/antipsikotik/antidepresan bir 

ilaç kullanmayan, ruhsal sorunları ile ilgili profesyonel yardım almayan, OGD 

uygulanacak hastalar ile sınırlıdır. 

Araştırma sadece OGD uygulanacak hastalara yönelik bilgi formu ve 

durumluluk süreklilik anksiyete ölçeğinin doldurulması ile sınırlıdır. 
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4. BULGULAR 

 Çalışma, OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi anksiyete düzeyleri ve 

bilinçli sedasyon uygulanması arasındaki ilişkiyi belirlemek ve hemşirelik çalışmalarına 

ışık tutmak amacıyla kesitsel olarak planlandı.    

BÖLÜM І: Bu bölümde, OGD uygulanacak hastaların tanıtıcı özelliklerine, 

durumluluk ve süreklilik anksiyete ölçeğine göre toplam puan dağılımına, hastaların 

tanıtıcı özelliklerine göre durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamalarına yer 

verildi (Tablo 4-1, 4-2, 4-3). 

BÖLÜM ІІ: Bu bölümde, OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi bilgi 

gereksinimlerine ve bilgilendirilme durumlarına göre durumluluk ve süreklilik 

anksiyete puan ortalamalarına yer verildi (Tablo 4-4, 4-5). 

BÖLÜM ІII:  Bu bölümde, sedasyon ve analjezi (bilinçli sedasyon) isteği ile 

bilinçli sedasyon uygulanması durumunun, sedasyon ve analjezi (bilinçli sedasyon) 

isteği durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamalarının ve bilinçli sedasyon 

uygulanması durumu ile durumluluk süreklilik puan ortalamalarının karşılaştırılmasına 

ilişkin verilere yer verildi (Tablo 4-6, 4-7, 4-8). 
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Bölüm І: 

Bu bölümde, OGD uygulanacak hastaların tanıtıcı özelliklerine, durumluluk ve 

süreklilik anksiyete ölçeğine göre toplam puan dağılımına, hastaların tanıtıcı 

özelliklerine göre durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamalarına yer verildi 

(Tablo 4-1, 4-2, 4-3). 
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Tablo 4-1: Hastaların tanıtıcı özellikleri (N=240) 

Özellikler 

 

n % Ortanca Aralık 

YaĢ  

 

- - 38 18-65 

 

<30 58 24,2 

  

 

31-40 74 30,8 

  

 

41-50 49 20,4 

  

 

51-60 39 16,3 

  

 

>61 20 8,3 

  

 

Toplam 240 100,0 

  Cinsiyet 

           

 

Kadın 116 48,3 

  

 

Erkek 124 51,7 

  

 

Toplam 240 100,0 

   

Eğitim durumu 

     

 

Okur-yazar 23 9,6 

  

 

İlköğretim mezunu 134 55,8 

  

 

Lise mezunu 49 20,4 

  

 

Üniversite mezunu 34 14,2 

  

 

Toplam 240 100,0 

  Medeni durum 

     

 

Bekar 56 23,3 

  

 

Evli 163 67,9 

  

 

Dul 21 8,8 

  

 

Toplam 240 100,0 

   

Mesleki durum     

  Memur 17 7,1  

  Ev hanımı 72 30,0  

  Serbest meslek 62 25,8  

  İşçi 31 12,9   

 Diğer 58 24,2   

 Toplam 240 100,0   
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Gelir durumu 

     

 

Düşük gelirli 31 12,9 

  

 

Orta gelirli 190 79,2 

  

 

Yüksek gelirli 19 7,9 

  

 

Toplam 240 100,0 

  Sağlık güvencesi 

     

 

SGK 202 84,2 

  

 

Diğer 38 15,8 

  

 

Toplam 240 100,0 

  Çocuk sahibi olma 

durumu 

     

 

Çocuk sahibi 161 67,1 

  

 

Çocuğu yok 79 32,9 

  

 

Toplam 240 100,0 

  Refakatçi varlığı 

     

 

Var 226 94,2 

  

 

Yok 14 5,8  

  

 

Toplam 

 

240 

 

100,0 

  

 Önceki endoskopi 

deneyim sıklığı Hiç 199 82,9 

  

 

1 kez 20 48,8 

  

 

2 ya da ↑ 21 51,2  

  Toplam 240 100,0  
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Hastaların tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde (N=240); yaşlarının 

18-65 arasında değiştiği ve ortanca yaşın 38 olduğu; %51,7‟sinin (n=124) erkek; 

%55,8‟inin (n=134) ilköğretim mezunu; %67,9‟unun (n=163) evli; %30‟unun (n=72) ev 

hanımı; %79,2‟sinin (n=190) orta gelirli;  %84,2‟sinin (n=202) SGK‟na bağlı olduğu; 

%67,1‟inin (n=161) çocuk sahibi; %94,2‟sinin (n=226) refakatçisinin olduğu; hastaların 

%82,9‟unun (n=199) daha önce endoskopik girişim deneyimlemediği, %51,2‟isinin 

(n=21) iki ve daha fazla sayıda, %48,8‟inin (n=20) ise bir kez, endoskopik işlem 

deneyimlediği saptandı (Tablo 4-1). 
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Tablo 4-2: OGD uygulanacak olan hastaların durumluluk ve süreklilik anksiyete 

ölçeğine göre toplam puan dağılımı (N=240) 

Ölçekler  Ort SS 

En düĢük 

değer 

En yüksek 

değer 

Durumluluk Anksiyete    43,57 10,15 20 69 

Süreklilik Anksiyete  39,05 7,37 23 58 

   Ort: Aritmetik ortalama,  SS: Standart sapma 

 

              OGD uygulanacak olan hastaların (N=240), durumluluk anksiyete ölçeğinden 

aldığı puan ortalaması STAI-I:43,57±10,15; süreklilik anksiyete ölçeğinden aldığı puan 

ortalaması ise STAI-II:39,05±7,37 olup, hastaların durumluluk anksiyete puan 

ortalamasının, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli anksiyeteye işaret ettiği saptandı 

(Tablo 4-2).  
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Tablo 4-3: OGD uygulanacak hastaların tanıtıcı özelliklerine göre durumluluk ve 

süreklilik anksiyete puan ortalamaları (N=240) 

  

STAI-I STAI-II 

YaĢ durumu 

(N=240) n Ort SS R p Ort SS r p 

<30 58 45,10 10,42 

  

38,00 7,11 

  31-40 74 44,82 8,71 

  

39,46 6,95 

  41-50 49 43,22 9,23 -0,181 0,005** 38,98 7,59 0,060 0,354 

51-60 39 42,03 11,57 

  

40,77 8,19 

  >61 20 38,35 12,21 

  

37,45 7,29 

  Cinsiyet 

(N=240) n Ort SS T p Ort SS t p 

Kadın 116 46,66 8,59 4,752 <0,001*** 40,71 6,21 3,435 0,001** 

Erkek 124 40,69 10,68 

  

37,51 8,03 

  Eğitim durumu 

(N=240) n Ort SS F p Ort SS F p 

Okur-yazar 23 45,70 11,80 

  

43,48 8,61 

  İlköğretim mezunu 134 42,24 10,01 1,876 0,134 38,54 7,02 3,533 0,016* 

Lise mezunu 49 44,63 10,37 

  

37,96 7,59 

  Üniversite mezunu 34 45,76 8,86 

  

39,76 6,75 

  Medeni durum 

(N=240) n Ort SS F p Ort SS F p 

Bekar 56 44,68 10,69 0,518 0,596 38,05 7,28 0,682 0,507 

Evli 163 43,12 9,82 

  

39,39 7,48 

  Dul 21 44,10 11,46 

  

39,14 6,78 

  Mesleki durum 

(N=240) n Ort SS F p Ort SS F p 

Memur 17 41,65 9,22 

  

38,94 5,75 

  Ev hanımı 72 45,92 9,11 2,111 0,080 41,53 6,26 4,730 0,001** 

Serbest meslek 62 41,18 8,69 

  

36,52 6,91 

  İşçi 31 42,81 12,11 

  

40,45 8,55 

  Diğer 58 44,19 11,49 

  

37,98 7,95 
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Gelir durumu 

(N=240) n Ort SS F p Ort SS F p 

Düşük gelirli 31 44,06 11,71 0,813 0,445 43,35 6,84 6,565 0,002** 

Orta gelirli 190 43,77 9,96 

  

38,52 7,34 

  Yüksek gelirli 19 40,74 9,48 

  

37,37 6,26 

            

Çocuk varlığı 

(N=240) n Ort SS T p Ort SS t p 

Çocuk sahibi 161 42,53 10,24 

  

39,30 7,56 0,750 0,454 

Çocuğu yok 79 45,70 9,71 2,292 0,023* 38,54 6,98 

  Refakatçi varlığı 

(N=240) N Ort SS T p Ort SS t p 

Var 226 43,73 10,18 0,976 0,330 39,03 7,39 0,195 0,885 

Yok 14 41,00 9,63 

  

39,43 7,26 

  Önceki endoskopi 

deneyimi (N=240) N Ort SS T p Ort SS t p 

Var 41 35,85 9,48 5,683 <0,001*** 36,95 8,81 2,019 0,045* 

Yok 199 45,16 9,56 

  

39,49 6,98 

  Önceki 

endoskopik 

giriĢim deneyim 

sıklığı (N=41) N Ort SS T 

 

 

 

     p Ort SS t p 

1 kez 20 39,45 7,10 2,525 0,016* 38,30 8,78 0,956 0,345 

2 ya da ↑ 21 32,43 10,32 

  

 35,67 8,84 

  
***p<0,001; **p<0,01;  *p<0,05    Ort: Aritmetik ortalama,              SS: Standart sapma 
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OGD uygulanacak hastaların tanıtıcı özelliklerine göre durumluluk ve süreklilik 

anksiyete puan ortalamaları karşılaştırıldığında (N=240);  

Hastaların yaşları ile durumluluk anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı, ters yönlü bir ilişki düzeyi olduğu (r:-0,181; p<0,01), 30 

yaş altındaki hastaların daha ileri yaş grubundaki hastalara oranla daha yüksek, ciddi ve 

klinik açıdan önemli durumluluk anksiyete düzeyine sahip olduğu (STAI-I: 

45,10±10,42);  

 

süreklilik anksiyete puan ortalamaları ile yaş grupları arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05), kadın hastaların durumluluk ve süreklilik 

anksiyete puan ortalamasının (STAI-I:46,66±8,59; STAI-II:40,71±6,21) erkek hastalara 

oranla (STAI-I:40,69±10,68; STAI-II:37,51±8,03) istatistiksel olarak çok ileri derecede 

yüksek olup, kadınların , ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli anksiyeteye sahip 

olduğu (p<0,001; p<0,01); 

 

hastaların eğitim düzeyleri ile durumluluk anksiyete puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05); süreklilik anksiyete puan 

ortalamalarının ise eğitim düzeyi ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterdiği 

(p<0,05), okur-yazar ve üniversite mezunu olanların durumluluk anksiyetesinin (STAI-

I:45,70±11,80; STAI-I:45,76±8,86) diğer eğitim gruplarındaki hastalara oranla daha 

yüksek olup, eğitim düzeyinin durumluluk anksiyete düzeyi açısından bir fark 

oluşturmadığı, süreklilik anksiyetesinin ise sadece okur yazar olan hastalarda ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu;  

 

hastaların medeni durumları ile durumluluk ve süreklilik anksiyete puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05), hastaların 

durumluluk anksiyete düzeylerinin ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu; 

 

hastaların mesleki durumları ile durumluluk anksiyete puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05), durumluluk anksiyetesinin ciddi 
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ve klinik açıdan önemli olduğu ve meslek gruplarının durumluluk anksiyetesi açısından 

fark oluşturmadığı, meslek grupları ile süreklilik anksiyete puan ortalamaları arasında 

ise istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir fark olduğu (p<0,01), ev hanımı olan 

hastaların süreklilik anksiyetesinin (STAI-II:41,53±6,26) diğer meslek gruplarına oranla 

daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu;  

 

hastaların gelir düzeyleri ile durumluluk anksiyete puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05),  ancak durumluluk anksiyetesinin 

tüm hastalarda ciddi ve klinik açıdan önemli düzeyde olduğu, süreklilik anksiyete puan 

ortalamalarının gelir düzeyleri ile istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı düzeyde 

ilişki gösterdiği (p<0,01), gelir düzeyi düşük olan hastaların (STAI-II:43,35±6,84) ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli süreklilik anksiyetesine sahip olduğu; 

 

çocuğu olmayan hastaların durumluluk anksiyete puan ortalamasının (STAI-

I:45,70±9,71), çocuğu olan hastalara oranla (STAI-I:42,53±10,24) daha yüksek olup, 

istatistiksel olarak anlamlı ilişki gösterdiği (p<0,05) ve hastaların tümünün ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli durumluluk anksiyetesine sahip olduğu,  süreklilik 

anksiyete puan ortalamalarının (STAI-II:38,54±6,98; STAI-II:39,30±7,56) ise çocuk 

sahibi olma durumu ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermediği (p>0,05);  

 

hastaların refakatçiye sahip olma durumu ile durumluluk ve süreklilik anksiyete 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05; 

p>0,05); ancak, refakatçisi olan ve olmayan hastaların durumluluk anksiyete düzeyinin 

(STAI-I:43,73±10,18; STAI-I:41±9,63) ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu; 

 

hastaların önceki endoskopik girişim deneyimleme durumu ile durumluluk 

anksiyetesi  puan ortalamaları (STAI-I:35,85±9,48; STAI-I:45,16±9,56) arasında 

istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı (p<0,001); süreklilik anksiyetesi puan 

ortalamaları (STAI-II:36,95±8,81; STAI-II:39,49±6,98) arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05); daha önce endoskopik girişim deneyimlemeyen 



 
32 

hastaların durumluluk anksiyete düzeyinin, endoskopik girişim geçiren hastalara oranla 

çok daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu;  

hastaların önceki endoskopik girişim deneyim sıklığı ile durumluluk anksiyetesi 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu (p<0,05); daha önce 

bir kez endoskopik girişim geçiren hastaların durumluluk anksiyetesinin (STAI-

I:39,45±7,10), daha önce 2 ya da daha fazla kez endoskopik girişim deneyimleyen 

hastalara oranla (STAI-I:32,43±10,32) daha yüksek olduğu; süreklilik puan ortalamaları 

(STAI-II:38,30±8,78; STAI-II:35,67±8,84) ile önceki endoskopik girişim deneyim 

sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı (p>0,05) saptandı 

(Tablo 4-3). 
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Bölüm ІІ 

Bu bölümde, OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi bilgi gereksinimlerine, 

bilgilendirilme durumlarına göre durumluluk ve süreklilik anksiyete puan 

ortalamalarına yer verildi (Tablo 4-4, 4-5). 
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Tablo 4-4 : OGD uygulanacak hastaların iĢlem öncesi bilgilendirilme durumlarına göre 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları (N=240) 

 
 

STAI-I STAI-II 

ĠĢlem öncesi, sırası ve sonrası 

döneme iliĢkin bilgi verilen konular 
n Ort SS t p Ort SS t p 

Oral alım kısıtlılığı 
     

    Bilgilendirilmiş 228 43,49 9,82 0,558 0,578 38,99 7,21 0,536 0,593 

    Bilgilendirilmemiş 12 45,17 15,72   40,17 10,23   

Hastanede kalıĢ süresi          

Bilgilendirilmiş 9 43,33 16,54 0,071 0,943 38,22 7,33 0,345 0,731 

    Bilgilendirilmemiş 231 43,58 9,88   39,09 7,39   

ĠĢlem süresi          

Bilgilendirilmiş 43 41,14 11,16 1,740 0,083 37,00 6,60 2,031 0,043* 

    Bilgilendirilmemiş 197 44,10 9,87   39,50 7,47   

Gözlük, takı, lens ve takma diĢlerin 

çıkarılması/güvenliğinin sağlanması 
     

    

Bilgilendirilmiş 120 42,26 9,11 2,015 0,045* 37,15 6,16 4,135 <0,001*** 

    Bilgilendirilmemiş 120 44,88 10,98   40,96 7,99   

Topikal anestezi uygulaması          

Bilgilendirilmiş 187 42,79 9,48 2,253 0,025* 38,21 6,92 3,390 0,001** 

    Bilgilendirilmemiş 53 46,32 11,94   42,02 8,17   

Ġntravenöz analjezi ve sedasyon 

uygulaması      

    Bilgilendirilmiş 40 42,23 7,84 0,918 0,360 38,08 6,35 0,920 0,358 

    Bilgilendirilmemiş 200 43,84 10,55 
  

39,25 7,56 

  Sol lateral pozisyon verilmesi  
     

    Bilgilendirilmiş 135 42,73 9,76 1,465 0,144 37,08 6,58 4,926 <0,001*** 

    Bilgilendirilmemiş 105 44,66 10,59 
  

41,59 7,58 

  Ağız yolu yerleĢtirilmesi 
     

    Bilgilendirilmiş 10 37,20 9,75 2,062 0,040* 38,00 7,70 0,459 0,647 

    Bilgilendirilmemiş 230 43,91 10,08 
  

39,10 7,38 
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Riskler 

Bilgilendirilmiş 81 41,91 9,76 1,813 0,071 37,20 6,83 2,826 0,005** 

     Bilgilendirilmemiş 159 44,42 10,28 
  

40,00 7,47 

  Yutma refleksinin geri dönüĢü 
     

    Bilgilendirilmiş 27 44,48 11,40 0,494 0,622 37,70 6,86 1,011 0,313 

    Bilgilendirilmemiş 213 43,46 10,01 
  

39,23 7,43 

  Karın bölgesinde geçici ĢiĢkinlik hissi 
     

    Bilgilendirilmiş 27 43,74 7,68 0,092 0,927 39,07 6,20 0,015 0,988 

     Bilgilendirilmemiş 213 43,55 10,44 
  

39,05 7,52 

  Araba/makine kullanım yasağı 
     

    Bilgilendirilmiş 7 48,14 14,44 1,210 0,227 36,29 8,67 1,009 0,314 

    Bilgilendirilmemiş 233 43,43 10,01 
  

39,14 7,33 

  Acil iletiĢim numaraları          

Bilgilendirilmiş 46 43,07 11,82 0,375 0,708 37,35 6,48 1,754 0,081 

    Bilgilendirilmemiş 194 43,69 9,75   39,46 7,52   

***p<0,001; **p<0,01;   *p<0,05       Ort: Aritmetik ortalama,           SS: Standart sapma            

 

OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi bilgilendirilme durumlarına göre 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları karşılaştırıldığında (N=240);  

 

hastaların oral alım kısıtlılığı konusunda bilgilendirilme durumları ile durumluluk 

ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı (p>0,05; p>0,05); ancak oral alım kısıtlılığı konusunda bilgilendirilen ve 

bilgilendirilmeyen hastaların durumluluk anksiyete düzeyinin (STAI-I:43,59±9,82; 

STAI-I:45,17±15,72), bilgilendirilmeyen hastaların ise süreklilik anksiyete düzeyinin 

(STAI-II:40,17±10,23) ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu;  

 

hastaların, hastanede kalış süresi konusunda bilgilendirilme durumu ile 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı (p>0,05; p>0,05); ancak hastanede kalış süresi 

konusunda bilgilendirilen ve bilgilendirilmeyen hastaların durumluluk anksiyete 
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düzeyininin (STAI-I:43,33±16,54; STAI-I:43,58±9,88) ciddi düzeyde ve klinik açıdan 

önemli olduğu; 

 

hastaların, işlem süresi hakkında bilgilendirilme durumu ile durumluluk anksiyete 

puan ortalamaları arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05); 

ancak durumluluk anksiyete düzeyinin (STAI-I:41,14±11,16; STAI-I:44,10±9,87) ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, işlem süresine ilişkin bilgilendirilmeyen 

hastaların (STAI-II:39,50±7,47) bilgilendirilen hastalara oranla (STAI-II:37,00±6,60) 

süreklilik anksiyete puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve aralarındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki gösterdiği (p<0,05);  

 

gözlük, takı, lens ve takma dişlerin çıkarılması/güvenliğinin sağlanması 

konusunda bilgilendirilmeyen hastaların (STAI-I:44,88±10,98) bilgilendirilen hastalara 

oranla (STAI-I:42,26±9,11) durumluluk anksiyete puan ortalamalarının daha yüksek, 

ciddi ve klinik açıdan önemli olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki 

gösterdiği (p<0,05); gözlük, takı, lens ve takma dişlerin çıkarılması/güvenliğinin 

sağlanması konusunda bilgilendirilmeyen hastaların süreklilik puan ortalamalarının 

(STAI-II:40,96±7,99) ise bilgilendirilen hastalara oranla (STAI-II:37,15±6,16) daha 

yüksek olduğu ve istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı (p<0,001) olup, ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu; 

 

topikal anestezi uygulaması konusunda bilgilendirilmeyen hastaların (STAI-

I:46,32±11,94) bilgilendirilen hastalara oranla (STAI-I:42,79±9,48) durumluluk 

anksiyete puan ortalamalarının daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli 

olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki gösterdiği (p<0,05); topikal 

anestezi uygulaması konusunda bilgilendirilmeyen hastaların (STAI-II:42,02±8,17) 

bilgilendirilen hastalara oranla (STAI-II:38,21±6,92) süreklilik puan ortalamalarının 

daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu ve istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlı düzeyde bir ilişki gösterdiği (p<0,01); 
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hastaların, IV analjezi ve sedasyon uygulanması konusunda bilgilendirilme 

durumu ile durumluluk ve süreklilik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı (p>0,05; p>0,05) ancak, durumluluk anksiyete 

düzeylerinin (STAI-I:42,23±7,84; STAI-I:43,84±10,55) ciddi düzeyde ve klinik açıdan 

önemli olduğu, hastaların, sol lateral pozisyon verilmesi konusunda bilgilendirilme 

durumu ile durumluluk anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki olmadığı (p>0,05);  ancak, durumluluk anksiyete düzeylerinin (STAI-

I:42,73±9,76; STAI-I:44,66±10,59) ciddi ve klinik açıdan önemli olduğu;  

 

sol lateral pozisyon verilmesi hakkında bilgilendirilmeyen hastaların (STAI-

II:41,59±7,58) bilgilendirilen hastalara oranla (STAI-II:37,08±6,58) süreklilik anksiyete 

puan ortalamasının daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu ve 

istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı bir ilişki gösterdiği (p<0,001);  

 

ağız yolu yerleştirilmesi konusunda bilgilendirilmeyen hastaların (STAI-

I:43,91±10,08) bilgilendirilen hastalara oranla (STAI-I:37,20±9,75) durumluluk 

anksiyete puan ortalamasının daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli 

olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki gösterdiği (p<0,05); ancak 

süreklilik anksiyete puan ortalamaları ile ağızyolu yerleştirilmesi konusunda 

bilgilendirilme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0,05); 

 

hastaların, gelişebilecek riskler konusunda bilgilendirilme durumu ile durumluluk 

anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı 

(p>0,05) ancak, durumluluk anksiyetesinin (STAI-I:41,91±9,76; STAI-I:44,42±10,28) 

ciddi ve klinik açıdan önemli düzeyde olduğu; gelişebilecek riskler konusunda 

bilgilendirilmeyen hastaların (STAI-II:40±7,47) bilgilendirilen hastalara oranla (STAI-

II:37,20±6,83) süreklilik anksiyete puan ortalamasının daha yüksek, ciddi düzeyde ve 

klinik açıdan önemli olduğu ve istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bir ilişki 

gösterdiği (p<0,01);  
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hastaların, yutma refleksinin geri dönüşü konusunda bilgilendirilme durumu ile 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı (p>0,05; p>0,05) ancak, durumluluk anksiyete 

düzeyinin (STAI-I:44,48±11,40; STAI-I:43,46±10,01) ciddi düzeyde ve klinik açıdan 

önemli olduğu;  

 

hastaların, işlem sonrası karın bölgesinde geçici şişkinlik hissi konusunda 

bilgilendirilme durumu ile durumluluk ve süreklilik puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı (p>0,05; p>0,05) ancak, 

durumluluk anksiyete düzeyinin (STAI-I:43,74±7,68; STAI-I:43,55±10,44) ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu; 

 

hastaların, araba/makine kullanım yasağı konusunda bilgilendirilme durumu ile 

durumluluk ve süreklilik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bir ilişki olmadığı (p>0,05; p>0,05) ancak, durumluluk anksiyete puan ortalamalarının 

(STAI-I:48,14±14,44; STAI-II:43,43±10,01) ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli 

olduğu;  

 

hastaların, acil iletişim numaraları konusunda bilgilendirilme durumu ile 

durumluluk ve süreklilik puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

bir ilişki olmadığı (p>0,05; p>0,05) ancak, durumluluk anksiyete puan ortalamalarının 

(STAI-I:43,07±11,82; STAI-I:43,69±9,75) ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli 

olduğu saptandı (Tablo 4-4). 
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 Tablo 4-5 : OGD uygulanacak hastaların iĢlem öncesi bilgi gereksinimlerine göre 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları (N=240) 

                              

Bilgi  

Gereksinimi    % n 

 

STAI-I 

Ort Ss t p 

STAI-II 

Ort Ss t p 

 

Var               84,58 203 44,16 9,70 2,130 0,034* 39,49 7,32 2,151 0,033* 

Yok              15,42 37 40,32 12,00   36,68 7,29 

  

 

     

 

 

  
*p<0,05                            Ort: Aritmetik ortalama,                                 SS: Standart sapma            

 

           OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi bilgi gereksinimlerine göre 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları karşılaştırıldığında (N=240);  

hastaların, %84,58‟ inin bilgi gereksinimi olduğu, bilgi gereksinimleri ile 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05); bilgi gereksinimi olan hastaların durumluluk 

anksiyete puan ortalamasının (STAI-I:44,16±9,70) bilgi gereksinimi olmayan hastalara 

(STAI-I:40,32±12) göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek, ciddi 

düzeyde  ve klinik açıdan önemli olduğu; süreklilik anksiyete puan ortalamasının 

(STAI-II:39,49±7,32) ise bilgi gereksinimi olmayan hastalara (STAI-II:36,68±7,29) 

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu (p<0,05) saptandı (Tablo 

4-5). 
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Bölüm ІII: 

Bu bölümde, sedasyon ve analjezi (bilinçli sedasyon) isteği ile bilinçli sedasyon 

uygulanması durumunun, sedasyon ve analjezi (bilinçli sedasyon) isteği durumluluk ve 

süreklilik anksiyete puan ortalamalarının ve bilinçli sedasyon uygulanması durumu ile 

durumluluk süreklilik puan ortalamalarının karşılaştırılmasına ilişkin verilere yer verildi 

(Tablo 4-6, 4-7, 4-8). 
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Tablo 4-6: OGD uygulanacak hastaların iĢlem öncesi sedasyon ve analjezi isteği ile iĢlem 

sırası bilinçli sedasyon uygulanması durumu arasındaki iliĢki (N=240) 

  

       Sedasyon ve Analjezi Ġsteği 

 

  

Ġsteyen 

 

Ġstemeyen Toplam p 

Bilinçli sedasyon 

 

n % n % n %  

Uygulandı 146 79,8 45 78,9 191 79,6 0,891 

Uygulanmadı 37 20,2 12 21,1 49 20,4  

 

Toplam 183 100 57 100 240 100  

p>0,05 

 

OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi sedasyon ve analjezi isteği ile işlem 

sırası bilinçli sedasyon uygulanması durumu arasındaki ilişki incelendiğinde (N=240);  

 

işlem sırasında sedasyon ve analjezi uygulanmasını isteyen hastaların (n=183) 

%79,8‟i ve istemeyen hastaların %78,9‟ u (n=45) gibi büyük bir çoğunluğuna bilinçli 

sedasyon uygulandığı; işlem sırasında sedasyon ve analjezi uygulanmasını isteyen 

hastaların   %20,2‟sine (n=37) ve istemeyen hastaların %21,1‟ine (n=12) işlem sırasında 

bilinçli sedasyon  uygulanmadığı, işlem sırasında sedasyon ve analjezi uygulanması 

isteği ile işlem sırası bilinçli sedasyon uygulanması durumu arasındaki ilişkinin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05) saptandı (Tablo 4-6). 
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Tablo 4-7: OGD uygulanacak hastaların iĢlem öncesi sedasyon ve analjezi isteği ile 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları (N=240) 

***p<0,001      Ort: Aritmetik ortalama, SS: Standart sapma            

 

OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi sedasyon ve analjezi isteği ile 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları karşılaştırıldığında (N=240);  

 

hastaların %76,25‟i (n=183) gibi bir çoğunluğunun sedasyon ve analjezi 

uygulanmasını istediği, sedasyon ve analjezi uygulanmasını isteyen hastaların 

durumluluk anksiyete puan ortalamasının (STAI-I:45,64±8,97), sedasyon ve analjezi 

uygulanmasını istemeyen hastalara oranla (STAI-I:36,93±10,94) daha yüksek, ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu ve aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak çok 

ileri derecede anlamlı olduğu (p<0,001), süreklilik anksiyete puan ortalamalarının 

(STAI-II:39,50±6,99; STAI-II:37,63±8,38) ise hastaların sedasyon ve analjezi isteği ile 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki göstermediği (p>0,05) saptandı (Tablo 4-7). 

 

 

 

 STAI-I            STAI-II   

Sedasyon 

ve analjezi 

isteği              % n Ort SS t    p Ort SS t  p 

İstiyor        76,25 183 45,64 8,97 6,063 <0,001*** 39,50 6,99 1,675 0,095 

İstemiyor   23,75 57 36,93 10,94   37,63 8,38 
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Tablo 4-8: OGD geçiren hastalara iĢlem sırasında bilinçli sedasyon uygulanması durumuna 

göre durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları (N=240) 

Bilinçli 

sedasyon  

               

STAI-I            STAI-II   

 %           n   Ort SS t         p Ort SS t p 

          

Uygulandı  79,58   191  43,75 10,49 0,535 0,593 39,52 7,75 1,937 0,054 

Uygulanmadı  20,42     49 42,88   8,78   37,24 5,32   

   

 

 

              STAI-I                                  STAI-II 

 

 

≥40 puan <40 puan             ≥40 puan <40 puan 

Bilinçli 

sedasyon  n % n % p 

 

n      % n % p 

 

 

Uygulandı 

Uygulanmadı 

Toplam 

182 

48 

230 

79,13 

20,87 

100,0 

9 

1 

10 

90 

10 

100,0 

0,69 

191 

49 

240 

 

 

105 

  34 

139 

75,53 

24,47 

100,0 

86 

15 

101 

85,15 

14,85 

100,0 

0,07       

191 

49 

240 

 

 

p>0,05  Ort: Aritmetik ortalama,                             SS: Standart sapma  

 

OGD geçiren hastalara bilinçli sedasyon uygulanması durumu ile durumluluk ve 

süreklilik anksiyete puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde; (N=240)  

 

hastaların %79,58‟ ine (n=191) bilinçli sedasyon uygulandığı, bilinçli sedasyon 

uygulanan hastaların durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamalarının (STAI-

I:43,75±10,49; STAI-II:39,52±7,75), uygulanmayan hastalara (STAI-I:42,88±8,78; 

STAI-II:37,24±5,32) göre daha yüksek olduğu; durumluluk ve süreklilik puan 

ortalamaları ile bilinçli sedasyon uygulanması arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak 

anlamlı olmayıp (p>0,05; p>0,05), anksiyete ile bilinçli sedasyon uygulanması durumu 
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arasında bir ilişki olmadığı, bilinçli sedasyon uygulanan hastaların (n=191), 

%79,13‟ünün (n=182) durumluluk anksiyetesinin, %75,53‟ünün (n=105) süreklilik 

anksiyetesinin ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, aynı zamanda bilinçli 

sedasyon uygulanmayan hastaların (n=49), %20,87‟sinin (n=48) durumluluk 

anksiyetesinin, %24,47‟sinin (n=34) süreklilik anksiyetesinin ciddi düzeyde ve klinik 

açıdan önemli olduğu, anksiyete düzeyleri ile bilinçli sedasyon uygulanması durumu 

arasındaki ilişkinin ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05; p>0,05)  saptandı 

(Tablo 4-8). 
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5. TARTIġMA 

  Gastroskopi işlemi sıklıkla korkutucu ve anksiyete hissi deneyimlenmesine yol 

açan endoskopik bir girişimdir (Levy ve ark. 1989). Ciddi düzeyde anksiyete işlem 

sırasında güçlüklere yol açmakta işlem sırasında ağrı hissedilmesine yol açmaktadır 

(Abuksis ve ark. 2001, Hoya ve ark. 2008, Öztekin 2011). 

Çalışma, OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi anksiyete düzeyleri ve bilinçli 

sedasyon uygulanması durumu arasındaki ilişkiyi belirlemek ve hemşirelik 

çalışmalarına ışık tutmak amacıyla kesitsel olarak planlandı.    

Birinci bölüme iliĢkin verilerin tartıĢılması 

Anksiyete önceki endoskopik girişim öyküsünden/gastroskopi deneyiminden, 

hastalığa özgü belirtilerden ve hastanın demografik özelliklerinden etkilenebilmektedir 

(Hoya ve ark. 2008, Paspatis ve ark. 2010). 

 Karadeniz ve ark. nın (2008) çalışmasında yaş ortalamasının 41,36±14,78 yıl 

olduğu, Yu Bai ve Zhao- Shen Li‟nin (2010) mide kanserli hastaların, endoskopik ve 

klinik patolojilerini ve hastalığın prognozunu incelediği bir çalışmasında hasta yaş 

grubunun ortanca yaşının 31 yaş olduğu izlenmektedir. Williams ve ark. (1988) 

dispeptik yakınmaların sıklıkla 45 yaş altı hastalarda izlendiğini, benzer şekilde Chung 

ve ark. (2010) mide kanseri olan genç yaş hastalarda demografik verilerin analizi adlı 

çalışmasında, kanser sıklığının en fazla 30 yaş altı grupta olduğunu belirtmektedir. 

Çalışmada, yaşların 18-65 arasında değiştiği, ortanca yaşın 38 ve %30,8‟inin 31-40 yaş 

grubunda olduğu, genç yaş grubundaki hastaların, Williams ve ark. nın (1988)  

çalışması ile benzerlik gösterdiği,  Karadeniz ve ark. nın (2008) çalışmasındaki 

hastalara oranla daha genç, Yu Bai ve Zhao- Shen Li (2010), Chung ve ark. (2010)  nın 

çalışmasındaki hastalara oranla daha ileri yaş grubunda oldukları izlenmektedir (Tablo 

4-1). 

Türkiye Sağlık İstatistikleri‟nde (2006), Türkiye‟de kadın (%6,22) ve erkeklerde 

(%7,47) görülen kanser olgularının görüldüğü organa göre dağılım tabloları 

incelendiğinde, 2003 yılı verilerine göre ikinci sırayı mide kanserlerinin aldığı 

izlenmektedir.  
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Sindirim sistemi hastalığı görülen hastalarda psikosomatik belirtileri irdeleyen bir 

çalışmada (Sekoian ve Grigorian 2008) 167 hastanın, 92‟si erkek, 75‟i kadın hastalardan 

oluşmaktadır. Mide kanserli genç hastalarda demografik verilerin analizinin 

gerçekleştirildiği bir çalışmada (Chung ve ark. 2010), hastaların %43,8‟ünün erkek, 

%38,3‟ünün kadın olduğu izlenmektedir. Inadomi (2008) görüntüleme işlemlerine hasta 

uyumunu etkileyen faktörler arasında, erkek cinsiyetin yer aldığını kaydetmektedir. 

Çalışmada, hastaların %51,7‟si erkek, %48,3‟ü kadındır.  Çalışmada kadın ve erkek 

hasta oranları yakın olsa da, erkeklerde daha fazla görüldüğü ve literatürle paralellik 

gösterdiği anlaşılmaktadır (Tablo 4-1). 

Endoskopi işlemi uygulanacak hastaların işlem öncesi anksiyete düzeyleri ve 

bunu etkileyen faktörler başlıklı bir çalışmada (Bahar Qasimi 2007), hastaların 

%80,3‟ünün evli olduğu, benzer şekilde Lebwohl ve ark. nın (2010) sosyoekonomik ve 

diğer faktörlerin endoskopi öncesi hazırlığın kalitesine etkisini incelediği çalışmasında, 

hastaların %95‟inin evli olduğu bildirilmektedir. Çalışmada, hastaların %67,9‟unun evli 

olmasının, endoskopi öncesi anksiyeteyi etkileyebileceği ve bulgumuzun literatürü 

desteklediği anlaşılmaktadır (Tablo 4-1). 

Santiago ve ark. nın (2010) anksiyete ve depresyon başlıklı çalışmasına göre, ev 

hanımlarının anksiyete düzeyinin diğer meslek gruplarına oranla daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bahar Qasimi 2007‟nin endoskopi işlemi uygulanacak hastaların işlem 

öncesi anksiyete düzeyleri ve bunu etkileyen faktörlerin incelediği çalışmasında 

hastaların %26,2‟sinin ev hanımı olduğu kaydedilmektedir. Çalışmada, hastaların 

mesleki durumu incelendiğinde, %30 gibi bir çoğunluğunun ev hanımı olduğu, işlem 

öncesi dönemde anksiyete düzeyinin belirlenmesi açısından önemli bir bulgu olduğu,  

düşünülmektedir (Tablo 4-1). 

Hommel ve ark. nın (2010) gastrointestinal yakınmaları ve hastalıkları olan 

yetişkin ve çocuklardaki psikososyal işlevsellik üzerine gerçekleştirdikleri bir 

çalışmada, gastroenteroloji kliniklerine başvuran ebeveyn ve çocuklarında psikososyal 

etmelerin göz önüne alınması gerektiği vurgulanmaktadır.  

Purper-Quakil ve ark. (2002) özellikle anksiyete ve ciddi hastalık durumlarında, 

geç dönem ortaya çıkabilecek olan depresyon gelişimine ve erken tanılamanın 

gerekliliğine işaret etmektedir. Hastalık durumunun anlaşılmasının ve ebeveynlerin 

çocukları ile ilgili zorluklarla başa çıkabilme gücünün arttırılmasında 
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cesaretlendirilmesinin geç dönemde ortaya çıkabilecek depresyonun önlenmesinde etkin 

olduğu belirtilmektedir. Çalışmada %67,1‟inin çocuk sahibi olup, %32,9‟unun 

olmadığı, bulgumuz, çocuk sahibi olmayan ailelerin anksiyete açısından risk grubu 

içerisinde olduğu ve bu anlamda anksiyete düzeylerinin erken dönemde tanılanması 

gereği izlenimini vermektedir (Tablo 4-1). 

Simon ve ark. nın (2005), stres yaratan tıbbi girişimler ile başa çıkmada 

sosyoekonomik durumun farklılıklarına işaret ettikleri bir çalışmasında, hasta açısından 

yeni ve stresli bir tıbbi girişime yönelik ciddi emosyonel reaksiyonlara yol açan 

sosyoekonomik olumsuzluklar üzerinde durulmaktadır. Hoya ve ark. (2008),  

anksiyetenin hastanın özelliklerinden etkilenebileceğine işaret etmektedir. Döbrössy ve 

ark. nın (2007), görüntülemelerin istenmeyen psikolojik olumsuz etkileri ile ilgili olarak 

gerçekleştirdiği bir çalışmada, psikolojik olumsuzlukların önemli rolü olduğu 

bildirilmekte, özellikle görüntüleme işlemine ilişkin psikolojik olumsuzlara yol açan 

etmenlerin arasında kültürel düzeylere, sosyal sınıflara, yaş gruplarına işaret 

edilmektedir. İnadomi (2008) görüntüleme işlemlerine hasta uyumunu etkileyen 

faktörler arasında, eğitim düzeyinin, gelir durumunun yer aldığını kaydetmektedir. 

Pehlivan ve ark. nın (2011), üst gastrointestinal endoskopi işleminde bilgilendirmenin 

hastanın işlemi algılamasına, uyumuna ve anksiyete düzeyine etkisi başlıklı 

çalışmasında, hastaların %36,6‟sının ilköğretim mezunu olduğu izlenmektedir.     

Türkiye Sağlık İstatistiği yıllığı (2004) verilerine göre, SGK‟a bağlı bireylerin oranı 

%90,42 olarak belirtilmektedir. 

 Çalışmada, hastaların %55,8‟inin ilköğretim mezunu olduğu,  %79,2‟sinin orta 

gelirli olup, %84,2‟sinin ise SGK‟na bağlı olduğu görülmektedir. Bu bulgu, 

sosyoekonomik açısından hastaların farklı tanıtıcı özelliklere sahip olduğunu, 

göstermekte, literatür verileri ile benzerlik kaydetmekte, hastaların sahip olduğu 

sosyoekonomik farklılıkların, psikolojik olumsuzlukların ve anksiyetenin gelişiminde 

etkili olabileceğini düşündürmektedir (Tablo 4-1). 

Qasimi (2007) endoskopi işlemi uygulanacak hastaların işlem öncesi anksiyete 

düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler başlıklı tez çalışmasında, sosyal destek varlığının 

anksiyetenin azalması yönünde olumlu etkisi olduğunu kaydetmektedir. Celal Bayar 

Üniversitesi Dahiliye ve Cerrahi Klinikleri‟ nde yatmakta olan hastalarda, bakım 

kalitesinin incelendiği bir çalışmada da (Çetinkaya 2009), araştırmaya katılan hastaların 
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%52‟sinin refakatçisinin olmadığı, %48‟inin ise refakatçisinin bulunduğu belirlenmiştir.     

Pehlivan ve ark. nın (2011) üst gastrointestinal endoskopi işleminde bilgilendirmenin 

hastanın işlemi algılamasına, uyumuna ve anksiyete düzeyine etkisi adlı araştırmasında 

hastaların sadece %19‟unun refakatçisini istediği kaydedilmektedir. Lee ve ark. nın 

(2004) çalışmasında, aile üyelerinin anksiyete düzeyi üzerinde belirleyici olduğu 

kaydedilmektedir.  

Çalışmada, hastaların %94,2‟sinin refakatçisi olduğu saptanmıştır. Bu bulgu, 

hastaların işlem öncesi dönemde yakınları ile birlikte olmalarının anksiyetelerinin 

hafiflemesinde etkin olabileceğini, yanısıra işlem öncesi verilmesi gereken taburculuk 

eğitiminin başarısına olumlu katkı sağlayabileceğini göstermesi açısından sevindiricidir 

(Tablo 4-1). 

Van Viliet ve ark. (2004) gastrointestinal endoskopiye hasta hazırlığına ilişkin 

gerçekleştirdiği çalışmada, tıbbi durumlarda bilgilendirmenin etkisini incelemekte, 

endoskopik işlem deneyiminin anksiyetenin bağımlı bir değişkeni olduğunu 

vurgulamaktadır. Qasimi‟nin (2007) endoskopi işlemi uygulanacak hastaların işlem 

öncesi anksiyete düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler adlı çalışmasında, hastaların 

%37,7‟sinin endoskopi deneyimi olmadığı belirtilmektedir.  

Çalışmada, hastaların %82,9‟unun endoskopi deneyimi olmadığı izlenmekte, bu 

bulgunun işlem öncesi anksiyetenin gelişiminde bir etmen olabileceği düşünülmektedir 

(Tablo 4-1). 

Elektif üst GI endoskopi ve kolonoskopi işleminde hastanın anksiyete düzeyinin 

belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada (Ersöz ve ark. 2010), durumluluk 

anksiyete ölçeğine göre toplam puan ortalamasının 36,9; süreklilik anksiyete ölçeğine 

göre ise 45,7 olduğu, bulgulanan anksiyetenin dikkate değer olup, uygulanan endoskopi 

türü ile ilişkili olmadığı vurgulanmıştır. Trevisani ve ark. (2002) STAI‟ ye göre 

anksiyete düzeyini belirlemiş, işlem türüne göre bir farklılık olmadığını ancak hasta 

uyumu ile durumluluk ve süreklilik anksiyete düzeyleri arasında anlamlı fark olduğunu 

(p<0,05; p<0,01) saptamıştır. Trevisani ve ark. (2004), anksiyeteyi, ağrı ve rahatsızlık 

hissi ile ilişki içinde olan ve her biri, bir diğerinin etkisini arttıran ve endoskopik işlemin 

uygulanmasını daha da zorlaştıran bir durum olduğunu, tanı amaçlı gastroskopilerin 

sedasyon olmaksızın da tolere edilebileceğini bildirmektedir.  Literatürde (Ay ve Öztürk 

2000, Trevisani ve ark. 2002, Pehlivan ve ark. 2011), hastaların büyük bir çoğunluğu 
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tarafından bilinçli sedasyon istendiği; özellikle ciddi anksiyete durumunda bilinçli 

sedasyon uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır. Öner ve Le Compte (1998), her iki 

ölçekten elde edilen toplam puan değerini 20-80 arasında olduğunu, büyük puanın 

yüksek anksiyete seviyesini, küçük puanın ise düşük anksiyete düzeyine işaret ettiğini 

vurgulamaktadır. Literatürde (Spielberger 1983, Luderitz ve ark. 1993, Myers ve James 

2008, Sandra ve ark. 2009).  

Durumluluk ve Süreklilik Anksiyete puan ortalamasının ≥40 düzeyinde olması 

ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli anksiyete olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada 

durumluluk anksiyete ölçeğinden elde edilen toplam puan değeri alt sınırı 20, üst sınırı 

ise 69; süreklilik anksiyete ölçeğinden elde edilen toplam puan değeri alt sınırı 23, üst 

sınırı 58; durumluluk anksiyete puan ortalaması 43,57±10,15 süreklilik anksiyete 

ölçeğine göre puan ortalaması ise 39,05±7,37‟dir. Bu bulgu, hastalarımızın durumluluk 

anksiyetesinin ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğunu göstermekte, işlem 

sırasında bilinçli sedasyon uygulanmasının doğru bir karar olduğunu düşündürmektedir 

(Tablo 4-2). 

Hastanın bilgilendirilmesi, endoskopik girişimin başarısı ve güvenliği açısından 

önem taşımaktadır. Hastaların büyük bir çoğunluğu endoskopi işlemine ilişkin anksiyete 

duymaktadır (Trevisani ve ark. 2004, Oğuz ve ark. 2005). Üskül ve ark. nın (2006) 

hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyleri ile sosyodemografik faktörleri ve hastalık 

tanılarını irdelediği bir çalışmasında, yaş grubu ile anksiyete puan ortalamaları arasında 

anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05) vurgulanmaktadır.  

Santiago ve ark. nın (2010) anksiyete ve depresyon üzerine gerçekleştirdiği bir 

çalışmasında, en yüksek anksiyete değeri en genç yaş grubunu oluşturan 36 yaş ve altı 

hasta grubunda görülmektedir. Adölesanların karakteristik özelliklerini inceleyen bir 

çalışmada ise (Bolat ve ark. 2011), erken adölesanların anksiyete düzeyinin geç 

adölesanlara göre oransal olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Aabakken ve ark. 

nın (1997) yaptıkları endoskopik işlemlerde yazılı bilgi verilmesinin gelişimi ve 

değerlendirilmesi başlıklı çalışmada, ileri yaş grubunda olan bireylerin anksiyete 

düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir.   

Séguin ve ark. nın (2011) intihar girişimlerini ele aldığı çalışmasında genç yaş 

grubundaki bireylerin anksiyete ve depresyona olan yatkınlıklarının daha fazla olduğu 

dikkati çekmektedir. Seip ve ark. nın (2008) gastroskopi işlemi kalitesinde en önemli 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%A9guin%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%A9guin%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22S%C3%A9guin%20M%22%5BAuthor%5D
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faktörü irdeledikleri çalışmada, bireyin yaşının arttıkça duyduğu ağrı ve hissettiği 

anksiyetenin azaldığı sonucuna varılmış, istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı 

fark saptanmıştır (p<0,001). Mulcahy ve ark. nın (2001) sedasyonsuz tanı amaçlı 

yapılan gastroskopide hastanın işlemi tolerasyonuna ve işlemde hissettiği rahatsızlık 

durumuna ilişkin faktörleri belirlemeyi amaçladıkları, genç yaş grubundaki hastalarda 

anksiyete düzeyinin istatistiksel olarak çok ileri derecede yüksek olduğu görülmektedir 

(p<0,001).  

Çalışmada, OGD uygulanacak hastaların tanıtıcı özelliklerine göre durumluluk ve 

süreklilik anksiyete puan ortalamaları karşılaştırıldığında; hastaların yaşları ile 

durumluluk anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak ileri derecede 

anlamlı, ters yönlü bir ilişki düzeyi olduğu (r:-0,181; p<0,01), 30 yaş altındaki 

hastaların, daha ileri yaş grubundaki hastalara oranla daha yüksek, ciddi düzeyde ve 

klinik açıdan önemli durumluluk anksiyetesine (45,10±10,42) sahip olduğu, süreklilik 

anksiyete puan ortalamaları ile yaş grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05) saptandı. 30 yaş altındaki hastaların, daha ileri yaş grubundaki 

hastalara oranla daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli durumluluk 

anksiyetesine sahip olması, anksiyetenin yaşlanma ile ters yönde bir ilişkisi olduğu 

yönünde izlenim vermektedir.  

         Genç yaş grubundaki hastaların endoskopik girişime bağlı anksiyeteyi daha fazla 

hissettiğine, yaşlanmaya paralel olarak endoskopiye yönelik anksiyetenin azaldığına 

işaret eden (p<0,01; Tablo 4.3) bu bulgu literatür verileri ile paralellik göstermekte, üst 

GİS endoskopik girişimlere hazırlık döneminde bulunan genç yaş grubundaki hastaların 

anksiyete düzeylerinin, beklentilerine ve sorumluluklarına bağlı olarak yükselebileceği 

ve bilinçli sedasyon uygulanması kararının alınabileceği izlenimini vermektedir. 

Santiago ve ark. nın (2010) anksiyete ve depresyonu irdelediği bir çalışmasında, 

kadınların erkeklerden daha yüksek oranda anksiyete yaşadığı, Yen ve ark. nın (2010) 

adölesanlarda anksiyete düzeylerini belirlemeyi amaçladığı çalışmasında da, genç 

kızların anksiyete düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu belirtilmektedir. 

Aabakken ve ark. nın (1997) yaptıkları endoskopik işlemlerde yazılı bilgi verilmesinin 

gelişimi ve değerlendirilmesi başlıklı çalışmada, erkeklerin anksiyete düzeylerinin 

kadınlara göre daha düşük olduğu,  görülmektedir. Kiyohara ve ark. nın (2004)  cerrahi 

operasyon öncesi dönemde bilgi verilmesinin anksiyete azalması üzerindeki etkisini 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mulcahy%20HE%22%5BAuthor%5D
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inceledikleri çalışmasında, kadın ve erkeklerdeki durumluluk anksiyete puan 

ortalamalarının birbirine yakın olduğu, ancak kadın hastaların süreklilik anksiyete puan 

ortalamasının erkek hastalara oranla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu 

bildirilmektedir.  

Trevisani ve ark. nın (2002) tanısal endoskopi sırasında hastaların anksiyete 

düzeylerinin tanılanması başlıklı çalışmasında, kadın hastaların durumluluk ve 

süreklilik anksiyetesinin erkeklere oranla ileri derecede anlamlı olduğu (p< 0,01; 50,49 

+/- 1,37 vs 45,07 +/- 1,20 ; p< 0,01; and 44,46 +/- 1,06 vs 38,48 +/- 1,01), Lee ve 

ark.nın (2004) bir çalışmasında da kadınlarda GI endoskopi  öncesi anksiyetenin daha 

yüksek olduğu vurgulanmaktadır. Elektif üst gastrointestinal endoskopi ve kolonoskopi 

işleminde hastanın anksiyete düzeyinin belirlenmesine yönelik yapılan bir çalışmada da 

(Ersöz ve ark. 2010), kadınların durumluluk ve süreklilik anksiyete puan 

ortalamalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, 

kadın hastaların durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamasının 

(46,66±8,59;40,71±6,21) erkek hastalara oranla daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik 

açıdan önemli olması, literatür verileri ile paralellik göstermekte, üst GİS endoskopik 

girişimlerinden önce kadın hastaların anksiyete düzeylerinin yükselebileceğini 

düşündürmektedir (p<0,01; Tablo 4-3).  

Pehlivan ve ark. nın (2011) üst gastrointestinal endoskopi işleminde 

bilgilendirmenin hastanın işlemi algılamasına, uyumuna ve anksiyete düzeyine etkisi 

konulu çalışmasında, eğitim durumu ile durumluluk ve süreklilik anksiyete puan 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir.  

Üskül ve ark. nın (2006) hastalarda, anksiyete ve depresyon düzeyleri ile 

sosyodemografik faktörler ve hastalık tanılarını irdelediği bir çalışmasında, eğitim 

düzeyi ile süreklilik anksiyete puan ortalaması arasında negatif yönlü korelasyon 

saptandığı görülmektedir. Çalışmada, üniversite mezunu olan hastaların durumluluk 

anksiyete puan ortalaması (45,76±8,86) okur-yazar, ilköğretim ve lise mezunu olan 

hastalara göre daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olup, eğitim durumu 

ile durumluluk anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamaktadır (p>0,05).   

Okur-yazar olan hastaların süreklilik anksiyete puan ortalamasının (43,48±8,61) 

ilköğretim ve lise mezunu olan hastalara göre daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik 
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açıdan önemli olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05) görülmektedir. Bu 

bulgu, düşük eğitim düzeyindeki hastaların süreklilik anksiyetesinin üst GİS endoskopik 

girişime hazırlık dönemi açısından olumsuz  bir faktör olabileceğini düşündürmektedir 

(Tablo 4-3). 

Santiago ve ark. nın (2010) anksiyete ve depresyon başlıklı çalışmasına göre, ev 

hanımlarının anksiyete düzeyi diğer meslek gruplarına oranla daha yüksektir. Üskül ve 

ark.nın  (2006) bir çalışmasında da, hastalar mesleklerine göre gruplandırılmakta, ev 

hanımlarındaki süreklilik anksiyete puan ortalamasının “diğer” meslek grubuna göre 

daha yüksek olduğu kaydedilmektedir. Çalışmada, ev hanımı olan hastaların süreklilik 

anksiyete puan ortalaması (41,53±6,26) “diğer” meslek gruplarına göre istatistiksel 

olarak ileri derecede yüksek (p<0,01),  ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli bulundu. 

Bu bulgu literatürü (Üskül ve ark. 2006,    Santiago ve ark. 2010) desteklemekte, ev 

hanımlarının aktif rolleri ve taşıdıkları sorumluluklar gereği daha yüksek düzeyde 

anksiyete deneyimlediklerini düşündürmektedir (Tablo 4-3). 

Langley ve ark. nın (2011) İspanya‟da ağrı prevalansını ve tedavisini incelediği 

çalışmada, gelir durumu düşük olan bireylerin ağrıyı daha fazla deneyimlediği üzerinde 

durulmaktadır. Literatürde ağrı ile anksiyetenin birbiri ile ilişkili olduğu, yüksek 

anksiyete deneyimleyen hastanın ağrısının da yüksek olacağı üzerinde durulmaktadır 

(Drossman ve ark. 1996, Abuksis ve ark. 2001, Eckardt ve ark. 2008). Simon ve ark. nın 

(2005), stres yaratan tıbbi girişimler ile başa çıkmada sosyoekonomik durumun 

farklılıklarına işaret ettikleri bir çalışmasında, düşük sosyoekonomik duruma sahip 

bireylerin işlem öncesi anksiyete düzeylerinin (44,06±11,71) daha yüksek olduğu 

üzerinde durmaktadır.  

Çalışmada, süreklilik anksiyete puan ortalamalarının gelir düzeyleri ile 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı ilişki gösterdiği (p<0,01), hastaların ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli anksiyeteye sahip olduğu,  gelir düzeyi düştükçe 

süreklilik anksiyetesinin yükseldiği izlenmektedir. Ekonomik sorun yaşayanlarda doğal 

bir durum olan bu bulgu literatürü (Drossman ve ark. 1996, Abuksis ve ark. 2001, 

Simon ve ark. 2005, Eckardt ve ark. 2008, Langley ve ark. 2011) desteklemektedir 

(Tablo 4-3). 

Anna Lee ve ark. nın (2003) anestezi öncesi işlem ve riskleri konusunda 

bilgilendirmeyi değerlendirdiği bir çalışmada, çocuk sahibi olan ebeveynlerin 
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durumluluk anksiyete düzeyinin, diğer gruba oranla daha düşük bulunduğu 

görülmektedir. Çalışmada, çocuk sahibi olmayan hastaların durumluluk anksiyete puan 

ortalamasının (45,70±9,71) çocuğu olan hastalara göre (42,53±10,24)  istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek (p<0,05),  ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli 

olduğu, bu bulgunun literatüre (Anna Lee ve ark. 2003, Eberhardt ve ark. 2006)  

paralellik gösterdiği, çocuk sahibi olma durumunun sosyal destek sistemi içerisinde yer 

alması dolayısıyla daha düşük düzeyde anksiyete deneyimledikleri izlenimini 

vermektedir (Tablo 4-3). 

Endoskopi/gastroenteroloji hemşiresi hastanın sağlık durumunu, geçmiş tıbbi 

öyküsünü, girişim ile olan ilişkisi yönünde irdeleyerek, görüşme, muayene ve gözlem 

ve sağlık öyküsüne ilişkin kayıtları inceleyerek, verileri sistematik olarak ve sürekli bir 

süreç halinde toplar (SGNA 2009, Öztekin 2011). Van Viliet ve ark. (2004) 

gastrointestinal endoskopiye hasta hazırlığına ilişkin gerçekleştirdiği çalışmada, tıbbi 

durumlarda bilgilendirmenin etkisini incelemekte, endoskopik işlem deneyiminin 

anksiyetenin bağımlı bir değişkeni olduğunu vurgulamaktadır.  

Campo ve ark. nın (1999) üst gastrointestinal işlem toleransına etki eden faktörleri 

araştırdıkları çalışmada, örneklemin %54‟ünün ilk kez endoskopi deneyimlediği, 

%46‟sının ise daha önce endoskopi deneyimi olduğu, endoskopi deneyimi ilk kez olan 

hastaların %31‟inde, daha önce endoskopi deneyimleyen hastaların ise %26‟sında 

işleme yönelik toleransın düşük olduğu işlem toleransını azaltan faktörler arasında, ilk 

endoskopi deneyiminin, yaşın genç olmasının, kadın olmanın ve işleme yönelik yeterli 

bilgi verilmemesinin yer aldığı ve bu etmenlerin anksiyete düzeyinin yükselmesinde rol 

oynadığı kaydedilmektedir.     

Aabakken ve ark. nın (1997) yaptıkları endoskopik işlemlerde yazılı bilgi 

verilmesinin gelişimi ve değerlendirilmesi başlıklı çalışmada, endoskopi deneyimi olan 

hastaların anksiyete düzeylerinin endoskopi deneyimi olmayan hastalara göre daha 

düşük olduğu görülmektedir. Abuksis ve ark. nın (2001) endoskopik girişimlerin 

başarısızlığını önlemeye yönelik hasta eğitim programının etkinliğini araştırdığı 

çalışmasında, önceki endoskopi deneyiminin anksiyete düzeyini azalttığını 

belirtilmektedir.  

Çalışmada, endoskopi deneyimi olmayan hastaların durumluluk anksiyete puan 

ortalamasının (45,16±9,56), endoskopi deneyimleyen (35,85±9,48) hastalara göre daha 
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yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı; süreklilik anksiyete puan ortalamasının ise istatistiksel 

olarak anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0,01; p<0,05) saptandı.  

Çalışmada, endoskopi deneyim sıklığı bir kez olan hastaların durumluluk 

anksiyete puan ortalamasının (39,45±7,10) endoskopi deneyim sıklığı 2 ya da daha fazla 

olan hastalara göre (32,43±10,32) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek 

(p<0,05) olduğu görülmektedir.  Bu bulgular, hastanın geçmiş tıbbi öyküsünün önemli 

olduğunu, bu kapsamda önceki endoskopi deneyiminin anksiyetenin azalması yönünde 

olumlu bir etmen olup, hemşirelik tanılaması sürecinde elde edilmesi gereken önemli 

bir veri olduğunu, endoskopi deneyim sıklığının artması ile hastaların işleme yönelik 

anksiyetelerinin azalabileceğini göstermesi açısından kayda değerdir  (Tablo 4-3). 

Ġkinci bölüme iliĢkin verilerin tartıĢılması 

Bu bölümde, OGD uygulanacak hastaların işlem öncesi bilgilendirilme durumları 

ile durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamalarına ilişkin verilere yer verildi. 

Hastanın bilgilendirilmesi, endoskopik girişimin başarısı ve güvenliği açısından 

önem taşımaktadır. Literatürde, işlem öncesi hazırlık ve tanılama aşamasında 

hemşirenin hastanın açlık durumunu sorgulaması gerektiği yer almaktadır (Öztekin 

2011). Literatürde elektif girişimler için sedasyon/analjezi verilecek hastalar, işlem 

öncesi sindirim sistemi hazırlığı sonrasında ASA‟nın „‟Uygulama Öncesi Açlık 

Kuralları‟‟nda da önerildiği üzere, bir süre katı gıda veya sıvı almaması gerektiği, 

hastanın işlemden 6 saat önce katı ve 2 saat önce sıvı gıdaları kesmesi gerektiği yer 

almaktadır (SGNA 2000, Öztekin 2007, ASGE 2008, Öztekin 2011).  

Felley ve ark. nın (2008) gastrointestinal endoskopi öncesi yazılı ve sözlü 

bilgilendirmenin etkisini inceledikleri bir çalışmasında,  işlem öncesi bilgilendirmenin  

anksiyete üzerinde etkili olmadığı, ancak yapılandırılmış ve kapsamlı yazılı 

bilgilendirmenin hastalar açısından yararlı bulunduğu bildirilmektedir. Benzer şekilde,  

Ghulam ve ark nın (2006) gerçekleştirdikleri bir çalışmada, yazılı ve sözlü 

bilgilendirmenin hastaların arzu ve gereksinimleri üzerinde olumlu etki gösterdiği 

kaydedilmektedir.  

Çalışmada, oral alım kısıtlılığı konusunda bilgilendirilmeyen hastaların 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamasının (STAI-I:45,17±15,72; STAI-
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II:40,17±10,23), bilgilendirilen hastalara göre (STAI-I:43,49±9,82; STAI-

II:38,99±7,21) daha yüksek, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu; ancak 

aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05; p>0,05) saptandı. Bu 

bulgu, literatür verilerini desteklemekte, sözlü bilgilendirmenin hastaların anksiyetesi 

üzerinde istatistiksel anlamda bir etkisi olmadığını, buna karşın hastaların 

gereksinimlerine ışık tuttuğunu ve işlem öncesi sözlü ve yazılı bilgilendirmenin 

gerekliliğini ortaya koymaktadır (Tablo 4-4).   

Axon (2010) endoskopide topikal anestezi, sedasyon ve genel anestezi 

uygulamalarını karşılaştırdıkları bir çalışmasında, işlem süresinin uzun olması sedasyon 

endikasyonlarından biri olarak gösterilmektedir. Hastaya işleme yönelik açıklayıcı bilgi 

vermenin uyumu arttırdığı ve sedasyon gereksinimini azalttığı literatürde 

bildirilmektedir (Ay ve Öztürk 2000, Oğuz ve ark. 2005, Ghulam ve ark. 2006, Ylinen 

ve ark. 2009).  

Çalışmada, işlem süresi konusundaki bilgilendirmenin durumluluk anksiyetesi 

üzerinde bir etkisi olmadığı, üstelik bilgilendirilen ve bilgilendirilmeyen hastaların 

durumluluk anksiyete puan ortalamalarının (STAI-I:41,14±11,16; STAI-I: 44,10±9,87) 

ciddi ve klinik açıdan önemli düzeyde olduğu, bilgilendirilmeyen hastaların süreklilik 

anksiyete puan ortalamasının (STAI-II:39,50±7,47) bilgilendirilen hastalara oranla  

(STAI-II:37±6,60) daha yüksek olduğu (p<0,05) izlenmektedir. Bu bulgu, işlem süresi 

konusundaki bilgilendirmenin olumlu etkisinin olmadığını, konuya ilişkin etkin bir 

sözlü bilgilendirme yapılmadığını göstermektedir  (Tablo 4-4). 

Talamini (2002) cerrahi girişim öncesi gözlük, takma diş ve benzeri aksesuarların 

çıkarılması gerektiğini vurgulamaktadır. Çalışmada, işlem öncesi dönemde, gözlük, 

takı, lens ve takma dişlerin çıkarılması/güvenliğinin sağlanması konusunda 

bilgilendirilmeyen hastaların durumluluk anksiyete puan ortalamasının (STAI-

I:44,88±10,98) bilgilendirilen hastalara göre (STAI-I:42,26±9,11) daha yüksek olup 

(p<0,05), ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, süreklilik anksiyete puan 

ortalamaları arasındaki farkın (STAI-II:40,96±7,99; STAI-II:37,15±6,16) ise çok ileri 

derecede anlamlı (p<0,001) olup, bilgilendirilmeyen hastaların  ciddi düzeyde ve klinik 

açıdan önemli süreklilik anksiyetesine sahip olduğu saptandı.   

Bu bulgu, gözlük, takı, lens ve takma dişlerin işlem süresince güçlük yarattığı, 

enfeksiyon kaynağı olması dolayısıyla çıkarılması gerektiği yönündeki sözlü 
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bilgilendirmenin anksiyeteyi azalttığına işaret etmekte, konuya ilişkin sözlü 

bilgilendirmenin işleme uyumu arttırabileceği dolayısıyla işleme yönelik bilinçli 

sedasyon gereksinimini azaltabileceği düşünülmektedir (Tablo 4-4). 

Aljebreen‟in (2010) sedasyonsuz endoskopiyi irdelediği bir çalışmasında, 

faringiyal anestezi uygulanan hastaların, bilinçli sedasyon uygulanan hastalara oranla 

işlemi daha iyi tolere ettikleri izlenmekte, öğürme refleksinin bilinçli sedasyon 

uygulanan hastalarda ilginç şekilde daha fazla ortaya çıktığı kaydedilmektedir. Aynı 

çalışmada bilinçli sedasyon uygulamasının hasta ve hekimlerce sıklıkla tercih edilen bir 

yöntem olmasına karşın oksijen desatürasyonuna, kardiyopulmoner komplikasyonlara 

ve ölüme dahi yol açtığı   vurgulanmaktadır. Jimenez Puente ve Hidalgo Isla‟nın (2011) 

OGD uygulanacak sedatize edilmeyen hastalarda topikal anestezi kullanımının etkisi 

adlı çalışmasında da, OGDnin bilinçli sedasyona gerek duyulmadan boğaz bölgesine 

topikal lidokain sprey uygulaması ile rahatlıkla gerçekleştirilebileceği üzerinde 

durulmaktadır. Axon (2010) endoskopide topikal anestezi, sedasyon ve genel anestezi 

uygulamalarını karşılaştırdıkları çalışmada, hastaların sedasyon uygulanmadan yalnızca 

topikal anestezi ile işlemi tolere edebildikleri vurgulanmaktadır.  

Çalışmada, işlem öncesi, topikal anestezi uygulaması konusunda 

bilgilendirilmeyen hastaların durumluluk anksiyete puan ortalamasının (STAI-

I:46,32±11,94) bilgilendirilen hastalara göre (STAI-I:42,79±9,48) daha yüksek (p<0,05) 

olduğu, anksiyete düzeyinin ciddi ve klinik açıdan önemli olduğu, süreklilik anksiyete 

puan ortalamaları arasındaki farkın ise (STAI-II:42,02±8,17; STAI-II:38,21±6,92) ileri 

derecede anlamlı (p<0,01) olup, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli anksiyeteye 

işaret ettiği görülmektedir.  

Bu bulgu literatür verilerini desteklemekte, topikal anestezinin avantajlarının 

anlaşılması dolayısıyla anksiyetenin azaldığını göstermekte, kardiyopulmoner 

komplikasyonların ve ölüm riskinin ortaya çıkma olasılığını azalttığını, ayrıca bilinçli 

sedasyona duyulan gereksinimin azaltabileceğini düşündürmektedir (Tablo 4-4). 

Hastaya bilgilendirilme yapılmadan işlem sırasında alışılmışın dışında bir 

pozisyon verilmesinin bilgi eksikliği ile bağlantılı olarak anksiyete düzeyini arttıracağı 

kaydedilmektedir (Pehlivan ve ark. 2011). Endoskopist, işlem öncesi dönemde 

bilgilendirilmiş onamı alırken, işlem sırasında hastaya sol lateral pozisyon verileceğini 

açıklamalıdır (Öztekin 2007, Tony, 2011).   
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Çalışmada işlem öncesi bilgilendirilmeyen hastaların süreklilik anksiyetesinin 

(STAI-II:41,59±7,58), bilgilendirilen hastalara göre (STAI-II:37,08±6,58) daha yüksek 

(p<0,001), ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, bilgilendirmenin olumlu 

etkisinin süreklilik anksiyetesinin azalması yönünde etkili olduğu ve literatürü 

desteklediği anlaşılmıştır  (Tablo 4-4).  

Amaçlı sözel yanıt veren hastalarda bilincin ilaca bağlı baskılanması şeklinde 

tanımlanan orta düzey sedasyon/bilinçli sedasyon sırasında (Bell 2004, Rex 2006), 

entübe edilmeyen hastalarda (Lordan ve ark. 2011), işlem sırasında hasta ile 

kooperasyona gereksinim duyulduğunda (Martindale 2006) ve ağrılı girişimlerde, ağız 

yolu yerleştirilmesinin, endoskopun ilerletilmesini kolaylaştırdığı, endoskop ve dişlerin 

zarar görmesini engellediği bildirilmektedir (Öztekin 2007, Tony 2011).  

Çalışmada, işlem öncesi dönemde, işlem sırası ağız yolu yerleştirileceği 

konusunda bilgilendirilmeyen hastaların durumluluk anksiyetesinin (STAI-

I:43,91±10,08), bilgilendirilen hastalara göre (STAI-I:37,20±9,75) daha yüksek 

(p<0,05), ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, saptandı. Bu bulgu, 

bilgilendirmenin anksiyete üzerindeki olumlu etkisi ile ilgili olup, bilgilendirilen 

hastalarla işlem sırasında daha etkin işbirliği sağlanabileceğini, işlemin rahat 

gerçekleştirilebileceğini ve sedasyon gereksinimini azaltabileceğini düşündürmektedir  

(Tablo 4-4).  

Hasta eğitimi, endoskopi endikasyonu konulduğu zaman diliminde başlamalı, 

aydınlatılmış onam imzalı şekilde alınmadan önce, hastanın işlemin gerekliliğine, olası 

risklerine ve diğer seçeneklerine ilişkin anlama düzeyi tanılanmalıdır (Cotton & 

Williams 2001, SGNA 2009, Öztekin 2011). Hastaların, uygulanan her tanı ve tedavi 

işlemi konusunda anlayabileceği şekilde bilgi alma hakkı olduğu, yeterli bilgi aldıktan 

sonra işlemi kabul ya da reddetme hakkına sahip olduğu vurgulanmaktadır (Güzeldemir 

2007).  

Anna Lee ve ark. nın (2003) bir çalışmasında, anestezi öncesi hastaların bilgi 

durumu değerlendirilmekte, işlem öncesi risklere yönelik bilgilendirilen hastaların işlem 

sonrasında bakım kalitesinin artacağı vurgulanmaktadır. Pehlivan ve ark. nın (2011) üst 

gastrointestinal endoskopi işleminde bilgilendirmenin hastanın işlemi algılamasına, 

uyumuna ve anksiyete düzeyine etkisi konulu çalışmasında, hastaların çoğunluğunun 

%77‟sinin işlemin risklerini öğrenmek istediği izlenmektedir.  
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Mayberry ve Mayberry‟nin (2001) endoskopi uygulanan hastalara yönelik yaptığı 

çalışmada, çalışmaya alınan 81 hastadan 58‟inin işlemle ilgili bilgiyi işlemi uygulayan 

hekimin sözel olarak vermesini istediği, %53‟ünün risklerin anlatılmasını istediği 

izlenmektedir. Bassi ve ark. nın (2002) bilgilendirilmiş onam formunun memnuniyete 

etkisini belirlemek için yaptığı çalışmada, hastaların işleme, kullanılan tekniğe ve 

işleme ilişkin riskler konusunda bilgi gereksiniminde oldukları, %32‟sine risklerle ilgili 

yeterli bilgi verilmediği ve bu nedenle memnun olmadıklarını ifade ettikleri 

kaydedilmektedir. Hastaya işlemin amacı, tekniği ve yan etkileri hakkında açıklayıcı 

bilgi vermenin uyumu arttırdığı ve sedasyon gereksinimini azalttığı literatürde 

bildirilmektedir (Ay ve Öztürk 2000, Oğuz ve ark. 2005, Ghulam ve ark. 2006, Ylinen 

ve ark. 2009).  

Çalışmada, işlem öncesi dönemde, işlem sonrası gelişebilecek risklere ilişkin 

bilgilendirilmeyen hastaların süreklilik anksiyetesinin (STAI-II:40±7,47), bilgilendirilen 

hastalara göre (STAI-II:37,20±6,83) daha yüksek (p<0,01) , ciddi düzeyde ve klinik 

açıdan önemli olduğu, literatür verilerini (Ghulam ve ark. 2006, Felley ve ark. 2008) 

desteklediği izlenmektedir.  Çalışmada, hastaların işlem öncesi dönemde, işlem sonrası 

risklere yönelik bilgilendirilmesinin süreklilik anksiyetesini azaltırken, durumluluk 

anksiyetesinde belirgin bir azalmaya neden olmadığı, bu doğrultuda hastaların işleme 

uyumlarının olumsuz yönde etkilenmediği ve bunun işlem sonrası bakım kalitesine 

olumlu yansıdığı düşünülmektedir (Tablo 4-4).  

Gastrointestinal işlemlerde sedasyon uygulaması sırasında kullanılan ilaçların, 

hastanın yakın çevresine farkındalığını ve açıklamalara yönelik konsantrasyonunu 

azaltabileceği, uykuya eğilimini arttırabileceği ve amnezi sonucunda sıklıkla tanılarını, 

tedavilerini ve sonrasındaki planları hatırlamayabileceği bildirilmektedir (Taylor ve 

Cameron 2000, Hayes ve Buffum 2001, Altun Uğraş ve Öztekin 2010).  

Bilinçli sedasyon sonrası taburculuk eğitiminin kapsamında, Gastroenteroloji 

Hemşireleri Derneği ve Birlikleri tarafından 2003 yılında yenilenen ve “Gastrointestinal 

Endoskopi Biriminde Belgeleme Rehberi”nde yer alan, taburculuk eğitiminde verilmesi 

gereken bilgiler sıralanmaktadır. Bu rehberde, hastaya taburculuk eğitimi kapsamında, 

normal ve kısıtlanan (sürücülük, makine işleri, çalışma) aktiviteler, diyet düzenlemeleri 

[normal, özel diyet, kısıtlamalar (anestezi etkisi ortadan kalkıncaya/yutma refleksi 

ortalama 1 saat içerisinde geri dönünceye kadar oral alım kısıtlılığı)], abdominal 
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distansiyon, acil yardım alınmasını gerektiren/hekime bildirilmesi gereken durumlarda 

iletişim numaraları gibi konularda bilgiler verilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (SGNA 

2003, Öztekin 2007, Altun Uğraş ve Öztekin 2010, Öztekin 2011).  

Felley ve ark. nın (2008) gastrointestinal endoskopi öncesi yazılı ve sözlü 

bilgilendirmenin etkisini inceledikleri bir çalışmasında,  işlem öncesi  bilgilendirmenin  

anksiyete üzerinde etkili olmadığı bildirilmektedir.  

Çalışmada, işlem öncesi, işlem sonrasına ilişkin olarak hastanede kalış süresi, 

yutma refleksinin geri dönüşü, karın bölgesinde geçici şişkinlik hissi, araba/makine 

kullanım yasağı ve acil iletişim numaraları gibi konularda bilgilendirilen hastaların 

durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı (p>0,05; p>0,05; p>0,05; p>0,05; p>0,05), dolayısıyla işlem 

öncesi taburculuk eğitimine ilişkin bilgi verilmesi durumunun anksiyete üzerinde 

olumlu bir etkisinin olmadığı saptandı. Bu bulgu, literatür verilerini desteklemekte, 

işlem sırasında sedasyon amacıyla kullanılan ilaçlara bağlı amnezi sonucu taburculuk 

eğitimine ilişkin eğitsel direktiflerin hatırlanmayabileceğini düşündürmekte, dolayısıyla 

bilgilendirmenin anksiyete üzerinde olumlu etkisinin olmadığı izlenimini vermektedir 

(Tablo 4-4). 

Endoskopi uygulanacak hastaların hissettiği anksiyeteyi azaltmaya yönelik en 

önemli girişim işlem öncesi bilgilendirme ve işlem süresince psikolojik destek 

sağlamaktır (Moline 2000, Salmore ve Nelson 2000). Abuksis ve ark. (2001) işlem 

öncesi yeterli bilgi verilmemesinin, anksiyete ve korkuda artış yaşanmasına, hastanın 

uyum ve toleransının azalmasına yol açtığını, bu durumun hasta ve endoskopi işlemini 

gerçekleştiren ekip arasındaki iletişimi bozduğunu, hasta konforunu azalttığını ve 

endoskopistin performansını olumsuz etkilediğini belirtmiştir.   

Çalışmada, hastaların, bilgi gereksinimleri ile durumluluk ve süreklilik 

anksiyeteleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05); bilgi gereksinimi olan 

hastaların durumluluk ve süreklilik anksiyetesinin (STAI-I:44,16±9,70; STAI-

II:39,49±7,32) bilgi gereksinimi olmayan hastalara göre (STAI-I:40,32±12;STAI-

II:36,68±7,29) daha yüksek (p<0,05), ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu 

saptandı. Bulgumuz literatür verilerini desteklemekte, işlem öncesi yeterli bilgi 

verilmemesinin, anksiyete ve korkuda artış yaşanmasına yol açtığı, işlem süresince 

etkin iletişimi engellediği ve hasta konforunu azalttığı düşünülmektedir  (Tablo 4-5). 
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Üçüncü bölüme iliĢkin verilerin tartıĢılması 

Bu bölümde, sedasyon ve analjezi isteği ile bilinçli sedasyon uygulanması durumu 

ve durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamalarının karşılaştırılmasına ilişkin 

verilere yer verildi (Tablo 4-6, 4-7, 4-8).  

Pehlivan ve ark. nın (2011) üst GI endoskopi işleminde bilgilendirmenin hastanın 

işlemi algılamasına, uyumuna ve anksiyete düzeyine etkisi adlı araştırmasında, 

hastaların anksiyetelerinin azaltılmasında etkili faktörler arasında %63 oranında işlem 

sırası sedasyon isteğinin yer aldığı bildirilmektedir.  

Yüksek anksiyete deneyimleyen hastaların ağrı düzeyinin de yüksek olduğu 

(Drossman ve ark. 1996, Abuksis ve ark. 2001, Eckardt ve ark. 2008), bu nedenle 

sedasyonun önerildiği (Campo ve ark. 1999) literatürde vurgulanmaktadır.  

Uygulanacak sedasyon düzeyinin, hasta özelliklerine göre değiştiği (Paspatis ve 

ark. 2010), özellikle hastaların sedasyon düzeyine ilişkin beklentileri ile öngörülen 

sedasyon düzeyi arasında uyum sağlanmış olması gerektiği üzerinde durulmaktadır 

(Öztekin 2007, ASGE 2008, Öztekin 2011). Pehlivan ve ark. (2011) sedasyon isteğinin 

anksiyetenin azalması üzerinde etkili olduğunu kaydetmektedir.  

Çalışmada, işlem sırasında sedasyon ve analjezi uygulanmasını isteyen hastaların 

%79,8‟ine, istemeyen hastaların %78,9‟ una bilinçli sedasyon uygulandığı,  aralarındaki 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p>0,05) saptanmıştır. Bu bulgu, literatür 

verileri ile uyum göstermemekte, hastalara bilinçli sedasyon/orta düzey sedasyon 

uygulanması kararının alınmasında hasta beklentilerinin dikkate alınmadığını ve 

sedasyonun anksiyetenin ve dolayısıyla işleme bağlı ağrının azaltılması yönünde 

kullanılamadığını göstermektedir. (Tablo 4-6). 

Delegge (2008), Birleşik Devletler‟ de yılda 20 milyondan fazla endoskopik işlem  

uygulandığını, bu girişimlerin %98‟ inin sedasyon uygulanarak gerçekleştirildiğini, 

sedasyonun, hasta anksiyetesini ve rahatsızlığını giderdiğini, işleme yönelik 

memnuniyeti arttırdığını, rahatlama ve başarılı bir endoskopik muayene için rahat bir 

ortam sağladığını  bildirmektedir.  
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Ağrının anksiyete ile ilişki gösterdiğini, yüksek ağrı skorlarının yüksek anksiyete 

düzeyleri ile ilişkili olduğu (Drossman ve ark. 1996, Abuksis ve ark. 2001, Eckardt ve 

ark. 2008) literatürde bildirilmektedir. GI endoskopi geçiren, ciddi ağrı yakınmaları olan 

ve işleme yönelik alarm durumunda olan hastaların işlem öncesi yüksek düzey 

anksiyete deneyimlediklerini ve özellikle daha önce bilinçli sedasyon deneyimlemeyen 

hastalara, dikkatle sedasyon uygulanması, özellikle hastaların sedasyon düzeyine ilişkin 

beklentileri ile öngörülen sedasyon düzeyi arasında uyum sağlanmış olması gerektiği 

üzerinde durulmaktadır (Öztekin 2007, ASGE 2008, Öztekin 2011).  

Çalışmada, sedasyon ve analjezi uygulanmasını isteyen hastaların 

(DAÖ:45,64±8,97) sedasyon ve analjezi uygulanmasını istemeyen hastalara oranla 

(DAÖ:36,93±10,94) durumluluk anksiyetesinin istatistiksel olarak çok ileri derecede 

yüksek (p<0,001), ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, anksiyetesi yüksek 

olan hastaların sedasyon ve analjezi isteğinin de artış kaydettiği izlenmektedir. Bu bulgu 

literatür verilerini desteklemekte, işlem öncesi sedasyon ve analjezi isteğinin, 

durumluluk anksiyetesi ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olan hastalarca yeterince 

dile getirildiğini, hastaların sadece anksiyetelerini gidermek üzere bilinçli sedasyon 

uygulanmasını istediklerini, ciddi anksiyeteli hastaların işlem öncesi dönemde 

tanılanması ve bilinçli sedasyona ilişkin beklentilerinin hekim ve hemşirelerce 

önemsenmesi gerektiğini göstermesi açısından kayda değerdir. (Tablo 4-7). 

Gastrointestinal endoskopi hastada anksiyeteye neden olmaktadır (Yamada 2002, 

Classen 2002, Van Vliet ve ark. 2004). Amerika Anesteziyoloji Derneği (ASA) (2002), 

ağrılı işlemlerin çoğunun orta düzey sedasyon ve analjezi gerektirdiğini bildirmektedir.  

Bilinçli sedasyon yapan ajanların kullanımının halen tartışıldığı (Oğuz ve ark. 

2005), sedasyonun hasta konforunu arttırdığı; ancak ciddi yan etkileri olduğu (Knebel 

ve ark. 2011, Vargo 2011) ve bazı endoskopik girişimlerin sedasyonsuz da 

uygulanabileceği (Ay ve Öztürk 2000, Oğuz ve ark. 2005, Öztekin 2007, ASGE 2008, 

Öztekin 2011, Pehlivan 2011), özellikle anksiyeteli olmayan hastaların sedasyonsuz 

endoskopiyi/hafif sedasyon uygulanan endoskopiyi iyi tolere ettikleri (ASGE 2008, 

Öztekin 2011) bildirilmektedir.  

Çalışmada, hastaların (N=240), %79,58‟ine (n=191) bilinçli sedasyon 

uygulandığı, %20,42‟sine ise uygulanmadığı, bilinçli sedasyon uygulanan (STAI-

I:43,75±10,49;STAI-II:39,52±7,75 ve uygulanmayan (STAI-I:42,88±8,78;  STAI-
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II:37,24±5,32) hastaların durumluluk ve süreklilik anksiyeteleri açısından anlamlı bir 

ilişki olmadığı  (p>0,05; p>0,05), bilinçli sedasyon uygulanan hastaların (n=191), 

%79,13‟ünün (n=182) durumluluk anksiyetesinin ve %75,53‟ ünün (n=105) süreklilik 

anksiyetesinin ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, bilinçli sedasyon 

uygulanmayan hastaların (n=49), %20,87‟ sinin (n=48) durumluluk anksiyetesinin, 

%24,47‟ sinin (n=34) süreklilik anksiyetesinin ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli 

olduğu saptandı.  

Anksiyete düzeyleri ile bilinçli sedasyon uygulanması durumu arasındaki ilişkinin 

anlamlı olmadığı (p>0,05; p>0,05) saptanan çalışmamızda  bilinçli sedasyonun 

uygulanması kararının, işlem öncesi anksiyete düzeyi dikkate alınarak verilmediği 

düşünülmektedir. Bilinçli sedasyonun hastaların yaklaşık 4/5‟ ine uygulanmış olduğu ve 

yaklaşık 1/5‟ inin gözardı edildiği anlaşılmaktadır. Bu durum istatistiksel açıdan anlamlı 

olmasa da, klinik olarak önemli bir orandır.  

Hastaların 1/5‟ ine ciddi düzeyde durumluluk ve süreklilik anksiyesine sahip 

olduğu halde, bilinçli sedasyon uygulanmadığı, bu sonucun literatür verileri ile 

paralellik göstermediği, hastanın işleme uyumunu, konforunu, işlemin kalitesini, ekip 

işbirliğini olumsuz yönde etkilediği, ağrıya neden olduğu ve endoskopistin 

performansını azalttığı düşünülmektedir (Tablo 4-8).  
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Sonuç ve Öneriler 

OGD uygulanan hastaların; 

 yaş aralığının 18- 65 (ortanca 38), 

 %51,7‟sinin erkek, 

 %67,9‟unun evli, 

 %30‟unun ev hanımı, 

 %67,1‟inin çocuk sahibi, 

 %55,8‟inin ilköğretim mezunu, 

 %79,2‟sinin orta gelirli, 

 %84,2‟sinin SGK‟na bağlı, 

 %94,2‟sinin refakatçiye sahip olduğu ve 

 %82,9‟unun endoskopi deneyimi olmadığı, 

 

tanıtıcı özellikleri ile durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında; durumluluk anksiyete ölçeğine (STAI-I) göre puan ortalaması en 

yüksek olan hastaların; 

 <30 yaş ve                      (45,10±10,42),  

 kadın olduğu,                        (46,66±8,59),    

 çocuk sahibi ve                     (45,70±9,71),    

 endoskopi deneyiminin olmadığı,  (45,16±9,56),  

 

süreklilik anksiyete ölçeğine (STAI-II) göre puan ortalaması en yüksek olan 

hastaların; 

 kadın,                                     (40,71±6,21),  

 okur-yazar ,                (43,48±8,61),  

 ev hanımı olduğu,        (41,53±6,26),  

 endoskopi deneyiminin olmadığı,  (39,49±6,98), 
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işlem öncesi durumluluk ve süreklilik anksiyete puan ortalamaları incelendiğinde; 

durumluluk anksiyete ölçeğinden aldığı puan ortalamasının 43,57±10,15; süreklilik 

anksiyete ölçeğinden aldığı puan ortalamasının ise 39,05±7,372, durumluluk anksiyetesi 

ortalamasının, ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, 

işlem öncesi bilgi gereksinimlerine göre durumluluk ve süreklilik anksiyete puan 

ortalamaları incelendiğinde; bilgi gereksinimi olan hastaların durumluluk ve süreklilik 

anksiyete puan ortalamasının, bilgi gereksinimi olmayan hastalara göre anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu, işlem öncesi yeterli bilgi verilmesinin anksiyetenin 

giderilmesi yönünde olumlu etki gösterdiği, 

işlem öncesi bilgilendirilme durumları ile durumluluk ve süreklilik anksiyete puan 

ortalamaları incelendiğinde: durumluluk anksiyete ölçeğine göre puan ortalaması en 

yüksek olan hastaların; 

 gözlük, takı, lens ve takma dişlerin çıkarılması ve güvenliği (44,88±10,98),  

 topikal anestezi uygulaması                  (46,32±11,94),  

 ağız yolu yerleştirilmesi,                                                         (43,91±10,08), 

konularında bilgilendirilmediği, 

süreklilik anksiyete ölçeğine göre puan ortalaması en yüksek olan hastaların; 

 gözlük, takı, lens ve takma dişlerin çıkarılması ve güvenliği,      (40,96±7,99),  

 topikal anestezi uygulaması,                                                         (42,02±8,17),  

 işlem süresi konusunda             (39,50±7,47),  

 sol lateral pozisyon verilmesi,                                                       (41,59±7,58),  

 riskler,                                                                                            (40±7,47), 

konularında bilgilendirilmediği,. 

sedasyon ve analjezi  isteği incelendiğinde; sedasyon ve analjezi uygulanmasını 

isteyen hastalarla, istemeyen hastalar arasında  bilinçli sedasyon uygulanması açısından 

bir fark olmadığı, 

 sedasyon ve analjezi uygulanmasını isteyen hastaların durumluluk anksiyete puan 

ortalamasının daha yüksek olduğu, 

 işlem öncesi sedasyon ve analjezi isteğinin, durumluluk anksiyetesi ciddi düzeyde 

ve klinik açıdan önemli olan hastalarca dile getirildiği,  
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OGD geçiren hastalara bilinçli sedasyon uygulanması durumu incelendiğinde; 

 bilinçli sedasyon uygulanan hastaların %79,58‟inde durumluluk anksiyetesinin ciddi 

düzeyde ve klinik açıdan önemli olduğu, bilinçli sedasyon uygulanmayan hastalarda 

da (%20,42) durumluluk anksiyetesinin ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli 

olduğu, 

 durumluluk anksiyetesi ile bilinçli sedasyon uygulanması durumu arasındaki 

ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, bilinçli sedasyon uygulanması 

kararının, işlem öncesi anksiyete düzeyi dikkate alınarak verilmediği, 

 durumluluk anksiyetesi ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli olan hastaların 

(n=230) %79,13‟ üne bilinçli sedasyon uygulandığı, %20,87‟ sine ise 

uygulanmadığı, istatistiksel olarak anlamlı olmayan bu sonucun, klinik olarak 

anlamlı olduğu,  ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli anksiyetesi olan hastaların 

1/5‟ ine bilinçli sedasyon uygulanmadığı saptandı.   
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Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; OGD işlemi öncesi dönemde; 

 

 hasta tanılaması yapmak, 

 sedasyon uygulanmasına karar verilmeden önce anksiyete düzeylerini belirlemek,  

 hastaların işleme uyumlarını kolaylaştırmak, memnuniyet hislerini ve güven 

duygularını arttırmak üzere, eğitimli gastroenteroloji hemşireleri tarafından doğru ve 

eksiksiz şekilde hastaları  bilgilendirmek, 

 sedasyon ve analjezi konusundaki hasta beklentilerini belirleyerek, anksiyeteyi ve 

dolayısıyla sedasyon gereksinimini azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmak,  

 sedasyon gereksinimini azaltarak işlem sırası ağrıyı önlemek, böylece işleme 

uyumu, hasta konforunu, ekip işbirliğini, işlem kalitesini ve endoskopistin 

performansını arttırmak, maliyeti düşürmek, 

 ciddi düzeyde ve klinik açıdan önemli anksiyeteye sahip olan hastaların tümüne 

bilinçli sedasyon kararı alınması konusundaki ekip  kararlarında, hastane-kurum 

kural ve politikalarında etkin rol oynamak,  

 bilinçli sedasyon uygulanması konusunda hizmet içi ve sürekli eğitim programlarına 

işlerlik kazandırarak, hemşirelik bakımı uygulama standartlarını yükseltmek 

önerilebilir. 
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FORMLAR 

Ek 1: Anket formu 

 

Sayın katılımcı, 

 

Bu araştırma, “OGD Uygulanacak Olan Hastaların İşlem Öncesi Anksiyete Düzeyleri İle 

Bilinçli Sedasyon Uygulanması Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” amacıyla yapılmaktadır. Bu 

araştırmada, yaklaşık 240 hastaya ulaşılması hedeflenmektedir. 

Araştırmaya katılmayı reddetme hakkına sahipsiniz. Bu araştırmaya katılmayı kabul 

etmeniz durumunda sorulara vereceğiniz yanıtlar gizli tutulacak ve yalnız araştırmacı tarafından 

değerlendirilerek yalnız bu araştırma amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca size herhangi bir ücret 

ödenmeyecek ve sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. 

Veri toplama amacı ile size verilen anket formundaki her bir soruyu,  araştırmanın 

güvenilir olması için içtenlikle ve doğru olarak cevaplamanız gerekmekte olup ilgi ve 

yardımlarınız teşekkür ederim. 

   

Aylin AYDIN   

İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı 
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1.  Cinsiyetiniz :   

     ( ) Bayan                   ( ) Erkek 

 

2.  YaĢınız: ………… 

 

3.  Boy: ………… cm                                     4.  Kilo: …………kg 

 

5. Doğum yeriniz: ………… 

 

6. Son 10 yıldır yaĢadığınız il: ………… 

 

7.   Medeni Durumunuz:  ( ) Bekar    ( ) Evli       ( ) Boşanmış    ( ) Dul 

 

     8.   Mesleğiniz: 

 

         ( )  Memur     ( ) Ev Hanımı   ( ) Serbest   ( ) İşçi   ( ) Diğer 

  

9.   Eğitim durumunuz? 

 

     ( ) Okur-yazar   ( ) İlkokul   ( ) Ortaokul   ( ) Lise   ( ) Üniversite  ( ) Diğer 

 

10.  Sağlık güvenceniz? 

 

( ) Emekli sandığı  ( ) SSK   ( ) Bağ-Kur   ( ) Diğer 

 

11. Çocuğunuz var mı?               ( ) Evet                     ( ) Hayır 

 

12.   Aylık kazancınızı nasıl tanımlarsınız? 

 

( ) Düşük               ( ) Orta                     ( ) Yüksek 

 

13.  Daha önce endoskopi iĢlemi yapıldı mı? 

 

( ) Evet                   ( ) Hayır 

 

Cevabınız ‘Hayır’ ise 16. soruya geçiniz. 
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14. Cevabınız ‘Evet’ ise aĢağıdakilerden hangi iĢlem gerçekleĢtirildi? 

 

( ) Özofagoskopi  ( ) Gastroskopi   ( ) Duodenoskopi 

 

15. Daha önce endoskopi iĢlemi geçirdiyseniz; bu iĢlem kaçıncısı olacak? 

 

( ) İkinci kez      ( ) Üçüncü kez   ( ) Daha fazla..... 

 

16.  Endoskopi öncesi dönemde bilgilendirildiniz mi? 

 

( ) Evet  ( ) Hayır 

 

17.  Bilgilendirilme iĢlemini kimin yapmasını isterdiniz ? 

 

( ) Hekim            ( ) Hemşire        ( ) Bir yakınınız    ( ) Diğer 

 

18.   Endoskopi iĢlemi öncesi dönemde, iĢlemin gerçekleĢtirileceği gün ve saati bildiren 

yazılı  form verildi mi? 

 

( ) Evet  ( ) Hayır 

 

19.  Endoskopi iĢlemi için sizinle birlikte gelen refakatçiniz var mı? 

 

( ) Evet  ( ) Hayır 

 

20.  Aç kalma süreniz konusunda bilgilendirildiniz mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

21.  Damar yoluyla sedatif madde (sakinleĢtirici ) uygulanacağı söylendi mi? 

 

( ) Evet   ( ) Hayır 

 

22.  ĠĢlemin ne kadar süreceği açıklandı mı? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 
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23.  DiĢlerinizin zarar görmemesi için ağız yolu yerleĢtirileceği söylendi mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

24.  ĠĢlem süresince sol tarafınız üzerine uzanmanız gerektiği söylendi mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

25.  Gözlük-takı-kontakt lens-protezlerinizi çıkarmanız gerektiği söylendi mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

26. Boğazınıza uyuĢturucu bir sprey sıkılacağı söylendi mi?  

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

27. ĠĢlem sırasında sakinleĢtirici uygulanmasını ister misiniz? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

28. ĠĢlemden sonra verilen ilaçların etkisi ortadan kalkıncaya değin, ortalama 

hastanede kalıĢ süresi konusunda bilgilendirildiniz mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

29. ĠĢlemden sonra yutma refleksi geri gelinceye değin, bir Ģey yememeniz/içmemeniz 

gerektiği söylendi mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

 

30. Eğer yanıtınız evet ise; bu refleksin geri gelip gelmediğini anlayabilmeniz için 

boğazınızın arka kısmını parmağınızla hafifçe uyarmanız gerektiği açıklandı mı? 

 

( ) Evet   ( ) Hayır 
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31. ĠĢlem sonrası boğaz ağrınız olduğunda ılık su ile gargara yapmanız gerektiği 

açıklandı mı? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

32. ĠĢlem sonrası endoskop yoluyla bir miktar hava verilmesi dolayısıyla geçici 

ĢiĢkinlik olabileceği söylendi mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

33. ĠĢlem sonrası sakinleĢtirici ilaçların etkisi kayboluncaya değin, araba/makine 

kullanmamanız gerektiği söylendi mi ? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

34.  ĠĢlem sonrası sakinleĢtirici ilaçların etkisi kayboluncaya değin, önemli kararlar 

almamanız gerektiği söylendi mi ? 

 

( ) Evet   ( ) Hayır 

 

35. ĠĢlemin az da olsa, geliĢen riskleri olduğu söylendi mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır 

 

36. Acil durumlarda iletiĢime geçeceğiniz telefon numaraları söylendi mi? 

 

( ) Evet   ( ) Hayır 

 

37. ĠĢlem öncesi verilen tüm bilgileri içeren bir form (aydınlatılmıĢ onam) verildi mi? 

 

( ) Evet    ( ) Hayır  

 

38. Bilinçli sedasyon uygulandı mı? 

 

( ) Evet  ( ) Hayır 
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Ek 2:  

DURUMLULUK-SÜREKLĠLĠK ANKSĠYETE ÖLÇEĞĠ 

STAI FORM TX-1 

AĢağıda kiĢilerin kendilerine ait 

duygularını anlatmada kullandıkları bir 

takım ifadeler verilmiĢtir. Her ifadeyi 

okuyun, sonra genellikle hissettiğiniz 

ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden 

uygun olanını karalamak suretiyle 

belirtin. Doğru ya da yanlıĢ cevap 

yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde 

fazla zaman sarfetmeksizin anında nasıl 

hissettiğinizi gösteren cevabı iĢaretleyin. 

Lütfen hiçbir seçeneği boĢ bırakmayınız. 

 

H
iç

 

   

B
ir

a
z 

 

Ç
o

k
 

 

T
a

m
a

m
ıy

la
 

1. Şu anda sakinim. (1) (2) (3) (4) 

2. Kendimi emniyette hissediyorum. (1) (2) (3) (4) 

3. Şu anda sinirlerim gergin. (1) (2) (3) (4) 

4. Pişmanlık duygusu içindeyim. (1) (2) (3) (4) 

5. Şu anda huzur içindeyim. (1) (2) (3) (4) 

6. Şu anda hiç keyfim yok. (1) (2) (3) (4) 

7. Başıma geleceklerden endişe ediyorum. (1) (2) (3) (4) 

8. Kendimi dinlenmiş hissediyorum. (1) (2) (3) (4) 

9. Şu anda kaygılıyım. (1) (2) (3) (4) 

10. Kendimi rahat hissediyorum. (1) (2) (3) (4) 

11. Kendime güvenim var. (1) (2) (3) (4) 

12. Şu anda asabım bozuk. (1) (2) (3) (4) 

13. Çok sinirliyim. (1) (2) (3) (4) 

14. Sinirlerimin çok gergin olduğunu 

hissediyorum. 

(1) (2) (3) (4) 

15. Kendimi rahatlamış hissediyorum. (1) (2) (3) (4) 

16. Şu anda halimden memnunum. (1) (2) (3) (4) 

17. Şu anda endişeliyim. (1) (2) (3) (4) 

18. Heyecandan kendimi şaşkına dönmüş 

hissediyorum. 

(1) (2) (3) (4) 

19. Şu anda sevinçliyim. (1) (2) (3) (4) 

20. Şu anda keyfim yerinde. (1) (2) (3) (4) 
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STAI FORM TX-2 

   

     YÖNERGE: AĢağıda kiĢilerin kendilerine ait 

duygularını anlatmada kullandıkları bir takım 

ifadeler verilmiĢtir. Her ifadeyi okuyun, sonra 

genellikle hissettiğiniz ifadelerin sağ tarafındaki 

parantezlerden uygun olanını karalamak suretiyle 

belirtin. Doğru ya da yanlıĢ cevap yoktur. Herhangi 

bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarfetmeksizin 

anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı 

iĢaretleyin. Lütfen hiçbir seçeneği boĢ bırakmayınız. 

 

H
em

en
 h

em
e
n

 h
iç

b
ir

 z
a

m
a

n
  

   

B
ir

a
z/

 b
a

ze
n

 

 

Ç
o

k
  

 

H
em

en
 h

em
e
n

 h
er

 z
a

m
a

n
 

21. Genellikle keyfim yerindedir  (1) (2) (3) (4) 

22. Genellikle çabuk yorulurum (1) (2) (3) (4) 

23. Genellikle kolay ağlarım (1) (2) (3) (4) 

24. Başkaları kadar mutlu olmak isterim (1) (2) (3) (4) 

25. Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım (1) (2) (3) (4) 

26. Kendimi dinlenmiş hissediyorum (1) (2) (3) (4) 

27. Genellikle sakin, kendine hakim ve soğukkanlıyım (1) (2) (3) (4) 

28. Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini 

hissederim 

(1) (2) (3) (4) 

29. Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim (1) (2) (3) (4) 

30. Genellikle mutluyum (1) (2) (3) (4) 

31. Herşeyi ciddiye alır ve endişelenirim (1) (2) (3) (4) 

32. Genellikle kendime güvenim yoktur (1) (2) (3) (4) 

33. Genellikle kendimi emniyette hissederim (1) (2) (3) (4) 

34. Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan 

kaçınırım 

(1) (2) (3) (4) 

35. Genellikle kendimi hüzünlü hissederim (1) (2) (3) (4) 

36. Genellikle hayatımdan memnunum (1) (2) (3) (4) 

37. Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder (1) (2) (3) (4) 

38. Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki hiç 

unutamam 

(1) (2) (3) (4) 

39. Aklı başında ve kararlı bir insanım (1) (2) (3) (4) 

40. Son zamanlarda kafama takılan konular beni 

tedirgin ediyor 

(1) (2) (3) (4) 
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Ek 3:  
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ETĠK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMĠġ 

 KiĢisel Bilgiler 

Adı Aylin Soyadı AYDIN  

Doğ. Yeri İstanbul Doğ. Tar. 03.10.1985 

Uyruğu T.C. TC Kim No 37840548560 

Email aylinay_85@msn.com Tel 05079404527 

 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans Trakya Üniversitesi Tekirdağ SYO. 2008 

Lise Rıfat Canayakın YDA. Lisesi 2003 

 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

Görevi Kurum Süre (Yıl-Yıl) 

 

Ameliyathane hemşiresi 

İ.Ü.Cerrahpaşa  

Tıp Fakültesi 
2008-8 ay 

Hemşire 

Haseki  

Eğitim ve  

Araştırma Hastanesi 

2009- 1 yıl 4 ay 

Yoğun Bakım Hemşiresi 
İ.Ü.Cerrahpaşa  

Tıp Fakültesi 
2010- 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 

KonuĢma* Yazma* KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

Puanı 

ingilizce Çok iyi Çok iyi Çok iyi 71,250  

      

*Çok iyi,iyi,orta,zayıf olarak değerlendirin. 

 

 



 
93 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı 76,823 77,050 76,957 

(Diğer) Puanı    

 

 

Bilgisayar Bilgisi 

 

Program Kullanma becerisi 

Windows Office İyi  

Excel Çok iyi 

Powerpoint Çok iyi 

 

Yayınları/ Tebliğleri Sertifikaları/Ödülleri 

 

 

Yayınlar: Çelikkalp, Ü., Aydın, A., Temel, M. (2010). Bir sağlık yüksekokulu 

hemşirelik bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitime ilişkin görüşleri. Maltepe 

Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(2): 2-14. 

 

Ödüller: Trakya Üniversitesi Tekirdağ Sağlık Yüksekokulu 2004-2008 Eğitim Öğretim 

Yılı Okul 1.’lik Ödülü. 

 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri)  

Yüzmek, seyahat etmek. 

 


