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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Kardiyovasküler hastalıklar günümüzde üretken çağdaki insanların sağlığını 

tehdit eden en önemli sağlık sorunudur. Kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranı tüm 

koruyucu ve tedavi edici gelişmelere ve yeni yöntemlere rağmen ölüm nedenlerinin 

başında yer alır. Kronik hastalıklar içerisinde yer alan kardiyovasküler hastalıklar, her 

iki cinste de görülme oranlarının artması ve bu hastalığa bağlı ölümlerin %40‟ın 

üzerinde olması nedeniyle önem kazanmıştır (2,4,17-19,29,35). Kardiyovasküler 

hastalıklar, özellikle Koroner Arter Hastalığı (KAH) tüm dünyada morbidite ve 

mortalitenin en büyük nedenidir (46-49,54,57,65,68,69,76,80-82,84). Framingam Kalp 

çalışmasında 40 yaşında asemptomatik olan erkek ve kadınlarda ileriki dönemde KAH 

gelişme riski erkeklerde %42, kadınlarda ise %32 olarak saptanmıştır (93,94). 

 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)‟nde kardiyovasküler hastalığa bağlı her yıl 

yaklaşık 1.5 milyon kişi ölmekte ve bunların yarısı KAH nedeniyle olmaktadır 

(93,94,98).  

 

Toplumumuzda 45-74 yaş arasında olan koroner kökenli ölümler 

karşılaştırıldığında, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek seviyelerdedir. Nüfusumuz 

gelişmekte olan toplumlardaki gibi genç yapıdayken, ülkemizdeki koroner hastalıktan 

ölümlerin, yaşlı nüfus yapısına sahip gelişmiş toplumlardaki kadar yüksek olması 

dikkati çekmektedir (19,68,69,93,94,98).  

 

Türk Kardiyoloji Derneği‟nin (TKD) öncülüğünde 1990 yılından beri yürütülen 

Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışmasına göre 

ülkemizde yaklaşık 2 milyon koroner kalp hastası mevcuttur (19,93,94,98). 

TEKHARF‟in 2004 yılı 14 yıllık takip çalışması verilerine bakıldığında koroner kalp 

hastası sayısının 2.8 milyona ulaştığı ve yılda 170 bin kişinin koroner kalp hastalıkları 

nedeniyle öldüğü görülmektedir (19,93,94,98).   

 

Fiziksel, psikolojik ve sosyal değişkenler hastalığa uyumu etkilemektedir. 

Bireyin hastalığa psikososyal uyumunu, hastalık ve tedavi ile ilgili faktörlerin tümü 

etkilemektedir. Hastalık hangi yaşta ve koşulda olursa olsun insanlar için stres ve 
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anksiyete kaynağıdır. Sağlığı bozulan her insan, doğal olarak anksiyete hisseder (29).           

Anksiyete, bireyin kişisel deneyimi, duyarlılığıyla ilişkili olabileceği gibi, sempatik 

sinir sisteminin belirsiz ve bilinmeyen bir duruma karşı bir yanıtı olarak da görülebilir. 

Anksiyete ve stres yaşayan hastalarda kardiyovasküler semptomlar gelişebilir. Yüksek 

düzeyde anksiyete ve stres kardiyak irritabilite ve kan basıncında artışa neden olabilir. 

Anksiyete ve stresin devam ettiği durumda, geçici miyokart iskemisi, kalp hızında artış, 

çarpıntı ve göğüs ağrısı gelişebilir (3,5,11,17,19,23-25,27,33,34,38,41,42,66,79).  

 

  Koroner anjiyografi, KAH ve kalp kapak hastalıklarının tanılanmasında ve 

değerlendirilmesinde kullanılan yaygın invaziv bir tanı yöntemidir (1,7,19). Diğer 

invaziv işlemlerde olduğu gibi koroner anjiyografi işlemi de bireyde anksiyeteye yol 

açan bir durumdur. Kalbe ilişkin tanı ve tedavi yöntemi gibi girişimler, bireylerin 

anksiyete yaşamasına, ölüm korkusu ve yoğun endişe hissetmesine neden olmaktadır 

(2,6,8,11,12,15,17,18,23,32,50,). 

 

  Hastanede yatma süreci hangi nedenle olursa olsun kişilerde anksiyete (kaygı), 

korku ve depresyon gibi değişik tepkilere neden olmaktadır (29). Herhangi bir sağlık 

sorunu nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran hastalardaki anksiyete nedenleri arasında, 

hastane ortamının yabancılığı, tanımadığı kişilerle iletişim kurma zorunluluğu, sağlık 

profesyonellerinin tıbbi terim kullanması, uygulanan tanı ve tedavi işlemleri yer 

almaktadır. Bireyler, kişilik özellikleri ile birlikte, hastalık nedeniyle stres, anksiyete, 

depresyon, hastalığa yönelik bilgi gereksinimi, hastalığı kontrol altında tutabilme ve 

sosyal destek ihtiyacı gibi faktörlerden etkilenmektedir (2,6,8,11,12,15,17,18,22,28,38-

41,46,64,73,83,111). Anksiyetenin en önemli nedenlerinden biri de hastanın, tanı ve 

tedavi yöntemleri hakkındaki bilgi eksikliğidir (29,32,50).    

 

Hastalarda bilgi eksikliğine bağlı olarak gelişen psikososyal ve fizyolojik 

yanıtların olumsuz etkilerini gidermede etkin bir eğitim yöntemi kullanılarak verilen 

planlı bir eğitim çok önemlidir (2,6,8,11,12). Hemşirelerin hasta eğitiminde en çok 

kullandıkları eğitim yöntemi sözel bilgilendirmedir (19,24,25,29,35,46). 
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Yurtdışında ve ülkemizde yapılan çalışmalar koroner anjiyografi öncesi verilen 

eğitimin stres ve anksiyeteyi önemli ölçüde azalttığını göstermektedir (11,17,19,23-

25,27,33-35,46). Ülkemizde koroner anjiyografi uygulanacak hastalara verilen sözel ve 

yazılı olarak bilgilendirmenin kaygı üzerine etkinliği araştırılmış (19,29,35), ancak 

görsel-işitsel eğitim yönteminin etkinliğini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu 

nedenle çalışmada koroner arter hastalığı tanısı ile koroner anjiyografi uygulanacak 

hastalara işlem öncesi verilecek görsel-işitsel eğitimin fizyolojik (kalp hızı, kan basıncı, 

solunum sayısı) ve psikososyal (stres, anksiyete, depresyon) faktörler üzerine etkinliği 

araştırıldı.  

 

Bu çalışma sonucunda elde edilen eğitim içeriğinin rutin kullanımı ile koroner 

anjiyografi uygulanan hastalara bütüncül bir hemşirelik bakımı sağlanması 

hedeflenmektedir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Koroner  Anjiyografi 

 

  Koroner Arter Hastalığı (KAH) ile mücadelede risk faktörlerinden korunmaya 

ve önlemeye yönelik girişimlerin yanı sıra, hastalığın tıbbi ve cerrahi tedaviside 

önemlidir. Koroner anjiyografi, KAH‟ın değerlendirmesinde ve tedavi 

endikasyonlarının belirlenmesinde büyük öneme sahiptir (2,14,15,21). Koroner 

anjiyografi ve koroner anjioplastinin her geçen gün artan sayıda uygulanmasında, KAH 

sıklığında artış, tanı yöntemleri ile ilgili teknolojideki hızlı gelişmeler ve hastanın sağlık 

kuruluşlarına başvurma bilincinin yükselmesi de önemli rol oynamaktadır. Koroner 

anjiyografi, koroner arterlerin radyoopak madde ile radyolojik olarak görünür hale 

getirilmesi ve yapılarının incelenip değerlendirilmesi işlemidir. Bu işlem yoluyla büyük ve 

orta büyüklükteki damarların anatomik dağılımı, damar lümenindeki düzensizlikler, 

darlıkların derecesi ve tipi (spazm, trombüs, aterom plağı) tespit edilmektedir 

(2,14,15,21,30). Koroner anjiyografi ile sadece koroner damarların anatomisi değil, 

hemodinamik çalışma ile sol ventrikülün fonksiyonları ve duvar hareketleri de 

değerlendirilir (2,14,15,21,30,39). 

 

        Kalp kateteri ile ilgili çalışmalar ilk kez 1844 yılında Claude Bernard tarafından 

atlara juguler ven ve carotis arter yolu ile sağ ve sol kalp kateterizasyonu uygulanarak 

başlamıştır.1929 yılında Werner Frosman insan üzerindeki ilk kalp kateterizasyonu 

denemesini yapmıştır. Frossman, kendi sol kolundaki bir vene üretral kateter yerleştirerek 

floroskopik kontrol altında sağ atriuma kadar ilerletmeyi başarmıştır (30,39,40,43). İlk 

anjiyografi uygulaması ise günümüzde de Sones yöntemi olarak bilinen, 1959 yılında 

F.Mason Sones ve arkadaşları tarafından Cleveland Clinic'te transbrakial yolla 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 1967 yılında Melvin Judkins tarafından perkütan 

transfemoral yöntemin tanıtılmasıyla bu işlem daha yaygın biçimde uygulanır hale gelmiştir 

(30,39,40,43). Günümüzde, lokal enfeksiyon riskinin daha az olması nedeniyle çoğunlukla 

Judkins yöntemi tercih edilmektedir (30,39,40,43).  
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2.1.1.  Koroner Anjiyografi Endikasyonları  

 

     Koroner anjiyografi, şüphelenilen kardiyak lezyonun varlığı yada ağırlığı 

hakkında invaziv olmayan tanı yöntemleriyle yeterli bilgi elde edilemediğinde, KAH‟ın 

tanısı ya da klinik olarak doğrulanmışsa tedavi yöntemine karar vermede kullanılır. 

       

I-Koroner arter hastalığı varlığı ya da Ģüphesi 

a- Asemptomatik hastalar 

b- Atipik göğüs ağrısı 

c- Stabil angina pektoris 

d- Anstabil angina pektoris 

f- Kalp dışı majör bir cerrahi operasyon öncesi değerlendirme 

g- Pozitif egzersiz testi 

h- İnvaziv olmayan testler sonucunda yüksek risk taşıdığı belirlenen hastalar 

II-Akut miyokard infarktüsü (AMĠ) 

a- Primer tedavi 

b- Başarısız trombolitik tedavi 

c- Kardiyojenik şok 

III-Miyokard hastalıkları 

a- Koroner arter hastalığının ekarte edilmesi 

b- Sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyon bozukluğunun değerlendirilmesi 

IV-Ani kardiyak ölümü geçirip kurtulanlar 

V- Kalp kapak hastalığı 

a- Operasyon öncesinde kapak lezyonunun ağırlığının saptanması 

b-Eşlik eden koroner arter hastalığının saptanması 

VI-Konjenital kalp hastalıkları 

VII-Aort diseksiyonunun saptanması ve diseksiyonun yaygınlığının belirlenmesi 

VIII-Kalp transplantasyonu takibi (30,39,40,43,46,56,58,100,101) 

 

 

 



 6 

                                                                                                                              

2.1.2. Koroner Anjiyografi Kontrendikasyonları 

 

I-Mutlak kontrendikasyonlar 

a- Kateterizasyon için tecrübeli bir ekip ve uygun laboratuvar şartlarının olmaması 

b- Akli yeterliliği olan erişkin bir hastanın işlemin yapılmasını reddetmesi 

 

II-Rölatif kontrendikasyonlar 

a- Kontrolsüz konjestif kalp yetersizliği 

b- Yakın geşmişte cerebrovasküler olay (<1 ay) 

c- İnfeksiyon ya da yüksek ateş 

d- Ciddi elektrolit bozuklukları veya dijital toksisitesi 

e- Akut gastrointestinal kanama 

f- Özellikle birinci trimasterde olan gebelik 

g- Protrombin zamanı (PT) > 18 sn, İnternational Normalized Ratio (INR>2) olan 

antikoagülan kullanan hastalar  

h- Böbrek yetersizliği 

ı- Kontrolsüz hipertansiyon 

i- Daha önceden ciddi kontrast allerjisi hikayesi bulunanlar 

j- Kateterizasyon sonucu ne olursa olsun cerrahi veya girişimsel tedavi yaklaşımlarını 

kabul etmeyen hastalar  (30,39,40,43,46,56,58,100,101). 

 

2.1.3. Koroner Anjiyografi Komplikasyonları 

 

         Son yıllarda koroner anjiyografi işlemi yapanların deneyim ve profesyonelliğinin 

artmasına paralel olarak teknolojideki yenilikler, küçük çaplı kateterlerin kullanılması, 

destekleyici medikal tedaviler ve kapsamlı bireysel bakım sonucunda 

komplikasyonların görülme oranı azalmıştır. 

         Koroner anjiyografi işlemi oldukça güvenilir olmasına rağmen invaziv bir işlem 

olması ve işlemin sıklıkla femoral arterden yapılması nedeniyle komplikasyon 

gelişebilir. 
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Bunlar; 

Ölüm: %0.1-0.14 arasında görülmektedir. 65 yaşın üstünde olma,sol ana 

koroner arter lezyonu, üç damar hastalığı, sol ventrikül disfonksiyonu, koroner 

hastalıkla beraber kalp kapak hastalığının olması,renal yetersizlik , özellikle insüline 

bağlı diyabetin varlığı gibi durumlar mortaliteyi arttırabilmektedir. 

Miyokard Ġnfarktüsü (MĠ): Özellikle unstable angina pektoris, yeni 

subendokardiyal Mİ geçirenlerde daha kolay gelişebilmektedir. 

Emboli: Asendan aorttaki plak ya da kateter üzerindeki fibrine bağlı olarak 

serebral emboli gelişebilir. Pulmoner enfarktüs oluşma nedenleri arasında kateter 

ucunun uzun süreli tıkalı pozisyonda tutulması ve kateterde oluşan trombüslerin 

koparak pulmoner arteri tıkaması sonucu oluşur (29,30,100,101). 

 Kalp ve Büyük Damarların Perforasyonu: Nadir görülen komplikasyonlardır. 

Kalp perforasyonları sıklıkla transseptal kateterizasyon işleminde görülmektedir. 

Arteryel rüptürler,subklavian arter, abdominal aorta, iliak arter, ya da  büyük venlerde 

görülmektedir ve genellikle sert kateter maniplasyonlarına bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Ritim Bozuklukları: Ventrikül endokardının tahrişi, atriyum ve ventrikül içinde 

oluşan fazla bükülmeler,fazla manipülasyon içeren, uzun süren kateterizasyon ve 

özellikle sağ koroner artere hızlı kontrast madde enjeksiyonu gibi nedenlerden 

oluşmaktadır. 

Vazovagal Reaksiyonlar: Hafif ve orta derecede vazovagal reaksiyonlar % 1.4 

oranında, ağır vazovagal reaksiyonlar ise nadir olmakla birlikte % 0.1 oranında 

görülmektedir. Reaksiyon mekanizması arteriyolleri ve venülleri kapsayan ani periferal 

vazodilatasyon sonucu oluşmaktadır (29,30,100,101). 

Psödoanevrizma: Rüptüre arterle ilişkili pulsatif kapsüllü hematomlardır. 

Sıklıkla arteriyal kanülasyon sonrasında ortaya çıkar. Nedenleri uygun olmayan femoral 

ponksiyon, kateter çıkarılması sırasında yetersiz kontrol ve heparin kullanımıdır. 

Retroperitonal Hematom: Çok nadir görülmekle birlikte % 0.12-0.15 çok ciddi 

bir komplikasyondur. Retroperitonal kavite çok büyük miktarda kanı tutabilir ve 

kanama tespit edilene kadar büyük miktarda kan kaybı gelişebilir. Kavitede toplanan 

kan femoral sinir üzerine basınç yaparak ayak ya da bacak felcine sebep olabilir.  

 



 8 

 

Hematokrit ve kan basıncı değerindeki düşme tanı için önemli bir ölçüttür 

(29,30,100,101). 

Arterio-venöz Fistül: Femoral ponksiyon sırasında iğne ile arter ve ven birlikte 

ponksiyone edildiğinde oluşur. Bu durumda arter ve ven arasında bir yol oluşur. Kan 

arterden vene doğru akar. Arteriovenöz şant gelişmesi durumunda taşikardi ve 

diyastolik kan basıncında (DKB) düşme görülebilir (29,30,100,101). 

Nöropati: Femoral nöropati büyük bir kanama ya da psödoanevrizma sonrası 

akut ya da sinirin etrafında sürekli bir sıvı birikimi sonucunda sinirin basınç ve 

zedelenmesine sebep olan bir komplikasyon olarak gelişebilir. Hematom ve 

psödoanevrizmalar medial ve intermedial femoral cilt sinirine başınç yapar ve nöropati 

gelişir.   

Arteriyal Oklüzyon: İşlem sırasında ponksiyon yerinde trombüs gelişimi 

sonucu oluşabilmektedir. Aynı yerden birden fazla girişim yapıldığında daha fazla 

görülmektedir. 

Allerjik Reaksiyonlar: Radyoopak madde kullanımına bağlı gelişir. Eritem, 

ürtiker,büllöz deri lezyonları, bulantı ve kusma, hipotansiyon ve titreme olabilir.  

Ġnfeksiyon: Genellikle asepsinin bozulması ve transduserden kontaminasyon 

nedeniyle oluşmaktadır.Asepsiye dikkat edildiğinde enfeksiyon riski çok nadir 

görülmektedir. 

Kanama: Nedenleri arasında damar içindeki arteriyal kanülün uzun süre 

kalması, büyük çaplı kateterlerin kullanılması, kanül çıkarıldıktan sonra hemostazisi 

sağlamak için yetersiz manual basınç uygulama yer alır. Ayrıca ileri yaş, kadın cinsiyet, 

diyabet, obezite, antikoagülan tedavinin kullanılması kanamayı arttıran diğer 

nedenlerdir (29,30,100,101). 

2.2. Koroner Anjiyografi Uygulanan Hastalarda YaĢam Bulguları 

2.2.1. Kalp Hızı 

 

         Kalbin sol ventrikülünün bir sistol ile aortaya attığı kan miktarına "strok volüm" 

denir. Yetişkin bir bireyde her sistol ile yaklaşık 60-70 ml kan aortaya atılır. "Kardiyak 

Debi" ise kalbin bir dakikada aortaya pompaladığı kan miktarıdır. Bu nedenle kardiyak 

debi, strok volüm ile kalp hızının çarpımına eşittir (20,37). 
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Kardiyak Debi = Strok Volüm x Kalp hızı 

 Kalbin her sistolü sırasında kan aortaya atılırken oluşan basınç, dolaşım 

sistemindeki arter duvarlarının genişlemesi ile dengelenmeye çalışılır. Arter 

duvarlarında aortadan başlayan bu genişleme dalgalar halinde yayılarak arterlerin 

distalinden ucuna kadar taşınır. Yüzeyel arterler palpe edildiğinde bu atım dalgası hafif 

vurular halinde hissedilir. Bu duyum "kalp hızı" olarak adlandırılır. Kalp hızı, kalbin sol 

ventrikülün sistolü sırasında aortaya attığı kanın damar duvarına yaptığı basıncın deri 

yüzeyinden hissedilmesidir (20,37,60). 

 Kalp hızı, kalbin bir dakikadaki atım sayısıdır ve bireyler arasında farklılık 

gösterir. En önemli fark yaşa bağlı olarak görülür. Yeni doğanda dakikada 120-160 atım 

normal sınırlarda kabul edilirken, yaş büyüdükçe dakikadaki kalp hızı sayısı düşer. 

Yetişkinlik döneminde normal kalp hızı sınırları, 60-100 atım olarak kabul edilir 

(20,37,60,103,104). 

 Cinsiyet ve vücut yapısı, kalp hızında farklılık yaratan diğer değişkenlerdir. 

Kalp hızı kadınlarda erkeklere göre dakikada yaklaşık 7-8 atım daha fazla, uzun boylu 

ve zayıf kişilerde ise kısa boylu ve şişman kişilere göre daha yavaştır. 

(20,37,60,103,104). 

 Dolaşımdaki kan volümü arttığında, kanın arter duvarına yaptığı basınç daha 

fazla olacağından kalp hızı daha dolgun ve güçlü hissedilir. (20,37,60,103,104). 

 Kalp hızının, ritim ve derinliği, kemik altında bir artere karşı parmak uçlarının 

çok hafif basınç uygulamasıyla değerlendirilir. Kalp hızının değerlendirilmesi için 

sıklıkla deri yüzeyine yakın geçen ve altında kemik bulunan arterler kullanılır. Bu 

arterlerin birçoğu komşu olduğu kemiğin adını alır. Kalp hızının değerlendirilmesi için 

en sık kullanılan arterler;            

Radiyal arter 

Brakiyal arter 

Temporal arter 

Karotid arter 

Femoral arter 

Poptliteal arter 

Dorsalis pedis arter 

Tibialis posterior arter'dir (103,104). 
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2.2.2. Kan Basıncı 

Kan basıncı, kanın arter duvarına karşı oluşturduğu direnç olarak adlandırılır. 

Diğer bir deyişle, arteriyel kan basıncı ventriküllerden arterlere atılan kanın, arter 

duvarına yaptığı basınçtır. Kan basıncı, 1 mm
2
'ye düşen civa basıncı, (mmHg) ile 

ölçülmektedir. Kalbin bir atımı sırasında damar içinde iki değişik kan basıncı 

oluşmaktadır, bunlar; 

Sistolik Kan Basıncı (SKB): Kanın, sol ventrikülden aortaya geçerken arter 

duvarında,  oluşturduğu en yüksek basınç "sistolik" basınçtır. 

Diyastolik Kan Basıncı (DKB): Sol ventrikülün diyastolü sırasında arter 

duvarında mevcut olan en düşük basınçtır. Diyastolik kan basıncı, kalpten atılan kanın 

akış hızını ve damarların elastikiyetini göstermektedir. 

Sağlıklı bir erişkinde sistolik kan basıncı, 90-140 mmHg, diyastolik kan basıncı, 

60-90 mmHg'dır. Sistolik basınç ile diyastolik basınç arasındaki farka "nabız basıncı" 

denmektedir normal değeri 30-40 mmHg‟dır (20,37,60,103,104). 

Kan basıncının normal sınırlarda tutulabilmesinden sorumlu beş faktör 

bulunmaktadır. Organizmada kanın hareketine ve kan basıncına etki eden bu faktörlerin 

tümüne "hemodinamik faktörler" denmektedir.  

 

Bunlar; 

Perifal Direnç (Rezistans): Kan kalpten ayrılır ayrılmaz, arterler, arterioller, 

kapiller ve venlerden oluşan kan damarlarının içinde sürekli bir dolaşım halindedir. 

Arterioller, çeşitli organların, dokuların veya hücrelerin gereksinimlerine bağlı olarak 

kan dağılımını düzenlemek için kasılma ya da gevşeme yeteneğine sahip ince, hassas 

tüplerdir. Genellikle, arterioller kısmi bir kasılma durumu içindedir. Bu yarım kasılma 

durumuna "periferal rezistans" denir. Periferal rezistans kan basıncını etkileyen ana 

faktörlerden biridir. 

Kalbin Pompalama Hareketi: Kardiyak debi arttığında, arterler daha fazla 

gerilerek kan basıncını arttırır. Kan kaybı gibi nedenlerle arter içine daha az kan 

pompalandığında, yani kardiyak debi azaldığında, kan basıncı düşer. 

Kan Volümü: Kan basıncı, hemoraji ya da dehidratasyon meydana geldiğinde 

düşmektedir. Başka bir ifadeyle; kan basıncı arterdeki sıvının azalması nedeniyle 

düşmektedir. Kanın miktarı arttığında arterler içinde sıvı volümünün yarattığı basınç 

nedeniyle kan basıncıda artar. 
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Kanın Vizkositesi: Kanın yoğunluğu, plazma kan hücrelerinin oranına bağlıdır. 

Kan fazla yoğunlaştığında, kan basıncıda yüksek olur. Bu, kalbin dolaşım sistemi 

boyunca konsantre sıvıyı taşımak için daha fazla güç harcaması nedeniyle meydana 

gelir. 

Kan Damarı Duvarlarının Elastikiyeti: Arterler, onları esnetmeye izin veren 

elastik dokulara sahiptir. Kalp her atım arasında dinlendiğinde, arteriol duvarları geri 

çekilir, böylelikle arterlerdeki basınç sıfıra inmez, damar duvarının elastikiyeti ve var 

olan direnç normal kan basıncının sürdürülmesine yardım eder.  

 

Ayrıca kan basıncı değerinin değişmesine neden olan başka faktörlerde 

bulunmaktadır. Bunlar; 

YaĢ: Kan basıncı değeri değişik yaş gruplarında farlılık göstermektedir ve kan 

basıncı yaşla birlikte artar. 

Cinsiyet: Puberteden sonra erkeklerin kan basıncı kadınlardan yüksektir. Ancak 

menapoz sonrası, kadının kan basınca aynı yaştaki erkeğe göre daha yüksek değerde 

olmaktadır. 

Ġlaçlar: Bazı ilaçlar kan basıncını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir, 

örneğin anti hipertansif ve diüretik ilaçlar kan basıncını düşürmektedir.  

Kan basıncı değeri gün içerisinde de değişiklik gösterir: Sabah en düşük 

seviyede olan kan basıncı değeri öğleden sonra ve akşam üzeri 5-10 mm/Hg, 

yükselmekte ve gece tekrar düşmektedir. Gün içindeki bu değişim bireysel farklılıklar 

göstermektedir. 

Korku, anksiyete. kızgınlık, ağrı gibi duygular, sempatik sinir sistemini uyardığı 

için kan basıncını yükseltmektedir. 

Bireyin pozisyonuda kan basıncını etkilemektedir: Kan basıncı değeri, otururken 

veya ayaktayken, yatar pozisyona göre daha yüksektir. 

Egzersiz ve yorucu aktiviteler sırasında kan basıncı yükselmektedir 

(20,37,60,103,104). 
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2.2.3. Solunum 

         Solunum, nefes alma hareketiyle başlayan, vücudun oksijeni kullanmasını ve 

karbondioksiti atmasını kapsayan bir süreçtir. Solunum süreci iki aşamada 

gerçekleşmektedir. 

DıĢ Solunum: Atmosfer ve akciğerler arasında olmaktadır. Dış solunumda, 

solunum ve dolaşım sistemi aracılığı ile oksijen kana verilmekte, karbondioksit ise 

organizmadan atılmaktadır. 

Ġç Solunum: Doku solunumu olarak da adlandırılmaktadır. Hücresel düzeyde 

gerçekleşmektedir. Hücreler ve kan dolaşımı arasında O2 - CO2 alışverişi söz konusudur.  

 

Solunum dört evreden oluĢmaktadır; 

 *Ventilasyon; atmosferdeki havanın akciğerlere alınması (inspirasyon) ve 

akciğerlerdeki havanın dışarı verilmesi (ekspirasyon) olarak iki aşamada 

gerçekleşmektedir. Ventilasyon diyafragmanın aşağı yukarı hareketi, göğüs kafesinin 

uzaması/kısalması, kostaların yükselmesi, alçalması ve göğüs kafesinin ön-arka çapının 

daralması veya genişlemesi ile oluşmaktadır. Sağlıklı yetişkin bir kişide her ventilasyon 

ile 500 cm
3
 lük bir hava değişimi olmaktadır. 

 *Diffüzyon; oksijenin alveollerden akciğer dolaşımına, akciğer dolaşımındaki 

karbondioksitin ise alveollere geçmesi sürecini kapsamaktadır. 

 *Perfüzyon; akciğer kanına diffuze olan oksijenin kanda taşınarak dokulara 

geçmesi, dokularda biriken karbondioksitin ise dolaşım yoluyla akciğere geçmesidir.  

 *Solunumun Düzenlenmesi; solunum hızı ve derinliği, beyin sapında Medulla 

Oblangata'da bulunan solunum merkezi tarafından kontrol edilmektedir.  Solunum 

kontrolü istem dışı gerçekleşen bir olaydır.  

Solunum; 

Arteriyel kandaki O2 - CO2 ve H
+
 yoğunluğuna göre düzenlenmektedir. Bu 

faktörlerin azalması ya da artması solunum merkezini uyararak ventilasyonda önemli 

değişikliklere neden olmaktadır. 

Medulla Oblangata, karotis ve aortta bulunan ve kan kimyasındaki değişikliklere 

karşı duyarlı olan solunum kemoreseptörleri, solunum merkezini uyararak solunum hızı 

ve derinliğini düzenler (20,37,60,103,104). 
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Solunumun Değerlendirilmesi 

 Solunum Hızı: Normal koşullar altında, sağlıklı bir yetişkinin solunum sayısı 

dakikada yaklaşık 16-20‟dir. Solunum hızı bebeklerde ve küçük çocuklarda yetişkinlere  

göre daha hızlı olmaktadır. Yaş ilerledikçe solunum sayısı azalmakta, yaşlılıkta 

solunum sayısı tekrar artış göstermektedir. 

Solunumun Derinliği: Solunumun derinliği, "yüzeyel, normal ve derin" olarak 

tanımlanmaktadır Normal derinlikte bir solunumda hava miktarı ortalama 500 cm
3,

dür.  

Solunumun derinliğini etkileyen faktörler; 

Vücudun pozisyonu; kişi otururken ya da ayakta dururken göğüs kafesi 

serbesttir ve tamamen yükselip alçalabilmektedir. Kişi eğildiğinde ya da yattığında 

göğüs kafesinin hareketi sınırlanmaktadır. Bu sınırlılıkta solunum derinliğini 

azaltmaktadır. 

Cinsiyet; solunum erkeklerde kadınlara göre daha derin olmaktadır. 

Yaş; yenidoğan bebekler ve çocukların akciğer kapasiteleri adölesan ve 

yetişkinlik dönemine göre daha azdır.       

Narkotik grubu ilaçlar, solunumun derinliğini azaltmaktadır. 

Egzersiz, korku ve anksiyete ise solunumun derinliğini artıran etkenlerdir 

(20,37,60,103,104). 

   

2.2.4.  YaĢam Bulgularının Ġzlenmesinde HemĢirenin Rolü  

Bireyin, fizyolojik işlevlerindeki değişiklikler yaşamsal bulguların değerlerine 

yansımaktadır. Bu nedenle yaşamsal bulguların normal değerlerindeki sapmalar, 

homeostazisin bozulduğunu ya da devam etmediğini göstermektedir.Yaşam 

bulgularının ölçülmesi, hastanın sağlık durumunun izlenmesinde ve ortaya çıkan 

sorunların tanımlanmasında hızlı ve etkili bir yöntemdir (70). 

Hastanın yaşam bulgularının ölçülmesi hemşirenin sorumluluğudur. Ancak, bu 

bulguların ölçülmesinin ötesinde, bunların değerlendirilebilmesi daha da önemli bir 

sorumluluktur. Yaşam bulgularının ölçümü için gereken hemşirelik becerileri oldukça 

kolaydır; ancak hemşirenin yaşam bulgularını etkileyen değişkenleri, hastanın genel 

durumundaki değişikliklerin yaşam bulgularına nasıl yansıdığını, aralarındaki ilişkinin 

ne olduğunu ve yaşamsal bulgulardaki değişikliklere yönelik hemşirelik girişimlerinin 

neler olduğunuda bilmesi gerekmektedir (60,103,104). 
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2.3. Koroner Arter Hastalığı ve Psikososyal Faktörler 

 

      Hastalık, hastaneye yatma ve uygulanan tedavilerin her biri hasta için birer stres 

kaynağıdır. Bu gibi durumlarda bireyde çaresizlik, umutsuzluk ve kayıp duyguları 

uyanabilmektedir. Başlangıçta hasta bu stresörlerle başa çıkma becerileri geliştirmeye 

gayret gösterir. Bu yeterli olmazsa ruhsal anlamda regresyon gelişir, olgunlaşmamış 

savunma mekanizmaları devreye girer ve öfke, güvensizlik ve aşırı bağımlılık 

özellikleri belirginleşir. Stres, anksiyete, depresyon gibi psikososyal etkenler, sempatik 

sinir sistemini aktive etmeyi içeren doğrudan fizyopatolojik mekanizmalar yoluyla 

KAH riskini artırırlar (8,9).  

Fizyolojik ve davranışsal tepkiler uyandıran, tehdit edici bir olay olarak 

tanımlanan stres, hayatın önemli bir parçasıdır. Beyin stres cevabında ortaya çıkan 

tepkilerin koordinasyonunu sağlarken bir yandan da stresin etkisiyle değişime 

uğramaktadır. Stres cevabında beyin ana merkezdir ve bu kompleks işlem serebral 

korteks, limbik sistem, talamus, hipotalamus, pitüiter bez ve retiküler aktive edici 

sistemin etkileşimiyle ortaya çıkar. Serebral korteks kognisyon, tetikte olma ve 

odaklanmış dikkatte rol alırken, limbik sistem stresin emosyonel komponentinde rol 

alır. Talamus, duyusal girdinin (input) alınması ve dağıtılmasında önemli bir merkezdir. 

Hipotalamus ise endokrin ve otonomik sinir sistemi cevabını koordine eder. 

Nöroendokrin cevapta kortikotropin salgılatıcı faktör (CRF) ve otonomik sinir 

sisteminin sempatik kısmını regüle eden lokus seruleus (LC)-norepinefrin (NE) yolağı 

önemlidir. Hipotalamustan salgılanan CRF strese karşı bir dizi adaptif fizyolojik ve 

davranışsal cevabı harekete geçirir. Anterior pitüiter hormonlar CRF‟nin kontrolü 

altındadır fakat çevresel sinyaller, uyku ritmi gibi suprahipotalamik uyaranlardan da 

etkilenirler. CRF etkisiyle pitüiter bezden salgılanan adrenokortikotropik hormon 

(ACTH) adrenallerden glükokortikoid salıverilmesine neden olur ve bu hormonda 

beyne geri dönerek stres cevabında etkili rol oynar (51-53,55). 

Stres durumlarında artan katekolamin ve kortikosteroid salgısı başlangıçta 

normal bir savunma mekanizması magnezyum yetersizliğine neden olmaktadır. Bu 

durum uzun süre devam ettiğinde magnezyum eksikliğinin hipertansiyon, beyin ve kalp 

damarlarında tıkanma, aritmi ve ani kardiyak ölüm gibi kardiyovasküler hasarlara neden 

olabileceği belirtilmektedir. Strese sekonder tetiklenen katakolaminlerin sentezi ve 

endotelyal disfonksiyon arteryal sertligi belirleyen temel faktörlerdir. Damar sertliğinin 
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ortaya çıkmasında veya ilerlemesinde kronik stresin önemli bir etken olduğu 

gösterilmiştir (36,59,61-63).  

Kronik stres KAH ve ateroskleroz ile ilişkili bulunmuştur. Psikolojik stresin 

etkileri, miyokard iskemisi, disritmi oluşumunu başlatmak, trombositleri aktive etmek 

ve kan viskozitesini arttırmak şeklinde özetlenebilir (106). Psikolojik stres sonucu 

gelişen hiperventilasyonun respiratuvar alkaloz ve hipokapni sonucu koroner 

vazokonstriksiyon ve kardiyak aritmi riskini arttırdığı, hiperventilasyonun hipokapniye 

duyarlılığın azalması ve uygunsuz solunumun farkında olunamaması neticesinde 

geliştiği belirtilmektedir. Mental stresin kalp üzerine etkisi hem beyinden kalbe direk 

otonomik inervasyon hem de dolaşımsal katekolaminlerin etkisi ile olmaktadır. Stres 

sempatik sinir sisteminin süreğen aşırı uyarılması ile ilişkili olup artmış sempatik 

aktivite arteryel büzüşme, yüksek kalp hızı ve kan basıncı, ventrikül fonksiyonunda 

değişkenlik (sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, ventriküler duvar hareket bozukluğu), 

kan katekolamin ve kortikosteroid düzeyinde yükselme, serbest yağ asidi salınımı ve 

trombosit agregasyonunda artış ile birliktedir. Strese bağlı olarak artan katekolaminler 

ciddi sol ventrikül sistolik fonksiyon bozukluğuna yol açabilir (51-53). 

Anksiyetede kalp üzerine olumsuz etkisi olan bir başka psikolojik faktördür. 

KAH olanlarda ise anksiyete sıklıkla karşılaşılan, yaşam kalitesini azaltan, semptom ve 

yeti yitimini arttıran, gereksiz sağlık hizmeti kullanımına neden olan ve hastaneye tekrar 

yatışları belirleyen bir durumdur. Anksiyete durumunda da otonom sinir sistemi 

aracılığıyla kalp hızı ve kan basıncındaki değişiklikler olabilmekte, bunun sonucunda 

kalp ritmi ve uzun dönemde de kalp damarları etkilenmektedir. Ayrıca anksiyete ilişkili 

göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve çarpıntı gibi semptomlar KAH „ın 

semptomları ile örtüşebileceğinden anksiyetenin tanı ve tedavisine özel önem verilmesi 

gerekmektedir (51-53,55,105,108-110).  
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  HRV-kalp hızı değiĢkenliği (106) 

Depresyona bağlı otonom sinir sistemi ve hipotalamus-pituiter- adrenal aksta 

(nöroendokrin) bozulma kan kortizol düzeyinde artış, plazma ve idrar katekolamin 

düzeyinin artış, trombosit fonksiyonunda bozulma, kalp hızında artma/azalma 

değişkenliğine neden olur ve tüm bu olaylar KAH sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. 

Psikolojik faktörlerin lökosit adezyonu, agregasyonu ve fagositik aktivite; T hücre 

aktivasyon belirleyicileri ve inflamatuvar sitokinleri gibi immün sistemin birçok alanını 

etkilediği bilinmektedir. Bu immün etkilenme endotel fonksiyon bozukluğu, koroner 

arter duvarına makrofaj göçü, lipid peroksidasyonu ve depozisyonu gibi yollarla KAH 

gelişimini tetikleyebilir ya da varolan aterosklerotik plakların çatlamasına katkıda 

bulunabilir (13,51-53,70,71,74,85,105,108-110).  
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2.4. Koroner Anjiyografide Hasta Bakımı  

 

      Anjiyografi işleminde oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve işlemin etkin 

olarak yapılabilmesi için hemşirenin işlem öncesi sırası ve sonrasında yapacağı 

uygulamalar önem taşımaktadır. Bu doğrultuda uygulanacak hemşirelik bakımının 

amaçları: 

 İşlemle ilgili bilgi vererek hastanın anksiyetesini azaltmak,işlem için 

fiziksel,psikolojik hazırlığını sağlamak 

 Hastanın hemodinamik dengesini sürdürmek 

 Komplikasyonları önlemek,belirti-bulguları erken tanımak 

 İşlem sırası ve sonrasında yatak istirahatini sürdürmek,rahatını sağlamak 

 İşlem sonrası oral sıvı alımını sürdürerek renal akımı sürdürmek 

 Yapılan işlem hakkında hasta ve ailesinin eğitimini gerçekleştirmektir. 

 

ĠĢlem öncesi hemĢirelik bakımında; 

Tüm tanısal işlemlerde özellikle invaziv tanı işlemlerinde hastalar yoğun 

anksiyete yaşarlar. Yaşanan anksiyetenin nedeni bilinmeyene karşı duyulan 

korkudur.Yapılacak işlem,  laboratuvar ortamı, araç gereçlerin fazla olması hastada 

korku ve anksiyeteye sebep olan faktörlerdir. Hastaya işlem öncesi verilen eğitim 

sonucunda kendilerine uygulanacak tedaviye güvenlerinin ve kendi bakımlarına 

katılımlarının arttığı, anksiyetelerinin azaldığı görülmektedir.  Bu nedenle hasta eğitimi 

işlem öncesi hasta hazırlığının en önemli parçasıdır (2,16,29,35,46). 

  

 Eğitimde; işlemin amacı ve nasıl yapılacağı, 

  İşlemin özel bir anjiyografi laboratuvarında yapılacağı, 

 Anjiyografi odasına giderken özel bir gömlek giyeceği, 

 Anjiyografi ekibinin maske takıp, özel bir gömlek giyeceği, 

 Hastanın elektrotlarla monitöre bağlanacağı ve röntgen masasına yatırılacağı, 

  İşlemin ortalama 20-30 dakika süreceği, 

 Kateterin giriş yerine lokal anestezi yapılacağı için ağrı hissetmeyeceği yada 

çok az ağrısı olabileceği, 

 Radyoopak maddeye bağlı sıcaklık hissi olabileceği,     
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 İşlem sırasında herhangi bir sıkıntı hissettiğinde doktora bildirmesi gerektiği, 

 İşlemden sonra tahmini istirahat süresi yer almalıdır. 

 Hastaya bilgilendirilmiş onam formu imzalatılır, 

 İşlemden önceki akşam, hastanın banyo yapması ve kateter giriş yerinin tıraş 

edilerek hazırlanması sağlanır, 

 İşlem sırasında kusma ve aspirasyonu önlemek için hastanın işlem öncesi en az 

8 saat aç kalması sağlanır, 

 Hastanın iyot içeren maddelere karşı allerjisi olup olmadığı sorgulanır, 

 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) çekilir, 

 İşlemden sonra emboli riskinin değerlendirilmesi için hastanın baştan ayağa 

karşılıklı olarak periferik nabızlarına bakılır ve işaretlenir, 

 Hastanın klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirilir, 

 İntravenöz (IV) damar yolu açılır,     

Hastanın kan basıncı, kalp hızı, solunum sayısı ölçülerek kaydedilir. 

 Antikoagülanlar işlemden en az iki gün önce kesilmelidir. İşlem öncesi PT< 18 

sn INR < 2 olmalıdır. 

 Diyabet hastalarının kullandığı antidiyabetik ilaçlar sorgulanmalıdır. Özellikle 

NPH insülin ve dimetil biguanid protamin etkisini arttırarak ciddi reaksiyonlara 

neden olabilir. 

İşleme gitmeden önce hastanın takıları ve takma dişi varsa bunların çıkarılması, 

tırnaklarda oje varsa silinmesi sağlanır (2,16,29,35,46). 

 

     ĠĢlem sırasında hemĢirelik bakımı; 

 İşlem yapılacak ünite acil müdahale ve hasta sirkülasyonunu engellemeyecek 

şekilde organize edilir, 

 İşlem sırasında kullanılacak malzemeler hazırlanır, 

 Hasta işlem masasına alınarak üzerine steril örtü örtülür, 

 Radyoopak madde uygulanmadan önce hastanın iyot içeren maddelere karşı 

allerjisi olup olmadığı tekrar sorgulanır, 

 Hastanın hemodinamik parametreler yönünden (kan basıncı, kalp hızı, göğüs 

ağrısı) izlemi yapılır, 
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 Hasta olası komplikasyonlar yönünden (bradikardi, hipotansiyon, disritmi, 

göğüs ağrısı) değerlendirilir, 

 Acil malzeme ve acil ilaçları hazır bulundurma işlemlerini kapsamaktadır 

(2,16,29,35,46). 

 

 ĠĢlem sonrasında hemĢirelik bakımı; 

 Koroner anjiyografi sonrası hemşirelik bakımı, hastaların anjiyografi 

ünitesinden teslim alınmasından klinikteki yatağına taşınma sürecini ve klinikte 

uygulanan bakımı içermektedir. İşlem sonrası; komplikasyonların önlenmesi ve erken 

tanılanması bu dönem için temel hedeftir. 

 Hasta uygun pozisyonda yatağına alınır. İlk bir saat yaşam bulguları 15 dakikada 

bir, daha sonra hastanın durumuna göre yaşam bulgularının yakından izlenmesi 

sağlanır, 

 Kateterin girdiği ekstremite, işlemden sonra hareketsiz tutulmalıdır,                 

 Brakiyal yol kullanılmışsa hastanın 6 saat boyunca dirseğin fleksiyonundan, 

femoral yol kullanılmışsa kalçanın fleksiyonundan kaçınacak şekilde yatak 

istirahati sağlanır, 

 Hastanın tüm gereksinimleri yatakta karşılanır, 

 Hastanın, kateter girişim bölgesinde kanama ve hematom, koroner anjiyografi 

yapılan ekstremitede ise ısı, renk, duyu, ağrı ve periferik nabız kontrolleri 

yapılır,   

 Kateter çekildikten sonra yapılan basınçlı pansuman kanama açısından kontrol 

edilir, 

 Hasta göğüs ağrısı ve disritmi yönünden izlenir, 

 İşlem sırasında verilen radyoopak maddenin vücuttan atılımını hızlandırmak 

amacıyla, ilk 2 saat en az 1,5-2 litre oral sıvı alımı sağlanır, 

 Radyoopak madde allerjisi açısından hasta bulantı, kusma, kızarıklık belirtileri 

açısından izlenir. 

 Bulantısı yoksa hasta 2 saat sonra yemeğini yiyebilir. Oral beslenmeye 

başladıktan sonra varsa IV sıvısı sonlandırılır. 

 Renal fonksiyonların değerlendirilmesi için aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapılır. 
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 Komplikasyon gelişmemiş hastaların 6-8 saat sonra mobilizasyonu sağlanır 

(2,16,29,35,46). 

 

2.5. Koroner Anjiyografide Hasta Eğitimi 

      Hemşireliğin temel amacı; sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde 

sağlıklı/hasta bireye, aileye ve topluma bilgi vermek ve onların bakımını sağlamaktır 

(6,10,67,72). Hemşireler, sağlık hizmeti veren kuruluşlarda bireyi biyolojik, psikolojik, 

sosyal boyutları ve çevresi ile birlikte ele alan, sağlıklı/hasta bireyle sürekli etkileşim 

içinde olan tek profesyonel gruptur. Bu nedenle hemşireler sağlık/hasta eğitiminde 

önemli role sahiptirler (6,10,67,72).  

Sağlık/hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği 

geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin birleşimidir. Amaç, hastaların 

sağlıkla ilgili davranışlarını düzelterek ve hastalıklarla başa çıkmasını sağlayarak sağlık 

ve bakımlarıyla ilgili karar alma yeteneklerini arttırmaya yardım etmektir. Yapılan 

çalışmalar, hasta eğitiminin hastanın sağlıklı davranışları kazanmasına, hastalığına 

ilişkin korku ve anksiyetesinin azalmasına, hastalığının seyrine ve tedavisine olumlu 

etkilerde bulunduğunu göstermektedir (6,10,67,72).  

Sağlık/hasta eğitimi, hastaların tanısına, gereksinimlerine göre belirlenmelidir 

(6,10,92). Hastaya verilecek eğitim esnasında eğitimi etkileyen faktörler de dikkate 

alınmalıdır. 

Hastanın eğitimini etkileyen, içten ve dıştan kaynaklanan birçok değişken vardır. 

      Bunlar; 

 Hastanın istekli olmasıdır. Hastanın fiziksel olarak öğrenmeye hazır (örneğin 

ağrısının olmaması gibi) emosyonel olarakta öğrenmeye motivasyonunun olması 

gerekir. Hasta, hastalık ve hastalığın tedavisi, anksiyete ve stres ile birliktedir. 

Hastanın hastalığına karşı reaksiyonları tanımlanarak anksiyeteyi hafifletmek ve 

öğrenmeye motive etmek gerekmektedir. Hastanın önceki eğitim deneyimleri ve 

genel yaşam deneyimleri de hastanın istekliliğini etkilemektedir. 

 Hastanın öğrenmesini etkileyen dış etkenleri sağlamakta önemlidir. Bunlar; oda 

ısısı, aydınlatma, gürültü ve öğrenme için seçilmiş zamanın hastaya uygun 

olmasıdır. 
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 Biyolojik farklılıklar (kadın-erkek), gelişimle ilgili farklılıklar (çocuk, adölesan, 

erişkin, yaşlı), kültürel değişkenler, sosyo-ekonomik durum, hastalığın kabul 

edilme seviyeleri de öğrenmeyi etkiler (67,72,75). 

 Koroner anjiyografide stresin azaltılması ve buna bağlı oluşabilecek 

komplikasyonların önlenmesi işlem öncesi verilecek eğitimle sağlanabilir. İstenilen 

düzeyde verilecek eğitim, hastanın anksiyetesini azaltacak, işlem sonrası iyileşmeyi 

hızlandıracak, komplikasyon gelişme riskini azaltarak kaliteli hasta bakımı verilmesini 

sağlayacaktır. 

 Bütün bunlar göz önüne alındığında koroner anjiyografi öncesi, hastalara işlem 

hakkında (öncesi, sırası ve sonrasında yapılacaklar) bilgi vermelidir. Bu eğitim her 

hastayla birebir olabildiği gibi grup eğitimleri şeklinde de olabilir. Eğitimde hastaların 

bireysel özelliklerine ilişkin ön bilgi alınmalı, hastaların gereksinimlerine ve işleme 

yönelik bilgi verilmelidir. Bu yolla hastanın işleme ilişkin anksiyetesi azalacak ve 

oluşabilecek komplikasyonlar önlenerek sağlığın gelişimine katkı sağlanacaktır (67,72). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Tipi 

      Araştırma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim 

Dalı‟nda ilk kez koroner anjiyografi uygulanacak hastalara verilen görsel-işitsel 

eğitimin etkinliğini değerlendirmek amacıyla deneysel olarak planlandı. Araştırmada 

hastaların işlem öncesi ve işlem sonrası psikososyal (anksiyete, stres, depresyon) ve 

fizyolojik (kan basıncı, kalp hızı, solunum) parametreleri karşılaştırıldı. 

 

3.2. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

      Araştırma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim 

Dalı‟nda 01.11.2010 -30.04.2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

 

3.3. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

 Araştırmanın evrenini; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji 

Anabilim Dalı‟nda koroner anjiyografi uygulanan tüm hastalar, örneklemi ise 

çalışmanın yapıldığı tarihlerde bu evren arasından aşağıda belirtilen kriterlere uyan 60 

hasta oluşturdu.  

Örneklem grubunun seçiminde aşağıdaki kriterler dikkate alındı: 

 

 Araştırmaya katılmaya gönüllü olması  

 İlk defa koroner anjiyografi uygulanıyor olması 

 Herhangi bir iletişim sorunu olmaması 

 Herhangi psikiyatrik ya da mental bir hastalığın olmaması 

 

Bu kapsamda hesaplanan örneklem hacmi, Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS version 16.0) istatistiksel analiz programı ile girilen anakütle hacmi ve 

güven aralığına göre hesaplandı. Örneklem seçimi araştırma anakütlesinde %90 güven 

düzeyinde yapıldı. Çalışmaya kontrol ve deney grubundan bireyler sırayla alınarak, her 

iki grubun seçiminde yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi bireysel özelliklerin benzer 

olmasına özen gösterildi. 
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3.4. AraĢtırmanın Etik Yönü 

Çalışmanın uygulanabilmesi için İstanbul 2 No'lu Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu‟ndan yazılı izin alındı. Araştırmaya katılan bireylerden sözlü ve yazılı izinleri 

alınarak, isteklilik ve gönüllülük ilkesine özen gösterilerek uygulanmaya başlandı. 

3.5. AraĢtırmanın Hipotezleri 

1- Koroner anjiografi uygulanacak hastalara verilen görsel-işitsel eğitimin hastaların 

yaşam bulgusu değerleri (kan basıncı, kalp hızı, solunum sayıları) üzerine anlamlı bir 

etkisi bulunmaktakdır. 

 

2- Koroner anjiografi uygulanacak hastalara verilen görsel-işitsel eğitimin hastaların 

anksiyete düzeyleri üzerine anlamlı bir etkisi bulunmaktakdır. 

 

3- Koroner anjiografi uygulanacak hastalara verilen görsel-işitsel eğitimin hastaların 

stres düzeyleri üzerine anlamlı bir etkisi bulunmaktakdır. 

 

4- Koroner anjiografi uygulanacak hastalara verilen görsel-işitsel eğitimin hastaların 

depresyon gelişimi değerleri üzerine anlamlı bir etkisi bulunmaktakdır. 

 

3.6. Veri Toplama Araçları     

 Araştırmanın verileri; literatür bilgilerinden yararlanılarak araştırmacı tarafından 

geliştirilen genel bilgi formu (Ek-2), Depresyon Anksiyete Stres (DASS-42) Ölçeği 

(Ek-3) kullanılarak toplandı. 

 Genel Bilgi Formu: Konu ile ilgili literatür incelenerek hazırlanan genel bilgi 

formunda sosyo-demografik özellikler ve hastalık ile ilgili özellikleri sorgulayan 

ifadeler bulunmaktadır. 

 Sosyo-demografik özellikler; yaş, cinsiyet, medeni durum, sahip olunan çocuk 

sayısı, öğrenim durumu,  mesleki durum, sosyal güvencenin olup-olmadığı, ekonomik 

durum, kiminle birlikte yaşandığını ve ihtiyacı olduğunda yardımına başvurduğu 

kimselerin olup-olmadığını içeren 10 değişkenden oluşmaktadır.  

 Hastalık ile ilgili; hastaneye yatış öyküsü, daha önce ameliyat olma öyküsü, 

aile/yakın çevrede kalp hastalığının olma durumu, aile/yakın çevrede koroner 

anjiyografi uygulanan kişilerin olma durumu, hastalık hakkında bilgi alma durumu, 
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koroner anjiyografi hakkında eğitim gereksiniminin olma durumu, hangi konularda 

eğitim/açıklama yapılması gerektiği, koroner anjiyografi öncesi endişeli olma durumu, 

koroner anjiyografi öncesi eğitimin endişe düzeyini azaltıp-azaltmayacağını içeren 9 

değişken bulunmaktadır. 

 Formun son kısmında fizyolojik parametrelerin (kalp hızı, kan basıncı, solunum 

sayısı) işlem öncesi ve işlem sonrası ölçüm değerleri ve koroner anjiyografi sonrası 

verilen tedavi kararını içeren bölüm bulunmaktadır.                            

 Depresyon Anksiyete Stres (DASS- 42) Ölçeği: Depresyon Anksiyete Stres 

Ölçeği 1995 yılında Lovibond & Lovibond tarafından geliştirilmiş ve (2006) yılında 

Yeşim Uncu, Nuran Bayram ve Nazan Bilgel tarafından Türk toplumuna uyarlanmış, 

geçerlilik ve güvenirliliği yapılmıştır. Ölçek 42 duygudurum cümlesinden oluşmakta ve 

son bir hafta içindeki depresyon, anksiyete ve stres semptomlarını ölçmektedir. Ölçekte 

yer alan semptomların her biri on dört madde ile ölçülmektedir. Duygudurumu ile ilgili 

cümlelere ilişkin yanıtlar "hiçbir zaman" ile "her zaman " arasında değişen dört 

kategoride verilmektedir. Depresyon, anksiyete ve stres boyutlarının her birinden alınan 

puanların yüksek olması bireyin ilgili soruna sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

3.7. Verilerin Toplanması 

      Literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan; kalbin yapısı ve işleyişi, koroner kalp 

hastalığı, koroner anjiyografi işlemi öncesi, sırası ve sonrasında yapılan uygulamalar 

hakkındaki bilgileri içeren eğitim içeriği belirlendikten sonra, görüntüler araştırıcı 

tarafından kamerayla çekilerek Adobe Premier Pro programında 12 dakikalık video 

eğitimi oluşturuldu. Hazırlanan video koroner anjiyografi uygulanacak 10 hastaya 

işlemden bir gün önce izletilerek anlaşılabilirliği, ses/görüntü kalitesi değerlendirildi ve 

videonun anlaşılır, ses/görüntü kalitesinin iyi olduğu geri bildirimi alındı. Veriler 

gönüllü olarak çalışmaya katılan bireylerden, bilgilendirilmiş onam formu doldurularak 

yüz yüze görüşme yöntemi ile 15-20 dakikalık sürede toplandı. Deney ve kontrol 

grubuna koroner anjiyografi işlem öncesi Depresyon Anksiyete Stres Ölçeği (DASS-42) 

uygulandı. İşlemden bir gün önce deney grubuna, görsel-işitsel (video) eğitim 

uygulandı. Koroner anjiyografi işlemi sonrasında deney ve kontrol grubunun yaşam 

bulguları ölçülerek, koroner anjiyografi sonrası alınan tedavi kararı kaydedildi. 
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İşlemden bir hafta sonra taburcu olan deney ve kontrol grubuna Depresyon Anksiyete 

Stres Ölçeği (DASS-42) tekrar uygulandı. 

 

3.8. Verilerin Değerlendirilmesi      

Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için NCSS 

(Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 

2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (frekans, yüzde, ortalama, standart 

sapma,) yanısıra normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında Independent Samples Test,  grup içi karşılaştırmalarında Paired 

Sample t test kullanıldı.  Normal dağılım göstermeyen parametrelerin gruplar arası 

karşılaştırmalarında Kruskal Wallis test ve farklılığa neden çıkan                                                                                                                                   

grubun tespitinde Mann Whitney U test, normal dağılım göstermeyen parametrelerin 

grup içi karşılaştırmalarında ise Wilcoxon işaret test kullanıldı.  

Sonuçlar % 95‟lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 
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4. BULGULAR 

 Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ve bulguların istatistiksel 

değerlendirilmesi verilmiştir. 

4.1. Sosyo-demografik DeğiĢkenlere ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 4.1.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Deney ve kontrol grubundaki bireylerin cinsiyete göre dağılımı Tablo 4.1.1'de 

görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan hastaların 31‟i (%51.6) erkek, 29‟u 

(%48.4) ise kadındır. Her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).        

 

ġekil 2. Çalışma Grubunun Cinsiyete Göre Dağılımı     

 

 

  

 

Cinsiyet 

Deney Kontrol  

p Frekans Yüzde 

(%) 

Frekans Yüzde 

(%) 

Erkek 15 50,0 16 53,3  

0,536 Kadın 15 50,0 14 46,7 

Toplam 30 100,0 30 100,0 
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Tablo 4.1.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Yaşa Göre Dağılımı 

Ort: Ortalama                Ss: Standart sapma 

Deney ve kontrol grubundaki bireylerin yaşa göre dağılımı Tablo 4.1.2'de 

görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan deney grubunun yaş ortalaması 55,410,4, 

kontrol grubunun yaş ortalaması 56,99,1‟dir. Her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı 

(p>0,05).        

Tablo 4.1.3. Deney ve Kontrol Gruplarının Medeni Duruma Göre Dağılımı 

 

 

Medeni 

Durum 

Deney Kontrol  

p 
Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 

Bekâr 2 6,7 
2 6,7  

 

 

- 
Evli 28 93,3 

28 93,3 

Toplam 30 100,0 30 100,0 

Deney ve kontrol gruplarının medeni duruma göre dağılımı Tablo 4.1.3.‟de 

görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan hastaların 56‟sı (%93.3) evli, 4‟ü (%6.7) 

ise bekârdır. 

 

 

         

 

YaĢ Dağılımı 

 

Deney 

 

Kontrol 

 

p 

Ort  Ss Ort Ss  

0,634 
55,4 10,4 56,9 9,1 
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        ġekil 3. Çalışma Grubunun Medeni Duruma Göre Dağılımı 

 

 

Tablo 4.1.4. Deney ve Kontrol Gruplarının Çocuk Sayısına Göre Dağılımı 

 

 

 

Çocuk Sayısı 

 

 

Deney 

 

 

Kontrol 

 

 

P 

Ort Ss Ort Ss 
0,909 

2,90 1,47 2,90 1,39 

Ort: Ortalama                Ss: Standart sapma 

Deney ve kontrol gruplarının çocuk sayısına göre dağılımı Tablo 4.1.4.‟de 

görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan deney grubunun çocuk sayısı ortalaması 

2,901,47, kontrol grubunun çocuk sayısı ortalaması 2,901,39‟dir. Her iki grup arasında 

anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 
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Tablo 4.1.5. Deney ve Kontrol Gruplarının Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 

 

                                                     

 

Deney ve kontrol gruplarının öğrenim durumuna göre dağılımı Tablo 4.1.5.‟de 

görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan hastaların 8‟i (%13,3) hiç öğrenim 

görmemiş olmakla birlikte, 31‟i (%51,7) ilköğrenim mezunu, 16‟sı (%26,7) ortaöğrenim 

mezunu ve 5‟i ise (%8,3) yükseköğrenim mezunudur. Her iki grup arasında anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05). 

 

 

                         

                   ġekil 4. Çalışma Grubunun Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı      

 

    Öğrenim 

Durumu 

Deney Kontrol  

P 
Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 

Öğrenim 

GörmemiĢ 

7 23,3 1 3,3  

 

0,155 Ġlköğrenim 14 46,7 17 56,7 

Ortaöğrenim 7 23,3 9 30,0 

Yükseköğrenim 2 6,7 3 10,0 

Toplam 30 100,0 30 100,0 
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Tablo 4.1.6. Deney ve Kontrol Gruplarının Meslek Durumuna Göre Dağılımı 

 

Deney ve kontrol gruplarının meslek durumuna göre dağılımı Tablo 4.1.6.‟da 

görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan hastaların 9‟u (%14,9) işçi, 2‟si (%3,3) 

memur, 13‟ü (%21,6) emekli ve 14‟ü (%23,3) serbest meslek ve 21‟i (34,9) ev 

hanımıdır. Her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

                  

 

                    ġekil 5. Çalışma Grubunun Meslek Durumuna Göre Dağılımı 

 

 

Meslek 

Deney Kontrol  

P Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 

ĠĢçi 5 16,6 4 13,3  

 

 

0,123 

Memur 1 3,3 1 3,3 

Emekli 6 20,0 7 23,3 

Serbest Meslek 6 20,0 8 26,6 

Ev Hanımı 11 36,6 10 33,3 

Diğer 1 3,3 0 0 

Toplam 30 100,0 30 100,0 
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Tablo 4.1.7. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyal Güvenceye Göre Dağılımı 

 

 

Deney ve kontrol gruplarının sosyal güvence durumuna göre dağılımı Tablo 

4.1.7.‟de görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılan hastaların 57‟sinin (%95,0) 

sosyal bir güvenceye sahip olduğu görülmekte ve 3‟ünün (%5,0) herhangi bir sosyal 

güvenceye sahip olmadığı görülmektedir. Her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı 

(p>0,05). 

                            

Tablo 4.1.8. Deney ve Kontrol Gruplarının Gelir Düzeyine Göre Dağılımı 

 

 

Gelir Düzeyi 

Deney Kontrol  

p Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 

Kötü 4 13,3 2 6,7  

0,660 Orta 23 76,7 24 80,0 

İyi 3 10,0 4 13,3 

Toplam 30 100,0 30 100,0 

 

Araştırmaya katılan hastaların 6‟sının (%10,0) gelir düzeyi kötü olmakla birlikte, 

47‟sinin (%78,4) gelir seviyesi orta düzeydedir, 7‟sinin (%11,6) ise gelir durumu iyi 

seviyededir. Her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).   

 

Sosyal Güvence 

Deney Kontrol  

P Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 

Var 28 93,3 29 96,7  

0,554 Yok 2 6,7 1 3,3 

Toplam 30 100,0 30 100,0 
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Tablo 4.1.9. Deney ve Kontrol Gruplarının Yaşama Durumuna Göre Dağılımı 

Araştırmaya katılan hastaların 1‟i (%1,7) yalnız yaşamakta, geriye kalan 59‟u 

(%98,3) ise ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Her iki grup arasında anlamlı fark 

bulunmadı (p>0,05). 

Tablo 4.1.10. Deney ve Kontrol Gruplarının İhtiyaç Halinde Yardıma 

Başvurabilecek Kişilerin Bulunmasına Göre Dağılımı 

Ġhtiyacınız olduğu durumda yardıma  

baĢvurabileceğiniz kimseler var mı? 

 

Deney 

 

Kontrol 

 

 

p 

 

 

Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde(%) 

Evet 28 93,3 29 96,7  

0,554 Hayır 2 6,7 1 3,3 

Toplam 30 100,0 30 100,0 

Deney ve kontrol gruplarının ihtiyaç halinde yardıma başvurabilecek kişilerin 

bulunmasına göre dağılımı Tablo 4.1.10. 'da görülmektedir. Buna göre araştırmaya 

katılan hastaların 57‟si (%95,0) bu soruya evet cevap verirken, 3‟ü (%5,0) ise ihtiyaç 

halinde yardıma başvurabilecek kişilerin bulunmadığını belirterek bu soruya hayır 

cevabını verdi. Her iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).     

 

 

 

YaĢama Durumu 

Deney Kontrol  

P 
Frekans Yüzde (%) Frekans Yüzde (%) 

Yalnız 0 0,0 1 3,3  

0,313 Aileyle 30 100,0 29 96,7 

Toplam 30 100,0 30 100,0 
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4.2. Hastalık ile ilgili değiĢkenlere iliĢkin bulgular 

Tablo 4.2.1. Deney ve Kontrol Grubundaki Bireylerin Hastalıkla İlgili Özelliklerine 

Göre Dağılımı 

 

Deney ve kontrol grubundaki bireylerin hastalıkla ilgili özelliklerine göre 

dağılımı Tablo 4.2.1 „de görülmektedir. Araştırmaya katılan hastaların 35‟i (%58,4) 

daha önce bir ameliyat geçirdiğini belirtirken, 25‟i (%41,6) ise daha önce bir ameliyat 

geçirmediğini belirtti.  

Hastaların 24‟ü (%40,0) ailesinde ya da yakın çevresinde koroner anjiyografi 

olan kişi bulunduğunu belirtirken, 36‟sı (%60,0) ise ailesinde ya da yakın çevresinde 

 

 

 

Deney 

 

Kontrol 
 

P 
Frekans Yüzde(%) Frekans Yüzde(%) 

Daha önce ameliyat 

geçirdiniz mi? 

Evet 18 60,0 17 56,7  

0,793 Hayır 12 40,0 13 43,3 

Ailenizde/yakın çevrenizde 

koroner anjiyografi olan 

var mı? 

Evet 12 40,0 12 40,0  

- Hayır 18 60,0 18 60,0 

Hastalığınız hakkında 

herhangi bir bilgi aldınız 

mı? 

Evet 8 26,7 11 36,7  

0,405 Hayır 22 73,3 19 63,3 

Koroner anjiyografi 

hakkında açıklama/bilgi 

edinme gereksinimi 

duyuyor musunuz? 

Evet 30 100,0 30 100,0 
 

- 

Kalp hastalığının nasıl 

oluĢtuğu ve nedenlerini 
 15 50,0 12 40,0 0,436 

Koroner anjiyografi için 

yapılması gereken 

hazırlıkları 

 21 70,0 18 60,0 0,417 

Koroner anjiyografiyi 

yapacak ekip ve anjiyografi 

ortamı 

 25 83,3 23 76,7 0,519 

Koroner anjiyografinin 

nasıl uygulanacağını 

 29 96,7 30 100,0 0,313 

Koroner anjiyografi öncesi, 

sırası ve sonrasına yönelik 

açıklamalar 

 21 70,0 25 83,3 0,222 
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koroner anjiyografi olan kişi bulunmadığını belirtti. Araştırmaya katılan hastaların 19‟u 

(%31,7) hastalığı hakkında bilgi aldığını belirtirken, 41‟i (%68,3) ise hastalığı hakkında 

bilgi almadığını ifade etti. Araştırmaya katılan hastaların 60‟ı (%100,0) koroner 

anjiyografi hakkında bilgi edinme gereksinimi duyduğunu belirtti. Deney ve kontrol 

grubunun koroner anjiyografi hakkında hangi konuların açıklanmasını/bilgi verilmesini 

isteme durumları incelendiğinde; hastaların 27‟si (%45,0) kalp hastalığının nasıl 

oluştuğu ve nedenlerini konusunda bilgi verilmesini istediğini belirtirken, 39‟u (%65,0) 

koroner anjiyografi için yapılması gereken hazırlıklar konusunda bilgi verilmesini 

istemektedir. Hastaların 48‟i (%80,0) koroner anjiyografiyi yapacak ekip ve anjiyografi 

ortamı konusunda bilgi verilmesini istediğini belirtirken, 59‟u (%98,3) koroner 

anjiyografinin nasıl uygulanacağı konusunda bilgi verilmesini istemekte, 46‟sı (%76,6) 

ise koroner anjiyografi öncesi, esnası ve sonrasına yönelik açıklamalar konusunda bilgi 

verilmesini istemektedir. Hastalıkla ilgili özelliklere göre dağılım açısından iki grup 

arasında anlamlı fark bulunmadı. (p>0,05). 

Tablo 4.2.2. Deney ve Kontrol Grubundaki Bireylerin Koroner Anjiyografi 

Uygulamasına Yönelik Endişeli Olma Durumlarına Göre Dağılımı 

Koroner anjiyografi uygulamasına yönelik 

kendinizi endiĢeli hissediyor musunuz? 
Frekans Yüzde (%) 

Evet 15 25,0 

Hayır 45 75,0 

Toplam 60 100,0 

 

Deney ve kontrol grubundaki bireylerin koroner anjiyografi uygulamasına 

yönelik endişeli olma durumlarına göre dağılımı 4.2.2‟de incelendi. Buna göre 

araştırmaya katılan hastaların 15‟i (%25,0) koroner anjiyografi uygulamasına yönelik 

endişe duyduğunu belirtirken, 45‟i (%75,0) ise koroner anjiyografi uygulamasına 

yönelik endişe duymadığını belirterek bu soruya hayır cevabını verdi. 
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Tablo 4.2.3. Deney ve Kontrol Grubunun Anjiyografi Öncesi Eğitim Yapılması Halinde 

Endişelerinin Azalması Durumuna Göre Dağılımı 

Koroner anjiyografi öncesi eğitim yapılması endiĢelerinizi 

azaltır mı? 
Frekans Yüzde (%) 

Evet 58 96,7 

Hayır 2 3,3 

Toplam 60 100,0 

 

Araştırmaya katılan hastaların 58‟i (%96,7) koroner anjiyografi öncesi eğitim 

yapılması halinde endişelerinin azalacağını belirtirken, 2‟si (%3,3) ise koroner 

anjiyografi öncesi eğitim yapılması halinde de endişelerinin azalmayacağını belirtti.                  

                                                  

. 4.3. YaĢam Bulgularına ĠliĢkin Bulgular 

 

Tablo 4.3.1. Deney ve Kontrol Grubunun İşlem Öncesi ve İşlem Sonrası Yaşam 

Bulgularının Karşılaştırılması 

 

Yaşam 

Bulguları 

Deney Grubu Kontrol Grubu 

 ĠĢlem Öncesi       

(X  S) 

ĠĢlem Sonrası      

(X S) 

  T 

testi 

    p ĠĢlem Öncesi       

(X  S) 

ĠĢlem Sonrası      

(X S) 

   T 

testi 

  p 

Kalp Hızı (dk) 
72,27 69,53   72,73 76,17 -5,649  

Sistolik Kan 

Basıncı 

(mm/Hg) 

    120,83 127,57  

Diyastolik 

Kan Basıncı 

(mm/Hg) 

    68,13 72,20  

Solunum 

Sayısı (dk) 
    20,33 19,57  
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Deney grubundaki hastaların kalp hızı ortalama değerleri bakımından işlem 

öncesi / dk. iken anjiyografiden sonra 69,53/dk‟ya düştü. Sistolik 

kan basıncı (SKB) ise ortalama değerleri bakımından işlem öncesi 

mm/Hg iken, anjiyografiden sonra mm/Hg‟ya düştü. 

Diyastolik Kan Basıncı (DKB)‟da benzer şekilde işlem öncesi mm/Hg 

iken, işlem sonrası mm/Hg‟ye düştü. Hastaların solunum sayısı 

uygulamadan önce /dk iken işlem sonrası dk‟ya düştü. 

Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).  

Kontrol grubunda ise, hastaların kalp hızı ortalama değerleri bakımından işlem 

öncesi 72,73/ dk. iken anjiyografiden sonra 76,17/dk‟ya yükseldi. 

Sistolik kan basıncı (SKB) değerleri bakımından işlem öncesi 120,83mm/Hg 

iken, anjiyografiden sonra 127,57mm/Hg‟ya yükseldi. Diyastolik Kan Basıncı 

(DKB)‟da benzer şekilde işlem öncesi 68,13mm/Hg iken, işlem sonrası 

72,20mm/Hg‟ye yükseldi. Hastaların solunum sayısı uygulamadan önce 

20,33/dk iken işlem sonrası 19,57dk‟ya düştü. Kontrol grubu kalp hızı, 

SKB, DKB ölçümleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Buna 

karşılık solunum sayısı ölçümleri bakımından aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız 

bulundu (p>0,05).  
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Tablo 4.3.2. Yaşam Bulgularının İşlem Öncesi ve İşlem Sonrası Farklarının 

Karşılaştırılması 

 

Tablo 4.3.2‟de deney ve kontrol grubunun yaşam bulguları değerlerinin işlem 

öncesi-sonrası farklarının gruplar arası karşılaştırmaları görülmektedir. İşlem öncesi 

gruplar arası kalp hızı, SKB, DKB, solunum sayısı değerleri arasındaki fark istatiksel 

olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). İşlem sonrası gruplar arası kalp hızı, SKB, DKB, 

karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlılık saptanırken (p<0,05) ,solunum sayısı 

değerleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).   

 

 

 

 

 

 

Yaşam 

Bulguları 

İşlem Öncesi İşlem Sonrası 

 Deney Grubu 

(X  S) 

Kontrol Grubu     

(X S) 

T testi p Deney Grubu 

(X  S) 

Kontrol Grubu     

(X S) 

T testi p 

Kalp Hızı (dk) 
72,27 72,73 -0,145 0,886 69,53 76,17 -2,051 0,045 

Sistolik Kan 

Basıncı 

(mm/Hg) 

124,27 120,83   114,87 127,57  

Diyastolik 

Kan Basıncı 

(mm/Hg) 

72,33 68,13   65,13 72,20  

Solunum 

Sayısı (dk) 
21,17 20,33   20,13 19,57  
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4.4. Anksiyete, Stres ve Depresyon Puanlarına ĠliĢkin Bulgular 

 Tablo 4.4.1. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Eğitim Öncesi ve Eğitim Sonrası Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 Deney grubu Kontrol grubu 

 İşlem öncesi 

(X±S) 

İşlem sonrası 

(X±S) 

Anlamlılık 

 

 

İşlem öncesi 

(X±S) 

İşlem sonrası 

(X±S) 

Anlamlılık 

Anksiyete 9,93±3,759 6,40±3,626 t= 5,201 

p=0,000 

9,53±3,235 10,03±5,275 t= -0,526 

p=0,603 

Stres  12,30±4,435 7,70±4,977 t= 5,978 

p=0,000 

10,50±4,681 9,83±4,632 t= 0,810 

p=0,424 

Depresyon  7,43±3,971 4,40±2,724 t= 4,722 

p=0,000 

7,23±3,766 7,50±5,463 t= -0,264 

p=0,794 

Deney gurubundaki bireylere anjiyografi işlemi öncesi uygulanan DAS 

ölçeğinde anksiyete puan ortalaması 9,93±3,759 iken işlemden sonra anksiyete puan 

ortalaması 6,40±3,626‟ye düştü. Bireylerin stres puanı ortalaması 12,30±4,435 iken 

eğitim sonrası stres puanı ortalaması 7,70±4,977‟a düştü Bireylerin depresyon puanı 

ortalaması 7,43±3,971 iken eğitim sonrası depresyon puan ortalaması 4,40±2,724‟a 

düştü.. Deney grubundaki bireylere anjiyografi işlemi uygulamadan önce verilen görsel-

işitsel eğitimin, işlem sonrası anksiyete, depresyon ve stres puan ortalamalarını 

düşürdüğü görüldü. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

 Kontrol gurubundaki bireylere anjiyografi işlemi öncesi uygulanan DAS 

ölçeğinde anksiyete puan ortalaması 9,53±3,235 iken işlemden sonra anksiyete puan 

ortalaması 10,03±5,275‟e yükseldi. Bireylerin stres puanı ortalaması 10,50±4,681 iken 

işlem sonrası stres puanı ortalaması 9,83±4,632‟a düştü. Bireylerin depresyon puanı 

ortalaması 7,23±3,766 iken işlem sonrası depresyon puan ortalaması 7,50±5,463‟a 

yükseldi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulundu (p>0,05).  
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Tablo 4.4.2. Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının İşlem Öncesi ve İşlem Sonrası 

Farklarının Karşılaştırılması  

 

 

Z: Mann Whitney U 

 

Tablo 4.4.2‟de deney ve kontrol grubunun depresyon, anksiyete, stres puan 

ortalamalarının işlem öncesi-sonrası farklarının gruplar arası karşılaştırmaları 

görülmektedir. İşlem öncesi gruplar arası depresyon, anksiyete arasındaki fark istatiksel 

olarak anlamlı bulunmazken (p>0,05), stres puan ortalamaları anlamlı bulundu 

(p<0,05).  İşlem sonrası gruplar arası depresyon, anksiyete, stres puan ortalamaları 

arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşlem Öncesi 

 

İşlem Sonrası 

 Deney Grubu 

(X  S) 

Kontrol Grubu     

(X S) 

z p Deney Grubu 

(X  S) 

Kontrol Grubu     

(X S) 

z p 

Anksiyete 9,93±3,759 9,53±3,235 0,350 0,726 6,40±3,626 10,03±5,275 2,859 0,004** 

Stres  12,30±4,435 10,50±4,681 1,350 0,177 7,70±4,977 9,83±4,632 2,809 0,005** 

Depresyon  7,43±3,971 7,23±3,766 0,262 0,794 4,40±2,724 7,50±5,463 3,223 0,001** 



 40 

 

4.5. Depresyon, Anksiyete ve Stres Puan Ortalamalarının Sosyo-demografik ve 

Hastalık ile Ġlgili DeğiĢkenlerle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

 Deney ve kontrol grubunun depresyon, anksiyete ve stres puan ortalamalarının 

cinsiyet, yaş, eğitim durumu, koroner anjiyografi sonrası tedavi kararı, hastalık 

hakkında bilgi alma durumlarına göre dağılımı aşağıda görülmektedir.  

Tablo 4.5.1. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 

  Deney grubu Kontrol grubu 

İşlem 

öncesi 

İşlem 

sonrası 

Test Değ; İşlem 

öncesi 

İşlem 

sonrası 

Test Değ; 

(Ort±SD) (Ort±SD) 
1
p  (Ort±SD) (Ort±SD) 

1
p 

Depresyon             

             

Kadın 8,07±4,82 4,20±1,89 t=4,180; 

p=0,001** 
8,36±4,32 7,29±3,45 t=1,071; 

p=0,292 
Erkek 6,80±2,93 4,60±3,42 t=2,533; 

p=0,024* 
6,25±3,00 7,69±6,87 t=0,860; 

p=0,403 
Test Değ; t 0,870 0,396   1,567 0,198   

2
p 0,392 0,695   0,128 0,845   

Anksiyete             

             

Kadın 9,93±4,11 5,67±2,74 t=4,267; 

p=0,002** 
9,79±3,64 9,21±3,88 t=0,369; 

p=0,718 
Erkek 9,93±3,51 7,13±4,31 t=3,553; 

p=0,003** 
9,31±2,94 10,75±6,2

9 
t=4,604; 

p=0,231 
Test Değ; t 0,001 1,112   0,394 0,790   

2
p 1,000 0,275   0,697 0,436   

Stres             

             

Kadın 12,80±4,85 7,00±3,48 t=6,515; 

p=0,001** 
10,57±5,20 9,71±3,41 t=0,631; 

p=0,539 
Erkek 11,80±4,07 8,40±6,17 t=2,818; 

p=0,014* 
10,44±4,35 9,94±5,60 t=0,488; 

p=0,633 
Test Değ; t 0,611 0,765   0,077 0,129   

2
p 0,546 0,451   0,939 0,898   

1 
Paired Samples Test  

2
 Independent Samples Test   

   *p<0,05                      **p<0,01 
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Depresyon Puanları 

 Deney grubundaki kadın ve erkek hastaların depresyon puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Kadın hastaların işlem öncesi 

depresyon puanının işlem sonrasına göre 3,87 birimlik bir düşme istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu (p<0,01). Erkek hastalarda ise depresyon puanlarında ortalama 2,20‟lik 

bir düşme görüldü bu da istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).  

Kontrol grubunda; kadın ve erkek hastaların depresyon puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Kadın ve erkek hastalarda işlem 

öncesine göre işlem sonrası değişimler de istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,05).  

 

Anksiyete Puanları 

 Deney grubunda; kadın ve erkek hastaların anksiyete puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Kadın hastalarda işlem 

öncesine göre, işlem sonrası anksiyete puanlarındaki ortalama 4,26 birimlik düşüş 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Erkek hastalarda ise depresyon 

puanlarında ortalama 2,80‟lik bir düşme görüldü bu da istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0,01).  

Kontrol grubunda; kadın ve erkek hastaların anksiyete puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Kadın ve erkek hastaların işlem 

öncesine göre işlem sonrası değişimlerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,05).  

 

Stres Puanları 

 Deney grubunda; kadın ve erkek hastaların stres puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Kadın olgularda işlem öncesine göre 

sonrası stres puanlarındaki ortalama 5,80 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0,01). Erkek olgularda ise stres puanlarında ortalama 3,40‟lik bir düşme 

görüldü, bu da istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).  
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Kontrol grubunda; kadın ve erkek hastaların stres puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Kadın ve erkek hastaların işlem öncesine 

göre işlem sonrası stres puanı değişimleri de istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,05).  

           

       

  

 

ġekil 6. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 
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Tablo 4.5.2. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Yaşa Göre Karşılaştırılması 

 

  Deney grubu Kontrol grubu 

İşlem öncesi İşlem sonrsı Test Değ; İşlem öncesi İşlem sonrası Test Değ; 

(Ort±SD) (Ort±SD) 
1
p  (Ort±SD) (Ort±SD) 

1
p 

Depresyon             

YaĢ (yıl)             

<60 8,19±4,66 4,00±1,86 t=4,777; 

p=0,001** 

6,50±2,75 8,25±7,40 t=-0,832; 

p=0,423 

≥60 6,57±2,93 4,86±3,48 t=2,037; 

p=0,063 

7,72±4,32 7,00±3,85 t=0,781; 

p=0,445 

Test Değ; t 1,117 -0,856   -0,867 0,607   

2
p 0,274 0,399   0,393 0,549   

Anksiyete           

YaĢ (yıl)           

<60 10,19±4,20 6,00±2,58 t=4,067; 

p=0,001** 

9,58±3,34 11,58±6,96 t=-1,179; 

p=0,263 

≥60 9,64±3,32 6,86±4,61 t=3,267; 

p=0,006** 

9,50±3,26 9,00±3,65 t=0,461; 

p=0,651 

Test Değ; t 0,390 -0,617   0,068 1,331   

2
p 0,699 0,544   0,946 0,194   

Stres 

 

          

YaĢ (yıl)             

<60 12,75±4,73 7,31±3,30 t=6,746; 

p=0,001** 

11,33±4,16 10,33±6,17 t=0,816; 

p=0,432 

≥60 11,79±4,19 8,14±6,50 t=2,684; 

p=0,019* 

9,94±5,03 9,50±3,42 t=0,394; 

p=0,698 

Test Değ; t 0,587 -0,432   0,791 0,436   

2
p 0,562 0,671   0,426 0,676   

1 
Paired Samples Test  

2
 Independent Samples Test   

*p<0,05   **p<0,01 

           

        

 



 44 

Depresyon Puanları 

 Deney grubunda; yaşları 60‟tan küçük ve yaşları 60 ve üzerinde olan hastaların 

depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). 

Yaşları 60‟tan küçük olan hastalarda işlem öncesine göre sonrası depresyon 

puanlarındaki ortalama 4,19 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0,01). Yaşları 60 ve üzerinde olan hastalarda ise depresyon puanlarında ortalama 

1,71 birimlik bir düşme görüldü fakat bu düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,05).  

Kontrol grubunda; yaşları 60‟tan küçük ve yaşları 60 ve üzerinde olan hastaların 

depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). 

Yaşları 60‟tan küçük olan ve yaşları 60 ve üzerinde olan o hastalarda da işlem öncesine 

göre işlem sonrası depresyon puanlarındaki değişimler de istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p>0,05). 

 

Anksiyete Puanları 

 Deney grubunda; yaşları 60‟tan küçük ve yaşları 60 ve üzerinde olan hastaların 

anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). 

Yaşları 60‟tan küçük olan hastalarda işlem öncesine göre işlem sonrası anksiyete 

puanlarındaki ortalama 4,19 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0,01). Yaşları 60 ve üzerinde olan hastalarda da anksiyete puanlarındaki ortalama 

2,79 birimlik bir düşüş yine istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01).  

Kontrol grubunda; yaşları 60‟tan küçük ve yaşları 60 ve üzerinde olan hastaların 

anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). 

Yaşları 60‟tan küçük olan hastalar ve yaşları 60 ve üzerinde olan hastalarda işlem 

öncesine göre işlem sonrası anksiyete puanlarındaki değişimler istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

 

 

Stres Puanları 

 Deney grubunda; yaşları 60‟tan küçük ve yaşları 60 ve üzerinde olan hastaların 

stres puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Yaşları 

60‟tan küçük olan hastaların işlem öncesine göre işlem sonrası stres puanlarındaki 

ortalama 5,44 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Yaşları 60 ve 
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üzerinde olan hastalarda ise stres puanlarındaki ortalama 3,64 birimlik bir düşüş 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).  

Kontrol grubunda; yaşları 60‟tan küçük ve yaşları 60 ve üzerinde olan hastaların 

stres puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi (p>0,05). Yaşları 

60‟tan küçük olan hastalar ve yaşları 60 ve üzerinde olan hastalarda işlem öncesine göre 

işlem sonrası stres puanlarındaki değişimlerde istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,05). 

 

 

 

ġekil 7. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının Yaşa 

Göre Karşılaştırılması 
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Tablo 4.5.3. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması 

İlköğretim ve altı eğitim düzeyi olan gruba “Düşük eğitim”, ortaöğrenim ve üzerine ise 

“Orta ve üzeri eğitim” tanımlaması yapılmıştır.    
1 

Paired Samples Test  
2
 Independent Samples Test  

     *p<0,05    **p<0,01 

           

  

  Deney grubu Kontrol grubu 

İşlem öncesi İşlem sonrası Test Değ; İşlem öncesi İşlem sonrası Test Değ; 

(Ort±SD) (Ort±SD) 
1
p  (Ort±SD) (Ort±SD) 

1
p 

Depresyon             

             

DüĢük 

Eğitim 

7,48±4,39 4,52±2,87 t=3,454; 

p=0,003** 

6,67±3,34 7,89±6,45 t=-0,776; 

p=0,448 

Orta ve 

Üzeri 

Eğitim 

7,33±3,00 4,11±2,47 t=3,808; 

p=0,005** 

8,08±4,34 6,92±3,70 t=1,416; 

p=0,185 

Test Değ; t 0,089 0,375   -1,010 0,471   

2
p 0,930 0,711   0,321 0,641   

Anksiyete           

         

DüĢük 

Eğitim 

10,10±4,16 6,57±4,03 t=3,992; 

p=0,001** 

9,67±3,20 10,56±6,24 t=-0,668; 

p=0,513 

Orta ve 

Üzeri 

Eğitim 

9,56±2,79 6,00±2,60 t=3,502; 

p=0,008** 

9,33±3,42 9,25±3,47 t=0,062; 

p=0,952 

Test Değ; t 0,355 0,390   0,272 0,658   

2
p 0,725 0,700   0,788 0,516   

Stres         

         

DüĢük 

Eğitim 

12,67±4,74 8,10±5,32 t=4,491; 

p=0,001** 

9,11±4,65 9,78±5,18 t=-0,568; 

p=0,578 

Orta ve 

Üzeri 

Eğitim 

11,44±3,74 6,78±4,21 t=4,427; 

p=0,002** 

12,58±4,05 9,92±3,87 t=3,291; 

p=0,007*

* 

Test Değ; t 0,685 0,658   -2,105 -0,079   

2
p 0,499 0,516   0,044* 0,938   
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Depresyon Puanları 

 Deney grubunda; eğitim durumu düşük olan ve eğitim durumu orta ve üzerinde 

olan hastaların depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmedi (p>0,05). Düşük eğitime sahip olgularda işlem öncesine göre işlem sonrası 

depresyon puanlarındaki ortalama 2,95 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0,01). Orta ve üzerinde eğitime sahip olan hastalarda ise depresyon 

puanlarındaki ortalama 3,22 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0,01).  

Kontrol grubunda; eğitim durumu düşük olan ve eğitim durumu orta ve üzerinde 

olan hastaların depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmedi (p>0,05). Düşük eğitime sahip hastalar ve orta ve üzerinde eğitime sahip olan 

hastalarda işlem öncesine göre işlem sonrası depresyon puanlarındaki değişimlerde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

 

Anksiyete Puanları 

Deney grubunda; eğitim durumu düşük olan ve eğitim durumu orta ve üzerinde 

olan hastaların anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmedi (p>0,05). Düşük eğitime sahip hastalarda işlem öncesine göre işlem sonrası 

anksiyete puanlarındaki ortalama 3,53 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0,01). Orta ve üzerinde eğitime sahip olan olgularda da anksiyete 

puanlarındaki ortalama 3,56 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0,01).  

Kontrol grubunda; eğitim durumu düşük olan ve eğitim durumu orta ve üzerinde 

olan hastaların anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görülmedi (p>0,05). Düşük eğitime sahip olgular ve orta ve üzerinde eğitime sahip olan 

olgularda işlem öncesine göre işlem sonrası anksiyete puanlarındaki değişimlerde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

           

Stres Puanları 

Deney grubunda; eğitim durumu düşük olan ve eğitim durumu orta ve üzerinde 

olan hastaların stres puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmedi 

(p>0,05).  
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Düşük eğitime sahip hastalarda işlem öncesine göre sonrası stres puanlarındaki 

ortalama 4,57 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Orta ve 

üzerinde eğitime sahip olan hastalarda da stres puanlarındaki ortalama 4,66 birimlik 

düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01).  

Kontrol grubunda; iĢlem öncesinde eğitim durumu düşük olan ve eğitim durumu 

orta ve üzerinde olan hastaların stres puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmedi (p<0,05). Orta ve üzerinde eğitime sahip hastaların stres puanlarının 

ortalaması, düşük eğitimi olan hastalardan anlamlı şekilde yüksektir. ĠĢlem sonrasında 

ise; eğitim durumu düşük olan ve eğitim durumu orta ve üzerinde olan hastaların stres 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0,05). Düşük 

eğitime sahip hastalarda işlem öncesine göre sonrası stres puanlarındaki ortalama 0,67 

birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0,05); orta ve üzerinde 

eğitime sahip olan hastalarda ise stres puanlarındaki ortalama 2,66 birimlik düşüş 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01).  

 

 

 

 ġekil 8. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması 
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Tablo 4.5.4. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon Puanlarının Koroner Anjiyografi 

Sonrası Tedavi Kararına Göre Karşılaştırılması 

 

  Deney grubu Kontrol grubu 

İşlem 

öncesi 

İşlem 

sonrası 

Test Değ; İşlem 

öncesi 

İşlem 

sonrası 

Test 

Değ; 

(Ort±SD) (Ort±SD) 
1
p  (Ort±SD) (Ort±SD) 

1
p 

Depresyon          

Anjiyografi sonrası tedavi        

Normal koroner 

arterler(medyan) 

3,00±2,45 

(2,5) 

1,25±1,89 

(0,5) 
Z=-1,841; 

p=0,066 

4,00±3,46 

(3,0) 

2,00±1,15 

(2,0) 
Z=-

0,816; 

p=0,414 

Medikal tedavi 

(medyan) 

9,60±4,95 

(8,0) 

4,30±1,57 

(4,0) 
Z=-2,814; 

p=0,005** 

8,70±4,30 

(8,0) 

7,60±3,27 

(6,0) 
Z=-

1,895; 

p=0,058 

PTCA/Stent 

(medyan) 

6,64±2,54 

(6,0) 

3,64±1,12 

(4,0) 
Z=-2,968; 

p=0,003** 

7,36±3,61 

(6,0) 

6,09±2,84 

(5,0) 
Z=-

1,191; 

p=0,234 

CABG 

(medyan) 

8,40±2,07 

(8,0) 

8,80±2,59 

(9,0) 
Z=-0135; 

p=0,892 

6,60±1,82 

(7,0) 

14,80±8,29 

(13,0) 
Z=-

1,753; 

p=0,080 

Test Değ; 2
 11,398 15,485   4,213 15,090   

2
p 0,010** 0,001**   0,239 0,002**   

Grupiçi 

Değerlendirmeler
 

Test Değ;
 

3
p 

Test Değ;
 

3
p 

 Test Değ;
 

3
p 

Test Değ;
 

3
p 

 

Normal koroner 

arterler- 

Medikal tedavi 

z=-2,779; 

p=0,002** 

z=-2,322; 

p=0,024* 

 z=-1,926; 

p=0,054 
z=-2,857; 

p=0,002** 

 

Normal koroner 

arterler-

PTCA/Stent 

z=-2,049; 

p=0,040* 

z=-2,061; 

p=0,040* 

 z=-1,452; 

p=0,177 
z=-2,393; 

p=0,018* 

 

Normal koroner 

arterler- 

CABG 

z=-2,347; 

p=0,016* 

z=-2,460; 

p=0,016* 

 z=-1,364; 

p=0,190 
z=-2,470; 

p=0,016* 

 

Medikal tedavi- 

 PTCA/Stent 

z=-1,961; 

p=0,051 

z=-1,016; 

p=0,349 
 z=-0,709; 

p=0,512 

z=-0,858; 

p=0,426 

 

Medikal tedavi- 

 CABG  

z=-0,124; 

p=0,953 
z=-2,731; 

p=0,005** 

 z=-0,929; 

p=0,371 
z=-2,224; 

p=0,028* 

 

PTCA/Stent- 

 CABG 

z=-1,437; 

p=0,180 
z=-2,988; 

p=0,001** 

 z=-0,058; 

p=1,000 
z=-2,692; 

p=0,005** 

 

1 
Wilcoxon Signed Ranks Test  

2
 Kruskal Wallis Test  

3 
Mann Whitney U Test   *p<0,05   **p<0,01 
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Depresyon Puanları 

 Deney grubunda; anjiyografi sonrası normal koroner arter saptanan hastalarda 

işlem öncesine göre işlem sonrası depresyon puanlarındaki değişim istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmadı (p>0,05). Anjiyografi sonrası medikal tedavi kararı verilen olgularda 

depresyon puanlarındaki ortalama 5,30 birimlik düşüş ve Perkütan Translüminal 

Koroner Angioplasti (PTCA)/Stent uygulanan hastaların depresyon puanlarındaki 

ortalama 3,00 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Anjiyografi 

sonrası Koroner Arter Bypass Greft (CABG) kararı alınan hastaların depresyon 

puanlarındaki ortalama 0,40 birimlik yükseliş istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,05). 

 Deney grubunda; anjiyografi sonrası tedavi kararlarına göre hastaların 

depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüldü (p<0,01). ĠĢlem 

öncesinde; normal koroner arter saptanan hastaların depresyon puanları ortalaması; 

medikal tedavi, PTCA/Stent ve CABG kararı verilen hastalara göre anlamlı şekilde 

düşük bulundu (p=0,002; p=0,040; p=0,016). ĠĢlem sonrasında da; normal koroner 

arter saptanan hastaların depresyon puanları ortalaması; medikal tedavi, PTCA/Stent ve 

CABG kararı alınan hastalara göre anlamlı şekilde düşük bulundu (p=0,024; p=0,040; 

p=0,016). Ayrıca CABG kararı alınan hastaların depresyon puanları medikal tedavi ve 

PTCA/Stent tedavisi gören hastalara göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p=0,005; 

p=0,001).  

Kontrol grubunda; anjiyografi sonrası normal koroner arter saptanan, medikal 

tedavi, PTCA/Stent tedavisi ve CABG kararı verilen hastalarda işlem öncesine göre 

sonrası depresyon puanlarındaki değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı 

(p>0,05).   

Kontrol grubunda; iĢlem öncesinde hastaların depresyon puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05); iĢlem sonrasında normal 

koroner arter saptanan hastaların depresyon puanları ortalaması; medikal tedavi, 

PTCA/Stent ve CABG kararı verilen hastalara göre anlamlı şekilde düşük bulundu 

(p=0,002; p=0,018; p=0,016). Ayrıca CABG kararı alınan hastaların depresyon puanları 

medikal tedavi ve PTCA/Stent tedavisi kararı verilen hastalara göre anlamlı şekilde 

yüksek bulundu (p=0,028; p=0,005).  
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Tablo 4.5.5. Deney ve Kontrol Grubunun Anksiyete Puanlarının Koroner Anjiyografi 

Sonrası Tedavi Kararına Göre Karşılaştırılması 

 

  Deney grubu Kontrol grubu 

İşlem 

öncesi 

İşlem 

sonrası 

Test Değ; İşlem 

öncesi 

İşlem 

sonrası 

Test 

Değ; 

(Ort±SD) (Ort±SD) 
1
p  (Ort±SD) (Ort±SD) 

1
p 

Anksiyete          

Anjiyografi sonrası tedavi        

Normal koroner 

arterler 

(medyan) 

7,50±3,42 

(8,0) 

2,50±1,00 

(2,0) 
Z=-1,841; 

p=0,066 

6,50±3,42 

(6,0) 

6,50±3,11 

(5,5) 
Z=0,000; 

p=1,000 

Medikal tedavi 

(medyan) 

11,00±4,85 

(9,5) 

5,30±2,11 

(4,5) 
Z=-2,823; 

p=0,005** 

10,50±3,06 

(9,0) 

8,40±2,17 

(8,0) 
Z=-

1,906; 

p=0,057 

PTCA/Stent 

(medyan) 

9,27±2,57 

(9,0) 

5,91±1,37 

(6,0) 
Z=-2,818; 

p=0,005** 

9,36±3,07 

(9,0) 

9,27±4,05 

(9,0) 
Z=-

0,776; 

p=0,438 

CABG (medyan) 11,20±3,49 

(11,0) 

12,80±3,11 

(12,0) 
Z=-1,219; 

p=0,223 

10,40±3,13 

(9,0) 

17,80±6,83 

(17,0) 
Z=-

2,023; 

p=0,043* 

Test Değ; 2
 2,752 18,203   4,330 11,050   

2
p 0,432 0,001**   0,228 0,011*   

Grupiçi 

Değerlendirmeler
 

Test Değ;
 

3
p 

Test Değ;
 

3
p 

 Test Değ;
 

3
p 

Test Değ;
 

3
p 

 

Normal koroner 

arterler- 

Medikal tedavi 

z=-1,143; 

p=0,304 
z=-2,373; 

p=0,014* 

 z=-1,863; 

p=0,076 

z=-1,435; 

p=0,188 

 

Normal koroner 

arterler-

PTCA/Stent 

z=-0,857; 

p=0,412 
z=-2,782; 

p=0,003** 

 z=-1,449; 

p=0,177 

z=-1,184; 

p=0,280 

 

Normal koroner 

arterler- 

CABG 

z=-1,364; 

p=0,190 
z=-2,491; 

p=0,016* 

 z=-1,606; 

p=0,111 

z=-2,337; 

p=0,016* 

 

Medikal tedavi- 

 PTCA/Stent 

z=-0,747; 

p=0,468 

z=-0,927; 

p=0,387 
 z=-0,827; 

p=0,426 

z=-0,250; 

p=0,809 

 

Medikal tedavi- 

 CABG  

z=-0,494; 

p=0,679 
z=-3,076; 

p=0,001** 

 z=0,000; 

p=1,000 
z=-2,909; 

p=0,001** 

 

PTCA/Stent- 

 CABG 

z=-1,086; 

p=0,320 
z=-3,143; 

p=0,001** 

 z=-0,634; 

p=0,583 
z=-2,505; 

p=0,009** 

 

1 
Wilcoxon Signed Ranks Test  

2
 Kruskal Wallis Test  

3 
Mann Whitney U Test   *p<0,05   **p<0,01 
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Anksiyete Puanları 

Deney grubunda; anjiyografi sonrası normal koroner arter saptanan hastalarda 

işlem öncesine göre işlem sonrası anksiyete puanlarındaki değişim istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmadı (p>0,05). Anjiyografi sonrası medikal tedavi kararı verilen 

hastalarda anksiyete puanlarındaki ortalama 5,70 birimlik düşüş ve PTCA/Stent tedavisi 

gören hastaların anksiyete puanlarındaki ortalama 3,36 birimlik düşüş istatistiksel 

olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Anjiyografi sonrası CABG tedavisi gören olguların 

anksiyete puanlarındaki ortalama 1,6 birimlik yükseliş istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p>0,05). 

Deney grubunda; iĢlem öncesinde anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05); iĢlem sonrasında normal koroner arter 

saptanan hastaların anksiyete puanları ortalaması; medikal tedavi, PTCA/Stent ve 

CABG kararı alınan hastalara göre anlamlı şekilde düşük bulundu (p=0,014; p=0,003; 

p=0,016). Ayrıca CABG kararı alınan hastaların anksiyete puanları medikal tedavi ve 

PTCA/Stent tedavisi gören hastalara göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p=0,001; 

p=0,001).  

Kontrol grubunda; anjiyografi sonrası normal koroner arter saptanan, medikal 

tedavi ve PTCA/Stent tedavisi gören hastalarda işlem öncesine göre işlem sonrası 

anksiyete puanlarındaki değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

Anjiyografi sonrası CABG kararı verilen hastalarda işlem öncesine göre işlem sonrası 

anksiyete puanlarındaki ortalama 7,4 birimlik yükseliş istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0,05).  

Kontrol grubunda; iĢlem öncesinde hastaların anksiyete puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05); iĢlem sonrasında CABG 

kararı verilen hastaların anksiyete puanları medikal tedavi ve PTCA/Stent tedavisi 

gören hastalara göre anlamlı şekilde yüksek bulundu (p=0,001; p=0,009).  
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Tablo 4.5.6. Deney ve Kontrol Grubunun Stres Puanlarının Koroner Anjiyografi 

Sonrası Tedavi Kararına Göre Karşılaştırılması 

 

  Deney grubu Kontrol grubu 

İşlem 

öncesi 

İşlem 

sonrası 

Test Değ; İşlem 

öncesi 

İşlem 

sonrası 

Test 

Değ; 

(Ort±SD) (Ort±SD) 
1
p  (Ort±SD) (Ort±SD) 

1
p 

Stres          

Anjiyografi sonrası tedavi        

Normal koroner 

arterler(medyan) 

7,00±3,37 

(5,5) 

2,25±1,26 

(2,0) 
Z=-1,841; 

p=0,066 

6,75±2,87 

(5,50) 

4,00±1,41 

(4,50) 
Z=-

1,604; 

p=0,109 

Medikal tedavi 

(medyan) 

13,50±5,44 

(13,5) 

6,30±3,02 

(6,0) 
Z=-2,812; 

p=0,005** 

11,40±4,50 

(12,0) 

9,20±2,78 

(9,50) 
Z=-

2,395; 

p=0,017* 

PTCA/Stent 

(medyan) 

11,82±2,82 

(12,0) 

7,09±2,12 

(7,0) 
Z=-2,952; 

p=0,003** 

11,45±5,16 

(12,0) 

10,55±3,83 

(13,0) 
Z=-

0,764; 

p=0,445 

CABG (medyan) 15,20±2,17 

(16,0) 

16,20±4,55 

(15,0) 
Z=-0,135; 

p=0,893 

9,60±4,56 

(10,0) 

14,20±6,30 

(12,0) 
Z=-

1,625; 

p=0,104 

Test Değ; 2
 10,112 18,189   4,009 10,616   

2
p 0,018* 0,001**   0,260 0,014*   

Grupiçi 

Değerlendirmeler
 

Test Değ;
 

3
p 

Test Değ;
 

3
p 

 Test Değ;
 

3
p 

Test Değ;
 

3
p 

 

Normal koroner 

arterler- 

Medikal tedavi 

z=-2,275; 

p=0,024* 

z=-2,428; 

p=0,015* 

 z=-1,776; 

p=0,076 
z=-2,702; 

p=0,004** 

 

Normal koroner 

arterler-

PTCA/Stent 

z=-2,162; 

p=0,026* 

z=-2,759; 

p=0,003** 

 z=-1,774; 

p=0,078 
z=-2,346; 

p=0,018* 

 

Normal koroner 

arterler- 

CABG 

z=-2,357; 

p=0,016* 

z=-2,502; 

p=0,016* 

 z=-0,768; 

p=0,556 
z=-2,460; 

p=0,016* 

 

Medikal tedavi- 

 PTCA/Stent 

z=-0,743; 

p=0,468 

z=-0,997; 

p=0,349 
 z=-0,318; 

p=0,756 

z=-1,285; 

p=0,223 

 

Medikal tedavi- 

 CABG  

z=-1,293; 

p=0,206 
z=-3,028; 

p=0,001** 

 z=-0,677; 

p=0,513 

z=-1,659; 

p=0,099 

 

PTCA/Stent- 

 CABG 

z=-2,108; 

p=0,038* 

z=-3,139; 

p=0,001** 

 z=-0,855; 

p=0,441 

z=-0,750; 

p=0,510 

 

1 
Wilcoxon Signed Ranks Test  

2
 Kruskal Wallis Test  

3 
Mann Whitney U Test   *p<0,05   **p<0,01 
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Stres Puanları 

Deney grubunda; anjiyografi sonrası normal koroner arter saptanan hastalarda 

işlem öncesine göre işlem sonrası stres puanlarındaki değişim istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmadı (p>0,05). Anjiyografi sonrası medikal tedavi kararı alınan hastalarda 

stres puanlarındaki ortalama 7,2 birimlik düşüş ve PTCA/Stent tedavisi gören hastaların 

stres puanlarındaki ortalama 4,73 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0,01). Anjiyografi sonrası CABG kararı alınan hastaların stres puanlarındaki 

ortalama 1,0 birimlik yükseliş istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

Deney grubunda; işlem öncesinde hastaların stres puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulundu (p<0,05). ĠĢlem öncesinde; normal koroner arter 

saptanan hastaların stres puanları ortalaması; medikal tedavi, PTCA/Stent ve CABG 

kararı alınan hastalara göre anlamlı şekilde düşük bulundu (p=0,024; p=0,026; 

p=0,016). Ayrıca CABG kararı verilen hastaların stres puanları ortalaması PTCA/Stent 

tedavisi gören hastalardan anlamlı şekilde yüksek bulundu (p=0,038). ĠĢlem sonrasında 

da; normal koroner arter saptanan hastaların stres puanları ortalaması; medikal tedavi, 

PTCA/Stent ve CABG kararı verilen hastalara göre anlamlı şekilde düşük bulundu. 

(p=0,015; p=0,003; p=0,016). Ayrıca CABG kararı verilen hastaların stres puanları 

medikal tedavi ve PTCA/Stent tedavisi gören hastalara göre anlamlı şekilde yüksek 

bulundu (p=0,001; p=0,001).  

Kontrol grubunda; anjiyografi sonrası medikal tedavi kararı verilen hastalarda 

işlem öncesine göre işlem sonrası stres puanlarındaki ortalama 2,2 birimlik düşüş 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05).  

Kontrol grubunda; işlem öncesinde hastaların stres puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0,05); ĠĢlem sonrasında; normal koroner arter 

saptanan hastaların stres puanları ortalaması; medikal tedavi, PTCA/Stent ve CABG 

kararı verilen hastalara göre anlamlı şekilde düşük bulundu (p=0,004; p=0,018; 

p=0,016).  

 

 

            



 55 

 

ġekil 9. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Koroner Anjiyografi Sonrası Tedavi Kararına Göre Karşılaştırılması 
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Tablo 4.5.7. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Hastalık Hakkında Bilgi Alma Durumuna Göre Karşılaştırılması 

 

  Deney grubu Kontrol grubu 

İşlem öncesi İşlem sonrası Test Değ; İşlem öncesi İşlem sonrası Test Değ; 

(Ort±SD) (Ort±SD) 
1
p  (Ort±SD) (Ort±SD) 

1
p 

Depresyon             

Hastalık Hakkında Bilgi Alma 

  
        

Evet 9,00±5,98 4,63±2,72 t=2,198; 

p=0,064 

6,91±3,91 8,55±3,78 t=-1,372; 

p=0,200 

Hayır 6,86±2,93 4,32±2,78 t=5,048; 

p=0,001** 

7,42±3,78 6,89±6,25 t=0,368; 

p=0,717 

Test Değ; t 1,320 0,268   -0,353 0,792   

2
p 0,198 0,790   0,726 0,435   

Ankisyete         

Hastalık Hakkında Bilgi Alma       

Evet 12,88±4,70 7,50±2,20 t=3,286; 

p=0,013* 

10,64±2,84 11,82±3,54 t=-0,766; 

p=0,461 

Hayır 8,86±2,76 6,00±3,99 t=4,202; 

p=0,001** 

8,89±3,35 9,00±5,89 t=-0,086; 

p=0,933 

Test Değ; t 2,895 1,002   1,448 1,436   

2
p 0,007** 0,325   0,159 0,162   

Stres         

Hastalık Hakkında Bilgi Alma       

Evet 14,50±5,55 8,63±3,46 t=4,067; 

p=0,005** 

10,00±5,10 10,64±3,75 t=-0,430; 

p=0,676 

Hayır 11,50±3,79 7,36±5,45 t=4,557; 

p=0,001** 

10,79±4,54 9,37±5,11 t=1,472; 

p=0,158 

Test Değ; t 1,690 0,607   -0,439 0,716   

2
p 0,102 0,549   0,664 0,480   

1 
Paired Samples Test  

2
 Independent Samples Test   

*p<0,05    **p<0,01 
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Depresyon Puanları 

 Deney grubunda; hastalık hakkında bilgi alan ve bilgi alamayan hastaların 

depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Hastalık hakkında bilgi alan hastaların işlem öncesine göre işlem sonrası depresyon 

puanlarındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Hastalık 

hakkında bilgi almayanlarda ise depresyon puanlarındaki ortalama 2,54 birimlik düşüş 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01).  

Kontrol grubunda; hastalık hakkında bilgi alan ve bilgi almayan hastaların 

depresyon puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Hastalığı hakkında bilgi alan ve bilgi almayan hastalarda işlem öncesine göre işlem 

sonrasındaki değişimler de istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

 

Anksiyete Puanları 

Deney grubunda; işlem öncesinde hastalık hakkında bilgi alan ve bilgi almayan 

hastaların anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı 

(p<0,01). İşlem öncesinde hastalık hakkında bilgi alan hastaların anksiyete puanlarının 

ortalaması, hastalık hakkında bilgi almayan hastalara göre anlamlı şekilde yüksek 

bulundu. İşlem sonrasında ise hastalık hakkında bilgi alan ve bilgi almayan hastaların 

anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Hastalık hakkında bilgi alan hastalarda işlem öncesine göre işlem sonrası anksiyete 

puanlarındaki ortalama 5,38 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0,05). Hastalık hakkında bilgi almayan hastalarda da anksiyete puanlarındaki 

ortalama 2,86 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01).  

Kontrol grubunda; hastalık hakkında bilgi alan ve bilgi almayan hastaların 

anksiyete puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). 

Hastalığı hakkında bilgi alan ve bilgi almayan hastalarda işlem öncesine göre işlem 

sonrasındaki değişimler de istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

            

Stres Puanları 

Deney grubunda; hastalık hakkında bilgi alan ve bilgi almayan hastaların stres 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Hastalık 

hakkında bilgi alan hastalarda işlem öncesine göre işlem sonrası stres puanlarındaki 

ortalama 5,87 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01). Hastalık 
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hakkında bilgi almayan hastalarda ise stres puanlarındaki ortalama 4,14 birimlik düşüş 

istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01).  

Kontrol grubunda; hastalık hakkında bilgi alan ve bilgi almayan hastaların stres 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05). Hastalığı 

hakkında bilgi alan ve bilgi almayan hastalarda işlem öncesine göre sonrasındaki 

değişimler de istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

 

 

 

ġekil 10. Deney ve Kontrol Grubunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Puanlarının 

Hastalık Hakkında Bilgi Alma Durumuna Göre Karşılaştırılması 
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5. TARTIġMA 

Bu bölümde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında 

ilk kez koroner anjiyografi uygulanan 60 bireye verilen görsel-işitsel eğitimin (30 

deney, 30 kontrol) yaşam bulgusu ve depresyon, anksiyete, stres düzeylerine etkisi 

tartışıldı. 

  

5.1. Deney ve Kontrol Gruplarının Sosyo-Demografik Özellikleri Ġle Ġlgili Verilerin 

TartıĢılması 

  Kronik hastalıkların görülme sıklığı yaşla beraber artış göstermektedir. 65 yaş 

ve üzeri bireylerin yaklaşık %80‟inde en az bir kronik hastalık bulunmaktadır. Kronik 

hastalıklar içerisinde yer alan kardiyovasküler hastalıklar, her iki cinste de görülme 

oranlarının artması ve bu hastalığa bağlı ölümlerin %50‟nin üzerinde olması nedeniyle 

önem kazanmıştır. Kardiyovasküler hastalıklarda birinci sırayı Koroner Arter Hastalığı 

almaktadır. KAH mortalite ve morbidite açısından en önemli hastalıklardan olup 40 yaş 

ve sonrası ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Toplumumuzda 45-74 yaş arasında 

olan koroner kökenli ölümler karşılaştırıldığında, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek 

seviyelerdedir. KAH‟ın görülme sıklığı ve buna bağlı ölüm oranları yaşla yakından 

ilgilidir. KAH 40 yaştan önce daha az görülmekle birlikte, yaşın ilerlemesiyle daha sık 

ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Yaşın ilerlemesi KAH‟ın temel nedeni olan 

ateroskleroz oluşumunu hızlandıran önemli bir risk faktörüdür (46,48,51,64,75). 

Araştırmada, bireylerin %25.0‟inin 50-59 yaş grubunda, %53.3‟ünün 60-69 yaş 

grubunda olduğu görülmektedir (Tablo 4.1.2). Çalışmamızın bulguları bu bilgilerle 

uyumludur.  

 

 Literatürde tanı ve tedaviye uyumda sağlık profesyonellerinin yanı sıra aile ve 

özellikle eş desteğinin önemli olduğu vurgulanmakta, bireylerin kaygılarını öncelikle 

aileleriyle paylaştıkları, bunun da anksiyete düzeyini ve işlemin tercih edilme olasılığını 

etkileyebilecegi belirtilmektedir (46,48,51). 
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 Çalışmaya alınan bireylerin öğrenim durumlarının birbirleriyle benzerlik 

gösterdiği, bireylerinin çoğunluğunun ortaöğretim ve altı eğitim düzeyinde (%91,7) 

olduğu saptandı (Tablo 4.1.5). Bu bulgular araştırma kapsamında değerlendirmeye 

alınan hastaların homojen bir dağılıma sahip olduğunu yansıtmaktadır.  

 

 Araştırmadaki bireylerden, %78.4‟ünün kendi ifadelerine göre gelir 

durumlarının orta derecede olduğu; %95.0‟inin sosyal bir güvencesinin olduğu saptandı 

(Tablo 4.1.7/Tablo 4.1.8.). Bireylerin sosyal güvence durumuna bakıldığında, 

tamamının sağlık güvencesi olduğu görülmektedir. Hastanede yatma, anjiyografi ve 

diğer girişimlerin maliyeti arttırdığı düşünüldüğünde, sosyal güvencesi olan bireylerin 

hastaneye daha rahat başvurdukları sonucuna varılabilir. 

 

5.2. Deney ve Kontrol Gruplarının Hastalıkla Ġle Ġlgili Verilerin TartıĢılması 

 

 Çalışma verileri araştırma grubunun %85‟inin daha önce hastaneye yattığını, 

hastane ortamını tanıdığını ve hastane deneyimi yaşadıklarını göstermektedir. (Tablo 

4.2.1) Hastaneye yatan bireyin bozulan dengesini yeniden kurabilmesi için daha fazla 

desteklenmeye, anlaşılmaya ve anlayabileceği açıklamalara gereksinimi vardır. Hasta 

gereksinimleri arasında da, kendisine yapılan her işlem hakkında yeterli bilgi alması yer 

alır. Bilgi alan bireylerde korkularında azalma ve işlem sonrası daha az acı çekme gibi 

pozitif durumlar gerçekleştiği, yapılan araştırmalar sonucu görülmüştür (46).  

 

Çalışmaya alınan bireylerin hastalığı hakkında daha önce bilgi alma durumları 

incelendiğinde ise; deney grubunun %73,3‟ü, kontrol grubunun ise %63.3‟ü daha önce 

hastalık ve tedaviye ilişkin bilgi almadığını ifade etti. Bireylerin hastalığına ilişkin bilgi 

almayı isteme dağılımları incelendiğinde ise %100,0‟ünün bilgi almayı istedikleri 

görüldü (Tablo 4.2.1). 
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5.3.  Deney ve Kontrol Grubundaki Bireylerin Yaşam Bulguları Değerleri ve 

Görsel-ĠĢitsel Eğitim Arasındaki Ġlişkinin Tartışılması 

 

 Koroner anjiyografi uygulaması amacıyla hastaneye yatan bireylerin hemodinamik 

parametreleri(kan basıncı, kalp hızı, solunum) üniteye gelindiği andan itibaren 

izlenmektedir (34).Yaşam bulguları aynı zamanda anksiyete ve stres derecesine göre de 

farklılık gösterebilen özelliktedir. Çalışmada, görsel-işitsel eğitimin bireylerin anksiyete, 

stres ve depresyon   düzeylerinin azaltmasının yanı sıra yaşam bulgularına etkisini de ortaya 

koymak amaçlandı.  

Araştırmanın bir numaralı hipotezi “Koroner anjiografi uygulanacak hastalara 

verilen görsel-işitsel eğitimin hastaların yaşam bulgusu değerleri (kan basıncı, kalp hızı, 

solunum sayıları) üzerine anlamlı bir etkisi bulunmaktakdır” idi. Bu hipotez istatiksel 

olarak doğrulandı. Deney grubundaki hastaların kalp hızı ortalama değerleri bakımından 

işlem öncesi / dk. iken anjiyografiden sonra 69,53/dk‟ya düştü. 

SKB ise ortalama değerleri bakımından işlem öncesi  mm/Hg iken, 

anjiyografiden sonra  mm/Hg‟ya düştü. DKB‟de benzer şekilde işlem 

öncesi 72,33± 8,790 mm/Hg iken, işlem sonrası 65,13±8,689 mm/Hg‟ye düştü. 

Hastaların solunum sayısı uygulamadan önce 21,17 dk iken işlem sonrası 

dk‟ya düştü. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05) 

(Tablo 4.3.2). 

 Kontrol grubunda ise, hastaların kalp hızı ortalama değerleri bakımından işlem 

öncesi / dk. iken anjiyografiden sonra /dk‟ya yükseldi. 

SKB ise ortalama değerleri bakımından işlem öncesi mm/Hg iken, 

anjiyografiden sonra mm/Hg‟ya yükseldi. DKB‟de benzer şekilde 

işlem öncesi mm/Hg iken, işlem sonrası mm/Hg‟ye 

yükseldi. Hastaların solunum sayısı uygulamadan önce 20,33 /dk iken işlem 

sonrası dk‟ya düştü. Kontrol grubu kalp hızı, SKB, DKB ölçümleri 

yönünden istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01) (Tablo 4.3.3). 
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Bu durum, anjiyografi işleminin bireylerin anksiyetesini arttırarak yaşam 

bulgularını dolayısıyla kalbi olumsuz etkileyeceğini göstermektedir. Bu konuda yapılan 

diğer çalışmalarda büyük ölçüde benzer sonuçlar elde edilmiştir (19,22-24,29,35,47).  

 

Deney ve kontrol grubunun yaşam bulguları değerlerinin işlem öncesi-sonrası 

farklarının gruplar arası karşılaştırmasında; işlem öncesi kalp hızı, SKB, DKB, solunum 

sayısı değerleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). İşlem 

sonrası kalp hızı, SKB, DKB, karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlılık 

saptanırken (p<0,05) ,solunum sayısı değerleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı 

bulunmadı (p>0,05). (Tablo 4.3.2)    

 
 

 Bu da göstermektedir ki; anjiyografi uygulamasını yürüten personelin özellikle 

bireyleri işleme hazırlama sorumluluğu olan hemşirelerin, bireyleri yalnızca teknik 

olarak işleme hazırlamakla kalmayıp, bireylerin anjiyografi işlemi ve sonuçları ile ilgili 

kaygı ve korkularını azaltacak uygulamalar (eğitim) yapmaları gerekir. Hemşireler 

bireyleri ve yakınlarını bu konuda bilgilendirmeli, korku ve endişelerini azaltarak, 

desteklemelidirler. 

 

5.3.  Deney ve Kontrol Grubundaki Bireylerin DAS Puanı Ortalaması Ġle Görsel-

ĠĢitsel Eğitim Arasındaki Ġlişkinin Tartışılması 

 

Çalışmada deney ve kontrol grubundaki bireylere anjiyografi işlemi öncesi 

uygulanan DAS ölçeğinde anksiyete puan ortalaması deney grubunda 9,93±3,759, 

kontrol grubunda 9,53±3,235, depresyon puanı ortalaması deney grubunda 7,43±3,971 

kontrol grubunda 7,23±3,766, stres puanı ortalaması deney grubunda 12,30±4,435 

kontrol grubunda 10,50±4,681 olarak bulundu. Deney grubunda daha fazla olarak her 

iki grubun uygulama öncesi DAS puan ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. 

Hem deney hem de kontrol grubundaki bireylerde stres, anksiyete, depresyonla ilgili 

değerlerin görsel-işitsel eğitim öncesinde orta ve ileri düzeyde olduğu görülmektedir 

(Tablo 4.4.1).    
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Anjiyografi, invaziv bir tanılama yöntemi olup ağrı, bilinmezlik korkusunun yanı 

sıra, kalp gibi yaşamsal önemi olan bir organla ilgili olması, ölümü anımsatan bir hastalığı 

(KAH) araştırmaya yönelik olması bu nedenle de olumsuz bir sonuçla karşılaşma 

olasılığının bulunması sorunlarını içeren kaygı verici bir uygulamadır (23,76,78).  

 

 KAH‟da anksiyete ve depresyonun etkilerinin incelendigi bir çalışmada; akut 

kardiyak sorun yaşayan hastalarda anksiyetenin yaygın olarak görüldügü, Mİ‟den sonra 

mortalite riskinin üç kat fazla olduğu, beş yıldan sonra tekrar enfarktüs geçirme riskinin iki 

kat fazla olduğu belirlenmiştir.Yine bu hastalarda majör depresyon insidansının yaklaşık 

%25 olduğu ve Mİ‟den sonra ortaya çıkan majör depresyonun hem yaşam kalitesi hem de 

sürdürülen tedavi ve terapiler üzerinde olumsuz etkileri olduğu ve mortalite riskini dört kat 

arttırdığı belirtilmektedir (46).  

 

Literatürde, invaziv girişimler öncesi anksiyete düzeyleri yüksek olan hastaların 

girişim sırasında kan basıncı değerlerinin yüksek olduğu, %53‟ünde anksiyeteye bağlı 

komplikasyonların geliştiği belirtilmektedir (111). 

 

 İnvaziv girişim uygulanan hastaların ağrı ve anksiyete nedeniyle yaşadıkları bu 

sorunlar ve komplikasyonlar, onların gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan bakım 

planı ve uyumlu ekip çalışması ile en aza indirilebilir. Hastane ortamında sürekli olarak 

hastayla iletişim içinde olması nedeniyle bu bakımı sağlayacak en uygun kişi 

hemşiredir. İnvaziv tanı işlemleri öncesi hastanın fiziksel, psikolojik hazırlık ve bakımı 

ile hasta eğitimini içeren nitelikli bir bakımın girişimden sonra iyileşmeyi hızlandıracağı 

ve olası komplikasyonları önleyeceği düşünülmektedir (108,112). 

 

 Anksiyete fiziksel bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, kişiye 

uygulanacak herhangi bir girişimde anksiyete nedenidir. Anksiyete bireyin yapılacak 

işlem ve tedavi sürecini etkileyeceğinden, ayrıntılı olarak değerlendirilerek ele alınması 

gereken bir durumdur. Çalışmalar anksiyetenin vücutta iyileşmeyi geciktiren 

biyokimyasal değişikliklere neden olduğunu, bu nedenle işlem öncesi verilen bilginin 

anksiyeteyi azaltarak iyileşmeyi hızlandırdığını göstermektedir.  

Araştırmanın iki numaralı hipotezi “Koroner anjiografi uygulanacak hastalara 

verilen görsel-işitsel eğitimin hastaların anksiyete düzeyleri üzerine anlamlı bir etkisi 

bulunmaktakdır”idi. Araştırmanın üç numaralı hipotezi “Koroner anjiografi 



 64 

uygulanacak hastalara verilen görsel-işitsel eğitimin hastaların stres düzeyleri üzerine 

anlamlı bir etkisi bulunmaktakdır” idi. Araştırmanın dört numaralı hipotezi “Koroner 

anjiografi uygulanacak hastalara verilen görsel-işitsel eğitimin hastaların depresyon 

gelişimi değerleri üzerine anlamlı bir etkisi bulunmaktakdır” idi. Bu hipotezler istatiksel 

olarak doğrulandı. Çalışmamızda işlem öncesinde eğitim verilen deney grubundaki 

bireylerin DAS puanı ortalamalarının işlem sonrasında işlem öncesine göre azaldığı 

görüldü. İstatistiksel olarak değerlendirildiğinde bu düşüşün anlamlı olduğu saptandı (p 

< 0.05). Eğitim verilmeyen kontrol grubundaki bireylerin ise işlem sonrasında DAS 

puanı ortalamalarının işlem öncesine göre arttığı görüldü (p > 0.05) (Tablo 4.4.1).  

 

Deney ve kontrol grubunun DAS puan ortalamalarının işlem öncesi-sonrası 

farklarının gruplar arası karşılaştırmasında; işlem öncesi gruplar arası depresyon, 

anksiyete arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmazken (p>0,05), stres puan 

ortalamaları anlamlı bulundu (p<0,05).  İşlem sonrası gruplar arası depresyon, 

anksiyete, stres puan ortalamaları arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu 

(p<0,05) (Tablo 4.4.2). 

 

Yapılan çalışmalarda bulgularımızla benzer şekilde işlem öncesi hasta eğitimi 

yapmanın durumluk kaygıyı azalttığı görülmüştür (19,22-24,29,35,47). Yapılan 

araştırmalarda preoperatif dönemde eğitim alan hastaların kaygı düzeylerinde azalma 

olduğunu ve varolan durumla baş ederek kendine bakım yeteneklerinin arttığını, 

bunlarında sağlığı geliştirici eğitim programlarıyla öğretilebileceğine dikkati 

çekmektedir (35,41,42-44). 

 

5.4. Depresyon, Anksiyete ve Stres Puan Ortalamalarının Sosyo-demografik ve 

Hastalık ile Ġlgili DeğiĢkenlerle KarsılaĢtırmalarının TartıĢılması 

 

Deney ve kontrol grubunun cinsiyete göre işlem öncesi ve sonrası DAS puan 

ortalamaları incelendiğinde; işlem öncesi ve sonrası DAS puan ortalamalara düzeyinde 

anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), depresyon ve stres puan ortalamaları işlem 

öncesi kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir (p<0.05) (Tablo 4.5.1). Bu bulgular 

kadınların bağımsızlıklarını kaybetme duyguları, hastalıklarıyla ilgili olumsuz 
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düşünceleri, ailesine bakma sorumlulukları göz önüne alındığında erkeklerden daha 

fazla stres yaşamalarına bağlı olduğu düşünülmektedir (107,108). 

 

Deney grubundaki kadın ve erkeklerin DAS puanı ortalamalarında işlem 

sonrasında azalma, kontrol grubundakilerde ise artma görüldü. Buna göre deney 

grubuna verilen eğitimin hastaların stres, kaygı durumlarını azalttığı görülmektedir 

(Tablo4.5.1). 

 

Anksiyete, stres ve depresyon her yaşta görülebildiği gibi, her yaş grubunda da 

farklı nedenlerle, farklı düzeylerde görülen bir durumdur. Araştırma kapsamına alınan 

bireylerin yaş grupları ile işlem öncesi ve sonrası DAS puanı ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Bunun yanında, deney ve 

kontrol grubunda DAS puanı ortalamaları en yüksek olan bireyler 60 yas ve altı yas 

grubundandır (Tablo. 4.5.2.). 

 

Deney grubunda tüm yaş gruplarındaki bireylerin islem öncesi DAS puanı 

ortalamaları işlem sonrasında azalırken, kontrol grubundaki 60 yaş ve altındaki 

bireylerin işlem sonrasında depresyon ve anksiyete puan ortalaması işlem öncesine göre 

arttı. 

 

Bireyin eğitim durumu ne olursa olsun, yaşamını tehdit eden herhangi bir durum 

karşısında anksiyete, stres yaşayabilmektedir. Yüksek seviyelerdeki kaygı, tanı ve 

tedaviye yönelik girişimler esnasında ve hastaneye yatırılmadan sonra, uyumluluk 

üzerine sonuçlar ile iletişimde kısıtlama ve zorluklara neden olur. Dolayısıyla,hastaneye 

yatırılma sırasında kaygı seviyelerini azaltmayı amaçlayan müdahaleler yapılması çok 

önemlidir (19,22-24,29,35,47). Çalışmada deney ve kontrol grubundaki bireylerin 

eğitim durumlarıyla işlem öncesi ve sonrası DAS puan ortalamalarında anlamlı bir 

farklılık olmadığı saptandı (p>0.05) .Deney grubundaki tüm eğitim düzeyindeki 

bireylerin işlem sonrası DAS puan ortalamalarında işlem öncesine göre azalma, kontrol 

grubunda orta ve üzerinde eğitime sahip olan hastalarda ise stres puanlarındaki ortalama 

2,66 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,01) (Tablo 4.5.3). 

Çalışmamızın bulgularına göre tüm eğitim düzeyindeki bireylere verilecek olan eğitimin 
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işleme dönük anksiyete, stres ve depresyonun puanının azalmasında etkili olduğu 

görülmektedir. 

 

Çalışmada deney grubundaki bireylerin işlem öncesi ve sonrası DAS puan 

ortalamaları normal koroner arter saptananlarda istatistiksel olarak anlamlılık 

göstermezken (p>0.05), medikal tedavi kararı verilen olgularda depresyon 

puanlarındaki ortalama 5,30 birimlik düşüş ve PTCA/Stent uygulanan hastaların 

depresyon puanlarındaki ortalama 3,00 birimlik düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu (p<0,01). Kontrol grubundaki bireylerin işlem öncesi DAS puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Deney ve kontrol 

grubundaki CABG kararı alınan hastaların işlem sonrası DAS puan ortalaması diğer 

tedavi kararlarına göre anlamlı şekilde yüksektir (p=0,005; p=0,001). İşlem öncesinde 

henüz tedavi kararı verilmemiş olduğundan, bireylerin DAS puan ortalamalarının düşük 

olduğu, işlem sonrası ise tedavi kararlarını öğrenmelerinden dolayı bireylerde puanların 

yüksek olduğu düşünülebilir. CABG kararı verilen hastaların işlem sonrası DAS puan 

ortalamalarının yüksek olması girişime karar verilmesinden ve bu yöntemin diğer tedavi 

kararlarından daha fazla risk taşımasından kaynaklanmış olabilir. Deney grubundaki 

DAS puan ortalamalarının kontrol grubundan farklı olarak işlem sonrasında işlem 

öncesine göre azalması hastalara verilen eğitim içeriğinde tedavi kararlarına ilişkin de 

bilgilendirme olmasının bireylerin önerilen tedavi süreçlerini anlamalarını ve uyum 

sağlamalarını kolaylaştırarak kaygılarıyla baş edebilmelerini ve buna paralel kaygı, stres 

ve depresyon düzeylerini azalttığı düşünülebilir. 

 

Bireylerin daha önceden hastalıkları hakkında bilgi almaları, bazen var olan 

durumla karşılaştıklarında etkin olarak baş edebilmelerini sağlayabildiği gibi, önceki 

bilgileri nedeniyle korku ve kaygı yaşamalarına da neden olabilir (44). Çalışmada deney 

grubunda hastalık hakkında bilgi alan hastaların işlem öncesine göre işlem sonrası DAS 

puanlarındaki değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p> 0.05). Hastalık 

hakkında bilgi almayan hastalarda ise DAS puanlarındaki değişim istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu (p<0.01). Kontrol grubunda; hastalık hakkında bilgi alan ve bilgi 

almayan bireylerin DAS puanlarındaki degişimde istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

görü1medi (p>0,05) (Tablo 4.5.7). 
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Bireylerin hastalığı hakkında bilgilerinin olması kendi yaşantılarında 

oluşturabilecek değişiklikleri ve hastalığın ciddiyetini kavrayarak işlem öncesi kaygı 

düzeylerinin artmasına neden olabilirken, bireylerin almış olduğu bilginin ne derece 

yeterli olduğu bilinmediğinden var olan durumla etkili baş edemedikleri için kaygı 

düzeyleri yükselebilir (28,32). Stephenino ve arkadaşların araştırmalarında(84), video 

bilgisinin hastanın eğitimini geliştirdiği kadar memnuniyet seviyesini de arttırdığı açığa 

çıkmıştır. Jamshidi ve arkadaşlarının araştırmalarında video bilgisinin koroner 

anjiyografi uygulanan hastaların stres ve depresyonunun azalmasında faydalı olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca, hastaları hazırlamada duyusal bilgi metodunun, geleneksel 

metodlardan daha etkili olduğunu ortaya koymuştur. Sözlü bilgiye karşı olarak video 

bilgisinin hastaların kaygı ve stresini koroner anjiyografi öncesinde etkili bir biçimde 

azalttığını göstermektedir. Video bilgisinin hastalardaki kaygı ve stresi azaltmanın etkili 

bir metodu olduğunun kanıtı şunu göstermektedir ki, video bilgisi prosedür öncesi 

bakım esnasında hemşire ve hekimler tarafından tanıtılabilir, yani bu müdahale prosedür 

öncesinde faydalı olabilir(47). 

 

 Çalışmada elde edilen sonuçlara göre; hastalara işlem öncesi verilen görsel-

işitsel eğitimin istatistiksel olarak anlamlı ölçüde işlem sonrası DAS puan ortalamalarını  

azaltmada etkili olduğu (p<0.05) saptandı. 
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6. SONUÇ 

 

 

İlk kez koroner anjiyografi uygulanan hastalara verilen görsel-işitsel eğitimin 

yaşam bulgusu ve stres, anksiyete, depresyon düzeylerine etkinliğini belirlemek, 

araştırma sonuçlarının ilgili hemşirelik uygulamalarında kaynak olarak kullanılacağı 

düşünülerek planlanmış bu çalışmada şu sonuçlar bulundu. 

 

 Araştırma kapsamına alınan toplam 60 bireyin 31'i (%51.6) erkek, 29'i (%48.4) 

ise kadındır. 

 

 Bireylerin %53,3'ü 60 ve üstü yaş aralığındadır. Deney grubu yaş ortalaması 

55,4 +10.4 ve kontrol grubu yaş ortalaması 56.9+9.1 dir. Her iki grup arasında 

yaş dağılımı arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

 

 Bireylerin %93.3'ü evli, %51,7 ilköğrenim mezunu %21,6 emekli ve 14 'ü ve 

%34, ev hanımıdır. Her iki grup arasında medeni durum, öğrenim durumu ve 

meslek grubu arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). 

 

 Deney grubundaki hastaların kalp hızı ortalama değerleri bakımından işlem 

öncesi 72,00+10,17/ dk. iken anjiyografiden sonra 69,53/dk'ya 

düşmüştür. SKB ise ortalama değerleri bakımından işlem öncesi 122,46+16,51 

mm/Hg iken, anjiyografiden sonra 119,93 +14,86 mm/Hg'ya düşmüştür. DKB'da 

benzer şekilde işlem öncesi 76,41+11,83 mm/Hg iken, işlem sonrası 73,03+ 

19,70 mm/Hg'ye düşmüştür. Hastaların solunum sayısı uygulamadan önce 24,46 

+2, 12/dk iken işlem sonrası 21,27+1,311dk'ya düşmüştür. Tüm gruplarda 

aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). 

 

 Kontrol grubu kalp hızı, SKB, DKB ölçümleri yönünden istatistiksel olarak 

anlamsız bulundu (p>0,05). 
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 İşlem öncesinde görsel-işitsel eğitim verilen deney grubunun işlem sonrası stres, 

anksiyete, depresyon puanında meydana gelen düşüş istatistiksel olarak anlamlı 

bulundu. (p= 0,031>0.05). 

 

 Deney grubunda işlem sonrası stres,  anksiyete, depresyon düzeyi düşerken 

kontrol grubunda yükseldiği görüldü. 
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7. ÖNERĠLER 

 

 Sağlık bakımı veren kuruluşların, felsefelerinde sağlık eğitimine gereken önem 

verilmeli, yeterli araç-gereç ve gereken kaynaklar sağlanmalıdır. 

 

 Eğitim için bilimsel temelde planlar yapılmalı, uygulanmalı ve etkinliği 

değerlendirilmelidir. 

 

 Hemşirenin hasta eğitimindeki vazgeçilmez yerinin, diğer meslek 

profesyonelleri ve toplumca anlaşılması sağlanmalıdır. 

 

 Hastaya verilecek eğitim planlanırken hastanın bireysel özellikleri göz önünde 

bulundurulmalı ve eğitim gereksinimleri saptanmalıdır. 

 

 Eğitim yöntemleri/teknikleri değişen teknolojik durumlara uygun 

hazırlanmalıdır. 

 

 Sağlık eğitiminde farklı eğitim yöntemleri kullanılarak araştırmalar yapılması ve 

karşılaştırılması önerilebilir. 
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EKLER 

 

EK 1. EĞĠTĠM MATERYALĠ 

Kalp, göğüs duvarı arkasında, iki akciğer arasında yer alan, kas dokusundan 

oluşmuş hayati bir organdır. 

Kalbin yapısını anlayabilmek için, kalbi iki katlı dört odası olan bir ev olarak 

düşünebiliriz. Kalbin üst katında sağda ve solda kulakçık yani atriyum adı verilen odalar 

alt katında ise yine sağda ve solda karıncık yani ventrikül adı verilen odalar bulunur.  

Kalbin temel işlevi, arter adı verilen atardamarlar ve ven adı verilen 

toplardamarlar yoluyla vücudun tüm bölümlerine kanı pompalamaktır.  

Anatoplardamar tarafından kan kalbe geri dönen kirli kan temizlenmek üzere 

akciğerlere gönderir. Akciğerlere ulaşan kan  temizlendikten sonra kalbe dönerek aort 

vasıtası ile tüm vücuda dağılır. Kanın kalp, akciğer ve vücut içerisindeki bu hareketine 

kan dolaşımı denmektedir.   

Kalbin dört odası kanla dolu olsada, kalp aort damarından ayrılan ve koroner 

arter adı verilen atardamarlardan beslenir. Kalbin dış yüzeyinde dallanıp yayılan 

koroner arterler evin su tesisatına benzer şekilde kalbin tüm odalarına kanı götürerek 

kalbin beslenmesini sağlar. Kalbi 2‟si solda, biri sağda olmak üzere 3 atardamar besler. 

Başlangıçta 2 ana dal halinde olan bu damarlar sağ koroner arter ve sol ana koroner 

arter olarak adlandırılır. Sol ana koroner arter ise; sol ön inen arter ve cirkumflex arter 

olmak üzere ikiye ayrılır.  

Sağ koroner arter kalbin arka yüzünü ve sağ ventrikülü besler.  

Sirkumflex arter ise atrium ve ventriküllerin arasından kalbin arkasına yönelerek 

kalbin yan ve arka bölgesini besler.   

LAD olarak adlandırılan sol ön inen arter ise kalbin ön tarafında yukarıdan aşağıya 

doğru uzanarak kalbin ön yüzünü besler (1,44,77,78,86-91,95-97,99). 

Kalbi besleyen damarlar,  kolesterol ve diğer kan yağlarının birleşerek 

oluşturdukları plak denilen tabakalar yüzünden daralabilir. Damarlardaki bu daralmalar 

damar sertliği denilen ateroskleroza yol açar. Oluşan plakların boyutu büyüdükçe kan 

akımı azalır. Kalp kası normal çalışmasını sağlayacak miktarda oksijen alamaz hale 

gelir. Kalp damarı bir bahçe hortumu olarak düşünüldüğünde biraz sıkıştırılan 

hortumdan su akışı azalır, tamamen sıkıştırılan hortumdan ise su akışı kesildiğinden 

çiçekler kendileri için olan suya ulaşamazlar. Aynı şekilde plaklar nedeniyle daralan 
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damardaki kan akımı azalacağından ve kalp kasına yeterince kan akışı olamayacağından 

göğüste, boyun ve sırtta bir ağrı hissedilebilir. Eğer kalp damarları ile kalbe yeterince 

oksijen sağlanıyorsa kalp sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam eder. Kalp damarlarının 

bazı bölümlerinin tıkanması ile kalp damar hastalığı yani koroner arter hastalığı oluşur 

(1,44,77,78,86-91).  

 

Koroner arter hastalığına yakalanma riskini arttıran birçok faktör vardır. 

Erkeklerde 45 yaş üstü, kadınlarda ise 55 yaş üstü veya erken menopoz bir risk 

faktörüdür. Östrojen olarak adlandırılan kadınlık hormonunun koruyucu etkisinden 

dolayı kadınlarda kalp damar hastalıkları erkeklere kıyasla daha ileri yaşlarda 

görülebilmektedir.  

Cinsiyet bir diğer risk faktörüdür ve kalp damar hastalıkları erkeklerde kadınlara 

oranla daha sık görülmektedir. 

Birinci derece erkek akrabalarda 55 yaşından önce ve kadın akrabalarda ise 65 

yaşından önce kalp damar hastalığı varlığı riski arttırmaktadır. 

Kalp damar hastalığında koruyucu özelliği olan ve iyi kolesterol olarak 

adlandırılan HDL kolesterolün 40 mg/dl'den düşük olması ve kötü kolesterol olan LDL-

kolesterolün yüksek olması, sigara kullanımı, kan basıncının yüksek olması veya 

hipertansiyon için ilaç kullanmak, hareketsiz bir yaşam tarzı ve şeker hastalığı risk 

faktörleri arasındadır. 

Beden ağırlığının normalden fazla olması da önemli bir risktir ve  bu konuda en 

değerli kriter, beden kitle indeksi ve bel çevresidir. Beden kitle indeksi, kg olarak 

ağırlığın, metre olarak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir. Beden kitle indeksinin 

25‟in üzerinde olması veya bel çevresinin erkeklerde 94 cm, kadınlarda ise 80 cm‟nin 

üzerinde olması, yalnızca kalp damar hastalığı riskini artırmakla kalmayıp şeker 

hastalığı, kötü kolesterol yüksekliği ve kan basıncı yüksekliği riskini de artırmaktadır. 

Uzun bir zaman sürekli strese maruz kalmakta, hastalığın gelişmesini 

kolaylaştırmaktadır.  

http://www.ahmetalpman.com/defkonuoku.asp?id=334&konuindex=5
http://www.ahmetalpman.com/defkonuoku.asp?id=170&konuindex=30
http://www.ahmetalpman.com/defsssoku.asp?id=2614
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Yaş, cinsiyet, aile öyküsü gibi risk faktörleri değiştirilemez. Dolayısıyla kalp 

damar hastalıkları ile mücadele, değiştirilebilir risk faktörleriyle mücadele demektir 

(28,35,44,45). 

Göğüs ağrısı şikâyetiyle sağlık kuruluşuna başvuran hastalarda koroner arter 

hastalığının teşhis edilmesi amacıyla koroner anjiyografi denilen bir tanı yöntemi 

uygulanır. İşlem anjiyografi laboratuarı ya da kateter laboratuarı denilen özel bir odada 

gerçekleştirilir. Koroner anjiyografi kol ya da kasık bölgesinden bir plastik kanül 

aracılığıyla koroner damarlar içine opak madde denilen özel bir ilaç verilerek röntgen 

ışınları ile görüntülerinin alınması işlemidir. Anjiyografi damarın ne kadar daraldığını 

veya tıkandığını tespit ederek tedavinin gerektiği gibi yönlendirilmesini sağlar 

(7,26,31,32,35,45,78,86-91).  

Anjiyografi için kullanılacak kol ya da kasık bölgesinin işlemden önce 

temizliğinin yapılması ve enfeksiyonu önlemek açısından bölgenin tıraş edilmesi 

gerekir. 

İşlemin uygulanacağı gün, kahvaltı etmeden gelmek gereklidir. Kan sulandırıcı 

ilaç kullanılıyorsa hekime danışarak işlemden önce kesilmesi gerekebilir. Daha önce 

opak madde alerjisi geçirildiyse ya da kanama hastalığına ilişkin bir öykü varsa mutlaka 

hekime bildirilmelidir. Sürekli kullanılan ilaçlar varsa işlem günü sağlık görevlilerine 

bilgi verilmelidir. Şeker hastalığı olan hastalar kan şekeri düşürücü ilaç ya da insülin 

kullanıyorsa, ilacını almadan gelmesi gereklidir. İşlemden önce kan şekeri kontrolü 

yapılacak ve anjiyografi için beklenmesi gerektiğinde, kan şekerinin düşmemesi için 

hafif bir öğün yenmesine izin verilecektir. 

İşlemden önce gerekli olan bazı testlerin uygulanması gereklidir. Kalp ritminin 

değerlendirilmesi ve koroner kalp hastalığının teşhisinde kullanılan bir tanı yöntemi 

olan ve elektrokardiyografi olarak adlandırılan EKG çekilir. İşlem kasık bölgesinden 

uygulanacaksa işlem sonrası kontrol etmek amacıyla nabız bölgeleri işaretlenir.Hayati 

bulgular ölçülerek değerlendirilir.Kan sayımı, açlık kan şekeri, kan yağları düzeyleri, 

kalp ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için kol veya el üstünden bir katater 

takılarak kan örneği alınıp laboratuvara gönderilir..  

Hastaya hekim tarafından işlemle ilgili gerekli açıklamalar yapılarak koroner 

anjiyografi yapılmasına izin verildiğine dair onay formu imzalatılır ve hasta bilgilerini 

içeren dosyayla birlikte anjiyografi laboratuvarına götürülür. 
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Hasta anjiyografinin uygulanacağı masaya alınarak üzerine tamamen mikropsuz 

bir örtü örtülür. Bu masa filmlerin çekildiği kameranın hemen altında yer alır. İşlemi 

uygulayacak kardiyolog mikroptan tamamen arınmış önlük ve eldiven giyer. 

Anjiyografi sırasında hasta, monitöre bağlanarak kan basıncı ve kalp ritmi izlenir. İşlem 

uygulanacak bölgenin antiseptikle temizliği yapıldıktan sonra sadece işlemin yapılacağı 

bölge yüzeyel olarak uyuşturulması sonrası kateter veya “sheath” adı verilen ince bir 

tüp yerleştirilir. Bu kateter içinden kalp boşluklarına ve koroner arterlere giden bir 

plastik boru yerleştirilir. Bu boru yoluyla damarlara opak madde verilir ve koroner 

arterlerdeki darlık tespit edilir. Opak maddenin verilmesi sırasında ağrı hissedilmez, 20-

30 sn süren bir sıcak basması hissedilebilir, opak maddeye karşı alerji nadiren 

görülmektedir. Allerji gelişmesi durumunda katater laboratuarında gerekli ilaçlar 

uygulanacaktır. Çekimler yapılırken derin nefes alarak, nefesin tutulması söylenir. 

Hasta işlemin aşamalarını ekrandan izleyebilir. İşlem yaklaşık olarak 10-15 dk sürer. 

Girişim yerine konmuş olan kanül çekilir, kanamanın durması için basınç pedi adı 

verilen bir pansuman yerleştirilir. İşlem bittikten sonra odasına çıkarılarak, aralıklı 

olarak hayati bulgular ölçülür, kateter uygulanan bölgenin kanama ve şişlik açısından 

kontrolü yapılır. İşlem sonrası hekim tarafından uygun görülürse hemen yemek 

yenebilir. İlk 2 saat içinde yaklaşık 2 litre kadar sıvı tüketilmesi, işlem sırasında 

damardan verilen opak maddenin böbrekler yoluyla atılması için önemlidir. 4-6 saat 

yatak istirahati sağlanır ve hastanın tüm ihtiyaçları yatakta karşılanır. Basınç pedi işlem 

yapılan bölgede 2 saat süreyle kaldıktan sonra hekim tarafından çıkarılarak işlem 

bölgesi kontrol edilir ve küçük bir pansumanla bölge kapatılır. Hemşire gözetiminde 

hasta yataktan kaldırılarak mobilizasyonu sağlanır. Anjiyografi sonrasında işlemin 

yapıldığı gün ya da ertesi gün hasta taburcu edilir (7,26,31,32,35,45,78,86-91).  

 

Taburcu olduktan sonra; 

 Kateter giriş yerinde yeni bir kanama,  

 Yeni oluşup artan ve büyüyen şişlik, 

 İşlem yapılan bölgede kızarıklık, şişlik, akıntı ya da, ağrı, 

 Hissizlik, uyuşukluk olması halinde en yakın sağlık kuruluşuna ya da hekiminize 

başvurunuz (35,95-97). 
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       ÖNERĠLER 

 İç çamaşırı girişim bölgesine dokunuyorsa, koruyucu bandaj kullanın. 

 Girişim yerinde hassasiyet azalıncaya kadar sıkı kıyafetler giymeyin. 

 İşlem yapılan bölgeyi çarpmalardan koruyun. 

 İşlemden bir gün sonra girişim bölgesini ovmadan banyo yapabilirsiniz. 

 İlk 2-3 gün ağır şeyleri kaldırmayın, itmeyin yada çekmeyin. 

 En az 1 hafta araba kullanmayın. 

 İlk hafta yüzme, koşma, bisiklete binme, dans etme, merdiven çıkma gibi ağır 

aktivitelerden kaçının (35,95-97).  
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EK 2. GENEL BĠLGĠ FORMU 

 

Adı-Soyadı:     

Tanı:        

                                                                       

1. Yaşınız 

 

2. Cinsiyetiniz 

     1. Erkek 

 

     2. Kadın 

 

3. Medeni durumunuz 

   1. Bekar 

 

   2. Evli 

 

   3. Diğer 

 

4. Sahip olduğunuz çocuk sayısı 

 

5. Öğrenim durumunuz 

 

  1. Öğrenim görmemiş 

 

   2. İlköğrenim 

 

   3. Orta öğrenim 

 

   4. Yüksek öğrenim 

 

   5. Diğer 
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6. Mesleğiniz 

 

   1. İşçi 

 

   2. Memur 

 

   3. Emekli  

 

   4. Serbest meslek 

 

   5. Ev hanımı 

 

   6. Diğer 

 

7. Sosyal güvenceniz 

 

    1. Var  

 

    2. Yok 

 

8. Gelir düzeyiniz 

 

    1. Çok kötü 

 

    2. Kötü 

 

    3. Orta 

 

    4. İyi 

 

9. Yaşama durumunuz 

 

    1. Yalnız 

 

       2. Aileyle 
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10. İhtiyacınız olduğu durumda yardıma başvurabileceğiniz kimseler var mı? 

 

      1. Evet 

 

      2. Hayır 

 

 

11. Daha önce hastaneye yattınız mı? 

  

     1. Evet 

 

        2. Hayır   

 

12.  Daha önce ameliyat geçirdiniz mi?   

 

     1. Evet 

 

        2. Hayır   

 

13. Ailenizde/yakın çevrenizde kalp hastalığı olan var mı? 

 

     1. Evet 

  

       2. Hayır   

 

 

 

14. Ailenizde/yakın çevrenizde koroner anjiyografi olan var mı? 

     1. Evet 

  

       2. Hayır   

 

 

15. Hastalığınız hakkında herhangi bir bilgi aldınız mı?    

 

     1. Evet 

 

       2. Hayır   

 

 

16. Koroner anjiyografi hakkında açıklama/bilgi edinme gereksinimi duyuyormusunuz? 

 

     1. Evet 

 

       2. Hayır   
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17. On altıncı sorunuzun cevabı ”evet” ise hangi konuda açıklama/bilgi verilmesini 

istersiniz? 

   

    1. Kalp hastalığının nasıl oluştuğu ve nedenlerini 

 

    2. Koroner anjiyografi için yapılması gereken hazırlıkları 

 

       3. Koroner anjiyografiyi yapacak ekip ve anjiyografi ortamı 

 

    4. Koroner anjiyografinin nasıl uygulanacağını 

 

    5. Koroner anjiyografi öncesi, esnası ve sonrasına yönelik açıklamalar 

 

    6.Diğer 

 

 

20. Koroner anjiyografi uygulamasına yönelik kendinizi endişeli hissediyormusunuz? 

 

     1. Evet 

 

        2. Hayır  

 

 

 21. Koroner anjiyografi öncesi eğitim yapılması endişelerinizi azaltır mı?  

 

      1. Evet 

 

        2. Hayır  
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ĠġLEM ÖNCESĠ YAġAM BULGULARI 

 

 Kalp hızı:……../dk      

                                                           

 Kan basıncı:………mm/Hg                                                    

 

 Solunum sayısı:……../dk                                                        

 

  

 

 

ĠġLEM SONRASI YAġAM BULGULARI 

 

Kalp hızı:……../dk 

 

Kan basıncı:………mm/Hg 

 

Solunum sayısı:……../dk                                                        

                                                       

KORONER ANJĠYOGRAFĠ SONRASI TEDAVĠ KARARI 

 

1. NORMAL KORONER ARTERLER 

2. MEDİKAL TEDAVİ 

3. PTCA / STENT    

4. CABG (KORONER ARTER BYPASS GREFT)           
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EK 3.  DEPRESYON-ANKSĠYETE-STRES SKALASI LOVĠBOND & LOVĠBOND 1995 

NO SON 1 HAFTADAKİ DURUMUNUZ Hiçir 

zaman 

Bazen ve 

arasıra 

Oldukça 

sık 

Her 

zaman 

1  S Oldukça önemsiz şeyler için üzüldüğümü farkettim 0 1 2 3 

2  A Ağzımda kuruluk olduğunu farkettim 0 1 2 3 

3  D Hiç olumlu duygu yaşayamadığımı farkettim 0 1 2 3 

4  A Soluk almada zorluk çektim (örneğin fizik egzersiz 

yapmadığım halde aşırı hızlı nefes alma, nefessiz kalma 

gibi) 

0 1 2 3 

5  D Hiçbir şey yapamaz oldum 0 1 2 3 

6  S Olaylara aşırı tepki vermeye meyilliyim 0 1 2 3 

7  A Bir sarsaklık duygusu vardı ( sanki  bacaklarım beni 

taşıyamayacakmış gibi) 

0 1 2 3 

8  S Kendimi gevşetip salıvermek zor geldi 0 1 2 3 

9  A Kendimi, beni çok tedirgin ettiği için sona erdiğinde çok 

rahatladığım durumların içinde buldum 

0 1 2 3 

10  D Hiçbir beklentimin olmadığı hissine kapıldım 0 1 2 3 

11  S Keyfimin pek kolay kaçırılabildiği hissine kapıldım 0 1 2 3 

12  S Sinirsel enerjimi çok fazla kullandığımı hissettim 0 1 2 3 

13  D Kendimi üzgün ve depressif hissettim 0 1 2 3 

14  S Herhangi bir şekilde geciktirildiğimde ( asansörde, trafik 

ışıklarında, bekletildiğimde) sabırsızlandığımı hissettim 

0 1 2 3 

15  A Baygınlık hissine kapıldım 0 1 2 3 

16  D Neredeyse herşeye karşı olan ilgimi kaybettiğimi hissettim 0 1 2 3 

17  D Birey olarak değersiz olduğumu hissettim 0 1 2 3 

18  S Alıngan olduğumu hissettim 0 1 2 3 

19  A Fizik egzersiz veya aşırı sıcak hava olmasa bile belirgin 

biçimde terlediğimi gözledim (örneğin ellerim terliyordu) 

0 1 2 3 

20  A Geçerli bir neden olmadığı halde korktuğumu hissettim 0 1 2 3 

21  D Hayatın değersiz olduğunu hissettim 0 1 2 3 

22  S Gevşeyip rahatlamakta zorluk çektim 0 1 2 3 

23  A Yutma güçlüğü çektim 0 1 2 3 

24  D Yaptığım işlerden zevk almadığımı farkettim 0 1 2 3 

25 A Fizik egzersiz söz konusu olmadığı halde kalbimin 

hareketlerini hissettim (kalp atışlarımın hızlandığını veya 

düzensizleştiğini hissettim) 

0 1 2 3 

26 D Kendimi perişan ve hüzünlü hissettim 0 1 2 3 

27 S Kolay sinirlendirilebildiğimi farkettim 0 1 2 3 

28 A Panik haline yakın olduğumu hissettim 0 1 2 3 

29 S Bir şey canımı sıktığında kolay sakinleşemediğimi 

farkettim 

0 1 2 3 

30 A Önemsiz fakat alışkın olmadığım bir işin altından 

kalkamayacağım korkusuna kapıldım 

0 1 2 3 

31  D Hiçbir şey bende heyecan uyandırmıyordu 0 1 2 3 

32  S Birşey yaparken ikide bir rahatsız edilmeyi hoş 

göremediğimi farkettim. 

0 1 2 3 

33  S Sinirlerimin gergin olduğunu hissettim 0 1 2 3 

34  D Oldukça değersiz olduğumu hissettim 0 1 2 3 

35  S Beni yaptığım işten alıkoyan şeylere dayanamıyordum 0 1 2 3 

36  A Dehşete düştüğümü hissettim 0 1 2 3 

37  D Gelecekte ümit veren birşey göremedim 0 1 2 3 

38  D Hayatın anlamsız olduğu hissine kapıldım 0 1 2 3 

39  S Kışkırtılmakta olduğumu hissettim 0 1 2 3 

40  A Panikleyip kendimi aptal durumuna düşüreceğim 

durumlar nedeniyle endişelendim. 

0 1 2 3 

41  A Vücudumda (örneğin ellerimde) titremeler oldu. 0 1 2 3 

42  D Bir iş yapmak için gerekli olan ilk adımı atmada 

zorlandım 

0 1 2 3 
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 A= ANKSĠYETE 

D= DEPRESYON 

S= STRES 

 

 

ANKSĠYETE İÇİN A İŞARETLİ MADDELERİN PUANLARI; DEPRESYON İÇİN D İŞARETLİ 

MADDELERİN PUANLARI; STRES İÇİN S İŞARETLİ MADDELERİN PUANLARI 

TOPLANACAK.  

 

PUANTAJ TABLOSU  

 

 DEPRESYON ANKSİYETE STRES 

NORMAL 0-9 0-7 0-14 

HAFİF 10-13 8-9 15-18 

ORTA 14-20 10-14 19-25 

İLERİ 21-27 15-19 26-33 

ÇOK İLERİ 28+ 20+ 34+ 
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EK 4. GÖNÜLLÜ BĠLGĠLENDĠRME VE ONAY FORMU 

 

         ÇalıĢmanın Adı:  Koroner Anjiografi Uygulanacak Hastalara Verilen Görsel-İşitsel Eğitimin 

Fizyolojik ve Psikososyal Parametreler Üzerine Etkisi 

Yükseklisans öğrencisi /Aslı BALCI ve Danışmanı Prof. Dr. Nuray ENÇ, video 

eğitiminin, koroner anjiografi uygulanacak hastaların stres, kaygı ve hayati bulgu düzeylerine 

etkisini incelemek amaçlı bir tez çalışması planladı. Araştırma, İstanbul Üniversitesi İstanbul 

Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapılacak, yaklaşık 1 yıl sürecektir. Bu bölümlerde 

tedavi ve takibi yapılan hastaların çalışmaya katılımı, gönüllülük ilkesi doğrultusunda 

yapılacaktır. 

Anksiyete ve stres durumunuzu belirlemek için geliştirilmiş olan bir ölçek 

kullanılacaktır. Ölçekteki bu maddeler size okunacak ve sizin cevaplarınız araştırmacı 

tarafından not edilecektir. Koroner anjiografi ile ilgili bir video eğitimi verilecektir.  Size 

uygulanacak ölçek ve eğitim ortalama 40 dakika sürecektir. Çalışmaya yaklaşık olarak 60 kişi 

katılacaktır.  

Yapılan değerlendirmeler, sizde rahatsızlığa neden olmayacaktır. Bu araştırma sırasında 

sizden bir ücret talep edilmeyecek veya bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kuruluşuna bir 

araştırma gideri yüklenmeyecek, size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 

Bu çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, çalışmadan istediğiniz zaman 

çekilebilme hakkına sahipsiniz ya da isteğinize bakılmaksızın araştırmacı tarafından araştırma 

dışında bırakılabilirsiniz. Böyle bir durumda ilgili sağlık çalışanlarıyla olan ilişkileriniz olumsuz 

yönde etkilenmeyecek, tedavi ve bakım uygulamalarınızda aksama olmayacaktır. Gerek 

araştırma yürütülürken, gerekse yayımlandığında kimliğiniz gizli tutulacaktır. Ancak etik 

kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilir. Araştırma sırasında size ait bir bilgi 

söz konusu olduğunda, bu size veya yasal temsilcinize bildirilecektir.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli 

bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” olarak yer alma 

kararını aldım. 

 

Tarih: 

Hastanın Adı - Soyadı ve Ġmzası: 

GörüĢme Tanığı Adı-Soyadı ve Ġmzası: 

 

AraĢtırmacı Adı - Soyadı ve Ġmzası: Prof. Dr. Nuray ENÇ 

AraĢtırmacının ÇalıĢtığı Kurum: İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulu 
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ETĠK KURUL KARARI 
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ÖZGEÇMĠġ 

KiĢisel Bilgiler 

Adı  Aslı  Soyadı  BALCI 

Doğ.Yeri  İSTANBUL Doğ.Tar.  05/02/1980 

Uyruğu  T.C. TC Kim No 24413085096 

Email aslibalci34@yahoo.com Tel 05326011706 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Yük.Lis.   

Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale H.Y.O. 2000 

Lise  Kadıköy Kemal Atatürk Lisesi 1996 

ĠĢ Deneyimi (Sondan geçmiĢe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Sorumlu Hemşire İstanbul Tıp Fakültesi  Kardiyoloji A.D.  2011- …... 

2. İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi İstanbul Tıp Fakültesi  2010-2011 

3. Hemşire İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D.  2003-2010 

 4. Supervizör Hemşire Acıbadem Hastanesi  2002-2003 

 5. Hemşire Acıbadem Hastanesi  2000-2002 

 

Yabancı 

Dilleri 
Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 
Puanı 

(Diğer) 
                Puanı 

Ġngilizce İyi Orta Orta   

      

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Word İyi 

Excel İyi 

Powerpoint Çok iyi 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  

Ebru sanatı, Fotoğrafçılık 


