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ÖZET 

KuĢ, Betül. (2018). Periferik Ġntravenöz Uygulamalarda Ġki Farklı Kateterin Etkinliğinin 

Ġncelenmesi. Ġstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Esasları AD. 

Doktora Tezi. Ġstanbul.  

Periferal intravenöz kateterler (PĠK), hastane ortamlarında en sık uygulanan invaziv 

giriĢimlerden birisidir. PĠK uygulaması sırasında endotel tabaka zarar görebilmekte, 

uygulama sırasında ve sonrasında ağrı, ektravazasyon, flebit ve hematom 

geliĢebilmektedir. Bu bağlamda çalıĢma; PĠK uygulamalarında kliniklerde sıklıkla 

tercih edilen, teflon bazlı ürün ile vialon içerikli (manuel kontrolü, kapalı valf sistemi 

olan) kateterlerin etkinliklerinin incelenmesi amacıyla, randomize kontrollü olarak 

planlandı ve gerçekleĢtirildi. AraĢtırma, Bozok Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma 

Hastanesi Cerrahi Birimler Servisi’nde Aralık 2016-Kasım 2017 tarihleri arasında 

gerçekleĢtirildi. 

AraĢtırmanın verileri; Hasta Bilgi Formu, Ağrı  ġiddeti ve Memnuniyet Algı 

Değerlendirmesi, Görsel Ġnfüzyon Flebit Tanılama Skalası (GĠFTS), Mikrobiyolojik 

Kolonizasyon Formu kullanılarak toplandı. Deney grubundaki hastalara vialon içerikli 

kateter; kontrol grubundaki hastalara ise; teflon içerikli PĠK intavenöz (IV) yoldan 

uygulandı. GiriĢim sonrasında 8 saatlik aralıklarla hastaların PĠK bölgelerindeki ağrı 

Ģiddeti ve flebit düzeyleri değerlendirildi. Flebit değerlendirmeleri biribirinden bağımsız 

iki gözlemci hemĢire tarafından gerçekleĢtirildi. Verilerin analizinde uygun istatiksel 

yöntemler kullanıldı. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, p≤0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirildi. 

ÇalıĢma kapsamındaki hastaların bireysel özellikleri değerlendirildiğinde; yaĢ 

ortalamasının 43,39±10,69 (22-64) yıl, BKĠ ortalamasının 26,92±3,83 kg/m
2 

(fazla 

kilolu), büyük çoğunluğunun kadın (%57,2), evli  (%84,1), ilköğretim mezunu (%67,8), 

gelirlerinin giderlerine eĢit olduğu (%37,0) ve il merkezinde (% 68,8) eĢi ve çocukları 

(% 69,2) ile birlikte yaĢadığı saptandı. Hastaların büyük bir çoğunluğunun kronik bir 

hastalığının olmadığı (% 79,8), total artroplasti ameliyatı (%77,4) nedeniyle ortalama 

5,37±2,35 gün süredir hastanede yattığı belirlendi. Deney grubundaki hastaların 

%82,7’sine, kontrol grubundaki hastaların  %89,4’üne ilk seferde IV PĠK’in baĢarılı bir 

Ģekilde yerleĢtirildiği, PĠK kalıĢ süresinin deney grubunda ortalama 4,72±1,20 gün, 

kontrol grubunda ise 4,10±0,92 gün olduğu ve  kalıĢ süresi açısından gruplar arasında 

çok ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu saptandı (p≤0,001). Deney grubundaki 

hastaların %16,3’ünde, kontrol grubunda  ise %53,8’inde flebit geliĢtiği ve flebit 

geliĢim durumu açısından, deney ve kontrol grupları arasında istatiksel olarak çok ileri 

düzeyde anlamlı farklılık belirlendi (p≤0,001). Sonuç olarak vialon içerikli kateterlerin; 

teflon içerikli ürüne göre ilk seferde giriĢim baĢarısının daha yüksek, kalıĢ süresinin 

daha uzun ve flebit geliĢiminin daha az düzeyde olduğu saptandı. 

Anahtar Kelimeler: Periferik intravenöz kateter, hemĢirelik, flebit, ağrı, kalıĢ süresi. 

Bu çalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiĢtir. Proje No: TDK-2018-26631 
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ABSTRACT 

KuĢ, Betül. (2018). Investigation of Two Different Catheter Efficiencies in Peripheral 

Intravenous Applications. Ġstanbul University, Institute of Health Science, Department 

of Fundamentals of Nursing. Doctoral Thesis. Ġstanbul. 

Peripheral intravenous catheters (PIVCs), are one of the most commonly used invasive 

procedures in hospital. The endothelial surface can be damaged during the application 

of PIVC, in addition the procedure may lead to pain, extravasation, phlebitis or 

hematoma. In this context, a randomized controlled study was planned to determine the 

effect of the commonly used teflon-based products and vialon catheters (manually 

controlled, with closed valve system). The study was conducted between December 

2016-November 2017 in the Surgical Units Clinic of the Bozok University Training and 

Research Hospital. 

The data were collected through the following instruments: Patient Information Form, 

the Pain Level and Satisfaction Perception Evaluation, the Visual Infusion Phlebitis 

Scale (VIPS), the Microbiological Colonisation Form. PIVC was inserted with vialon 

catheters in the experimental group and with teflon-based catheters in the control group 

via intravenously (IV). Following the PIVC application, the patient was evaluated for 

the pain and phlebitis levels at every 8-hours. The phlebitis levels were evaluated by the 

independent nurse observers. The data were statistically analyzed. The confidence 

interval was 95% and p≤0.05 was accepted as significant. 

The demographic data were as follows: mean age 43.39±10.69 (22-64) years, mean 

BMI 26.92±3.83 kg/m
2 

(overweight), 57.2% female, 84.1% married, 67.8% primary 

school graduate, 37.0% has equal income and expenses, 68.8% lives in the city center, 

69.2% lives with spouse and children. The majority of the subjects (79.8%) did not have 

a chronic disease, and most of the patients (77.4%) were hospitalized due to total 

arthroplasty. The average duration of hospitalization was 5.37±2.35 days. The PIVC 

success rate in the first intervention was 82.7% for the experimental group and 89.4% 

for the control group. The PIVC dwell time were 4.72±1.20 days for the experimental 

group and 4.10±0.92 days for the control group. There was a significant difference 

between the two groups (p≤0.001). The phlebitis development rates were 16.3% for the 

experimental group and 53.8% for the control group (p≤0.001). To conclude, the initial 

success intervention rate and dwell time are higher/longer and the prevalence of 

phlebitis is lower for vialon catheters.  

Key Words: Peripheral intravenous catheters, nursing, phlebitis, pain, dwell time. 

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project 

No:TDK-2018-26631 
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1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Son yıllarda sağlık bakım hizmetlerinde bilimsel bilgi tabanındaki ve teknolojideki 

geliĢmeler sonucunda bireylere tanı ve tedavi amacıyla birçok giriĢim yapılabilmektedir. 

Hastanede yatarak hizmet alan bireylere,  sıvı ve elektrolit kaybını yerine koymak, kan veya 

elemanlarını, fazla irritan ilaçları vermek, asit-baz dengesini düzenlemek, doğrudan dolaĢıma 

vererek bazı ilaçların etkisini arttırmak amacıyla sıklıkla intravenöz (IV) giriĢimler 

uygulanmaktadır (Akça Ay, 2011; Uzun, 2012). Tedavinin etkin bir Ģekilde uygulanması 

açısından oldukça önemli olan bu giriĢimin etkinliği için, belirlenen vene periferik intravenöz 

kateter (PĠK) yerleĢtirilmektedir. PĠK uygulaması en sık ve en yüksek oranda gerçekleĢtirilen 

invaziv hemĢirelik giriĢimlerdendir. Yapılan çalıĢmalarda yatarak tedavi gören bireylerin 

%70' inden fazlasına PĠK uygulandığı belirtilmektedir (Malach ve ark. 2006; Pujol, Hornero 

ve  Saballs 2007; Anabela, Pedro ve Pedro, 2012; Uzun 2012). 

 Özellikle PĠK uygulaması sırasında gerçekleĢtirilen hatalı giriĢimler bireylerin ağrılı 

uyarana maruz kalmasına yol açmakla birlikte, yaĢanan ağrı hastalarda birçok davranıĢsal ve 

fizyolojik değiĢikliklere neden olmaktadır (Donk, Rickard ve McGrail 2008; Webster 2008). 

Ayrıca bu sırada endotel tabaka zarar görebilmekte, uygulama sırasında ve sonrasında ağrı, 

ektravazasyon, flebit ve hematom geliĢebilmektedir. Hastanede yatarak tedavi gören 

bireylerin PĠK uygulaması sırasında ağrı deneyimledikleri ve uygulama sonrasında da ven 

boyunca flebitin sıklıkla görüldüğü belirtilmektedir. Flebit, PĠK uygulamalarına bağlı olarak 

venin tunika intima tabakasının inflamasyonu anlamına gelen, sıklıkla bölgede ağrı, 

kızarıklık, ĢiĢlik, sertlik gibi belirti-bulgular gösteren, yaygın ve önlenebilir bir komplikasyon 

olarak tanımlanmaktadır (McCallum, Higgins 2012; Biggar, Nichols, 2012). BaĢarısızlıkla 

sonuçlanan tekrarlı giriĢimler ise; bireylerde infeksiyon riskini arttırarak güvenliğini tehdit 

etmekte, hastanede kalıĢ süresini arttırmakta ve sağlık bakım kuruluĢlarında gereksiz iĢ gücü 

ve malzeme harcanmasına neden olarak bakım maliyetlerini arttırmaktadır (Kagel, Rayan 

2004; Denat, EĢer 2006; Abadi, Etemadi ve Abed 2013).  

Bu konu ile ilgili Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and 

Prevention) ve Ġnfeksiyon Kontrolü HemĢireleri Birliği (Infection Control Nurses 

Association) PĠK uygulamalarının güvenli bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi ve oluĢabilecek 

komplikasyonların azaltılması adına “Güvenli Uygulama Rehberleri” hazırlamaktadır. 

GeliĢtirilen bu rehberlerde, yetiĢkin bireylerde PĠK uygulamalarında uygun venin ve aracın 

seçilmesi, giriĢim sırasında ve sonrasında cerrahi asepsi ilkelerine dikkat edilmesi ile kateterin 
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72-96 saate kadar güvenle kullanılabileceğini, 8 saatte bir yapılan değerlendirmede flebit 

belirti-bulguları görülmediği sürece de değiĢtirilmesine gerek olmadığını belirtmektedir 

(Ulusoy 2006; Abbas, Shaw ve Abbas 2007; Hadaway 2009; O’Grady ve ark. 2011; Dychter, 

Gold, Carson 2012; INS 2016). Bu konu ile ilgili PaĢalıoğlu ve Kaya (2014); PĠK’ lerin 

%42,4’ ünün 48 saate kadar kalabildiğini ve çalıĢma kapsamındaki hastaların %41,2’ sinde 2. 

düzeyde flebit (erken dönem belirti-bulgular) geliĢtiğini belirtmektedir. Literatürde flebit 

geliĢiminde giriĢimi gerçekleĢtirecek olan hemĢirenin bilgi ve becerisinin yanı sıra; kateter 

türünün (materyal, numara, uzunluk vb.), giriĢ bölgesinin, uygulanan ilaç/solüsyonun 

özelliğinin (türü, akıĢ hızı, yoğunluğu vb.),  kateter kalıĢ süresinin, kullanılan pansuman 

türünün, giriĢim sırasında ve günlük bakımında cerrahi asepsi ilkelerine uyulmamasının da 

etkili olduğu belirtilmektedir (Tagalakis, Kahn, Libman, Blostein 2002; Çelik ve Anıl 2004; 

Ulusoy 2006; Abbas, Shaw ve Abbas 2007; Çakar 2008; Mimoz ark. 2015; INS 2016). 

Hassasiyet, bilgi ve geliĢmiĢ beceri gerektiren bu giriĢimi uygulamadan önce doğru venin 

belirlenmesi, güvenilir kateterin seçilmesi ve uygun becerinin gerçekleĢtirilmesi bireylerin 

tekrarlı giriĢimlere maruz kalmasını önlemektedir. Kateterin uzun süreli kullanılması 

yaĢanabilecek ağrı Ģiddeti ve flebit durumunun azaltılmasında büyük önem taĢımaktadır. 

Sağlık bakım teknolojisinde uzun süreli PĠK kullanımına imkan vererek, infiltrasyon ve 

flebit geliĢim riskini %50 oranında azalttığı, etkin maliyet oluĢturduğu belirtilen güncel bir 

kateter geliĢtirilmiĢtir. Biyomedikal alanda yeni olan bu vialon içerikli PĠK’ in bükülmeye 

karĢı dirençli olduğu için ilk seferde vene girebilme baĢarısını arttırdığı, vene girildiğinde 

üzerindeki manuel kontrollü düğme ile iğneyi haznesine çekerek uygulayıcının güvenli bir 

Ģekilde sadece aktif elini kullanarak ven içinde mandreni ilerletmesi ile yüksek oranda 

penetrasyon sağladığı, kapalı sistem valf özelliği sayesinde dıĢarıya kan akıĢını engellediği 

belirtilmektedir (http://catalog.bd.com/). Bu konu ile ilgili yapılan çalıĢmalar incelendiğinde 

ise; kliniklerde sıklıkla kullanılan teflon içerikli PĠK’ e kapalı sistem valf aparatının 

yerleĢtirilerek kateterlerin, 96 saate kadar flebit belirti-bulguları olmaksızın kullanılabildiğini 

belirtmektedir (Roca ve ark. 2014). Özsaraç ve ark. (2012) sadece vialon içerikli kateter ile 

teflon bazlı ürünü karĢılaĢtırdıkları araĢtırmalarında, vialon kateter kullanılan gruptaki 

hastaların teflon kateter kullanılan gruptaki hastalara göre ağrı Ģiddetlerinin daha düĢük 

olduğu ve vene ilk seferde giriĢ baĢarısının vialon içerikli kateterde daha yüksek olduğunu 

saptamıĢlardır. Ayrıca bir baĢka araĢtırmada vialon içerikli kateterlerin flebit geliĢimi 

açısından daha düĢük risk taĢıdığı da belirtilmektedir (Karadağ ve Görgülü 2000). 

http://catalog.bd.com/
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Bu bağlamda araĢtırma; PĠK uygulamalarında kliniklerde sıklıkla tercih edilen, teflon bazlı 

ürün ve vialon içerikli (manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan) kateterlerin etkinliklerinin 

incelenmesi amacıyla deneysel olarak planlandı. ÇalıĢmanın PĠK uygulamalarında en etkin 

olarak kullanılabilecek uygun aracın belirlenmesine iliĢkin kanıt oluĢturacağı 

düĢünülmektedir. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. ĠNTRAVENÖZ TEDAVĠ UYGULAMALARI 

Intravenöz (IV) sıvı tedavisi ya da IV infüzyon, IV yolla uygulanan ilaçların ve sıvının 

doğrudan doğrudan vene verilmesiyle uygulanan tedavi yöntemidir. Yapılan çalıĢmalarda 

yatarak tedavi gören bireylerin %70' inden fazlasına periferik intravenöz kateter (PĠK) 

uygulandığı belirtilmektedir (Malach ve ark. 2006; Pujolve ark. 2007; Anabela, Pedro, Pedro 

2012; Uzun 2012; Bozkurt 2017). 

IV tedavi, bilimsel anlamda ilk olarak kolera salgını sırasında kan yapısının 

bozulduğunu farkeden ve bunun düzeltilmesi gerektiğini düĢünen Dr. William Brooke 

O’Shaughnessy tarafindan 1831’de geliĢtirilmiĢtir. Yirminci yüzyılın ilk yarısında, PĠK tıbbi 

uygulamaların temel unsurlarından biri haline gelmesine karĢın, yaygın kullanımıancak II. 

Dünya SavaĢı’ndan sonra olmuĢtur (Bozkurt 2017). 

Ġntravenöz uygulamaların uygulamalarının amaçları; 

 Bireyin sıvı-elektrolit dengesizliğinin giderilmesi, 

 Sürekli ya da aralıklı ilaç uygulama yolu olarak kullanılması,  

 Hastanın beslenmesinin sağlanması ya da beslenmeye iliĢkin sorunun düzeltilmesi, 

 Acil durumlar için bireyin damar yolunun açık tutulmasını sağlanması,  

 Hastanın günlük sıvı gereksinimini karĢılanması,  

 Kan ve kan ürünleri transferi için yöntem oluĢturulması, 

 Radyo-opak maddelerle yapılacak iĢlemlerde böbrek iĢlevini korumak amacıyla sıvı 

yüklemesi yapılmasını sağlamaktır (Potter ve Perry 2009; Craven ve Hirnle 2010; 

Uzun 2012). 

2.2. ĠNTRAVENÖZ TEDAVĠDE KULLANILAN KATETER TÜRLERĠ 

IV uygulamalar, hastanede ortamında en yüksek oranlarda (%50-80) gerçekleĢtirilen 

giriĢimlerden birisidir (Ġsmailoğlu ve Zaybak 2014). Bu nedenle IV tedavide kullanılacak olan 

araçlar, hastanın durumu, yaĢı, vasküler özellikleri, tedavinin uygulandığı alan ve tedavinin 

uygulanma amacına göre değiĢim gösterebilmektedir (INS 2016). Kateterlerin kan ve tedavi 

bileĢenleri ile kimyasal olarak reaksiyona girmemesi ve esnek yapıda olması, radyografik 

olarak izlenebilmeleri için radyo-opak maddeden üretilmesi ve trombüs oluĢuma neden 

olmaması gerektiği vurgulanmaktadır (Uzun 2012). 
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2.2.1.Periferik Ġntravenöz Kateterler (PĠK) 

PĠK’ler, periferik vasküler eriĢimi sağlamak için ve kısa dönemli kullanımlarda 

tercih edilir. Antineoplastik tedavi, osmolaritesi 900 mOsm/l daha yüksek sıvı tedavisi ve 

parenteral beslenme tedavilerinde flebite neden olacağı için kullanılmaması gerektiği 

belirtilmektedir (INS 2016).  

Kateterlerin boyutu çap ve uzunluk olarak tanımlanmaktadır. Kateterin çapı, Gauge 

(G) olarak ifade edilmektedir. Gauge değeri arttıkça, kateterin çapı küçülür. Uygulama 

esnasında kateter çapı, kateterin merkez veya ajutaj kısmının rengi ile ifade edilir. Çok özel 

durumlar dıĢında sıklıkla tercih edilen kateterlerin çapı 12-24 G arasında değiĢmektedir 

(Weinstein 2014). Çoçuk, cerrahi giriĢim planlanmayan, ven uzunluğu kısa olan ve 

beslenmesi zor olan hastalarda daha küçük kateter (20-24 G) tercih edilirken; eriĢkin, akut 

travma geçirmiĢ, venleri görülebilir ve palpe edilebilir olan hastalarda  ise daha geniĢ çaplı 

kateterlerin (14-18 G) tercih edilmesi gerektiği önerilmektedir (INS 2016). 

Kateter uzunluğu ise, “mm” olarak ifade edilir.Çocuk hastalarda, el üzerindeki venler 

kullanıldığında, venin kıvrımlı ve palpe edilmediği durumlarda kısa uzunlukta kateterler (30-

40 mm) tercih edilir. EriĢkinlerde, kol venlerinin kullanılması durumunda, düz ve palpe 

edilebilen venler için uzun boylu kateterlerin kullanılması önerilmektedir (INS 2016). Yapılan 

literatür incelemesi ve Ġnfüzyon HemĢireleri Birliği (INS) Rehberi (2016)’ne göre kateterin 

boyutunun, çapının ve yapıldığı maddenin kateterle iliĢkili komplikasyonları azaltmada etkili 

olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda bu değiĢkenler ile ilgili literatür sonuçları dikkate 

alınarak aĢağıda sunulmaktadır: 

 Kateterin Yapıldığı Madde: PĠK yapısında firmalar sıklıkla teflon kullanmakla 

birlikte son yıllarda vialon biyomateryali de tercih edilmektedir. Teflon, Politetrafloroetilen 

(PTFE) floropolimer yapıda bir maddedir (https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID). 

Vialon ise; polyether-urethane yapıda olup teflona göre daha esnek, yumuĢak mikro yüzlü ve 

hidrofilik yapıdadır (O’Grady ve ark. 2011). Yapılan bir çalıĢmada vialon yapıdaki kateterin 

(64,5 saat), teflon katetere (52,9 saat) göre flebit geliĢmeksizin daha uzun süre kaldığı 

saptanmıĢtır (Chhugani, James ve Thokchom 2016). Özsaraç ve arkadaĢlarının (2012) kateter 

ilk giriĢ ağrısının karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada ise; vialon kateter kullanılan gruptaki 

hastaların teflon kateter kullanılan gruptaki hastalara göre ağrı Ģiddetlerinin daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢtir.  
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 Kateter Çapı ve Uzunluğu: Bireylere uygulanacak olan PĠK’lerin boyutunun 

hastanın yaĢı, tanısı, venlerinin durumu, aktivite durumu ve  uygulanacak olan sıvı/ilaç 

tedavisine göre belirlenmesi önerilmektedir (INS 2016). Çapı küçük olan kateterler (20-24), 

daha hızlı kan akımına olanak sağlayacağı için uygulacak olan sıvıların ve ilaçların 

hemodilüsyonunu artıracaktır. Hemodilüsyonun artmasıyla birlikte irritan etkisi olan sıvı ve 

ilaçların ven tabakası üzerindeki tahrip edici etkileri azalacaktır (Tolich ve ark. 2013). 

Ġnfüzyon HemĢireler Birliği Uygulama Rehberi (2016)’nde ise;  24-26 numaralı PĠK’lerin 

yaĢlı ve çocuk gibi hassas gruplarda düĢük hızdaki infüzyon terapileri için kullanılabileceğini 

belirtmektedir. Çapı büyük olan PĠK’ lerin ise; vene yerleĢtirilmesi daha zor olacağı için 

venin intima tabakasında lokal travma oluĢumuna yol açabilceği vurgulanmaktadır. Aynı 

zamanda daha küçük çapta kateter kullanılması ile vendeki mekanik irritasyon ve ven 

travmasının azalacağı, çapı büyük olan (14-18 G) kateterler ile de hızlı sıvı ve kan infüzyonu, 

transplanatasyon tedaviprosedürleri ve akut travma durumlarına iliĢkin tedavinin 

uygulanabileceği belirtilmektedir (Philips 2010; INS 2016). 

Ayrıca, kateterin boyutu ven içinde bakteriyel kolonizasyon olasılığını arttırarak 

infeksiyon geliĢimini hızlandırabilmektedir. PaĢalıoğlu ve Kaya (2014) çalıĢmalarında 24 

numaralı PĠK kullanılan hastalarda, diğer kateter numaralarına (22 ve 20 numaralı kateter 

grubuna göre) göre daha az oranda flebit geliĢtiğini saptamıĢlardır. Yapılan baĢka bir 

çalıĢmada 16-20 G PĠK uygulanan hastalarda (%18,3), 22-24 G PĠK uygulanan hastalara göre 

(%34,26) daha az flebit geliĢtiği belirlenmiĢtir (Abolfotouh ve ark. 2014). Fernandez ve ark. 

(2017)’nın yaptığı tanımlayıcı bir çalıĢmada ise, 22-24 G çapında PĠK kullanımında daha az 

oranda flebit görüldüğü saptanmıĢtır. 

2.2.2. Orta Hat (Midline) Periferik Ġntravenöz Kateterler 

Orta hat periferik venöz kateterlerde,periferik venlere yerleĢtirilir. PĠK’ lere göre daha 

uzun süreli venöz gereksinim olduğu durumlarda kullanılırlar (1-4 hafta). Trombüs, 

hiperkoagulabilite ve son dönem böbrek yetmezliği öyküsü olan bireylerde kullanılmaması 

gerektiği belirtilmektedir (Uzun 2012; INS 2016). 

2.2.3. Santral Ġntravenöz Kateter 

Santral venöz kateterler (SVK), genellikle vena cava superior ile sağ atriuma venöz 

yol oluĢturmak için kullanılan intravenöz kateterlerdir. Bu kateterler, çoklu ve farklı çeĢit IV 

solüsyonları, ilaçları, kan ürünlerini, total parenteral nutrisyon (TPN) solüsyonlarını dolaĢıma 
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vermek, hemodinamik monitorizasyonu sağlamak ve kan örneği almak için uzun süreli olarak 

kullanılır (Bozkurt 2017). 

Bu kateterlerin periferal ya da santral olarak yerleĢtirilen iki ayrı türü vardır. Periferal 

yerleştirilen santral intravenöz kateterler; kolda bulunan sefalik, bazilik ya da brakial 

venlerden yerleĢtirilir. Parenteral beslenme, uzun süreli analjezi, kemoterapi tedavisi gibi 

durumlarda kullanılır. Santral yerleştirilen intravenöz kateterler ise; internal ya da eksternal 

juguler venler ya da subklaviyan venlerin kullanıldığı kateter yerleĢtirme yöntemidir. 3 aydan 

daha uzun süren kemoterapi tedavi, nötropeni, yanık ve kritik durumdaki hastaların 

tedavisinde kullanılır (INS 2016). 

2.2.4. Arteryal Kateter 

Arteryal kateterler, kritik durumda olan hastalarda kan gazı ölçümü, analizi ve 

hemodinamik izlem sağlamak amacıyla kullanılır. Radial, femoral, brakiyal, aksillar ve tibia-

posterior arterlerde kullanılabilecek arteryal kateter bölgeleridir (INS 2016). Eğer kateter için 

radial arter alanı seçildi ise, tromboz riskini azalttığı için 20 G boyutunda kateter seçilmesi 

önerilir (Nuttall ve ark. 2016; Bozkurt 2017). GiriĢim sorumluluğu hekime ait olmasına 

rağmen; hemĢirelerin, arteryal kateterle iliĢkili trombüs, infeksiyon gibi komplikasyonlara 

karĢı dikkatli olması gerekir (INS 2016). 

2.3. PERĠFERĠK ĠNTRAVENÖZ KATETER UYGULAMASINA BAĞLI OLARAK 

GELĠġEN KOMPLĠKASYONLAR 

Doğru uygulandığında hayat kurtarıcı ve yararlı olan PĠK’ler; hatalı uygulama, yetersiz 

tanılama ve bakım durumunda bazı komplikasyonlar geliĢebilmektedir. Güvenli olmayan PĠK 

uygulaması, hastane infeksiyonları arasında en önemli morbitite ve mortalite nedenleri 

arasında yer almaktadır. PĠK kullanımına bağlı komplikasyonlar, lokal ve sistemik olmak 

üzere iki gruba ayrılır. Lokal komplikasyonlar; vene giriĢ ya da vene yakın bölgede oluĢan 

komplikasyonlar iken, sistemik komplikasyonlar vene giriĢ yerinden uzakta geliĢir ve 

yaĢamsal sorun/lar oluĢturmaktadır (Gorski, Hagle ve Bierman 2015; Groll ve ark. 2010). 

PĠK uygulamasına bağlı en sık geliĢen komplikasyonlar, flebit ve kateterin uygulama 

bölgesinin yaklaĢık 2 cm çevresinde deride eritem veya endürasyon belirtileri ile iliĢkili 

ortaya çıkan kateter giriĢ yeri infeksiyonudur. 
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2.3.1. Flebit 

Flebit, IV tedavi sırasında sıklıkla görülen venin intima tabakasının inflamasyonudur. 

Ġnflamasyon süreci, intima tabakasındaki hücre duvarındaki endotel hücrelerin irritasyonu ile 

baĢlamaktadır. Flebit, kateter giriĢ alanındaki ĢiĢlik, eritem, kateter yerleĢtirilen ven etrafında 

hassasiyet ve ağrı belirtileri ile karakterizedir (Wallis 2014; INS 2016). 

Bireyde infeksiyon, diyabetes mellitus öyküsü varlığı, 65 yaĢ üzerinde olma gibi 

bireysel faktörler dıĢında; mekanik, kimyasal yada bakteriyel durumlar flebite neden 

olmaktadır (INS 2016). 

Mekanik flebit, kateter giriĢ bölgesinde damar duvarının tahrip olması sonucu 

geliĢmektedir. GiriĢimin hareketli ekstremiteye uygulanması, bölgeye büyük çapta kateter 

yerleĢtirilmesi sonucunda geliĢebilmektedir. Mekanik flebiti önlemek için, uygun anatomik 

bölgeye giriĢim yapılması, ven için uygun çapta kateter seçimi, kateter materyali ve kateterin 

uygun Ģekilde sabitlenmesi önerilmektedir (Wallis ve ark. 2014; INS 2016). 

Bakteriyel flebit, bakteriyel infeksiyon ile iliĢkili olarak görülür. Deri temizliği, el 

hijyeni, kateterin uç bölgesinde kullanılan aparatlar, PĠK bölgesinin bakımı ve sabitlemede 

kullanılan malzemeler bakteriyel flebite neden olan faktörlerdir (Helm ve ark. 2015). Ayrıca 

distal bölgeden çıkarılan PĠK’in aynı ekstremitenin proksimal kısmına uygulanması 

sonucunda da geliĢebilmektedir (INS 2016). 

Kimyasal flebit ise, ilaç ve sıvı tedavsisinde kullanılan maddelerin intima tabakasında 

tabakasında inflamatuar süreç oluĢturması sonucu görülmektedir (Uzun 2012).  Ph Değeri  <5, 

>9 olan ve yüksek osmolariteye (>600 mOsm/l) sahip olan sıvı türleri, dozuna ve infüzyon 

hızına bağlı olarak potasyum klorür, amiodaron ve bazı antibiyotikler venin intima 

tabakasında inflamasyona yol açar (Salgueiro-Oliveira, Parreira ve Veiga 2012; Spiering  

2014; Gorski, Hagle ve Bierman 2015). 

Literatürde flebit geliĢiminde kateter kullanım süresi, verilen sıvı/ilaç türü ve sıvının 

osmoloritesinin etkili olduğu belirtilmektedir. 

 Kateter Kullanım Süresi: Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease 

Control and Prevention) yayınlamıĢ olduğu rehberde PĠK kullanım süresi ile iliĢkili olarak, 

yetiĢkinlerde PĠK’lerin, infeksiyon ve flebit açısından risk görülmediği sürece 72-96 saate 

kadar güvenle kullanılabileceğini belirtilmektedir (Kategori IB) (CDC 2011; INS 2016). 

Kateter kullanım süresi ile ilgili PaĢalıoğlu ve Kaya (2014)’nın yaptıkları çalıĢmada, 

kateterlerde kullanım süresi arttıkça (48 saat ve üzeri) flebit belirti-bulgularının görüldüğünü 
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belirtmektedir. Rickard ve arkadaĢlarının (2012) yaptıkları çalıĢmada rutin değiĢim yerine 

(72-96 saat) klinik endikasyona göre değiĢim yapıldığında komplikasyon geliĢmeksizin 

PĠK’lerin daha uzun süre kullanıldığı saptanmıĢtır. Yapılan bir çalıĢmada PĠK’lerin kapalı 

sisteme (96 saat) göre açık sistem (137,1 saat) ile daha uzun süre kullanıldığı belirlenmiĢtir 

(López ve ark. 2014). BaĢka bir çalıĢmada ise, klinik bulgulara göre PĠK değiĢimi yapılan 

deney grubu ile, 72-96 saat arasında rutin değiĢim yapılan kontrol grubu arasında flebit, 

infiltrasyon geliĢimi açısından farklılık olmadığı saptanmıĢtır (Lu ve ark. 2018). Ġnfüzyon 

HemĢireler Birliği Uygulama Rehberi (2016)’nde, PĠK kullanımına bağlı flebit, infiltrasyon, 

kateterle iliĢkili infeksiyon ve tromboz geliĢmediği sürece PĠK’lerin rutin olarak değiĢiminin 

gerekli olmadığı belirtilmektedir (INS 2016). 

 Verilen Sıvı ve Ġlaç Türleri: Normal kan Ph’ı 7,35-7,45 arasındadır. Kullanılan sıvı 

ve ilaçların Ph değerleri ile kanın Ph değeri farklı olabilmektedir. Bu nedenle asidik veya 

bazik ilaçlar venin tunika intima tabakasını hasas hale getirerek bu tabakaya zarar 

verebilmektedir. Asidik ve bazik ilaçlar periferik venler aracılığıyla verilmek zorundaysa, 

önerilen solüsyonlarla ve miktarda sıvı ile dilüe edilerek, mümkünse en küçük boyutta kateter 

seçilerek büyük hacimli venler aracılığıyla uygulanmalıdır (INS 2016). Wallis ve ark. (2014)’ 

nın yaptığı çalıĢmada antibiyotik kullanımı olan hastaların %68,9’unda flebit geliĢtiği 

saptanmıĢtır. Enes ve ark. (2016)’nın yaptığı bir çalıĢmada ise; sıvı infüzyon ve ilaç tedavisini 

birlikte alan kiĢilerin %54,1’inde flebit geliĢtiği belirlenmiĢtir. Ayrıca Ġnfüzyon HemĢireler 

Birliği Uygulama Rehberi (2016)’nde PĠK’e iliĢkin komplikasyonların azaltılması için, 

infüzyon setlerinin değiĢimini ve yıkama yapılmasını önerilmektedir. PĠK uygulamalarında 

uygulanacak olan sıvı ve ilaç tedavileri sırasında kateterlerin 1 ml’lik 0,9% sodyum klorür ile 

yıkanması, amino asid/dextroz içeren sıvı setlerin 24 saatte bir değiĢim yapılması, yağ 

emülsiyonu uygulan infüzyon setlerinin 12 saate kadar kullanılması gerektiği belirtilmiĢtir 

(INS 2016). Yapılan bir çalıĢmada sıvı ve ilaç tedavileri sırasında 1ml’lik hazır yıkama 

solüsyonları ile kateteri yıkanan hastalarda, hiç yıkama yapılmayanlara göre PĠK’e bağlı 

komplikasyonlarının daha az görüldüğü saptanmıĢtır (Lyons ve Phalen 2014). 

 Sıvının Osmoloritesi: Ġnfüzyonda kullanılan sıvıların özelliği de, flebit geliĢiminde 

etkilidir. Normal serum osmolalitesi 275-300 (mOsm/l) arasındadır. IV olarak verilen sıvıların 

osmoloritesinin kanın osmoloritesinden farklı olduğu durumlarda, solüsyonlar ven duvarında 

irritasyona yol açabilmektedir. AĢırı hipertonik sıvılar ven duvarında tahriĢe yol açarak 

istenmeyen etkilere yol açabilirler. En düĢük flebit riskinin osmoloritesi 450 mOsm/l’dan 

daha düĢük sıvılarda, orta derecede riskin 450-600 mOsm/l arasındaki sıvılarda ve yüksek 
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riskin 600 mOsm/kg’dan daha yüksek osmoloriteye sahip sıvılarda meydana gelmekte olduğu 

belirtilmiĢtir (Turner ve Hankins 2010). Ġnfüzyon HemĢireler Birliği Uygulama Rehberi 

(2016) önerisine göre osmoloritesi 500 mOsm/kg’dan yüksek olan sıvıların santral yoldan 

uygulanması gerekir (INS 2016). 

Ġnfüzyon HemĢireler Birliği Uygulama Rehberi (2016)’nde, sıvı infüzyonların içerisinde 

ilaçların uygulanmaması gerektiği, uygulanacak olan ilaçların uygun miktardaki sıvı ile dilüe 

edilmesi ve aralıklı infüzyon Ģeklinde uygulanması gerektiği vurgulanmıĢtır. Sıvı tedavileri 

arasındaki geçiĢlerde mutlaka hazır enjektabl serum fizyolojik solüsyonla  tedavi öncesi ve 

sonrası yıkama yapılması gerektiği belirtilmektedir (INS 2016). 

2.3.2. Diğer komplikasyonlar 

Literatürde filebit dıĢında PĠK bölgesinde sıklıkla kolonizasyon, tromboflebit, 

infiltrasyon ve kan dolaĢımı infeksiyon belirti-bulgularının da görülebileceği belirtilmektedir.  

Kateter kolonizasyonu; klinik hiçbir bulgu olmaksızın, kateter giriĢ ucunda, subkütan 

kateter segmentinde veya kateter birleĢme yerinden alınan mikrobiyolojik kültürlerde anlamlı 

üremenin ortaya çıkmasıdır.  

Septik tromboflebit; IV PĠK uygulmasında kateter bölgesinde enfekte pıhtı varlığının 

olmasıdır.  

İnfiltrasyon; IV sıvı tedavisi sırasında, ven giriĢ bölgesinde sübkutan boĢluğa sızması 

sonucu hidrostatik basıncın artmasına bağlı dokuda ödem oluĢumudur. 

Kan dolaşımı infeksiyonu; ateĢ, üĢüme, titreme, hipotansiyon, taĢikardi, lökositoz gibi 

infeksiyon belirti ve bulguları olan IV PĠK bulunan bir hastada kateter dıĢında baĢka bir 

infeksiyon odağı saptanmaması durumunda, alınan kan kültürü ve periferik venden alınan 

kandan benzer biyotip ve direnç paternine sahip bir bakteri veya mantarın ortaya çıkması 

durumudur (Dougherty ve ark. 2010; INS 2016) 

2.4. PERĠFERĠK ĠNTRAVENÖZ KATETER UYGULANAN HASTALARDA 

HEMġĠRELĠK BAKIMI 

HemĢirelik süreci, bireyselleĢtirilmiĢ hemĢirelik bakımını sistematik bir biçimde 

sunulmasıdır. HemĢire, HemĢirelik Süreci’nin özellikle tanılama aĢamasında, bir 

model/kuram (örn. YaĢam Modeli) rehberliğinde elde ettiği subjektif ve objektif veriler ile 

PĠK uygulanan bireyi tanılandıktan sonra, bu veriler ıĢığında hemĢirelik tanısının konulması, 

beklenen hasta sonuçlarının ve giriĢimlerin belirlenerek uygun ve doğru hemĢirelik bakımının 
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planlanması, uygulanması ve değerlendirmesi ile hastaya kapsamlı bireyselleĢtirilmiĢ 

hemĢirelik bakımını verebilir (Acaroğlu ve ark. 2007, 2012; Kaya 2012).  

2.4.1. Tanılama 

PĠK uygulanan hasta bireyi tanılama da bireyin; sağlık durumunu etkileyebilecek 

biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, çevresel ve politiko-ekonomik faktörleri göz önüne 

alarak iyilik, iĢlevsel yeterlik, güçlü/güçsüz yönleri, gerçek/risk sağlık sorunlarına iliĢkin 

yanıtları hakkındaki verilerin toplanması üzerine odaklanarak bireyin bütüncül durumunu 

ortaya konulmalıdır (Birol 2009; Acaroğlu ve ark. 2012).  

HemĢirelik sürecinin ilk aĢaması olan tanılamada hemĢire, PĠK uygulanan hastalarda 

görülebilecek komplikasyonları değerlendirmek, olası riskleri ve bireyin güçlü/güçsüz 

yönlerini belirleyebilmek için veri toplar. Bu aĢamada hemĢire, hastanın gözlenmesi, hastayla 

görüĢme, sezgi yeteneğini kullanma ve fiziksel muayene yöntemleri ile birlikte geliĢtirilen 

tanılama araçlarından yararlanarak hastaya ait verileri kapsamlı bir Ģekilde toplamaktadır. Bu 

verilerin eksiksiz ve kapsamlı bir Ģekilde toplanmasında bireyin içinde bulunduğu yaĢ 

dönemi, kronik hastalık varlığı, yaĢam aktivitelerinin etkileme durumu, hastanın 

gereksinimleri, geçmiĢ deneyimleri ve  bağımlılık durumu gibi özelliklerin tanılanması 

gerekir (Acaroğlu, ġendir ve Kaya 2012).  Bireyin sistematik bir Ģekilde tanılanmasında, eksiz 

veri toplama, elde edilen verilerin organize edilmesi ve değerlendirilmesi için bir ya da birçok 

hemĢirelik model/kuramından yararlanılmalıdır (Acaroğlu ve ġendir 2012). HemĢire elde 

ettiği bu verileri değerlendirerek, bireyde gerçek/risk sağlık sorunlarını ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda, IV PĠK uygulanması planlanan hastaların tanılanması YaĢam Modeli 

doğrultusunda açıklanacaktır.  

HemĢirelik eğitimin ve uygulama alanlarında en çok kullanılan modellerden biri olan 

Roper ve ark.’nın HemĢirelik modeli ilk defa Ġngiltere’de Roper (1976) tarafından 

tasarlanmıĢ; Roper,Logan ve Tierney bu çalıĢma üzerinde incelemeler yaptıktan sonra 

(1980,1981,1983) sonra son Ģeklini vermiĢlerdir. Roper ve ark. hemĢirelikte bireysel 

özelliklere dayalı bakımın oluĢmasına odaklanmıĢ; gözlemlerin, ölçülebilir olay ve 

aktivitelerin gerekliliğine inanmıĢ ve hemĢirelik hizmetlerini bu inançlara temellemiĢtir. Bu 

bağlamda; bu model yaĢam süresi, yaĢam aktiviteleri, yaĢam aktivitelerini etkileyen faktörler, 

bağımlılık-bağımsızlık dizgesi ve yaĢamda bireysellik olmak üzere beĢ öğeden oluĢmaktadır 

(Roper ve ark. 1996; Babadağ, AĢtı 2012). 
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2.4.1.1. YaĢam Süresi 

YaĢam, döllenme ile baĢlayıp ölüme kadar devam uzun bir süreçten meydana 

gelmektedir. Roper, Logan ve Tierney’in YaĢam Modeli’nde, bireyin yaĢam süresi boyunca 

biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, çevresel ve politiko-ekonomik koĢullarla 

karĢılaĢtığını, etkilendiğini  ve bu süreç  boyunca sürekli değiĢim içerisinde olduğunu ifade 

eder.  

YaĢam Modeli’nde yaĢam süresi; doğum öncesi, bebeklik, çocukluk, ergenlik, 

eriĢkinlik ve yaĢlılık yaĢam dönemleri olarak ele  alınır (Holland 2008; Velioğlu 2012). 

Bireyler doğumdan ölüme kadar yaĢam süresinin herhangi bir döneminde hemĢirelik 

bakımına gereksinim duymaktadırlar. IV uygulamalar, yaĢamın herhangi bir dönemindeki 

bireylerin tedavi uygulamalarında sık karĢılaĢtığı uygulamalardandır (Holland 2008; Roper ve 

ark. 1996).  

Bebek ve Çocukluk döneminde, uygun ven ve kateter çapı seçimi oldukça önemlidir. 

Bu yaĢ döneminde, damar yapılarının daha ince ve kısa olması nedeniyle PĠK uygulaması için 

sıklıkla baĢ, el üstü ve ayak venleri kullanılmaktadır. IV uygulama yapılacak kateter çapının 

24 G olması önerilmektedir (INS 2016). 

Yetişkinlerde, uygulanacak ilaç tedavisi ve tıbbi öyküsüne göre uygun ven seçiminin 

yapılması gerekir. Uzun süreli tedavi gereksinimi olan hastalarda uygulamaya, distal 

kısımdaki venlerden baĢlanarak proksimale doğru ilerlemelidir. Hipertonik solüsyon ve 

antibiyotik vb. ilaç kullanılacak ise ön koldaki geniĢ venler kullanılmalıdır (INS 2016). 

Yaşlılık döneminde, damar yapılarının ince ve kırılgan olması nedeniyle PĠK 

uygulaması esnasında daha dikkatli olunması gerekmektedir. Ayrıca yaĢılık döneminde kronik 

hastalıkların görülmesi ve bu hastalıklara bağlı olarak kullanılan IV ilaçların fazla olması 

nedeniyle hastaların yakından takip edilmesi gerekir (Denat ve EĢer 2006). 

2.4.1.2.  YaĢam Aktiviteleri  

YaĢam Aktiviteleri (YA), YaĢam Modeli’nin temelini oluĢturan insanın yaĢamını 

sürdürürken gerçekleĢtirdiği, 11’i yaĢamsal olmak üzere 12 aktiviteden oluĢmaktadır. YA’nin 

bir bölümü yaĢamın sürdürülmesi için gerekli olan biyo-fizyolojik temelli aktiviteler (güvenli 

çevrenin sağlanması ve sürdürülmesi, solunum, beslenme, boĢaltım, beden sıcaklığının 

kontrolü, hareket, uyku), diğerleri ise yaĢam kalitesininin arttırılması için gerçekleĢtirilen 

aktivitelerden (kiĢisel temizlik ve giyinme, iletiĢim, çalıĢma ve eğlenme, cinselliği ifade etme) 
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oluĢmaktadır. Ölüm, tüm yaĢam aktivitelerini etkilemekle birlikte, yaĢam aktivitelerinin 

sonlandığı noktada yer almaktadır (Roper ve ark.1996; Velioğlu 2012). Bireysel farklılıklar 

olmakla birlikte PĠK uygulamalarının YA üzerindeki etkileri aĢağıda açıklanmaktadır: 

Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi Aktivitesi; bireyin canlılığı 

sürdürebilmesi ve diğer yaĢam aktivitelerini gerçekleĢtirebilmesi için güvenli bir çevrenin 

içinde yer alması gerekmektedir. Birey, tüm yaĢam aktivitelerini biyo-fiziksel, ruhsal ve 

sosyal yönden güvenli bir ortamda sürdürebilir (Roper ve ark. 1996; Velioğlu 2012). Güvenli 

çevrenin sağlanması ve sürdürülmesinde, kateterlerin doğru ve güvenli bir Ģekilde 

uygulanması oldukça önemlidir. Günümüzde, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte IV 

uygulamalarda kullanılan malzemeler, damar görüntüleme sistemleri vb. konularda çok 

önemli ilerlemeler sağlanmasının yanı sıra, PĠK’e bağlı komplikasyonlarda sıklıkla 

görülebilmektedir (Ġsmailoğlu ve Zaybak 2014). Bu sonuçların varlığı bireylerin YA’ ni 

konforunu ve yaĢam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

 PĠK uygulaması sırasında ve sonrasında oluĢabilecek ağrı, flebit, infiltrasyon, kateterle 

iliĢkili infeksiyonun en aza indirilmesi veya önlenmesi hastaya güvenli bir çevre oluĢturmak 

açısından oldukça önemlidir. Bu aĢamada yapılan bakım uygulamalarının erken dönemde 

tanılanması ve kanıta dayalı giriĢimler uygulanması gerekir. Aksi halde komplikasyon geliĢme 

olasılığı artacaktır (INS 2016).   

İletişim Aktivitesi; sözel veya sözel olmayan yollarla iki ya da daha fazla insan 

arasındaki iliĢkiyi kurmayı sağlayan, insanın kendini, duygu ve düĢüncelerini, 

gereksinimlerini anlatma ve baĢkalarını anlama yöntemidir (Roper ve ark. 1996; Holland ve 

ark. 2008; Velioğlu 2012). Bireyin sağlık kurumuna kabulünden itibaren iletiĢime geçilerek 

hasta hakkında bilgi toplanmaya baĢlanması gerekmektedir. Tanılama aĢamasında bireyden; 

mevcut sağlık sorunları, önceki sağlık öyküsü, kullandığı ilaçlar ve herhangi bir besin/ilaç 

alerjisi olup olmadığı hakkında veri toplanmalıdır. Yapılan IV uygulama öncesinde hasta 

bilgilendirilmeli, anlayacağı biçimde açıklama yapılmalıdır. Anksiyetesi ya da ağrısı olan 

hastalar yapılan açıklamayı anlamayabilir. Bu durumda öncelikle anksiyete ya da ağrının 

giderilmesi daha sonra iletiĢim kurulması gerekmektedir (Karabacak 2010). 

Hastaya uygulanacak olan IV uygulama öncesi uygulama yöntemi, ne için 

kullanılacağı ve uygulama sırasında ve sonrasında geliĢebilecek yan etkiler hasta ile 

paylaĢılmalıdır. Uygulama sırasında oluĢabilecek ağrı ve rahatsızlık hissi konusunda bilgi 
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verilmelidir (Karabacak 2010). PĠK uygulamasına iliĢkin giriĢim hakkında bilgi verilmesinin 

giriĢim sırasındaki ağrı Ģiddetini azalttığı belirtilmektedir (Dutt-Gupta, Bown, Cynal 2007; 

Gupta ve ark. 2007). Ayrıca PĠK uygulaması sonrası görülen bir komplikasyon hastanın 

iletiĢim aktivitesini de olumsuz yönde etkileyebilecektir.  

Solunum Aktivitesi; insan yaĢamı ile baĢlayan ve ölüm ile son bulan solunum çok 

önemli bir aktivite olmakla birlikte, diğer aktivitelerin gerçekleĢmesi için yaĢamsal öneme 

sahip olan bir aktivitedir (Roper ve ark. 1996; Velioğlu 2012). PĠK uygulamalarında solunum 

ile ilgili değiĢiklikler/sorunlar; hastanın PĠK uygulanmasına bağlı yaĢadığı ağrı, anksiyete, 

rahatsızlık hissi, infeksiyon ve uygulanan IV ilaçların komplikasyonlarının göstergesidir 

(Karabacak 2010).  Literatürde, PĠK uygulaması sırasında yaĢanan ağrıyı azaltmaya yönelik 

uygulama olarak sıklıkla hastanın derin nefes alıp-vermesi önerilmektedir. Bu yöntemin 

kasların gevĢemesine olanak sağlaması ile uygulama sırasında hissedilen rahatsızlığı azalttığı 

belirtilmektedir (Demir 2012;  Ay ve Alpar 2015). 

Beslenme Aktivitesi; temel insan gereksinimlerinden birisi olan beslenme, birey 

tarafından yaĢamının belli dönemlerinde bağımlı, yarı bağımlı ya da bağımsız olarak 

gerçekleĢtirilmektedir (Roper ve ark. 1996; Velioğlu 2012). IV kateterden uygulanan tedavi 

sırasında bireyler aldıkları besin ve ilaçlara dikkat etmelidir.  Bu konuda sağlık bakım ekibi 

hastayı ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileĢimleri konusunda bilgilendirilmeli ve hastayı yakından 

takip etmelidir (Uzun ve Arslan 2007). 

Boşaltım Aktivitesi; bağırsak ve mesaneden vücuttaki atık ürünlerin uzaklaĢtırılması 

anlamı taĢıyan ve yaĢamın erken yıllarında kazanılan bir aktivitedir. BoĢaltım akitivitesi 

beslenme aktivitesi ile iĢbirliği halinde gerçekleĢtirilmektedir (Roper ve ark. 1996, Velioğlu 

2012). Ġlaçların vücuttan atılmasında böbrekler önemli rol oynar. PĠK bölgesinden 

uygulanacak sıvı ve ilaç tedavisinin sıvı izlem takip formuna kaydının yapılması ve bireyin 

aldığı-çıkardığı takibinin yapılması gerekir. Özellikle IV yoldan uygulanan ilaçlar doğrudan 

böbrek fonksiyonlarını etkilediği için laboratuvar testleri ile böbrek fonksiyonları izlenmesi 

gerekir (Karabacak 2010; Garcia ve ark. 2012).  

Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi; bireylerin temiz ve iyi görünümde olması 

esenlik ve sağlık için gerekli olduğu kadar, öz güven sağlık ve sosyal sorumlulukların yerine 

getirilmesinde büyük öneme sahiptir. KiĢisel temizlik deri ve eklerinin ve ağız-diĢ temizlik ve 

bakımını kapsayan uygulamaları, giyinme ise geleneksel, kültürel ve cinsel ifadeyi 
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yansıtmaktadır (Roper ve ark. 1996; Velioğlu 2012; Acaroğlu, ġendir ve Kaya 2012).  PĠK 

uygulamaları sırasında bireyin, deri lezyonların varlığı ve deri temizliğine dikkat edilmesi 

gerekir. Uygulama yapılacak olan alanda infiltrasyon, ödem gibi komplikasyonlar 

geliĢmemesi için, ekstremitenin uygun Ģekilde hareket etmesine engel olmayacak kıyafet 

seçimi, düzenli öz bakım ve kateter bakım uygulamaları önemlidir (INS 2016).  

Hareket Aktivitesi; bağımsızlığın sürdürülmesiyle yakından ilgili olup, ortopedik 

cerrahi giriĢim geçiren bireylerin en fazla etkilendiği aktivitelerden biridir (Roper ve ark. 

1996; Velioğlu 2012). Ġmmobilize olan hastaların yardımcı alet kullanımı (tekerlekli sandalye 

ya da koltuk değneği vb) veya yatak içindeki aktivite ve egzersizleri, hasta tekrar 

bağımsızlığını kazanana kadar hemĢirenin sorumluluğundadır. Bu aktiviteleri 

gerçekleĢtirirken PĠK alanının korunması gerekir.  Bireyin kateter yerinde kanama, kateterde 

tıkanma, yaralanma, kanama ve yerinden çıkmaya neden olabilecek tehlikeli hareketlerden ve 

darbelerden korunması için dikkatli olması sağlanmalıdır (INS 2011). PĠK, hareket 

aktivitesini engellemeyecek Ģekilde yerleĢtirilmeli ve uygun Ģekilde sabitlenmelidir (INS 

2016). 

Çalışma ve Eğlenme Aktivitesi; bireyin kendisi ve sorumluluğunu üstlendiği 

ailesi/yakınlarının geçimlerini sağlamak, zamanını değerlendirmek ve eğlenmek amacıyla 

yerine getirdiği, bireysel kimlik kazanma adına olduğu kadar, iyilik ve esenliğe ulaĢmada da 

önemli bir yere sahip olan aktivitedir (Roper ve ark. 1996; Holland ve ark. 2008).  

Bazı hastalıklar ve büyük cerrahi giriĢimler bireylerin bağımsızlığını, fiziksel 

yetersizliğini etkileyerek günlük alıĢkanlıklarında değiĢime, aile, iĢ ve sosyal gruplardan ayrı 

kalma nedeniyle çalıĢma ve eğlenme aktivitesinde değiĢikliklere neden olabilir. PĠK 

uygulaması ve uygulanan IV tedavi bireyin b iyo -fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel 

açıdan sağlığını sürdürücü ve geliĢtirici sevdiği aktivitelere yönelmesini etkilemektedir. 

Cinselliği İfade Etme Aktivitesi; yetiĢkin iliĢkilerinde önemli bir konu olan bu aktivite 

beden imajı açısından da önemli etkiye sahiptir. Geçirilen hastalıklar, ameliyatlar ve tedaviler 

sonucu beden görünümünde meydana gelen değiĢiklikler, büyüklüğü ne olursa olsun, bireyin 

beden imajı algısını olumsuz etkiler (Roper ve ark. 1996; Velioğlu 2012). PĠK uygulamasına 

bağlı olarak geliĢebilecek olan infiltrasyon, flebit gibi komplikasyonlara bağlı oluĢan ağrı, 

ödem ve ekimozun beden imajını olumsuz yönde etkilemesi bu aktivitenin 

gerçekleĢtirilmesinde olumsuz rol oynamaktadır (Pourghaznein, Azimi ve Jafarabadi 2013). 
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Uyku Aktivitesi; bireyin büyüme, geliĢme ve hücre yenilenmesi için gerekli olan ve 

insan yaĢamında temel ve vazgeçilmez aktivitelerden birisidir (Roper ve ark. 1996). Uyku 

aktivitesi, PĠK uygulaması sonrası komplikasyonlara bağlı olarak geliĢebilen ağrı sebebiyle 

olumsuz etkilenmekte ve uyku kalitesinin azalmasına yol açabilmektedir (Roper ve ark. 1996; 

Birol 2009).  

Ölüm Aktivitesi; tüm yaĢam aktivitelerin etkilenmesi ve yaĢamsal sonu ifade etmesi 

açısından oldukça önemlidir (Roper ve ark. 1996). IV yoldan uygulanan ilaçların vücuttaki 

etkileri yakından takip edilmelidir. Hızlı etki göstermesi nedeniyle bu ilaçların vücuda 

alınmasıyla birlikte geliĢebilecek olan anaflaktik reaksiyonlar çok acil müdahale gerektirir 

aksi taktirde ölümle sonuçlanabilir (BaĢak 2016).  

2.4.1.3. YaĢam Aktivitelerini Etkileyen Faktörler 

Biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, çevresel, politiko-ekonomik faktörler;  

bireylerde PĠK’lerin bakımının güvenli olarak sağlanması ve sürdürülmesinin etkilenmesine 

neden olmaktadır (Roper ve ark. 1996; Holland ve ark. 2008). PĠK uygulanan bireyin 

bakımını etkileyen ya da komplikasyonların geliĢmesine neden olabilen bu faktörler aĢağıda 

açıklanmıĢtır:   

 Biyo-Fizyolojik Faktörler; bireyin yaĢı, tıbbi öyküsü, cinsiyeti, vücut fonksiyonlarının 

iĢlevi bu faktörler arasında yer almaktadır (Roper ve ark. 1996). PĠK’in güvenli kullanımını 

etkileyen yaĢ, anatomik özellikler, ilaç alerjileri, diyabetes mellitus, hipertansiyon vb. kronik 

hastalıklar biyo-fizyolojik faktörler arasında yer almaktadır (Verma ve ark. 2010). 

 Psikolojik Faktörler; bireyin entelektüel ve duygusal durumu bireyin YA’nietkileyen 

psikolojik faktörlerdir (Roper ve ark. 1996; Holland ve ark. 2008). Uygulanan PĠK’in güvenli 

kullanımını etkileyen psikolojik faktörler, hafıza, algılama, karar verme yeteneği ile ilgili 

durumlardır (Verma ve ark. 2010;Acaroğlu, ġendir ve Kaya 2012 ). 

 Sosyo-kültürel Faktörler; bireyin içinde bulunduğu çevre, kültürel özellikleri, eğitim 

düzeyi, sahip olduğu ahlaki değerler ve roller YA’ni etkilemektedir. Bireyin sahip olduğu 

sosyo-kültürel faktörler, uygulanan tedavinin etkinliğinde önemli bir role sahiptir. Bireyin 

yaĢadığı toplumdaki inançları bireyin sağlık inancını etkilemekte ve bireysel bakımına iliĢkin 

hatalı uygulamalara yol açabilmektedir. IV uygulamalar ve ilaç tedavilerini etkileyen sosyo-

kültürel faktörler arasında yer alan bireyin eğitim düzeyi, içinde yaĢadığı toplumun kültürü, 
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inanç ve manevi özellikleri ilaç tedavisinin doğru ya da yanlıĢ kullanımında önemli düzeyde 

etkisi vardır (Verma ve ark. 2010;Acaroğlu, ġendir ve Kaya 2012 ). 

 Çevresel Faktörler; bireyin içinde bulunduğu çevrenin atmosfer özellikleri, canlı 

organizmanın varlığı, iklim ve coğrafi faktörler, yapay çevre koĢulları (binalar, karayolları 

vb.), iĢ ve ev koĢulları çevresel faktörler arasında yer almaktadır (Roper ve ark. 1996). PĠK 

uygulaması sonrası geliĢebilecek olumsuz durumların önlenebilmesi için bireyin hastane 

ortamı değerlendirilerek özellikle IV uygulanan ilaçların güvenli koĢullarda saklanmasına 

yönelik çevresel önlemler alınmalıdır (Verma ve ark. 2010; Acaroğlu, ġendir ve Kaya 2012 ). 

 Politiko-ekonomik Faktörler; yaĢamın yasal, yönetsel ve ekonomik yönleri ile 

iliĢkisini ifade eden bu faktörler yaĢam aktivitelerinin gerçekleĢtirilebilmesinde önemli bir 

yere sahiptir (Roper ve ark. 1996; Holland ve ark. 2008). Ülkenin sağlık kurum politikaları, 

ekonomik özellikleri, hastanın gelir durumu ve sosyal güvencesi, bireyin tedavi 

kurumlarından yararlanması ve tedavi ile ilgili bakım malzemeleri ve ilaca eriĢimi konusunda 

önemli etkenlerdir (Verma ve ark. 2010). 

2.4.1.4. Bağımlılık-Bağımsızlık Dizgesi 

 Bireye özgü bakım vermede etkili, yaĢam süresi ve yaĢam aktiviteleri ile yakından 

ilgili olan bağımlılık-bağımsızlık durumu bireyin yardım gereksiniminin “ne” ve “ne kadar” 

olduğunu belirlemede yardımcı olur. Bireyin biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve 

politiko-ekonomik durumu ile değiĢebilen bu durum, yaĢam süresinin dikkate alınarak 

değerlendirilmesi gereken bir kavramdır. Normal geliĢim sürecine göre; yaĢam süresinde, 

bebeklikten yetiĢkinliğe doğru bağımsızlık artar ve yaĢlılığa doğru azalır. Hastalık, travma, 

cerrahi giriĢim ve sağlık davranıĢlarındaki yetersizlikler ya da yabancı çevrede bulunma gibi 

durumlarda bireyin en üst düzeyde bağımsızlığını kazanmasına yardım edilmelidir (Roper ve 

ark. 1996; Holland ve ark. 2008). Cerrahi giriĢim sonrası immobilizasyona bağlı yaĢam 

aktivitelerinin bağımsız bir Ģekilde gerçekleĢmesinde bireyler olumsuz yönde 

etkilenebilmektedir. Bu dönemde bireyin bağımlılığı artmakta ve ilaç kullanımı sırasında 

geliĢebilecek yan etkileri önlenmesi için bazı yaĢam aktivitelerinin düzenlenmesinde ve 

düzenli ilaç uygulanmasında yardımcı olmaları gerekmektedir. Bireyin immobilizasyonuna, 

PĠK yerleĢim bölgesine ve/veya ilaç kullanımına bağlı olarak günlük gerçekleĢtirmesi gereken 

aktivitelerinde bağımlılık/bağımsızlık durumu etkilenmektedir (Frandsen ve Pennington 

2011). 



 18 

2.4.1.5. YaĢamda Bireysellik 

 YaĢamda bireysellik; bireyin yaĢam aktivitelerini gerçekleĢtirme biçimini, sıklığını, 

yerini ve zamanı etkileyen, kendi yaĢam tarzının oluĢturduğu bir durumdur. PĠK bölgesinden 

uygulanan sıvı ve ilaç tedavisi bireyin günlük yaĢam aktiviteleri ve bunları etkileyen faktörler 

değiĢmekte olup bireye özgü yeni düzenlemeler yapmasını zorunlu kılan bir durum ortaya 

çıkmaktadır (Roper ve ark. 1996;Verma ve ark. 2010;Acaroğlu, ġendir ve Kaya 2012 ). 

Bireyin bireyselliğinin dikkate alınmasında bütüncül tanılanmasının yanı sıra; 

belirlenen soruna yönelik geliĢtirilmiĢ ölçme araçları da hemĢireye rehberlik eder. PĠK 

uygulaması sırasında veya sonrasında hastanın durumunda ortaya çıkan değiĢimler var ise, 

belirlenen sorun ile ilgili odaklanmıĢ ya da acil tanılamadan da yararlanılır. OdaklanmıĢ 

tanılamada; kullanılan anatomik bölge ve kullanım sıklığı, kateter giriĢine yerleĢtirilen 

araçlar, kateter bölgesinin bakımı ve sabitlemede kullanılan malzemeler ve flebit belirti-

bulgularının izlemine yer verilmelidir (INS 2016). PĠK kullanımına bağlı geliĢecek 

komplikasyonların belirlenmesinde kullanılan ölçme aracı; önemli subjektif-objektif verileri 

(bölgesel ağrı, flebit belirti ve bulguları vb.) içermelidir (Birol 2009; Acaroğlu, ġendir ve 

Kaya 2012 ). 

 Kullanılan Anatomik Bölge ve Kullanım Sıklığı: PĠK uygulamadan önce uygulama 

yapılacak olan ven bölgesinin iyi belirlenmesi gerekir. Zor palpe edilen, kızarık ya da ağrılı 

olan venlere uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. IV uygulamalar için uygun bir ven 

seçiminin yanı sıra; bireyin tıbbi özelikleri, yaĢı, kilosu, fiziksel aktivite düzeyi ve tedavinin 

süresinin göz önünde bulundurulması gerekir (INS 2016). YetiĢkin hastalar için, tedavi 

süresince aktif kullanımı sağlamak, daha az ağrı oluĢturmak, kendi bakımına katılımını 

arttırmak ve kateterin yerinden çıkması/tıkanması gibi yan etkileri azaltmak amacıyla ön kol 

bölgesi kullanılmalıdır. Yapılan bazı çalıĢmalarda, ön kol bölgesinin el üstü ve antekübital 

bölgedeki PĠK’lere göre daha uzun süre kaldığı ve daha az flebite neden olduğu saptanmıĢtır 

(Kaya ve PaĢalıoğlu 2014; Cicolini ve ark. 2014; Wallis ve ark. 2014; López, ve ark. 2014). 

Doku ülserasyonu, tromboflebite neden olabileceği için –gerekmedikçe- alt ekstremite venleri 

kullanılmamalıdır. Hemodiyaliz tedavisi alan bireylerde arterio-venöz fistülün bulunduğu 

ektremite PĠK uygulaması için kesinlikle kullanılmamalıdır (INS 2016). Zor IV giriĢim için 

damar görüntüleme teknolojilerinden faydalanılması komplikasyonların azaltılmasında 

etkilidir (Egan ve ark. 2013; Stolz ve ark. 2015). 
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 Kateter GiriĢine YerleĢtirilen Araçlar: PĠK bölgesinden uygulanan solüsyonların ve 

ilaçların saatte belirli bir hacimde gönderilmesini sağlayan dosiflow, hastaya aynı PĠK 

bölgesinden birden fazla solüsyon ya da ilaç uygulamasına imkân tanıyan üçlü musluk, 

primer bir infüzyon sıvısının Y-portunun üstüne takılan ve kısa bir seti olan bir makine olan 

infüzyon pompası vb. araçların varlığı/yokluğu ya da bu araçlara olan gereksinim durumu 

tanılanmalıdır (Uzun 2012). PĠK uygulamalarında kateterle iliĢkili infeksiyonların 

önlenmesinde kateterin bağlantı yerine luer-lock sistemi ile uygulanarak kullanılan iğnesiz 

giriĢim aparatları önerilmektedir. Ġğnesiz giriĢim aparatı kullanımının birincil amacı, iğne ile 

iliĢkili uygulamaları ortadan kaldırarak çalıĢan güvenliğini sağlamaktır (Hadaway 2012; INS 

2016). Ġğnesiz giriĢim aparatı her uygulama öncesinde klorheksidin glokuonat veya %70’lik 

alkol ile silinmeli ve kuruma süresi sonrasında uygulama yapılmalıdır (Flynn, Keogh ve 

Gavin 2015; INS 2016). Yapılan bir çalıĢmada PĠK bölgesinde iğnesiz giriĢim aparatı 

kullanılan hastaların kateterle iliĢkili infeksiyonlarda bir önceki yıla göre %50 oranında ve 

yıllık bakım maliyetlerinde azalma (464.440 dolar) olduğu saptanmıĢtır (Stango ve ark. 2014).  

 Kateter Bölgesinin Bakımı ve Sabitlemede Kullanılan Malzemeler: Bireyin genel 

sağlık durumu, uygulanan bakım ve tıbbi tedavinin beraberinde kateterin deri yüzeyine tespit 

edilmesi ve bölgenin gözlemlenmesi amacıyla kullanılan pansuman malzemelerinin 

özellikleri kateter infeksiyonlarının geliĢiminde önemli bir rol oynar. Uygun bir kateter 

pansumanında kullanılan malzemeler; steril olmalı, estetik ve rahat olmalı, kolay 

yerleĢtirilmeli-çıkarılmalı, kontaminasyona karĢı koruyuculuk sağlamalı, giriĢ alanının 

değerlendirilmesine izin vermeli ve ekonomik olmalıdır  (Bausone-Gazda, Lefaiver ve 

Walters 2010; Delp ve Hadaway 2011). PĠK giriĢ bölgesinin sabitlenmesi için en uygun 

yönteme;  hastanın yaĢı, deri turgoru, bütünlüğü ve uygulama bölgesinde drenaj olup 

olmamasına göre karar verilmelidir. Bu bağlamda, sıklıkla transparan pansumanlar 

önerilmektedir (INS 2016). 

Ayrıca, flebitin erken dönemde tanılanabilmesi için, kateter bölgelerinin en az 8 saat 

aralıklarla takibi oldukça önemlidir. PĠK bölgesi ağrı, ödem, eritem ve  pürülan akıntı 

yönünden gözlemlenmelidir. Flebit, PĠK giriĢ bölgesinde olabileceği gibi ven boyunca da 

görülebilmektedir. Bu nedenle PĠK’in uygulandığı venöz hattın da kontrol edilmesi gereklidir 

(Ray-Barruel ve ark.  2014; Marsh ve ark. 2015). Ġnfüzyon HemĢireler Birliği Uygulama 

Rehberi (2016) flebit değerlendirilmesinde “Görsel Ġnfüzyon Flebit Skalası” kullanımını 

önermektedir (ġekil-1)  (Gallant ve Schultz 2006; INS 2016). Bununla birlikte literatürde 
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sıklıkla kullanılan  diğer ölçek ise; Andrew Jackson (1988) tarafından geliĢtirilen Flebit 

Değerlendirme Ölçeği (ġekil-2)’de sıklıkla tercih edilmektedir (Groll ve ark. 2010). 

ġekil 1: Görsel Ġnfüzyon Flebit Skalası  
Kaynak: Gallant, P. ve Schultz, A.A. (2006). Evaluation of a visual infusion phlebitis scale for determining 

appropriate discontinuation of peripheral intravenous catheters. Journal of Infusion Nursing, 29(6), 338-345. 

 

DERECE BELĠRTĠLER 

0 Belirti yok  

1 Kateter giriĢ yerinde ağrılı ya da ağrısız eritem 

2 Ağrılı eritem ve/veya ödem 

3 

Ağrılı eritem Venöz hattın belirginleĢmesi  

Venöz kordun palpe edilmesi  

Ağrılı eritem 

4 

Venöz hattın belirginleĢmesi  

Venöz kordun palpe edilmesi ve 2,5 cm’den uzun olması  

Pürülan akıntı 

ġekil 2: Jackson Flebit Skalası  

Kaynak: Groll, D., Davies, B. Mac Donald, J. Nelson, S. ve Virani, T. (2010). Evaluation of the psychometric 

properties of the phlebitis and infiltration scales for the assessment of complications of peripheral vascular 

access devices. Journal of Infusion Nursing, 33(6), 385-390. 

2.4.2. HemĢirelik Tanısı - Planlama 

Hastaların tanılanması sonucunda elde edilen veriler (subjektif-objektif) hemĢirelik tanısı, 

beklenen hasta sonuçları ve giriĢimlerinin belirlenmesinde, etkin, doğru ve kapsamlı 

hemĢirelik bakımının planlanarak uygulanmasında ve değerlendirilmesinde oldukça önemlidir 

(Büyükyılmaz 2009; Acaroğlu, ġendir ve Kaya 2012; Kaya 2012). Bireyden elde edilen 

DERECE BELĠRTĠLER 

Flebit belirtisi yok: -IV bölgede ağrı, kızarıklık / ödem yok     

Flebitin erken belirtileri: -IV bölgenin etrafında 2,5 cm’ den  küçük kızarıklık,  

-IV bölgede veya etrafında palpasyonla beliren ağrı      

Flebitin orta evresi: -IV bölgenin etrafında 2,5 cm ve 2,5 cm’den büyük, 5 cm’den 

küçük kızarıklık - IV bölgede veya etrafında palpasyonla beliren 

ağrı 

 -IV bölgede veya etrafında sertlik 

Ġleri evre veya 

tromboflebit baĢlangıcı: 

 

-IV bölgede 5 cm ve üzeri kızarıklık  

-IV bölge veya etrafında palpasyonla beliren ağrı 

-IV bölge veya etrafında sertlik 

Tromboflebitin ileri 

evresi: 

-4.evre flebit bulguları ve pürülan drenaj 
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subjektif ve objektif veriler değerlendirilerek YA’ne iliĢkin gerçek/riskli sorunlar ve bu 

sorunları etkileyen tüm faktörler dikkate alınarak gruplandırılır, analiz edilir. Bunun 

sonucunda “hemĢirelik tanıları” belirlenir. HemĢirelik tanıları, sağlık durumlarına karĢı 

birey/grupların “bireye özgü yanıtları” olup, genelde sağlık durumlarında mevcut ya da olası 

değiĢiklikleri tanımlayan ifadelerden oluĢmaktadır. Belirlenen hemĢirelik tanılarına yönelik 

beklenen hasta sonuçları ve bu sonuçlara ulaĢtıracak en doğru ve uygun giriĢimler birey ile 

birlikte planlanır (Birol 2011; ġendir ve Büyükyılmaz 2012).  

 Bu aĢamada amaç, PĠK uygulaması sonrası IV tedavi uygulanan hastaların 

bireyselleĢtirilmiĢ hemĢirelik bakımı ile bağımsızlığının en üst düzeye çıkarılması, 

komplikasyonların önlenmesi ve iyilik halinin sağlanmasıdır (Birol 2011; Carpenito-Moyet 

2012). PĠK uygulaması sonrası IV tedavi uygulanan bireyler yaĢamın herhangi bir evresinde, 

YaĢam Aktiviteleri’nde bağımlı/yarı bağımlı olabileceklerinden birçok hemĢirelik tanısı 

konulabilmektedir. NANDA International (NANDA-I) sınıflamasına göre, PĠK uygulaması 

sonrası IV tedavi uygulanan bireylerde geliĢebilecek alınması gereken önlemler ve 

geliĢebilecek komplikasyon durumuna göre sıklıkla karĢılaĢılan hemĢirelik tanılarına Tablo 

2.1’de yer verilmiĢtir. (Birol 2011; Carpenito-Moyet 2012; Uzun 2012; Acaroğlu ve Kaya 

2017). Bu hemĢirelik tanılarına iliĢkin tanım, tanımlayıcı özellikler, iliĢkili/risk faktörlerinin 

açıklanmasında NANDA-I Taksonomi sınıflaması dikkate alınmıĢtır (Büyükyılmaz 2017; 

Turan 2017). 

Tablo 2.1: PĠK Uygulaması Sonrası IV Tedavi Uygulanan Bireylerde Sık KarĢılaĢılan 

HemĢirelik Tanıları 

 

Mevcut HemĢirelik Tanıları Risk HemĢirelik Tanıları 

Anksiyete  Ġnfeksiyon Riski 

Akut Ağrı Vasküler Travma Riski  

Anksiyete: 

Tanım: Otonomik yanıtın (kaynağı sıklıkla birey tarafında belirlenemeyen ya da 

bilinmeyen) eĢlik ettiği belirsizlik, rahatsızlık ya da korku hissi; tehlike öngörülmesinin neden 

olduğu endiĢe hissi. YaklaĢan tehlike durumu ile ilgili bir uyarı iĢaretidir ve bireyi bu tehdit 

durumu ile ilgili önlemler almaya yönlendirir.  
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Tanımlayıcı Özellikler: 

-DavranıĢsal: aĢırı uyanıklık, huzursuzluk, konu ile ilgili olmayan davranıĢlar 

sergileme, sürekli çevreyi kontrol etme, tetikte olma, uykusuzluk, üretkenlikte azalma, yaĢam 

olaylarındaki değiĢikliler konusunda endiĢe, yerinde duramama, zayıf göz teması.  

-Affektif: aĢırı heyecan, aĢırı konuĢma, belirsizlik, çaresizlik, endiĢe, güvenmemek, 

huzursuzluk, ızdırap çekme, kendine odaklanma, korku, önlem almada artıĢ, piĢmanlık, 

sıkıntı, sinirlilik, yetersizlik. 

-Fizyolojik: el titremesi, gergin yüz ifadesi, terlemede artıĢ, gerginlikte artıĢ, ses 

titremesi. 

-Sempatik: kalp çarpıntısı, kalp hızında artıĢ, solunum hızında artma, solunum 

örüntüsünde değiĢim, yüz kızarıklığı, kardiyovasküler uyarılma.  

İlişkili Faktörler: durumsal kriz, stresörler. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçları: 

- Anksiyete düzeyinde azalma/Anksiyete ile baĢetme  

Hemşirelik Girişimleri: 

-Uygulama yapılacak birey ile güven verici bir iliĢki kurulur. 

-Bireye kısa, basit cümleler kurarak yapılacak iĢlem hakkında bilgi verilir.  

-Uygulama öncesi birey daha sessiz bir odaya alınır.  

-Bireyin bulunduğu ortamda gerilimi azaltacak giriĢimlerde (müzik, gevĢeme 

egzersizleri vb. aktiviteler) bulunulur.  

-YaĢam bulguları sık sık takip edilir  

-Bireyin güvende olduğu ve rahatlama duygusunu sağlamak için basit açıklamalarla 

duygusal destek olunur (Beggs ve ark. 2008; Carpenito-Moyet 2012; Ackley, Ladwig ve 

Makic 2017).  

Akut Ağrı 

Tanım: Olası veya var olan doku hasarına eĢlik eden veya bu hasar ile tanımlanabilen 

(Uluslararası Ağrı AraĢtırmaları Birliği); beklenen ya da öngörülebilen bir nedene bağlı 

olarak, ani ya da yavaĢça baĢlayan, hafiften Ģiddetli düzeye göre değiĢiklik gösterebilen, hoĢ 
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olmayan, duygusal ve emosyonel bir deneyimdir.  

Tanımlayıcı Özellikler: 

- Ağrıya iliĢkin yüz ifadesi (örn.,donuk göz ifadesi,bitkin görünüm, sabit ya da aralıklı 

hareket düzeyi,yüzünü buruĢturma), 

-Ağrıyı azaltmak için koruyucu pozisyon alma, 

-Belirli pozisyonda durma, 

-DavranıĢsal yanıtlar (örn.,huzursuzluk,ağlama), 

-Kendine odaklanma, 

- Pupilla dilatasyonu,  

-Sözel olarak iletiĢim kuramayan bireyler için geliĢtirilmiĢ standardize ağrı davranıĢ 

skalasından elde edilen kanıt (örn.,Yenidoğan Ağrı Skalası, Sınırlı Düzeyde ĠletiĢim Kurabilen 

Bireyler Ġçin Ağrı Tanılama Kontrol Listesi) 

-Standardize ağrı ölçeği kullanılarak ağrı Ģiddetinin öz bildirimi (örn.,GKÖ-VAS) 

-Fizyolojik göstergelerde değiĢim (arteriyal kan basıncı, nabız hızı ve solunumda 

değiĢiklikler) 

-Biyolojik yaralanma ajanı (örn., infeksiyon, iskemi, neoplazm) 

-Fiziksel yaralanma ajanı (örn., apse, ampütasyon, yanık, kesilme, ameliyat, travma) 

İlişkili Faktörler: emosyonel sıkıntı, post-travma ile ilgili durum (örn., infeksiyon, 

inflamasyon), fiziksel yaralanma ajanı (PĠK uygulaması). 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçları: 

-Bireyin yeterli/uygun bir önlemden sonra rahatladığını sözel olarak ifade etmesi. 

Hemşirelik Girişimleri: 

-Ağrının varlığı kabul edilerek, yeri, zamanı ve sıklığı hasta ile tanımlanır. 

-Ağrı skalası kullanılarak (GKÖ-VAS vb.) ağrının düzeyine göre giriĢim yapılması 

için ağrı Ģiddeti tanımlanır. 

- Ağrının nedeni biliniyorsa bireye açıklanır ve rahatlaması sağlanır.  

-Ağrıya karĢı duygusal tepkiler, baĢetme Ģekli izlenerek değerlendirilir. 

-Ağrıyı artırabilecek aĢırı sıcak, gürültülü gibi çevresel stres kaynakları kontrol altına 

alınır. 

-Akut ağrı sırasında dikkati baĢka yöne çekmek için müzik dinletmek, kendi kendine 
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sayı saymak gibi yöntemler kullanılır. 

-Gereksiz hareketlerden kaçınılıp, hastaya en rahat olduğu pozisyon verilir (Carpenito-

Moyet 2012; Büyükyılmaz 2017; Ackley, Ladwig ve Makic 2017).  

Ġnfeksiyon Riski 

Tanım: Patojen organizmaların saldırısına ve çoğalmasına karĢı sağlığa zarar 

verebilecek düzeyde eğilim. 

Risk Faktörleri: invaziv giriĢimler, kronik hastalıklar (örn., Diabetes Mellitus), 

patojenlere maruz kalmaktan kaçınmaya iliĢkin bilgi eksikliği, deri bütünlüğünde değiĢim. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçları: 

-Bireyde infeksiyon geliĢmemesi, infeksiyonun bulaĢma/geçme yollarını tanımlaması 

Hemşirelik Girişimleri: 

-Bireyin nazokomiyal infeksiyona yatkınlığını arttıran risk faktörleri belirlenir. 

-Bireye yapılacak uygulama öncesi ve sonrası eller yıkanır. 

-Yapılacak uygulamalarda cerrahi asepsi ilkelerine uyulur. 

-YaĢam bulguları sık sık takip edilir. 

-Birey ve aileye infeksiyonun bulaĢıcılığı, nedenleri, klinik belirtileri ve riskleri 

konusunda eğitim verilir. 

-Bireyin infeksiyona yatkınlığını azaltmak için diyetinde protein ve kalori alımı 

sürdürülür.  

-Laboratuvar bulguları izlenir (Lökosit, CRP). 

-Ġnfeksiyonun klinik belirtileri gözlenir (AteĢ, pürülan akıntı vb.) 

-PĠK giriĢ yerleri/araçları infeksiyon belirtileri yönünden gözlenir (Birol 2011; 

Carpenito-Moyet 2012; Turan 2017). 

Vasküler travma riski  

Tanım: Ven ve çevreleyen dokularda, kateter ve/veya infüzyon varlığı ile ilgili sağlığa 

zarar verebilecek düzeyde hasarlanma eğilimi. 

Risk Faktörleri: Arter veya damar görüntülemede güçlük, giriĢ yeri, hızlı infüzyon, 

kateter kalıĢ süresinin uzunluğu, tahriĢ edici solüsyon (örn., konsantrasyon, sıcaklık, pH), 
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uygun olmayan kateter çapı, uygun olmayan kateter tespiti, uygun olmayan kateter türü. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçları:  

-PĠK bölgesinde ağrı ve flebit olmaması 

Hemşirelik Girişimleri: 

-IV giriĢim için bireyin özelliklerine göre uygun araç ve gereç seçilir. 

-IV giriĢim için kemik çıkıntıları, tendonlar ve venöz dolaĢımın zayıf olduğu bölgeler 

uygulama yapılmayarak, uygun ven seçimi yapılır.  

-Tanımlanan ilacı uygulamadan önce kurum protokolü, hekim istemi ve ilaç bilgisi 

gözden geçirilir. 

-Ġlaç uygulamaları öncesinde ve sonrasında kurum politikalarına göre izotonik 

solüsyon ile kateter yıkaması yapılır.  

-Kateter bölgesi sızıntı, ödem, venöz trombüs yönünden kontrol edilir. 

-Birey kurum politikasına göre her 8 saatte bir kateter giriĢ yerinde ağrı, yanma, 

kızarıklık ve flebit yönünden değerlendirilir (geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı kullanılarak). 

-Eğer yukarıdaki belirti ve bulgular meydana gelirse infüzyon durdurularak, kateter 

uygulama bölgesinden çıkarılır (Carpenito-Moyet 2012; Frandsen, Pennington, 2011; INS 

2016; Turan 2017; Ackley, Ladwig ve Makic 2017). 

2.4.3. Uygulama 

 IV giriĢim ve ilaç tedavileri çok yönlü bilgi ve psikomotor beceriye sahip olmayı 

gerektirmektedir. IV uygulamaya yönelik ilgili rehberlerde önerilen beceri kullanmalı ve 

komplikasyon yönünde hasta yakından takip edilmelidir (Beggs, Shields ve Goodin 2008; 

Frandsen, Pennington, 2011, INS 2016). HemĢireler uygulanacak IV ilacın farmakolojik 

özellikleri ile birlikte saklanması, hazırlanması, uygulanması ve bu aĢamalarda 

karĢılaĢabileceği komplikasyonlara iliĢkin güvenlik önlemlerini bilmeli ve ilaç isteminin 

uygunluğunu değerlendirmelidir. Yasal ve tıbbi açıdan hasta güvenliğinin sağlanması için, 

istemin açık ve anlaĢılır olması gerekmektedir. Tüm bu süreçlerde bir sorun yok ise doğru 

ilkeler ıĢığında ilacın uygulanması, tedavinin kayıt edilmesi ve hastanın izlemi gerekir (Kaya 

ve PalloĢ 2012). Uygulamaya baĢlamadan önce öncelikle el yıkma ve deri temizliği önem 

taĢımaktadır.  
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 El hijyeni: Ellerin yıkanması, PĠK uygulamalarında bakteriyel flebiti önlemede en 

ucuz ve kolay yöntem olarak tanımlanmaktadır (INS 2016). PĠK uygulaması öncesinde 

antimikrobiyal sabun ve su ile 40-60 saniye süre eller yıkandıktan sonra, alkol bazlı ürün ile el 

hijyeni sağlanmalıdır. El hijyeni sağlandıktan sonra eldiven giyilerek PĠK giriĢimi 

gerçekleĢtirilmelidir. PĠK uygulaması sona erdikten sonra el hijyeninin gerçekleĢtirilmesi ya 

da alkol bazlı ürün kullanımı önerilmektedir (Ellingson ve ark. 2014; O’Grady ve ark. 2011). 

 Deri temizliği: PĠK uygulaması öncesinde, uygulama yapılacak olan bölgenin 

antisepsinin sağlanmıĢ olması gerekir (INS 2016). Uygulamadan önce bölge sabunlu su ile 

temizlenmelidir (gerekirse). Sabun ve su ile temizlenmiĢse, cilt alanı %70’lik etil alkol içeren 

ya da % 2 klorheksidin glukonat ile temizlenmelidir ve 2 dakika boyunca deri yüzeyi 

kuruyana kadar beklenilmelidir. PĠK’i cilde sabitlemek için; antimikrobiyal krem ve merhem 

uygulanmamalıdır. Topikal venodilatörler (örn., gliseril trinitrat) veya anti-inflamatuar ajanlar 

(örn. kortizon) PĠK bölgesi alanının yakınında kullanılmaması önerilmektedir (INS 2016). 

Literatür önerilerine göre IV PĠK uygulama basamakları tezin gereç-yöntem bölümünde 

açıklanmıĢtır. 

2.4.4. Değerlendirme 

HemĢire, bireyin IV uygulama sırasındaki iĢbirliği ve uygulanan ilaç tedavisine 

uyumunu mutlaka değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme, hem hastanın uygulanan giriĢime 

nasıl cevap verdiğinin gözlemlenmesi hem de ilaç yan etkilerinin erken tespit edilmesi 

bakımından çok önemlidir. HemĢire uyguladığı PĠK komplikasyonlarına ve IV yan etkilerine 

karĢı dikkatli olmalıdır. Bu nedenle hemĢirenin güvenli ve etkili bir PĠK uygulaması olup 

olmadığı konusunda iyi bir değerlendirme yapılmalıdır (Uzun 2012).  

Uygulama sırasında oluĢabilecek lokal yan etkileri uygulama bölgesinde infiltrasyon, 

hematom ve ağrı hissinin oluĢmasıdır. Sistemik etkileri ise septisemi, aĢırı sıvı yüklenmesi, IV 

kateter infeksiyonudur (Palese 2016). PĠK uygulaması sonrası IV tedavi alan bireylerin 

bakımında; hemĢirelik tanılarına yönelik uygulanan giriĢimlerin amaç/beklenen hasta 

sonuçlarına ulaĢma durumu her aĢamada değerlendirilmeli ve gerektiğinde değiĢen durumlara 

yönelik bakım planı yenilenmelidir (Ackley, Ladwig ve Makic 2017). Zamanında ve doğru 

yapılan hemĢirelik giriĢimleri ve bunların kayıt edilmesi ortaya çıkacak komplikasyonları 

önleyecektir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Tasarım Tipi 

AraĢtırma, PĠK uygulamalarında kliniklerde sıklıkla tercih edilen, teflon bazlı ürün ve 

vialon içerikli (manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan) kateterlerin etkinliklerinin 

incelenmesi amacıyla randomize kontrollü deneysel çalıĢma olarak planlandı. 

3.2. AraĢtırmanın Hipotezleri 

H1. Manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan vialon içerikli kateterin, teflon bazlı ürüne 

göre giriĢim sırasındaki ağrı Ģiddeti daha düĢüktür. 

H2. Manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan vialon içerikli kateterin, teflon bazlı ürüne 

göre vende kalıĢ süresi daha uzundur. 

H3. Manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan vialon içerikli kateterin, teflon bazlı ürüne 

göre flebit geliĢim riski daha düĢüktür. 

H4. Manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan vialon içerikli kateterin, teflon bazlı ürüne 

göre mikrobiyolojik kolonizasyonda bakteriyel üreme durumu azdır/yoktur.  

H5. PĠK çıkarıldıktan sonra değerlendirilen; manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan 

vialon içerikli kateterin, teflon bazlı ürüne göre kateter kullanımına iliĢkin memnuniyet 

düzeyi daha yüksektir. 

3.3. AraĢtırmanın DeğiĢkenleri 

AraĢtırmanın bağımlı değiĢkenleri; PĠK uygulamasına bağlı olarak geliĢen ağrı 

Ģiddeti, kateter kalıĢ süresi, flebit geliĢimi, bakteriyel üreme durumu ve hasta memnuniyet 

düzeyidir.  

AraĢtırmanın bağımsız değiĢkenleri; teflon bazlı kateter ile manuel kontrolü, kapalı 

valf sistemi olan vialon içerikli kateterdir. 

3.4. AraĢtırmanınYapıldığı Yer ve Zaman 

AraĢtırma, Yozgat Ġli’nde bulunan Bozok Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 

Cerrahi Birimler Servisi’nde Aralık 2016-Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleĢtirildi. 
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3.5. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinin cerrahi birimler servisine ameliyat 

olmak amacıyla planlı yatıĢı yapılan hastalar oluĢturdu (N=4421). Örneklem sayısı 

literatürdeki benzer çalıĢmalar referans alınarak %95 güven aralığında, 0,80 güç düzeyi, 0,05 

yanılma düzeyi, 0,25 etki düzeyi temel alınarak hesaplandı ve 120 hastanın örneklem 

kapsamına alınması gerektiği belirlendi (Karadağ ve Görgülü 2000; Gupta ve ark. 2007; 

Özsaraç ve ark. 2012; PaĢalıoğlu ve Kaya 2014; Roca ve ark. 2014). ÇalıĢma kapsamında 

belirlenen evren içinden 243 hastaya ulaĢıldı. ÇalıĢma örneklem kriterlerine uyan ve 

araĢtırmaya katılmayı kabul eden 208 hasta ile gerçekleĢtirildi. Örneklem grubundaki 

hastaların deney ve kontrol gruplarına atanması Bozok Üniversitesi lisanslı randomizasyon 

programı ile belirlendi (Win-Epi 2.0). 

3.5.1. Örneklem Seçim Kriterleri 

Örneklem kapsamına alınacak hasta bireyin;  

-18 yaĢ ve üstünde olması, 

-Bilinç durumu ve duyu organları açısından bir sorununun olmaması, 

-Periferik vasküler hastalığının ve hidrasyon sorununun olmaması, 

-DSÖ’nün belirlediği Beden Kitle Ġndeksi (BKĠ) sınıflandırmasına göre obez olmaması 

(BKĠ<30 kg/m2) (WHO, 2013), 

-Son bir ay içerisinde hastaneye yatıĢ öyküsünün olmaması, 

-Venlerin inspeksiyon ve palpasyonla görülebilir ve/veya belirlenebilir olması olarak 

belirlenirken, 

Kateter bölgesi için ise; 

-Ağrı ya da infeksiyona iĢaret eden bir belirti ve bulgu olmaması, 

-Ameliyat sonrası dönemde kan değerlerinde infeksiyona ya da kanama durumuna iĢaret 

eden değer bulunmaması (lökosit, trombosit vb.) 

-Ameliyat sonrası dönemde benzer tedavi protokolü uygulanması (nonopioid analjezik: 

Parasetamol 10 mg/ml flk., Diclomec 3ml/75 mg amp., tekli ya da ikili geniĢ spektrumlu 

antibiyotik tedavisi: Equiceft 0,5 gr flk., Sulbaktam 0,5 gr flk., Tazacin 4,5 gr flk., Cipro 

400mg/200 ml flk.), 

-Kliniğe yatıĢı yapılan hastaya ilk kez araĢtırmacı tarafından PĠK uygulanması, 

-Hastanede yattığı süre içinde hekimi tarafından IV tedavi isteminin yapılmıĢ olması, 

-AraĢtırmacı tarafından uygulanan PĠK'in en az 48 saat flebit geliĢmeden kalması, 
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-PĠK yolundan kan ve elemanları, total parenteral beslenme ürünlerinin verilmemesi, 

-Kolonizasyon riskini arttıran araçların (üç yollu musluk vb.) bulunmaması olarak 

belirlendi. 

        Gebelik Ģüphesi/durumu olan, günübirlik ameliyat veya ameliyat sonrası dönemde yoğun 

bakıma yatıĢı planlanan hastalar örneklem kapsamına alınmadı. 

3.6. Verilerin Toplanması 

3.6.1. Veri Toplama Araçları: 

AraĢtırmanın verileri araĢtırmacı tarafından amaca uygun olarak hazırlanan;  

-Hasta Bilgi Formu (EK 2-3), 

-Ağrı ġiddeti ve Memnuniyet Algı Değerlendirmesi (EK 3), 

-Görsel Ġnfüzyon Flebit Tanılama Skalası (GĠFTS) (EK 4), 

-Mikrobiyolojik Kolonizasyon Formu (EK 5)  kullanılarak toplandı. 

Hasta Bilgi Formu (Ek-2-3): Ġki bölümden oluĢan Hasta Bilgi Formunda, ilk 

bölümde yaĢ, cinsiyet, boy, kilo, eğitim durumu, gelir durumu, yaĢadığı yer, birlikte yaĢadığı 

kiĢiler, kronik hastalık varlığı, tıbbi tanısı, hastaneye yatıĢ ve çıkıĢ tarihleri gibi bilgileri 

içeren sorulardan oluĢmaktadır. Ġlgili literatür doğrultusunda yapılandırılarak hazırlanan 

formun ikinci bölümü ise; kullanılan PĠK türü, numarası, dosiflow, infüzyon pompası gibi 

araçların kullanılıp/kullanılmadığı, yerleĢtirildiği anatomik bölge, giriĢim sayısı, kullanılan 

bölgedeki giriĢim sayısı, istemi yapılan antibiyotikler ve sıvılar, vende kalıĢ süresi gibi 

bilgileri içermektedir (Karadağ ve Görgülü 2000; Gupta ve ark. 2007; Özsaraç ve ark.  2012; 

Roca ve ark. 2012; PaĢalıoğlu ve Kaya 2014). 

Ağrı ġiddeti ve Memnuniyet Algı Değerlendirmesi (Ek-3): Ağrı Ģiddeti ve 

memnuniyet algısının değerlendirilmesinde, Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) kullanıldı. 

GKÖ; son derece basit, etkin, tekrarlanabilen ve en az malzeme gerektiren bir ağrı Ģiddeti/ 

memnuniyet algısı ölçüm aracıdır. Klinik ortamda ağrı Ģiddetinin / memnuniyet algısının hızlı 

bir Ģekilde ölçülmesini sağlar. GKÖ, horizontal veya vertikal olarak çizilmiĢ 10 cm. 

uzunluğunda bir çizgiden oluĢur. Bu çizginin iki ucunda subjektif tanımlayıcı GKÖ 

kategorileri bulunur (hiç ağrı/memnuniyet yok ve hayal edilebilecek en kötü 

ağrı/memnuniyet). Hastaya bu çizgi üzerinde ağrısının Ģiddetine/memnuniyet algısına uyan 

yere bir iĢaret koyması söylenir. En düĢük GKÖ düzeyinden hastanın iĢaretine kadar olan 
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mesafe bir cetvel ile ölçülerek cm. veya mm. olarak hastanın ağrı Ģiddeti ve memnuniyet 

düzeyinin sayısal değeri elde edilir (Büyükyılmaz ve AĢtı 2013). 

Görsel Ġnfüzyon Flebit Tanılama Skalası-GĠFTS (Visual Infusion Phlebitis 

Assessment Scale, Staging Key – Peripheral IV’sVIPAS) (Ek-4): Yaygın olarak kullanılan 

ve geçerliğini koruyan Ġntravenöz HemĢireler Birliği' nin yayınlamıĢ olduğu (2006), Alyce 

Schultze ve Paulette Gallant tarafından geliĢtirilen, Türkçe dil ve içerik geçerliği Burcu 

PaĢalıoğlu ve Hatice Kaya (2014) tarafından yapılan GĠFTS 5 aĢamadan oluĢmaktadır. 

GĠFTS, PĠK’ den tedavi uygulanırken kateterin olası riskler yönünden gözlemlenmesi ve / 

veya flebit geliĢme durumunda flebitin her aĢamada görülen belirtileri ile derecelendirme 

basamaklarını içermektedir (Gallant ve Schultz 2006). 

GĠFTS flebiti 5 aĢamada derecelendirmiĢtir; 

1. düzeyde, flebit belirtileri olan ağrı, kızarıklık ödem gibi bulguların olmadığı 

durumdur. Uygulama olarak sadece kateteri gözlemlemek önerilir. 

2. düzeyde, flebitin erken belirtilerinin görüldüğü aĢamadır. Bu düzeyde kateter 

çevresinde 2,5 cm den küçük kızarıklık, palpasyonla beliren ağrı vardır. Uygulama olarak, 

kateteri çıkarmak ve farklı bölgeye yeni kateter yerleĢtirmek önerilir. 

3. düzey, flebitin orta aĢamasıdır. Bu düzeyde IV bölgenin etrafında 2,5 cm ve 2,5 

cm'den büyük, 5 cm'den küçük kızarıklık, IV bölgede veya etrafında palpasyonla beliren ağrı 

ve etrafında sertlik bulguları vardır. Uygulama olarak kateteri çıkarmak, farklı bölgeye yeni 

kateter yerleĢtirmek, hekime bildirmek ve tedavisini dikkate almak önerilir. 

4. düzey, ileri flebit ve ya tromboflebit baĢlangıç aĢamasıdır. Bu düzeyde IV bölgede 5 

cm ve üzeri kızarıklık, IV bölge veya etrafında palpasyonla beliren ağrı ve sertlik vardır. 

Uygulama olarak kateteri çıkarmak, farklı bölgeye yeni kateter yerleĢtirmek, hekime 

bildirmek ve tedavisini dikkate almak önerilir. 

5. düzeyde ise, tromboflebitin ileri aĢamasıdır. Bu düzeyde 4. düzey flebit bulguları ve 

pürülan drenaj bulguları vardır. Uygulama olarak kateteri çıkarmak, farklı bölgeye yeni 

kateter yerleĢtirmek, hekime bildirmek ve tedavisini dikkate almak önerilir. 

Skalanın kapsam geçerlik indeks değeri 0,97 olarak bulunmuĢ ve alınan uzman görüĢleri 

doğrultusunda skalanın dil geçerliği onaylanmıĢtır (PaĢalıoğlu ve Kaya 2014) (EK III). Betül 

KuĢ ve Funda Büyükyılmaz tarafından gerçekleĢtirilen GĠFTS’ na iliĢkin gözlemciler arası 

uyum çalıĢmasında ise, bu ölçme aracına iliĢkin sınıf içi kolerasyon katsayısı 0,91 olarak 

anlamlı düzeyde yüksek bulundu (ICC:0,906, p=0,000). Ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi 1 

olarak belirlendi (KuĢ ve Büyükyılmaz 2018). Bu çalıĢma kapsamında, flebit izlemlerinde 

GĠFTS’ na iliĢkin gözlemciler arası uyuma iliĢkin sınıf içi kolerasyon katsayısı ise; yapılan 
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ölçümlerde sırasıyla 0,925, 0,925, 0,894, 0,844, 0,812 olarak istatistiksel olarak ileri düzeyde 

anlamlı olarak yüksek bulundu (p≤0,001). 

Mikrobiyolojik Kolonizasyon Formu (EK 5): Bu form, PĠK’ in çıkarılma nedeni 

vebakteriyel kolonizasyon sonucuna iliĢkin bilgileri içermektedir. 

Verilerin toplanmasında kullanılan diğer araçlar ise; 

Platform Tartı: Deney ve kontrol grubundaki hastaların vücut ağırlıklarının ve boy 

uzunluklarının ölçümünde digital ve 5 sn’de ölçüm özelliği olan çalıĢmanın yürütüldüğü servise 

ait platform tartı kullanıldı. 

Manuel Kontrolü, Kapalı Valf Sistemi Olan Vialon Ġçerikli Periferik Ġntravenöz 

Kateter ve Aparatı: Deney grubundaki hastalara IV tedavi uygulamak amacıyla kanatsız, tek 

lümenli 20-22-24 Gauge numaralarında ve manuel kontrollü ve ven valf sistemine sahip 

vialon içerikli PĠK kateter ile kateter ucunda iğnesiz giriĢim yapmayı sağlayan aparat 

kullanıldı. Vialon içerikli kateter yerleĢtirildikten sonra kapalı valf sistemi devreye girdiği 

için, dıĢarı kan akıĢı olmadı. Bu yönüyle, vialon içerikli kateter çalıĢan güvenliğini (iğne 

batması, kan ile bulaĢ vb. durumlar) güvence altına almaktadır. 

 

Resim 1. Vialon içerikli periferik intravenöz kateter 
Kaynak: AraĢtırmacı tarafından fotoğraflanmıĢtır. 

Teflon Ġçerikli Periferik Ġntravenöz Kateter ve Aparatı: Kontrol grubundaki 

hastalara IV tedavi uygulamak amacıyla kanatsız, tek lümenli ve 20-22-24 Gauge 

numaralarında teflon içeriğe sahip PĠK ile iğnesiz giriĢim yapmayı sağlayan aparat kullanıldı. 

Teflon kateter klinikte rutin kullanılan PĠK türüdür. Ancak farklı üretici firmalardan 

kaynaklanabilecek ürün farklılıklarını engellemek adına vialon içerikli kateterin üretici 

firmasından teflon içerikli kateter temini de gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Resim 2.Teflon içerikli periferik intravenöz kateter 
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Kaynak: AraĢtırmacı tarafından fotoğraflanmıĢtır. 

Transparan PĠK sabitleyici: Deney ve kontrol grubundaki hastalara uygulanan, 

PĠK’lerin tespitini sağlamak amacıyla non-alerjik ve transparan pansuman kullanıldı. 

 

Resim 3.Transparan pansuman  
Kaynak: AraĢtırmacı tarafından fotoğraflanmıĢtır. 

 

Hazır Enjektabl Salin Solüsyon: Deney ve kontrol grubundaki hastalara uygulanan 

PĠK’leri tedavi öncesi ve sonrası yıkamak amacıyla önceden 3 ml serum fizyolojik ile 

doldurulmuĢ hazır IV yol yıkama enjektörleri kullanıldı.  

3.7. AraĢtırmanın Uygulanması 

Uygulama sürecine baĢlamadan önce, kateterleri üreten firmadan özellikle deney 

grubunda kullanılan manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan vialon içerikli PĠK kullanımına 

yönelik 4 saatlik teorik ve uygulama eğitimi alındı (Ek-8). Daha sonra verilerin toplanacağı 

cerrahi birimler servisinde çalıĢan hemĢirelere araĢtırmanın amacı, içeriği ve kapsamı 

konusunda hizmet içi eğitim yapıldı. Bu eğitim, araĢtırma öncesi hemĢirelerin bu konudaki 

bilgilerini güncellemek ve araĢtırmanın yürütülmesi sırasında hemĢireler arasında uygulama 

farklılığından kaynaklanabilecek hataları en aza indirmek adına planlandı. Hizmet içi eğitim 

öncesinde Bozok Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi baĢhemĢireliği araĢtırmanın 

amacı, içeriği ve kapsamı hakkında bilgilendirilerek, eğitimin gerçekleĢtirilmesi konusunda 

yazılı ve sözlü izin alındı (EK-7). Daha sonra cerrahi birimler servisinde çalıĢan hemĢirelerin 

eğitim için uygun zaman dilimleri belirlenerek, eğitim salonu ayarlandı. Ġnfüzyon HemĢireler 

Birliği’ nin “Ġnfüzyon Tedavi Standartları” (2016) doğrultusunda, teorik eğitim 2 ayrı günde 4 

oturum (09:00-11:00, 15:00-16:30) olarak gerçekleĢtirildi. Konu ile ilgili hizmet içi eğitim 

dökümanları EK-9’da sunulmaktadır. Eğitim alan grup içerisinden araĢtırma kapsamına alınan 

hastalara 8 saat aralıklarla flebit izlemi konusunda istekli ve gönüllü olan lisans mezunu bir 

hemĢire bağımsız gözlemci olarak belirlendi. Cerrahi Birimler Servisi’ nde çalıĢan 

hemĢirelerin flebit eğitimi tamamlandıktan sonra aynı eğitim, kurumda çalıĢan tüm 
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hemĢirelere verildi. Hizmet içi eğitim programı tamamlandıktan sonra ön çalıĢma 

gerçekleĢtirildi. 

Bu eğitim sonrasında da uygulama planının belirlenmesine yönelik ön çalıĢma 

yapıldıktan sonra araĢtırma süreci baĢlatıldı. AraĢtırma örneklem kriterlerine uyan hastalara, 

PĠK giriĢiminden önce araĢtırmanın amacı, içeriği, yöntemi konusunda bilgi verildi ve 

araĢtırmaya istekli, gönüllü olarak katılmayı kabul eden hastaların yazılı ve sözlü izin alındı. 

Servise kabul sonrasında araĢtırmacı tarafından hasta odasında Hasta Bilgi Formu 

dolduruldu ve boy-kilo ölçümleri yapıldı. Ayrıca randomizasyon sonucuna göre hastalarda 

kullanılacak olan  PĠK türü, ağrı Ģiddeti ve menuniyet algısını değerlendirmede kullanılacak 

olan GKÖ açıklandı. 

3.7.1. Ön çalıĢma ve Uygulama Planının Belirlenmesi 

Ön çalıĢma örneklem grubu, çalıĢma planının uygulanabilirliğini ve veri toplama 

araçlarını değerlendirmek amacıyla 20 hastadan oluĢtu. Bu hastaların 10’ u manuel kontrolü, 

kapalı valf sistemi olan vialon (deney), 10’u teflon (kontrol) içerikli PĠK grubunda yer aldı. 

Ön uygulama sürecinde, araĢtırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden bireylerden 

randomizasyon sonucuna göre deney ve kontrol grubuna ataması yapılarak, literatürde 

belirtilen uygulama basamakları doğrultusunda PĠK uygulamasına baĢlandı (Kaya, 2012). Tez 

projesinde belirtilen uygulama planı doğrultusunda veri toplandı. 

3.8. AraĢtırma süreci 

AraĢtırma kapsamındaki tüm hastalara PĠK uygulamasından önce araĢtırmanın türü, amacı 

ve uygulama süreci açıklanarak katılım için gerekli yazılı ve sözlü izin alındı (Ek-1). 

Randomizasyon sonucuna göre manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan vialon içerikli 

kateter uygulanacak grup “deney”, teflon bazlı PĠK uygulanacak grup “kontrol” olacak 

Ģekilde atandı (ġekil 1). Her iki kateter uygulama giriĢimi ilgili ürünün uygulama talimatları 

ve hemĢirelik lisans eğitiminde öğretilen uygulama basamakları dikkate alınarak 

gerçekleĢtirildi (http://catalog.bd.com; Babadağ ve AĢti 2012;  INS 2016). Bu doğrultuda 

doktora öğrencisi tarafından tüm hastalara aĢağıda belirtilen iĢlem basamakları doğrultusunda 

PĠK uygulandı. 

 Eller yıkandı. Eldivenler giyildi. 

 ĠĢlem bireye anlatıldı ve rahatsızlık hissettiğinde bildirmesi söylenildi. 

 Bireye oturur / düz yatıĢ pozisyonu verildi. 

 Palpasyon ve inspeksiyon ile uygun bir ven seçildi. 

http://catalog.bd.com/


 34 

 Belirlenen venin altına tedavi bezi muĢambası yerleĢtirildi. 

 Turnike seçilen damarın 5-12 cm. üzerinden bağlandı. 

 Bireyden elini birkez açıp kapaması ve daha sonra yumruk yapması istendi. 

 Bölgenin temizliği arteriyal kan dolaĢımı yönü izleyerek (yukarıdan aĢağıya) tek bir 

hareketle %70’lik alkol emdirilmiĢ steril pamuk tampon ile yapıldı. 

 Damara girilecek bölgenin altından pasif el ile aĢağı doğru bastırıldı ya da bölge alttan 

gerdirildi. 

 PĠK kılıfı açıldı. 

 Ġğnenin keskin yüzü yukarı doğru bakacak Ģekilde, PĠK aktif el kullanılarak tutuldu. 

 PĠK damara girilmek istenin bölgenin yaklaĢık 1 cm. altından deriye 30-45 derecelik 

açı oluĢturacak biçimde tutuldu. Ġğne deriye girer girmez açı 15 dereceye küçültülerek 

ven içine sokuldu (http://catalog.bd.com; Acaroğlu ve ark. 2012). Deney grubundaki 

hastalarda; ven içine girildiğinde piston ucuna kan geldi ise aktif elle turnike çözüldü 

ve kateter elle sabitlenmeden, kateterin üzerinde bulunan manuel kontrollü düğme ile 

iğne içeri çekilerek ve mandren ilerletildi. Kontrol grubundaki hastalarda ise; ven 

içine girildiğinde PĠK’ in plastik kanül kısmı pasif el ile sabit tutularak ven içinde 

ilerletilirken aktif el içindeki mandren çıkarıldı ve kapak ile kateter giriĢi kapatıldı 

(http://catalog.bd.com). 

 PĠK giriĢine transparan pansuman yerleĢtirilerek, kateter tespit edildi. Pansuman 

üzerine takıldığı tarih ve araĢtırmacının parafı yazıldı. 

 PĠK giriĢ yeri bir eklem üzerinde ise, bölge desteklendi. 

 Atık malzemeler uygun Ģekilde atılarak, malzemeler temizlendi ve kaldırıldı. ĠĢlem 

kayıt edildi (Babadağ ve AĢti 2012). 

 Uygulama sırasındaki ağrıyı Ģiddetini tanılandı. 

 Periferik Ġntravenöz Kateter ve Tedaviye Yönelik Bilgi Formu’na iliĢkin verileri 

toplandı. 

 Tüm PĠK’ler tedavi öncesinde, sonrasında ve tedavide yer alan farklı türdeki ilaçların 

uygulamasına geçilmesinden önce 1 ml Ģeklinde hazır enjektabl salin solüsyon ile 

yıkandı. Ayrıca gün içerisinde IV tedavi almayan hastalarda 8 saatlik aralıklarla 1ml 

ile yıkama tekrarlandı.  

 PĠK uygulaması sonrasında hastaların 8 saatlik aralıklarla PĠK bölgelerine iliĢkin ağrı 

Ģiddetleri GKÖ ile ve flebit düzeyleri ise hem araĢtırmacı, hem de klinikteki bağımsız 

gözlemci tarafından GĠFTS aracılığı ile değerlendirildi. 

http://catalog.bd.com/
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 48.saatten sonra flebit düzeyleri Evre 2 ve üzerinde tespit edilen bireylerin kateterleri 

çıkarılarak, steril petriye alındı ve mikrobiyolojik kolonizasyon için incelemeye 

gönderildi. Tedavisi sonlandırılarak PĠK’leri çıkarılan bireylerin giriĢim bölgeleri 24 

saat boyunca flebit açısından değerlendirildi. Taburculuk nedeniyle PĠK’leri çıkarılan 

hastalarla ise yakınları ile telefonda görüntülü görüĢme yapılarak, kateter bölgesi flebit 

açısından değerlendirildi. 

 Uygulama öncesi ve kateter çıkarıldığında memnuniyet düzeyi belirlendi. 

 Kateter çıkarıldığında kolonizasyon için örnek alınarak mikrobiyolojik incelemeye 

gönderildi. Ancak çalıĢmanın herhangi bir aĢamasında flebit belirti-bulguları 

gözlemlendiğinde, PĠK çıkarıldı ve 48. saatten önce flebit geliĢen hastalar çalıĢma 

kapsamına alınmadı. Mikrobiyolojik kolonizasyon için kateter kültürü alınırken PĠK 

materyali çıkarıldıktan sonra cilt %10’luk poviodin iyot ile silinerek kateter çıkarıldı 

ve 3-4 cm’lik distal ucu steril makasla kesilerek steril petriye alındı ve laboratuvara 

gönderildi. Ekimler mikroorganizmaların kurumasını önlemek için 2 saat içerisinde 

semikantitatif kültür yöntemi ile yapıldı. Kateter ucu kültürleri kanlı agar besiyerine 

ekilerek, 37 ºC’de 24 saat bekletildi ve 15 cfu üreme sınırı olarak kabul edildi. 
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ġekil 3.1: AraĢtırma Tasarımı (Consolidated Standarts of Reporting Trials, 2010) 

Değerlendirilen (N= 208 ) 

Randomizasyon (n=208 ) 

Deney Grubu  

 Uygulamayı kabul eden (n=104) 

 

Kontrol Grubu 

 Uygulamayı kabul eden (n=104) 

 Manuel kontrolü, kapalı valf 

sistemi olan vialon içerikli 

kateter uygulandı. 

 Teflon içerikli kateter uygulandı. 

 

 

Analiz   (n=104 ) Analiz   (n=106) 

 Analiz dıĢı (yoğun bakıma sevk) 
(n=2 )  

Analiz 

Uygulama 

Dağılım 

Değerlendirme 

Tüm PĠK’ler doktora öğrencisi olan araĢtırmacı hemĢire tarafından yerleĢtirildi. PĠK’leri sabitlemek 

için transparan pansuman kullanıldı. Her uygulama öncesi/sonrası ve farklı tür ilaç uygulamaları 

sırasında 1ml. salin solüsyon ile yıkama yapıldı. Ġntravenöz tedavisi olmayan hastalarda ise 8 saatte 

bir kateter yıkaması yapıldı. PĠK bölgesi, 8 saatte bir ağrı Ģiddeti ve araĢtırmacı-bağımsız gözlemci 

tarafından flebit düzeyi açısından değerlendirildi. 
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3.9. AraĢtırmanın Yasal ve Etik Yönleri 

 AraĢtırma ile ilgili Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Etik Kurulu’ndan 

(No:28.06.2016/58) (EK-6) etik ve Bozok Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama 

Hastanesi’nden (No:16142545-903.99/e.353) (EK-7)  kurum izinleri alındı. 

 AraĢtırmada kullanılacak olan Görsel Ġnfüzyon Flebit Tanılama Skalasını geliĢtiren ve 

ölçeğin Türkçe geçerlik güvenirliğini yapan yazarlardan sözlü izin alındı. 

 AraĢtırmaya  katılmayı kabul eden hastalara; çalıĢmanın amacı, içeriği, süresi ve 

kendilerinden ne beklenildiği, elde edilen verilerin nasıl ve nerede kullanılacağı 

“BilgilendirilmiĢ Gönüllü Olur Formu” aracılığıyla açıklanarak isteklilik ve gönüllülük 

ilkesi doğrultrusunda, araĢtırmaya katılımları için bilgilendirilmiĢ yazılı ve sözlü izinleri 

alındı (Ek-1). 

 AraĢtırmaya katılmayı kabul eden hastalara istedikleri zaman araĢtırmadan 

çekilebilecekleri bildirilerek “otonomi” ilkesine saygı gösterildi. 

 Hastalara, bireysel bilgilerinin araĢtırıcının dıĢında baĢkalarının ulaĢmasına izin 

verilmeyeceği, hiç kimseye açıklanmayacağı ve çalıĢma amacı dıĢında hiçbir Ģekilde 

kullanılmayacağı konusunda güvence verilerek “sadakat-gizlilik” ilkesine bağlı kalındı.  

 Veriler, hastaların bakım ve tedavisini aksatmayacak ve olumsuz etkilemeyecek zaman 

dilimlerinde toplanarak “zarar vermeme-yarar sağlama” ilkelerine özen gösterildi (Utlu 

2016). 

3.10. AraĢtırmanın Güçlü Yönleri ve Sınırlılıkları 

Güçlü yönleri:  

 AraĢtırmada deney-kontrol gruplarının bulunduğu randomize kontrollü, tekrarlayan 

ölçümlü deneysel tasarım tipinin kullanılması,  

 Birbirinden bağımsız iki farklı gözlemci tarafından gerçekleĢtirilen flebit 

değerlendirilmesiyle birlikte, flebit geliĢtiğinde hastadan çıkarılan kateterlerin 

mikrobiyolojik kolonizasyon incelemesi yapılarak üreme olup olmadığının belirlenmesi, 

 PĠK uygulaması ve sıvı ve ilaç tedavilerini uygulamadan kaynaklanacak farklılıkları 

engellemek amacıyla bütün invaziv giriĢimler ve tedavi uygulamaları doktora öğrencisi 

araĢtırmacı hemĢire tarafından gerçekleĢtirilmesi, 
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 Firma farklılığından kaynaklanabilecek sorunlar engellemek için aynı firmaya ait teflon 

ve vialon kateter ile PĠK uygulanması, 

 AraĢtırmanın Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmesidir (Proje No: TDK-2018-26631). 

Sınırlı yönleri: 

 AraĢtırmanın örneklem grubunu sadece bir üniversite hastanesinin cerrahi 

servislerinde yatan IV PĠK takılacak olan yetiĢkin hastaların oluĢturması, 

 Hastanenin diğer kliniklerinde yatan IV PĠK takılacak olan hastaların araĢtırma 

kapsamına alınmaması nedeniyle araĢtırma sonuçlarının bütün yaĢ gruplarındaki ve 

farklı tedavi türleri alan hastalara genellenememesi, 

 Uygulama ve PĠK kullanımı sırasında ağrı Ģiddetlerinin değerlendirilmesinde sadece 

hastaların sözel bildirimlerine yer verilmesi ile sınırlıdır.  

3.11. AraĢtırmanın Tamamlanmasında KarĢılaĢılan Durumlar 

Olumlu Durumlar: 

 AraĢtırmanın yürütüldüğü birimlerde sağlık ekibi üyeleriyle olumlu yaklaĢımla 

iĢbirliği sağlanması ve 

 Cerrahi giriĢim uygulanacak hastaların çalıĢmaya istekli ve gönüllü katılımları, 

çalıĢmanın yürütülmesini kolaylaĢtırdı.  

Olumsuz Durumlar: 

 AraĢtırmacının klinik alanda sürekli bulunmaması, 

 Bazı hastaların 48 saatten önce taburcu olmaları ya da cerrahi operasyon sonrası 

komplikasyon geliĢmesine bağlı olarak yoğun bakım ünitesine transfer edilmeleri 

nedeniyle çalıĢma dıĢı bırakılması olarak belirtilebilir. 

3.12. Verilerin Ġstatiksel Analizi 

Verilerin analizinde, Bozok Üniversitesi lisanslı SPSS 21.0 (Statistical Package for 

Social science for Windows, Version 21.0) paket programı kullanıldı.  Verilerin 
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değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel testler Tablo 3.1’de verildi. Sonuçlar %95’lik 

güven aralığında, p≤0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. 

Tablo 3.1:Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ġstatististiksel Testler  

Değerlendirilen Parametreler Uygulanan Testler 

Demografik verilerin değerlendirilmesi  - Tanımlayıcı analizler (aritmetik ortalama, 

standart sapma, sayı ve yüzdelik dilim)  

Verilerinin normal dağılıma uygunluğunu 

değerlendirme  

 - Shapiro Wilk Testi  

Deney ve kontrol grubunda niceliksel verilerin 

değerlendirilmesi 

-Bağımsız Gruplarda t Testi 

Deney ve kontrol grubunda niteliksel verilerin 

değerlendirilmesi 

-Kikare testi (χ2) 

Deney ve kontrol grubundaki tekrarlı izlemleri 

değerlendirme 

-Tekrarlı ölçümlerde Friedman analizi 

 

Deney ve kontrol grubundaki tekrarlı 

izlemlerin ileri derecede analizi  

-Bonferonni düzeltmeli iki ortalama 

arasındaki farkın değerlendirilmesi  
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4. BULGULAR 

Bu bölümde, periferik intravenöz kateter (PĠK) uygulamalarında kliniklerde sıklıkla 

tercih edilen teflon bazlı ürün ile manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan vialon içerikli IV 

kateterin etkinliklerini incelemek amacıyla randomize kontrollü deneysel tasarım olarak 

gerçekleĢtirilen çalıĢmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri yapılarak tablolar 

halinde sunulmaktadır.  

ÇalıĢmaların bulguları; 

• Hastaların bireysel, hastalık, uygulanan tedavi ve IV PĠK özelliklerine iliĢkin 

bulgular, 

• PĠK giriĢimi sırasındaki bölgesel ilk giriĢ ağrı Ģiddeti ve ilk seferde yerleĢtirilme 

baĢarısına iliĢkin bulgular, 

• PĠK’in kalıĢ süresine iliĢkin bulgular, 

• Bölgesel ağrı Ģiddeti izlemine iliĢkin bulgular, 

• PĠK’in flebit geliĢimi ve flebit izlemine iliĢkin bulgular, 

• Bölgesel ağrı Ģiddeti ve flebit düzeyleri arasındaki iliĢkiye iliĢkin bulgular, 

• PĠK yerinde bakteriyel üreme durumuna iliĢkin bulgular, 

• Farklı PĠK türlerine iliĢkin memnuniyet düzeyini gösteren bulgular olmak üzere 

sekiz baĢlık altında ele alındı. 

4-1. Hastaların Bireysel, Hastalık  ve PĠK’e ĠliĢkin Özelliklerinin Dağılımları 

ÇalıĢma kapsamına alınan hastaların bireysel, hastalık ve tedaviye iliĢkin 

özelliklerinin dağılımı Tablo 4-1 , Tablo 4-2 ve Tablo 4-3’de sunulmaktadır. 
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Tablo 4-1: Hastaların Bireysel Özelliklerinin Dağılımı 

Sosyo-demografik 

Özellikler 

DeneyGrubu 

(Vialon Kateter) 

(n=104) 

KontrolGrubu 

(Teflon Kateter) 

(n=104) 

Toplam 

(N=208) 

Ġstatistiksel 

Analiz 

n % n % N % x², p 

YaĢ grubu (yıl)       

x²=1,272 

 

p=0,529 

40 yaĢ ve altı 40 38,4 42 40,4 82 39,4 

41 yaĢ ve üzeri 64 61,6 62 59,6 126 60,6 

YaĢ ortalaması (yıl) 43.55±10.55 (22-64) 43.20±10.66(22-64) 43,39±10.69(22-64) 

Cinsiyet       
 

x²=0,000 

 

p=1,000 

Kadın 60 57,7 59 56,7 119 57,2 

Erkek 44 42,3 45 43,3 89 42,8 

 

BKĠ (kg/m
2) 

      
 

x²=2,400 

 

p=0,301 

≤ 24,99 kg/m
2
 34 32,7 26 25,0 60 28,8 

25-29,99 kg/m
2
 55 52,9 56 53,8 111 53,4 

≥ 30 kg/m
2
 15 14,4 22 21,2 37 17,8 

BKĠ ortalama  26,55±3,42 kg/m
2
 27,29±4,19 kg/m

2
 26,92±3,83 kg/m

2
 

Medeni durum        
 

x²=0,144 

 

p=0,704 

Evli 86 82,7 89 85,6 175 84,1 

Bekar 18 17,3 15 14,4 33 15,9 

Eğitim durumu       

 

x²=0,277 

 

p=0,871 

Ġlköğretim  71 68,3 70 67,3 141 67,8 

Ortaöğretim  26 25,0 25 24,0 51 24,5 

Ortaöğretim üzeri 7 6,7 9 8,7 16 7,7 

Gelir durumu      

 

x²=0,204 

 

p=0,903 

Gelir giderden az 27 26,0 29 27,9 56 26,9 

Gelir gidere eĢit  38 36,5 39 37,5 77 37,0 

Gelir giderden fazla 39 37,5 36 34,6 75 36,1 

YaĢadığı yer      

 

x²=0,446 

 

p=0,800 

Ġl merkezi 72 69,2 71 68,3 143 68,8 

Ġlçe 20 19,2 18 17,3 38 18,3 

Köy  12 11,5 15 14,4 27 13,0 

Birlikte yaĢadığı 

kiĢiler 

     
 

 

x²=0,115 

 

p=0,944 

EĢi  22 21,2 24 23,1 46 22,1 

EĢi ve çocukları  73 70,2 71 68,3 144 69,2 

Çocukları  9 8,7 9 8,7 18 8,7 
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ÇalıĢma kapsamındaki hastaların % 60,6’sının 41 yaĢ ve üzeri yaĢ aralığında olduğu, 

deney grubundaki hastaların yaĢ ortalamasının 43.55±10.55, kontrol grubundaki hastaların 

ise; 43.20±10.66 yıl olduğu belirlendi ve yapılan istatiksel analizde gruplar arasında anlamlı 

farklılık saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-1). 

Hastaların diğer bireysel özellikleri incelendiğinde; %57,2’sinin kadın, BKĠ 

ortalamalarının 26,92±3,83 kg/m
2 

(fazla kilolu) %84,1’inin evli, %67,8’inin ilköğretim 

mezunu, %37’ünün gelirlerinin giderlerine eĢit olduğu, % 68,8’inin il merkezinde ve 

%69,2’sinin eĢi ve çocukları ile yaĢadığı saptandı. Bireysel özellikler açısından, deney ve 

kontrol grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-1). 

Tablo 4-2:Hastaların Hastalık ve Tedaviye ĠliĢkin Özelliklerinin Dağılımı 

 

 

 

 

 

Hastalık ve tedavi 

özellikleri 

Deney Grubu 
(Vialon Kateter) 

(n=104) 

Kontrol Grubu 
(Teflon Kateter) 

(n=104) 

Toplam 

 

    (N=208) 

Ġstatistiksel 

Analiz 

n % n % N % x², t, p 

 

Kronik hastalık varlığı       

x²=0,746 

p=0,388 

Var  18 17,3 24 23,1 42 20,2 

Yok  86 82,7 80 76,9 166 79,8 

Kronik hastalık türü       

 

x²=0,167 

p=0,683 

Solunum Sistemi 

Hastalıkları 
10 55,5 10 41,7 20 46,5 

Kardiyovasküler Sistem 

Hastalıkları 

8 44,5 14 58,3 22 52,5 

Geçirilen Ameliyat türü       
 

x²=0,110 

p=0,740 

Total artroplasti  82 78,8 79 76,0 161 77,4 

 Hem artroplasti 22 21,2 25 24,0 47 22,6 

YatıĢ süresi ortalama (gün) 5.12±1.85  5.63±2.75  5.37±2.35  t=1,564 

p=0,119 

Uygulanan ilaç türü       

x²=5,362 

p=0,069 

GeniĢ spektrumlu antibiyotik  17 9,6 31 29,8 48 23,1 

 Sıvı desteği (Ġnfüzyon) 33 39,4 29 27,9 62 29,8 

Sıvı desteği (Ġnfüzyon) + 

GeniĢ spektrumlu antibiyotik 
54 51 44 42,3 98 47,1 

Antibiyotik uygulama 

biçimi ve sıklığı 

       

x²=0,000 

p=1,000 50/100 ml. Medfleks (30 dk. 

Ġnfüzyon) 
71 100 75 100 154 100 
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Tablo 4-2:Hastaların Hastalık ve Tedaviye ĠliĢkin ÖzelliklerininDağılımı (devamı) 

 

ÇalıĢma kapsamındaki hastaların % 79,8’ünün kronik bir hastalığının olmadığı, 

%77,4’ünün total artroplasti ameliyatı geçirdiği saptandı. Hastaların hastanede yatıĢ süresinin 

ortalama 5.37±2.35 gün olduğu belirlendi. Hastaların %47,1’sinin sıvı desteği ve antibiyotik 

tedavisi aldığı, % 53,8’ ine sıvı desteği olarak 0.9 NaCL kullanıldığı, %47,1’inin günlük total 

1000-1999 ml sıvı aldığı, %48,1’ine günde 1-3 kez arasında tekli antibiyotik ve non-opioid 

analjezik tedavisi uygulandığı saptandı. Hastalık ve tedaviye iliĢkin özellikler açısından, 

deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05) 

(Tablo 4-2). 

 

 

 

 

 

Hastalık ve tedavi 

özellikleri 

Deney Grubu 
(Vialon Kateter) 

(n=104) 

Kontrol Grubu 
(Teflon Kateter) 

(n=104) 

Toplam 

 

(N=208) 

Ġstatistiksel 

Analiz 

n % n % N % x², p 

Günlük ilaç uygulama 

sıklığı  

       

 

 

x²=1,487 

p=0,475 

1-3 kez/gün 52 50,0 48 46,2 100 48,1 

4-6 kez/gün 45 43,3 44 42,3 89 42,8 

7 kez ve üzeri/gün 7 6,7 12 11,5 19 9,1 

Verilen sıvı türü          

 

 

x²=5,829 

p=0,120 

%0.9 NaCl   60 57,7 52 50,0 112 53,8 

Isolyte 21 20,2 18 17,3 39 18,8 

Isolyte M 5 4,8 15 14,4 20 9,6 

Isolyte S 18 17,3 19 18,3 37 17,8 

24 Saatlik Toplam Aldığı 

Sıvı Miktarı 

       

 

 

x²=1,638 

p=0,651 

0-999 ml 21 20,2 21 10,6 42 20,2 

1000-1999  ml 45 43,3 53 51,0 98 47,1 

2000-2999  ml 25 24,0 19 18,3 44 21,2 

3000  ml  ve üzeri 13 12,5    11 10,6 24 11,5 
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Tablo 4-3:Hastaların IV PĠK Özelliklerinin Dağılımı 

 Hastaların % 53,8’ine 22 Gauge numaralı PĠK uygulandığı ve uygulama bölgesi 

olarak olarak ön kol iç yüzü (%37,5) ve antekübital (%28,8) bölgenin kullanıldığı, 

%76,4’ünün PĠK bölgesine aparat yerleĢtirilirken, araç olarak büyük oranda (% 97,4) 

dosiflow kullanıldığı belirlendi. IV PĠK özellikleri açısından, deney ve kontrol grupları 

arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-3). 

4-2. Hastaların Bölgesel Ġlk GiriĢ Ağrı ġiddeti ve Ġlk Seferde PĠK YerleĢtirilme 

BaĢarısı 

ÇalıĢma kapsamına alınan hastaların IV PĠK yerleĢtirilmesi sırasındaki bölgesel ilk 

giriĢ ağrı Ģiddeti düzeyleri ve ilk seferde PĠK yerleĢtirilme baĢarı durumunun 

değerlendirilmesi Tablo 4-4 ve 4-5’de sunulmaktadır. 

 

 

Katetere  

iliĢkin özellikler 

Deney Grubu 

(Vialon Kateter) 

(n=104) 

Kontrol  Grubu 

(Teflon Kateter) 

(n=104) 

Toplam 

 

N= (208) 

Ġstatistiksel 

Analiz 

n % n % N % x², p 

Kateter Numarası       

 

x²=4,274  

p=0,118 

20 G 37 35,6 47 45,2 84 40,4 

22 G 63 60,6 49 47,1 112 53,8 

24 G 4 3,8 8 7,7 12 5,8 

PĠK Takılan Anatomik 

Bölge 

      

Antekübital  32 30,8 28 26,9 60 28,9  

 

x²=1,964 

    p=0,580 

Ön kol iç yüzü 41 39,4 37 35,6 78 37,5 

El üstü  7 6,7 12 11,5 19 9,1 

Bilek iç yüzü 24 23,1 27 26,0 51 24,5 

PĠK Bölgesinde Aparat       

 

x²=0,107 

p=0,744 

Var 81 77,8 78 75,0 159 76,4 

Yok 23 22,2 26 25,0 49 23,6 

Pik Bölgesindeki Aparat       

x²=5,735 

p=0,570 
Dosiflow  77 85,7 78 100 155 97,4 

Ġnfüzyon Pompası 

 

4 14,3 0 0 4 2,60 
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Tablo 4-4: Hastaların GiriĢim Sırasındaki Bölgesel Ağrı ġiddeti ve Düzeyleri  

Ağrı Ģiddeti Deney Grubu 

(Vialon kateter) 

(n=104) 

Kontrol Grubu 

(Teflon kateter) 

(n=104) 

Ġstatistiksel 

Analiz 

 X̅±SS X̅±SS t, p 

GKÖ 

(0-10) 
2,74±2,18 3,04±1,86 

t=1,198 

p=0,275 

 

Deney grubundaki hastalarda IV PĠK yerleĢtirilmesi sırasındaki bölgesel ilk giriĢ ağrı 

Ģiddeti ortalamalarının 2,74±2,18, kontrol grubundaki hastaların ise 3,04±1,86 olduğu 

belirlendi. Deney ve kontrol gruplarındaki hastaların IV PĠK yerleĢtirilmesi sırasındaki ağrı 

Ģiddeti puanları karĢılaĢtırıldığında; benzer puan ortalamalara sahip oldukları ve aralarında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı görüldü (p>0,05) (Tablo 4-4). 

Tablo 4-5: IV PĠK YerleĢtirilme BaĢarısı  

PĠK yerleĢtirme baĢarısı 

(deneme sayısı) 

Deney Grubu 

(Vialon Kateter) 

(n=104) 

Kontrol Grubu 

(Teflon Kateter) 

(n=104) 

Ġstatistiksel 

Analiz 

n % n % x
2 
,t, p

 

1. 86 82,7 93 89,4 

x
2
=3,889 

p=0,143 
2. 15 14,4 11 10,6 

3. ve üzeri 3 2,9 0 0 

X̅±SS 1,20±0,47 1,10±0,30 t=1,743 

p=0,083 

 

Deney grubundaki bireylerin %82,7’sine, kontrol grubundaki bireylerin %89,4’üne ilk 

seferde IV PĠK’in baĢarılı bir Ģekilde yerleĢtirildiği belirlendi. Deneme sayısı ortalaması ve 

ilk seferde vene giriĢ baĢarısı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-5).  
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4-3. Hastaların Periferik Ġntravenöz Kateter KalıĢ Süresi  

ÇalıĢma kapsamına alınan hastaların PĠK kalıĢ süresinin değerlendirilmesi Tablo 4-

6’da sunulmaktadır. 

Tablo 4-6: Hastaların IV PĠK KalıĢ Süresi 

PĠK KalıĢ 

Süresi 

Deney Grubu 

(Vialon kateter) 

(n=104) 

Kontrol Grubu 

(Teflon kateter) 

(n=104) 

Ġstatistiksel analiz 

n % n % x
2 ,t, p 

≥72 saat 17 16,4 28 26,9 

x
2
=15,558 

p=0.000 
73-95 saat 30 28,8 47 45,2 

96 saat üzeri 57 54,8 29 27,9 

X̅±SS 

(min-max) 

4,72±1,20 

(3-8 gün) 

4,10±0,92 

(3-7 gün) 

t=3,610 

p=0.000 

*p≤0,001 

PĠK kalıĢ süresi deney grubundaki hastaların çoğunluğunda (%54,8) 97 saat ve 

üzerinde iken; kontrol grubunda 73-96 saat (%45,2) aralığında olduğu belirlendi. PĠK kalıĢ 

süresi ortalamasının ise; deney grubunda 4.72±1.20 gün, kontrol grubunda 4.10±0.92 gün 

olduğu saptandı. PĠK kalıĢ süresi açısından gruplar arasında deney grubu lehine istatistiksel 

olarak çok ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı (p≤0,001) (Tablo 4-6).  

4-4. Hastaların PĠK Bölgelerinin Ağrı ġiddeti Ġzlemleri 

ÇalıĢma kapsamına alınan hastaların kateter kalıĢ süresince, PĠK bölgelerinin ağrı Ģiddeti 

izlemlerinin karĢılaĢtırılması Tablo 4-7’de sunulmaktadır.
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Tablo 4-7: Hastaların PĠK Uygulaması Sonrası GiriĢim Bölgelerinin Ağrı ġiddet Ġzlemlerinin KarĢılaĢtırılması 

*Mann Whitney U testi(Gruplar arası) ** p≤0,001 ***Friedman test (Grup içi) 

a.0-24 saat ağrı Ģiddeti b. 25-48 saat ağrı Ģiddeti c. 49-72 saat ağrı Ģiddeti d.73-95 saat ağrı Ģiddeti e.96 saat üzeri ağrı Ģiddeti 

 

Ağrı Ģiddeti 

GKÖ  

Deney Grubu  

(Vialon Kateter) 

(n=104) 
X̅±SS 

Kontrol Grubu  

(Teflon Kateter) 

(n=104) 
X̅±SS 

ĠstatistikselAnaliz* 

0-24 Saat 0,00±00 0,00±00 U=54.080 

p=1,000 

25-48 Saat 0,00±00 0,00±00 U=54.080 

p=1,000 

49-72 Saat 0,00±00 0,01±0,13 U=53.040 

p=0,156 

73-95 Saat 

 
0,12±0,51 1,00±1,51 U=26.150 

    p=0,001** 

96 Saat üzeri 

 
0,78±1.39 2,90±1,66 U=8.760 

     p=0,001** 

Ġstatistiksel 

Analiz*** 
59.317 

p≤0,000** 

202.414 

p≤0,000** 

 

Bonferroni düzeltmeli 

Wilcoxon analizi*** 

a =b c< d<e a =b c< d<e  
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PĠK uygulaması sonrasında ağrı Ģiddeti düzeyi 8 saat aralıkla değerlendirildiğinde, 

vialon içerikli kateter uygulanan deney ve teflon içerikli kateter uygulanan kontrol grubunun 

0-24. saat, 25-48. saat ve 49-72. saatlerdeki ağrı Ģiddeti puan ortalamalarının benzer olduğu 

görüldü ve gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-7). 

Deney grubundaki hastaların, 72. saat sonuna kadar ağrı deneyimleri olmamasına 

karĢın; 73-95. saat (0,12±0,51) ve 96. saat (0,78±1,39) üzerindeki değerlendirmelerinde, 

önceki ölçümlere göre ağrı Ģiddeti puan ortalamalarının yükseldiği belirlendi. Yapılan tüm 

ölçümlerdeki ağrı Ģiddeti düzeyleri arasında çok ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı 

(p≤0,001) (Tablo 4-7). Kontrol grubundaki hastalarda ise; 48. saat sonuna kadar ağrı 

deneyimleri olmamasına karĢın; 49-72. saat (0,01±0,13), 73-95. saat (1,00±1,51) ve 96. saat 

(2,90±1,66) üzerindeki değerlendirmelerinde, önceki ölçümlere göre ağrı Ģiddeti puan 

ortalamalarının yükseldiği belirlendi. Ayrıca yapılan tüm ölçümlerdeki ağrı Ģiddeti düzeyleri 

arasında gruplar arasında çok ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu saptandı (p≤0,001) (Tablo 

4-7). Özellikle 73-95. saat ve 96. saat ve üzerindeki ağrı Ģiddeti ölçümlerinde her iki grup 

arasında görülen bu farkın deney grubunda daha az düzeyde olması istatiksel açıdan çok ileri 

düzeyde anlamlı bulundu (p≤0,001) (Tablo 4-7). 

4-5. Hastaların PĠK Bölgesinde Flebit GeliĢimi ve Ġzlemlere Göre Flebit Düzey 

Ortalamaları  

ÇalıĢma kapsamına alınan hastaların PĠK bölgesinde flebit geliĢimi ve flebit izlemleri 

Tablo 4-8 ve 4-9’da sunulmaktadır. 

Tablo 4-8:  Hastaların PĠK Bölgesinde Flebit GeliĢimi 

Flebit geliĢimi 

Deney 

(Vialon Kateter) 

(n=104) 

Kontrol 

(Teflon Kateter) 

(n=104) 

Ġstatistiksel 

Analiz 

n % n % x
2
,p

 

Evet  17 16,3 56 53,8 x²=29,080 

p=0.000 Hayır 87 83,7 48 46,2 

*p≤0,001 

Deney grubundaki hastaların %16,3’ünde, kontrol grubunda ise %53,8’inde flebit 

geliĢimi nedeniyle kateterinin çıkarıldığı belirlendi. Flebit geliĢim durumu açısından, deney 

ve kontrol grupları arasında deney grubu lehine istatiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı 

farklılık saptandı (p≤0.001) (Tablo 4-8). 
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Tablo 4-9: Hastaların PĠK Uygulaması Sonrası GiriĢim Bölgelerinin Flebit Düzey Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

*Mann Whitney U testi (Gruplar arası) ** p≤0,01  *** p≤0,001    **** Friedman test (Grup içi) 

a.0-24 saat flebit düzeyi puanı b. 25-48 saat flebit düzeyi puanı c. 49-72 saat flebit düzeyi puanı d.73-95 saat flebit düzeyi puanı e.96 saat üzeri flebit düzeyi 

puanı 

 

Flebit düzeyi   Deney Grubu 

(Vialon Kateter) 

(n=104) 
X̅±SS 

Kontrol Grubu  

(Teflon Kateter) 

(n=104) 
X̅±SS 

Ġstatistiksel  Analiz* 

0-24 Saat 1,00±0,00 1,00±0,00 U=54.080 

p=1,000 

25-48 Saat 1,00±0,00 1,00±0,00 U=54.080 

p=1,000 

49-72 Saat 1,01±0,57 1,05±0,12 U=48.360 

p=0,003** 

73-95 Saat 

 
1,06±0,21 1,43±0,50 U=26.040 

p=0,001*** 

96 Saat üzeri 

 
1,33±0,61 2,11±0,68 U=9.440 

p=0,001*** 

Ġstatistiksel 

Analiz**** 
56.000 

p≤0,000*** 

192.044 

p≤0,000*** 

 

Bonferroni düzeltmeli 

Wilcoxon analizi**** 

a =b c< d<e a =b c< d<e  
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PĠK uygulaması sonrasında flebit izlemleri 8 saat aralıkla değerlendirildiğinde,  vialon 

içerikli kateter uygulanan deney ve teflon içerikli kateter uygulanan kontrol grubunun 0-

24.saat ve 25-48. saat flebit düzeyi puan ortalamalarının benzer olduğu görüldü ve gruplar 

arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-9). 

Deney grubundaki hastalarda 25-48.saat sonuna kadar flebit geliĢmemesine karĢın; 

49-72. saat (1,01±0,57) ve 73-95. saat (1,06±0,21) izlemlerinde flebitin erken belirtileri 

(GĠFTS’e göre 2.düzey) ve 96. saatteki (1,33±0,61) izlemde flebitin orta düzeyde (GĠFTS’e 

göre 3. düzey) belirtilerinin görüldüğü belirlendi. Yapılan tüm ölçümlerdeki flebit izlemleri 

arasında çok ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu saptandı (p≤0,001) (Tablo 4-9). Kontrol 

grubundaki hastalarda ise, 25-48.saat sonuna kadar flebit geliĢmemesine karĢın; 49-72. saat 

(1,05±0,12) izlemlerinde flebitin erken belirtileri (GĠFTS’e göre 2.düzey), 73-95. saat 

(1,43±0,50) izlemlerinde flebitin orta düzeyde (GĠFTS’e göre 3. düzey) ve 96. saatteki 

(2,11±0,68) izlemde flebitin orta-ileri düzeyde (GĠFTS’e göre 3. ve 4. düzey) belirtilerinin 

görüldüğü belirlendi. Yapılan tüm ölçümlerdeki flebit düzey izlemleri açısından her iki grup 

arasında deney grubu lehine çok ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu saptandı (p≤0,001) 

(Tablo 4-9). Özellikle 49-72. saat, 73-95. saat ve 96. saat ve üzerindeki flebit düzeyi 

izlemlerinde her iki grup arasında görülen bu farkın deney grubunda daha az düzeyde olması 

istatiksel açıdan ileri düzeyde anlamlı bulundu (p≤0,01) (Tablo 4-9). 

4-6. Hastaların Ġzlem Saatlerine Göre GKÖ Ağrı ġiddeti ile Flebit Düzeyleri 

Arasındaki ĠliĢki 

ÇalıĢma kapsamına alınan hastaların izlem saatlerine göre ağrı Ģiddeti ve flebit 

düzeyleri arasındaki iliĢki Tablo4-10’da sunulmaktadır. 
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Tablo 4-10: Hastaların Ġzlem Saatlerine Göre Ağrı ġiddeti ile Flebit Düzeyleri 

Arasındaki ĠliĢki 

r=Sperman’s rho         *p≤0.01 

Deney grubundaki bireylerin tüm izlemlerinde, ağrı Ģiddeti puan ortalamaları arttıkça 

flebit düzeylerinin de arttığı ve aralarında pozitif yönde, güçlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı 

bir iliĢki (0,90-1,00) olduğu saptandı (p≤0,01). Kontrol grubundaki hastaların ise; 49-72. 

saat ve 73-95. saat izlemlerinde, ağrı Ģiddeti puan ortalamaları arttıkça flebit düzeylerinin de 

arttığı ve aralarında pozitif yönde, güçlü ve çok yüksek düzeyde anlamlı bir iliĢki (0,90-1,00) 

olduğu, buna karĢın 96. saat ve üzeri izlemlerinde ise pozitif yönde, güçlü ve orta düzeyde 

anlamlı bir iliĢki olduğu belirlendi (p≤0,01) (Tablo 4-10). 

4-7. Hastaların PĠK’lerinde Bakteri Üreme Durumu  

ÇalıĢma kapsamına alınan hastaların PĠK’lerinde bakteri üreme durumları Tablo 4-

11’de verilmiĢtir. 

Tablo 4-11: Hastaların PĠK’lerinde Kolonizasyon Sonucu Bakteri Üreme Durumu 

 

Ağrı Ģiddeti 

Deney grubu 

(Vialon Kateter) 

(n=104) 

Kontrol grubu 

(Teflon Kateter) 

(n=104) 

Flebit düzeyi Flebit düzeyi 

49-72 Saat 

 

73-95 Saat 

 

96  saat üzeri 49-72 Saat 

 

73-95 Saat 

 

96 saat ve üzeri 

49-72 Saat 

 
r 1,00* 0.584* 0.267* 0.917* 0.537* 0.184* 

73-95 Saat 

 
r 0.584* 1,00* 0.477* 0.569* 0.979* 0.570* 

96  saat üzeri 
r 0.290* 0477* 0.997* 0.337* 0.370* 0.640** 

 

Deney Grubu 

(Vialon Kateter) 

(n=17) 

Kontrol Grubu 

(Teflon Kateter) 

(n=56) 

n % n % 

Kolonizasyon sonucu     

Üreme var 6 35,3 11 19,7 

Üreme yok  11 64,7 45 80,3 

Bakteri türü      

S. Epidermidis  1 16,7 4 36,4 

S. Aureus 4 66,6 5 45,5 

Candida Albicans 1 16,7 2 18,1 
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Flebit geliĢen hastalar üzerinden yapılan değerlendirme sonucuna göre; deney (%64,7)  

ve kontrol (%80,3) grubundaki hastaların büyük çoğunluğunda IV PĠK çıkarıldığında 

kolonizasyon sonucuna göre bakteri üremesinin olmadığı belirlendi. Bakteri üremesi olan 

PĠK’lerde büyük çoğunlukla S. auerus ürediği saptandı (Tablo 4-11). 

4-8. PĠK GiriĢimi Sırasındaki Hasta Memnuniyeti 

ÇalıĢma kapsamına alınan hastaların PĠK giriĢimi sırasındaki (yerleĢtirirken ve 

çıkarılırken memnuniyet düzeyleri Tablo 4-12’de sunulmaktadır. 

Tablo 4-12: PĠK GiriĢimi Sırasındaki Hasta Memnuniyetinin KarĢılaĢtırılması  

Memnuniyet  

Düzeyleri 

(0-10) 

Deney Grubu 

(Vialon Kateter) 

(n=104) 

Kontrol Grubu 

(Teflon Kateter) 

(n=104) 

Ġstatistiksel 

Analiz 

t, p 

PĠK yerleĢtirilirken     t=1,099  

p=0,273 X̅±SS (min-max) 9,00±1,7 (5-10) 8,77±1,52 (6-10) 

PĠK çıkarılırken    t=2,185 

p=0,030* X̅±SS (min-max) 8,59±1,54 (4-10) 8,10±1,82 (4-10) 

** p≤0,05 

Deney ve kontrol grubundaki bireylerin PĠK yerleĢtirilmesi sırasındaki giriĢime ve 

kateter kullanımına iliĢkin hasta memnuniyetinin çok yüksek düzeyde olduğu belirlendi. PĠK 

yerleĢtirme sırasındaki giriĢim memnuniyet düzeyi açısından deney ve kontrol grupları 

arasında anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05), buna karĢın PĠK çıkarıldıktan sonra 

değerlendirilen kateter kullanımına iliĢkin memnuniyet düzeyinin, deney grubunda istatiksel 

olarak anlamlı farklılıkla daha yüksek düzeyde olduğu saptandı (p≤0,05) (Tablo 4-12). 
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5. TARTIġMA 

Periferal intravenöz kateterler (PĠK), bakım ortamlarında en sık uygulanan invaziv 

giriĢimlerdendir. Özellikle PĠK uygulaması sırasında gerçekleĢtirilen hatalı giriĢimler 

bireylerin ağrılı uyarana maruz kalmasına yol açmakla birlikte, yaĢanan ağrı hastalarda birçok 

davranıĢsal ve fizyolojik değiĢikliklere neden olmaktadır (Webster ve ark. 2007; VanDonk, 

Rickard ve McGrail 2008). Ayrıca bu sırada endotel tabaka zarar görebilmekte, uygulama 

sırasında ve sonrasında ağrı, ektravazasyon, flebit ve hematom geliĢebilmektedir (Dutt Gupta, 

Bownl ve Cynal 2007; Nassaji-Zavareh ve Ghorbani 2007). BaĢarısızlıkla sonuçlanan tekrarlı 

giriĢimler ise, bireylerin infeksiyon riskini arttırarak güvenliğini tehdit etmekte, hastanede 

kalıĢ süresini arttırmakta ve sağlık bakım kuruluĢlarında gereksiz iĢ gücü ve malzeme 

harcanmasına neden olarak bakım maliyetlerini arttırmaktadır (Kagel ve Rayan 2004; Denat 

ve EĢer 2006; Abadi, Etemadi ve Abed 2013). Ayaktan ya da yatarak tedavi gören hastalara 

PĠK uygulamak ve oluĢabilecek komplikasyonları önlemek için gerekli takibi yapmak 

hemĢirelerin sorumluğundadır (Çelik ve Anıl 2004; Hadaway 2009; PaĢalıoğlu ve Kaya 

2014). Yapılan çalıĢmalarda hastaneye yatan bireylerin %33-67’ sine en az bir kez PĠK 

uygulandığı ve PĠK uygulaması sonrası %2,8 ile % 62 oranında flebit geliĢtiği belirtilmektedir 

(Karadeniz ve ark. 2003; Malach ve ark. 2006; Uslusoy ve Mete 2008;Gomes ve ark. 2011; 

Saini ve ark. 2011; Cihan Erdoğan ve Denat 2016; Urbanetto, Peixoto, May 2016;  Fernández 

ve ark. 2017). Flebit geliĢimi bireylerin hastanede kalıĢ süresinin uzamasına, maliyet ve 

hemĢirelerde iĢ yükü artıĢına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Ġnfüzyon HemĢireler 

Birliği (2016) bu oranın %5’in altında olması gerektiğini belirtmektedir. 

Bu konu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda flebit geliĢimini önlemede hemĢirelik bakımının 

etkinliği ile birlikte; kullanılan kateterin yapıldığı madde, intravenöz (IV) PĠK yerleĢtirilen 

anatomik bölge, kateterin boyu ve çapı, kateterin vende kalıĢ süresi, kateterden uygulanan ilaç 

türü, sıvının ozmolaritesinin de etkili olduğu belirtilmektedir (Saini 2011; Anabela, Pedro ve 

Pedro 2012; INS 2016; Urbanetto, Peixoto, May 2016;  Fernadez ve ark. 2016; Cihan 

Erdoğan ve Denat 2016). Bu bağlamda çalıĢma; PĠK uygulamalarında kliniklerde sıklıkla 

tercih edilen, teflon bazlı ürün ve vialon içerikli (manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan) 

kateterlerin etkinliklerinin incelenmesi amacıyla ile randomize kontrollü olarak planlandı ve 

gerçekleĢtirildi. 

Ġstatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulgular aĢağıdaki baĢlıklar doğrultusunda 

uygun literatür sonuçları ile değerlendirilerek tartıĢıldı. Bu doğrultuda;  
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1. Hastaların bireysel, hastalık, uygulanan tedavi ve IV PĠK özelliklerine iliĢkin 

bulgular, 

2. PĠK giriĢimi sırasındaki bölgesel ilk giriĢ ağrı Ģiddeti ve ilk seferde yerleĢtirilme 

baĢarısına iliĢkin bulgular, 

3. PĠK’in kalıĢ süresine iliĢkin bulgular, 

4. Bölgesel ağrı Ģiddeti, flebit geliĢimi, flebit izlemine ve aralarındaki iliĢkiye iliĢkin 

bulgular, 

5. PĠK yerinde bakteriyel üreme durumuna iliĢkin bulgular ve  

6. Farklı PĠK türlerine iliĢkin memnuniyet düzeyini gösteren bulgular olmak üzere 

altı baĢlık altında tartıĢıldı. 

5.1. Hastaların Bireysel, Hastalık, Uygulanan Tedavi ve IV PĠK Özelliklerine ĠliĢkin 

Bulguların TartıĢılması 

ÇalıĢma kapsamındaki hastaların bireysel özellikleri değerlendirildiğinde; yaĢ 

ortalamasının 43,39±10,69 (22-64) yıl, BKĠ ortalamasının 26,92±3,83 kg/m
2 

(fazla kilolu), 

büyük çoğunluğunun kadın (%57,2), evli  (%84,1), ilköğretim mezunu (%67,8), gelirlerinin 

giderlerine eĢit olduğu (%37,0) ve il merkezinde (% 68,8) eĢi ve çocukları (% 69,2) ile 

birlikte yaĢadığı saptandı. Hastaların büyük bir çoğunluğunun kronik bir hastalığının olmadığı 

(%79,8), total artroplasti ameliyatı (%77,4) nedeniyle ortalama 5,37±2,35 gün hastanede 

yattığı belirlendi. Hastaların ameliyat sonrası tedavileri incelendiğinde ise; büyük 

çoğunluğunun infüzyon desteği ve antibiyotik tedavisini birlikte aldığı (%47,1), sıvı desteği 

olarak 0,9 NaCl (% 53,8)’ün günlük total 1000-1999 ml (%47,1) kullanıldığı ve günde 1-3 

kez tekli antibiyotik ve nonopioid analjezik tedavisi uygulandığı (%48,1) saptandı. Bireysel, 

hastalık ve uygulan tedaviye iliĢkin özellikler açısından, deney ve kontrol grupları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-1, Tablo 4-2). Literatürde 

benzer yaĢ grubu üzerinde ameliyat deneyimleyen hastalar ile ilgili çalıĢma sonuçları 

değerlendirildiğinde; araĢtırmamızın örneklem grubunu oluĢturan hastaların bireysel ve 

hastalık özellikleri ile benzerlik gösterdiği görüldü (Büyükyılmaz ve AĢtı 2010; ġendir ve ark. 

2011; Turan ve AĢtı 2016; Nito, Setiawati ve Murtiningsih 2018). 

Tablo 4-3’de belirtildiği gibi, hastaların büyük çoğunluğuna 22 gauge numaralı IV 

PĠK uygulandığı (% 53,8), uygulama bölgesi olarak ön kol iç yüzü (%37,5) ve antekübital 

(%28,8) bölgenin kullanıldığı, PĠK bölgesine yerleĢtirilen aparat (%76,4) olarak dosiflow 
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kullanıldığı (%97,4) belirlendi. IV PĠK özellikleri açısından deney ve kontrol grupları 

arasında istatiksel açıdan anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Bu konu ile ilgili yapılan 

çalıĢma sonuçları incelendiğinde, çalıĢma kapsamına alınan hastaların IV PĠK özelliklerine 

iliĢkin bulguların literatür ile benzerlik gösterdiği görüldü (Rivera ve ark. 2006; Rickard ve 

ark. 2012; Wallis ve ark. 2014; Murayama ve ark. 2015; Urbanetto, Peixoto, May 2016;  

Fernández ve ark. 2016; Nito, Setiawati ve Murtiningsih 2018). Belirtilen bu özellikler 

açısından, deney ve kontrol grupları arasında farklılık bulunmaması, grupların özelliklerinin 

benzer olduğunu ve PĠK’lerde flebit geliĢimini ve kalıĢ süresini etkileyebilecek tüm 

değiĢkenlerin her iki grupta da eĢlenik olduğuna iĢaret etmektedir.  

5.2. PĠK GiriĢimi Sırasındaki Bölgesel Ağrı ġiddeti ve Ġlk Seferde YerleĢtirilme 

BaĢarısına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

Vialon içerikli kateter uygulanan deney grubundaki hastalarda IV PĠK yerleĢtirilmesi 

sırasındaki bölgesel ağrı Ģiddeti ortalamalarının 2,74±2,18, teflon içerikli kateter yerleĢtirilen 

kontrol grubundaki hastaların ise 3,04±1,86 olduğu belirlendi. PĠK yerleĢtirilmesi sırasındaki 

ağrı Ģiddeti puanları karĢılaĢtırıldığında; deney ve kontrol gruplarının benzer ortalamalara 

(hafif düzeyde) sahip oldukları görüldü ve her iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmadı 

(p>0,05) (Tablo 4-4).  Bu bulgu Hipotez 1’in doğrulanmadığına iĢaret etmektedir. Ancak 

deney ve kontrol gruplarının benzer puan ortalamalarına sahip olması; uygulamanın aynı 

araĢtırmacı hemĢire tarafından yapılması, kateter materyali (teflon/vialon) farklı olsa da aynı 

firmanın kateterlerinin kullanılmıĢ olması ile açıklanabilir. Ayrıca araĢtırma etiği yarar 

sağlama-zarar vermeme ilkesi doğrultusunda düĢünüldüğünde; bu bulgunun her iki gruptaki 

hastaların da hafif düzeyde ağrı deneyimlemesinin olumlu bir sonuca iĢaret ettiği söylenebilir. 

Bu konu ile ilgili yapılan çalıĢmalarda; PĠK uygulanan bireylerin %50’sinden fazlasının 

kateter uygulaması sırasında ağrı deneyimledikleri belirtilmektedir (Page ve Taylor 2010; 

Süren ve ark. 2013; Farahmand ve ark. 2016; Yılmaz ve GüneĢ 2018). Bu nedenle PĠK giriĢi 

sırasındaki ağrıyı azaltmaya yönelik birçok çalıĢma (Hijazi, Taylor ve Richardson 2009; Page 

ve Taylor 2010; Süren ve ark. 2013; Bond ve ark. 2015; Farahmand ve ark. 2016;  Yılmaz ve 

GüneĢ 2018) yapılmakla birlikte, kateter materyalinin IV PĠK giriĢ ağrısına etkisine yönelik 

sınırlı çalıĢmaya rastlanmıĢtır. Literatürde kateter materyalinin IV PĠK giriĢ ağrısına etkisini 

değerlendiren çalıĢmada vialon içerikli kateter uygulanan hastaların ağrı Ģiddeti puan 

ortalamalarının (2,80) teflon içerikli PĠK uygulanan gruptaki hastalara (3,56) göre daha düĢük 

Ģiddette olduğunu belirtmektedir (Özsaraç ve ark. 2012). PĠK giriĢimi sırasında ağrı Ģiddeti 
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bulgumuz literatür ile benzerlik göstermekte olup; vialon içerikli PĠK uygulanan hastaların, 

teflon içerikli PĠK uygulananlara göre daha az ağrı deneyimledikleri belirtilebilir. 

Deney (%82,7) ve kontrol (%89,4) gruplarındaki hastaların büyük çoğunluğuna ilk 

seferde IV PĠK’in baĢarılı bir Ģekilde yerleĢtirildiği ve vene giriĢ baĢarısı açısından gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-5). Ġlk 

seferde IV PĠK’in baĢarılı bir Ģekilde yerleĢtirilmesine iliĢkin bu sonuç, giriĢimi gerçekleĢtiren 

araĢtırmacı hemĢirenin klinikte sıklıkla kullanılan teflon içerikli kateterlerle ilgili psikomotor 

becerisinin daha iyi olmasından kaynaklandığı düĢünülebilir. Ayrıca giriĢimin aynı 

araĢtırmacı hemĢire tarafından yapılması, kateter materyali (teflon/vialon) farklı olsa da aynı 

firmanın kateterlerinin kullanılmıĢ olmasından da kaynaklanabilir. Bu konu ile Seiberlich ve 

ark. (2016)’nın PĠK’in ilk seferde vene uygulanma baĢarısını değerlendirdikleri 

çalıĢmalarında; vialon içerikli-kan kontrollü deney (%95,9) ve teflon içerikli kontrol 

grubunda (%93,9) çok yüksek baĢarı oranı belirlemiĢlerdir. ÇalıĢmamızın bu bulgusu ilgili 

araĢtırma ile benzerlik göstermektedir. Buna karĢın, Idemoto ve ark. (2014)’nın bu çalıĢmada 

deney grubu için kullandığımız katetere benzer materyale sahip (poliüretan madde) PĠK ile 

yaptıkları çalıĢmada; vene ilk seferde giriĢ baĢarısının deney grubunda daha yüksek (%89) 

olduğunu belirlemiĢlerdir. 

5.3. PĠK’in KalıĢ Süresine ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

PĠK kalıĢ süresi deney grubundaki hastaların çoğunluğunda 97 saat ve üzerinde iken; 

kontrol grubunda 73-96 saat aralığında olduğu, PĠK kalıĢ süresi deney grubunda ortalama 

4,72±1,20 gün, kontrol grubunda ise 4,10±0,92 gün olduğu saptandı. PĠK kalıĢ süresi 

açısından gruplar arasında çok ileri düzeyde anlamlı farklılık saptandı (p≤0.001) (Tablo 4-6). 

Bu sonuç, hipotez 2’yi doğrulamaktadır. Ayrıca kateter kalıĢ süresinin her iki grupta da 4 gün 

ve üzerinde belirlenmesi; Ġnfüzyon HemĢireler Birliği Uygulama Rehberi (2016)’ nde 

belirtilen ortalama kalıĢ süresinden (72 saat) daha uzun bulunmuĢtur. PĠK uygulamalarının 

aynı araĢtırmacı hemĢire tarafından gerçekleĢtirilmesi ve Ġnfüzyon HemĢireler Birliği 

Uygulama Rehberi (2016) ’nde belirtilen önerilerin (ven seçimi, kateter uzunluğu ve çapının 

belirlenmesi, kateter bakımı, komplikasyon takibi vb.) dikkate alınması ile bu durumun her iki 

gruptaki hastaların lehine bir sonuç olduğunu düĢünülmektedir. Powell, Tarnow ve 

Perruca’nın (2008) 679 birey üzerinde yaptıkları tanımlayıcı türdeki bir çalıĢmada, kateterin 

kalıĢ süresinin ortalama 1,9 gün olduğu belirtilmektedir. Bireylerin %84,6’sına vialon içerikli 

PĠK uygulanan baĢka bir çalıĢmada ise; katater kalıĢ süresinin ortalama 3,88 gün olduğu ve 
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%37’sinde flebit belirti-bulguları gözlemlenmediği saptanmıĢtır (Salgueiro-Oliveira, Parreira 

ve Veiga 2012). Ayrıca vialon içerikli açık ve kapalı sisteme sahip PĠK’lerin karĢılaĢtırıldığı 

randomize kontrollü bir çalıĢmada da; kapalı sisteme sahip (iğnesiz giriĢim aparatı takılı) olan 

vialon içerikli kateterlerin kalıĢ süresi ortalamasının 6,02 gün, açık sisteme sahip (üç yollu 

musluk takılı)  vialon içerikli kataterlerin kalıĢ süresinin ise 4,12 gün olduğu belirtilmiĢtir 

(López ve ark. 2014). ÇalıĢmamızın kateter kalıĢ süresine iliĢkin bu bulgusu, ilgili literatür 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak; vialon içerikli PĠK’lerin kalıĢ süresinin, 

teflon içerikli PĠK’lere göre daha uzun olduğu belirtilebilir. 

5.4. Bölgesel Ağrı ġiddeti, Flebit GeliĢimi, Flebit Ġzlemi ve Aralarındaki ĠliĢkiye ĠliĢkin 

Bulguların TartıĢılması 

PĠK uygulaması sonrası da ağrı Ģiddeti düzeyi 8 saat aralıkla değerlendirildiğinde,  72. 

saate kadar her iki grubun ağrı Ģiddeti puan ortalamalarının benzer olduğu belirlendi ve 

gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0,05) (Tablo 4-7). Deney grubundaki 

hastaların, 73. saat ve sonrası, kontrol grubunda ise 49. saatten sonra ağrı deneyimlerinin 

arttığı ve özellikle 73-95. saat ve 96. saat ve üzerindeki ağrı Ģiddeti ölçümlerinin deney grubu 

lehine daha az Ģiddette olduğu belirlendi (p≤0,001) (Tablo 4-7).  PĠK uygulaması sonrası ven 

boyunca palpasyonla belirlenen ağrı Ģiddetinin varlığı, flebitin erken dönemdeki en önemli 

belirtilerindendir (Gallant ve Shultz 2006). Ayrıca bu çalıĢmada, kontrol grubundaki 

hastaların büyük çoğunluğunda (%53,8) flebitin erken dönem belirti-bulgularının  (GĠFTS’e 

göre 2. düzey) görülmesi de bu sonucumuzu desteklemektedir (Tablo 4-8). Buna ilaveten 

çalıĢma kapsamında yer alan her iki gruptaki hastaların ağrı Ģiddeti puan ortalamaları arttıkça, 

flebit düzeylerinin de arttığı ve aralarında pozitif yönde, güçlü ve anlamlı bir korelasyon 

olduğu saptanması da ağrı Ģiddeti ile flebit geliĢimi arasındaki iliĢkiyi ortaya koymaktadır 

(p≤0,01) (Tablo 4-10). 

PĠK uygulaması sonrasında flebit düzeyi 8 saat aralıkla değerlendirildiğinde ise,  48. 

saate kadar her iki grubun flebit düzey ortalamalarının benzer olduğu belirlendi ve gruplar 

arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05) (Tablo 4-9). Deney ve kontrol grubundaki 

hastaların, 49. saat ve sonrasında yapılan izlemlerinde  flebit düzeylerinin arttığı ve özellikle 

49-72., 73-95. saat ve 96. saat ve üzerindeki ölçümlerinin %16,3 oranında flebit geliĢen deney 

grubu lehine daha az düzeyde olduğu belirlendi (p≤0,01) (Tablo 4-9). Bu sonuç hipotez 3’ü 

doğrulamaktadır. Bu konu ile ilgili PaĢalıoğlu ve Kaya (2014)’nın çalıĢmasında, hastaların 

%42,4’ünde PĠK’lerin 48 saate kadar flebit belirti-bulguları görülmeksizin güvenle 

kullanıldığı ve sonrasında flebitin erken dönem belirti-bulgularının (GĠFTS’e göre 2. düzey) 
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geliĢmeye baĢladığı belirtilmektedir. Yapılan baĢka bir çalıĢmada ise, teflon içerikli PĠK 

uygulanan bireylerin %31,1’sinde flebit geliĢtiği saptanmıĢtır (Enes ve ark. 2016).  Farklı 

kateter materyallerine iliĢkin yapılan çalıĢmalar incelendiğinde; Karadağ ve Görgülü (2000), 

teflon içerikli PĠK uygulanan bireylerin %49,2’sinde, vialon içerikli kateter (açık sistem) 

uygulanan bireylerin ise %24’ünde flebit geliĢtiğini belirtmektedir. Gupta ve ark. (2007)’nın 

poliüretan içeriği farklı olan biovalve ve vialon içerikli kataterleri karĢılaĢtırdıkları randomize 

kontrollü çalıĢmalarında; vialon içerikli PĠK’lerin 5 güne kadar flebit belirti-bulguları 

görülmeksizin güvenle kullanılabildiğini, 5. günden sonra hastaların yaklaĢık yarısında (%49) 

flebitin geliĢmeye baĢladığı saptanmıĢtır. Lopez ve ark. (2014) bizim çalıĢmamızda deney 

grubunda kullandığımız kateterle aynı özelliği olan vialon içerikli PĠK uygulanan hastaların 

%12’sinde flebit geliĢtiği saptanmıĢtır. ÇalıĢmamızın ağrı Ģiddeti, flebit geliĢimi ve flebit 

izlemine iliĢkin bulgularıilgili araĢtırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bu doğrultuda 

vialon içerikli kateter kullanılan hastalarda daha az oranda ve düzeyde flebit belirti-

bulgularının görüldüğü belirtilebilir. 

5.5. PĠK Yerinde Bakteriyel Üreme Durumuna ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

Flebit geliĢen hastalar üzerinden yapılan değerlendirme sonucuna göre; deney (%64,7)  

ve kontrol (%80,3) grubundaki hastaların büyük çoğunluğunda IV PĠK çıkarıldığında 

kolonizasyon sonucuna göre bakteri üremesinin olmadığı belirlendi. Bakteri üremesi olan 

PĠK’lerde büyük çoğunlukla S. auerus ürediği saptandı (Tablo 4-11). Yapılan tanımlayıcı bir 

çalıĢmada, teflon içerikli PĠK’lerin kalıĢ süresinin ortalama 3,5 gün olduğu ve 4 günden fazla 

kalan PĠK’lerin %45,2’sinde S. auerus ürediği saptanmıĢtır (Stuart ve ark. 2013). PĠK’lerle 

ilgili bundle paket uygulama (çalıĢan eğitimi, tanılamada flebit skalası kullanma, standart 

malzeme) kullanılan bir hastanede yapılan çalıĢmada, bundle paketi uygulanmadan önceki 12 

aylık süreçte 68 hastanın PĠK’inde S. auerus üremesi olurken, bu uygulamayı takiben 27 aylık 

süreçte 12 hastada S. auerus üremesi olduğu saptanmıĢtır (Rhodes ve ark. 2016). Bu 

çalıĢmada hipotez 4 doğrulanmamasına karĢın; her iki grupta kolonizasyon sonucuna göre 

bakteri üremesinin daha az oranda görülmesi hastaların ve kurumun yararına olan bir sonuç 

olarak değerlendirilebilir. 

5.6. Farklı  PĠK Türlerine ĠliĢkin  Memnuniyet Düzeyini Gösteren Bulguların 

TartıĢılması 

Deney ve kontrol grubundaki bireylerin PĠK yerleĢtirilmesi sırasındaki giriĢime ve kateter 

kullanımına iliĢkin hasta memnuniyetinin çok yüksek düzeyde olduğu belirlendi. PĠK 

yerleĢtirme sırasındaki giriĢim memnuniyet düzeyi açısından deney ve kontrol grupları 
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arasında anlamlı farklılık olmadığı (p>0,05), buna karĢın PĠK çıkarıldıktan sonra 

değerlendirilen kateter kullanımına iliĢkin memnuniyet düzeyinin, deney grubunda istatiksel 

olarak anlamlı farklılıkla daha yüksek düzeyde olduğu saptandı (p≤0,05) (Tablo 4-12). 

ÇalıĢmamızın bu sonucu hipotez 5’i doğrulamaktadır. Bu durum giriĢimin aynı araĢtırmacı 

hemĢire tarafından yapılması, özellikle deney grubunun kateter kalıĢ süresi (0,62±0,28 gün), 

ağrı Ģiddeti (2,12±0,27 birimlik fark), flebit geliĢimi (yaklaĢık 3,5 kat) ve flebit düzey 

(0,78±0,07 birimlik fark) izlemlerinin kontrol grubuna göre daha uzun/az olmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Sonuç ve öneriler;  

PĠK uygulamalarında kliniklerde sıklıkla tercih edilen, teflon bazlı ürün ve vialon içerikli 

(manuel kontrolü, kapalı valf sistemi olan) kateterlerin etkinliklerinin incelenmesi amacıyla 

ile randomize kontrollü olarak yapılan bu çalıĢmada; 

 ÇalıĢmaya katılan hastaların  yaĢ ortalamasının 43,39±10,69 (22-64) yıl, BKĠ 

ortalamasının 26,92±3,83 kg/m
2 

(fazla kilolu),  %57,2’sinin kadın, %84,1’inin evli, 

%67,8’inin ilköğretim mezunu, %37,0’sinin gelirlerinin giderlerine eĢit olduğu ve 

%68,8’inin  il merkezinde ve % 69,2’sinin eĢi ve çocukları  ile birlikte yaĢadığı, 

 Hastaların % 79,8’inin kronik bir hastalığının olmadığı, %77,4’ünün total artroplasti 

ameliyatı nedeniyle ortalama 5,37±2,35 gün hastanede yattığı, 

 Hastaların ameliyat sonrası tedavi olarak  büyük çoğunluğunun infüzyon desteği ve 

antibiyotik tedavisini birlikte aldığı (%47,1), sıvı desteği olarak 0,9 NaCl (% 53,8)’ün 

günlük total 1000-1999 ml (%47,1) kullanıldığı ve günde 1-3 kez tekli antibiyotik ve 

nonopioid analjezik tedavisi uygulandığı (%48,1), 

 Hastaların % 53,8’ine 22 gauge numaralı PĠK uygulandığı ve uygulama bölgesi olarak 

olarak ön kol iç yüzü (%37,5) ve antekübital (%28,8) bölgenin kullanıldığı, 

%76,4’ünün PĠK bölgesine aparat yerleĢtirilirken, araç olarak büyük oranda (% 97,4) 

dosiflow kullanıldığı, 

 Deney grubundaki hastalarda IV PĠK yerleĢtirilmesi sırasındaki bölgesel ağrı Ģiddeti 

ortalamalarının 2,74±2,18, kontrol grubundaki hastaların ise 3,04±1,86 olduğu ve PĠK 

yerleĢtirilmesi sırasındaki ağrı Ģiddeti puanları karĢılaĢtırıldığında gruplar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmadığı (p>0,05), 
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 Deney grubundaki hastaların %82,7’sine, kontrol grubundaki hastaların  %89,4’üne 

ilk seferde IV PĠK’in baĢarılı bir Ģekilde yerleĢtirildiği ve  ilk seferde vene  giriĢ 

baĢarısı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı 

(p>0,05), 

 PĠK kalıĢ süresi deney grubundaki hastaların çoğunluğunda 97 saat ve üzerinde iken; 

kontrol grubunda 73-96 saat aralığında olduğu, PĠK kalıĢ süresinin deney grubunda 

ortalama 4,72±1,20 gün, kontrol grubunda ise 4,10±0,92 gün olduğu ve  kalıĢ süresi 

açısından gruplar arasında deney grubu lehine çok ileri düzeyde anlamlı farklılık 

olduğu (p≤0,001), 

 PĠK uygulaması sonrasında ağrı Ģiddeti düzeyi 8 saat aralıkla değerlendirildiğinde,  

vialon içerikli kateter uygulanan deney grubundaki hastaların, 72. saat sonuna kadar 

ağrı deneyimleri olmamasına karĢın; 73-95. saat (0,12±0,51) ve 96. saat (0,78±1,39) 

üzerindeki değerlendirmelerinde, önceki ölçümlere göre ağrı Ģiddeti puan 

ortalamalarının yükseldiği ve ölçümler arasında çok ileri düzeyde anlamlı farklılık 

olduğu belirlendi (p≤0,001). Kontrol grubundaki hastalarda ise, 48. saat sonuna kadar 

ağrı deneyimleri olmamasına karĢın; 49-72. saat (0,01±0,13), 73-95. saat (1,00±1,51) 

ve 96. saat (2,90±1,66) üzerindeki değerlendirmelerinde, önceki ölçümlere göre ağrı 

Ģiddeti puan ortalamalarının yükseldiği  ve tüm ölçümlerdeki ağrı Ģiddeti düzeyleri 

açısından her iki grup arasında deney grubu lehine arasında çok ileri düzeyde anlamlı 

farklılık olduğu (p≤0,001), 

 Deney grubundaki hastaların %16,3’ünde, kontrol grubunda  ise %53,8’inde flebit 

geliĢtiği ve flebit geliĢim durumu açısından, deney ve kontrol grupları arasında deney 

grubu lehine çok ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu (p≤0.001), 

 PĠK uygulaması sonrasında flebit izlemleri 8 saat aralıkla değerlendirildiğinde,  vialon 

içerikli kateter uygulanan deney grubundaki hastalarda 25-48.saat sonuna kadar flebit 

geliĢmemesine karĢın; 49-72. saat , 73-95. saat  izlemlerinde flebitin erken belirtileri 

(GĠFTS’e göre 2.düzey) ve 96. saatteki izlemde flebitin orta düzeyde (GĠFTS’e göre 3. 

düzey) belirtilerinin görüldüğü ve flebit izlemleri arasında çok ileri düzeyde anlamlı 

farklılık olduğu görüldü (p≤0,001). Kontrol grubundaki hastalarda da, 25-48.saat 

sonuna kadar flebit geliĢmemesine karĢın; 49-72. saat izlemlerinde flebitin erken 

belirtileri (GĠFTS’e göre 2.düzey), 73-95. saat  izlemlerinde flebitin orta düzeyde 

(GĠFTS’e göre 3. düzey) ve 96. saatteki izlemde flebitin orta-ileri düzeyde (GĠFTS’e 
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göre 3. ve 4. düzey) belirtilerinin görüldüğü ve  flebit düzey izlemleri açısından her iki 

grup arasında deney grubu lehine çok ileri düzeyde anlamlı farklılık olduğu (p≤0,001), 

 Deney (%64,7)  ve kontrol (%80,3) grubundaki hastaların büyük çoğunluğunda IV 

PĠK çıkarıldığında kolonizasyon sonucuna göre bakteri üremesinin olmadığı,  

 Deney ve kontrol grubundaki bireylerin PĠK yerleĢtirilmesi sırasındaki giriĢime ve 

kateter kullanımına iliĢkin hasta memnuniyetinin çok yüksek düzeyde olduğu 

belirlendi. 

ÇalıĢmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; 

 Vialon kateter (manuel kontrollü, kapalı valf sitemi olan) kullanımın kliniklerde 

kullanım yaygınlığının arttırılması,hemĢirelerin ürün kullanımı görüĢlerinin dikkate 

alınması ve bunun için de, öğrenci hemĢirelerde ve mezunlarda kullanım becerisi ile 

farkındalık kazandırılması, 

 Vialon ve teflon içerikli PĠK’lerin Ġnfüzyon HemĢireler Birliği Uygulama Rehberi 

(2016)’ne göre takiplerinin ve bakımlarının yapılması, 

 PĠK uygulamaları sonrasında uygun ölçüm araçları ile 8 saat aralıklarla ağrı Ģiddeti ve 

flebit düzeylerinin takip edilmesi ve 

 ÇalıĢma kapsamında kullanılan kateterlerin etkinliğinin farklı yaĢ gruplarındaki (çocuk, 

yaĢlı) hastalarda ve/veya tedavi türlerinde (kemoterapi vb.) değerlendirilmesi önerilir.
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FORMLAR 

(EK-1) BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU (DENEY VE KONTROL 

GRUBU) 

Bu araĢtırma periferal intravenöz kateter yerleĢtirme (damar yolu açmada) rutin olarak 

kullanılan katater ile farklı bir kateter kullanımının kalıĢ süresi ve bölgede infeksiyon 

geliĢimine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıĢtır. AraĢtırmaya katılmayı kabul 

ettiğiniz takdirde, sosyo-demografik özellikleriniz ve damar yolu açmada hemĢire baĢarısı, 

bölgedeki infeksiyon oluĢumuna iliĢkin formlar kullanılarak kateter kalıĢ süresince 8 saat ara 

ile değerlendirme yapılacaktır. Bu araĢtırmada sizden beklenen size damar yolu açan 

hemĢireniz tarafından sorulan sorulara dikkatli ve eksiksiz bir Ģekilde yanıt vermenizdir.  

Bu çalıĢmaya katılmama ve katıldığınız takdirde yazılı onay vermiĢ olmanıza rağmen 

herhangi bir cezaya veya yaptırıma maruz kalmaksızın hiçbir hakkınızı kaybetmeksizin 

araĢtırmaya katılmayı reddedebilir, çalıĢmanın herhangi bir aĢamasında ayrılma hakkına 

sahipsiniz. AraĢtırma sırasında ortaya çıkan size ait bir bilgi söz konusu olduğunda, bu size 

bildirilecektir. AraĢtırmada yer aldığınız için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir.  

 

BilgilendirilmiĢ Gönüllü Olur Formu’ ndaki tüm açıklamaları okudum. Bana, yukarıda 

konusu ve amacı belirtilen araĢtırma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama aĢağıda adı belirtilen 

sorumlu araĢtırmacı tarafından yapıldı. AraĢtırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim 

zaman gerekçeli veya gerekçesiz olarak araĢtırmadan ayrılabileceğimi ve kendi isteğime 

bakılmaksızın araĢtırmacı tarafından araĢtırma dıĢı bırakılabileceğimi biliyorum. 

Söz konusu araĢtırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın kendi rızamla katılmayı kabul 

ediyorum. 

Gönüllünün adı-soyadı: 

Ġmza: 

Tarih  

 

 

Sorumlu araĢtırmacının adı-soyadı: Doktora öğrencisi Betül KUġ 

Ġmza: 

Tarih:  

Sorumlu araĢtırmacının telefonu:05536727338 
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(EK-2) HASTA BĠLGĠ  FORMU 

ANKET NO:…            Deney ( )                     Kontrol(  ) 

Periferik Ġntravenöz Kateter (PĠK) Takılma Tarih/Saati:   

PVK Çıkarılma Tarih/Saati:   

1. YaĢ:……. 

 

2. Cinsiyet: 

1- Kadın  (  ) 

2- Erkek  (  ) 

3. Boy:…….   

 

4. Kilo:……. 

 

 

5. Kronik hastalık varlığı: 

1- Var (  ) 

2- Yok (  ) 

 

6. Kronik hastalık “var” ise türü: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

7. Hastaneye kabul tarihi: 

………………………………………………………………………………………… 

 

8. Hastaneden taburculuk tarihi: 

………………………………………………………………………………………… 

 

9. IV kanülü kullanma süresi: ……… saat 

1- 8 saatten az 

2- 8-16 saat 

(  ) 

(  ) 

3- 17-24 saat (  ) 

4- 25-36 saat (  ) 

5- 37-48saat 

6- 49-56 saat 

7- 57-64 saat 

8- 65-72 saat 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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(EK-3) PERĠFERĠK ĠNTRAVENÖZ KATETER VE TEDAVĠYE YÖNELĠK BĠLGĠ 

FORMU 

1. Kateter numarası    

1) 18  no  2)20  no  3)22  no  4)24  no  

2. PĠK’nın takıldığı anatomik bölge   

1) Antekübital     2) Ön Kol iç yüzü   3) El üstü      4)Bilek iç yüzü    

3. PĠK takma baĢarısı (Aynı kol için): 

1) 1. deneme 4. (  )   

1) 2. deneme 5. (  )    

1) 3. deneme 6. (  )    

1) 4 ve üzeri  7. (  )    

 

8. PĠK bölgesinde; 

1) Dosiflow  (  ) Var    (  ) Yok 

2) Ġnfüzyon pompası (  ) Var    (  ) Yok 

9. Uygulanan ilaç türü:  

1) GeniĢ spektrumlu antibiyotik  

2) Sıvı desteği (Ġnfüzyon) 

10. Antibiyotik uygulama biçimi ve sıklığı: 

1) IV bolüs......... 

2) 50/100 ml. Medfleks içinde sulandırılarak 30 dk. infüzyon.....  

3) 10/20 cc enjektörde sulandırılarak 30 dk. infüzyon..... 

11. Verilen sıvı türü   

1) %0.9 NaCl  2) Isolyte 3) Isolyte M   4) Isolyte S  5) %5 Dextroz  6) TPN 8) Diğer   

12. 24 Saatlik Toplam Aldığı Sıvı Miktarı:…………………. /Sıvının Dakikadaki 

Damla Sayısı………………………………… 

13. Flebit geliĢme durumu  

1) Var  (zamanı:……..)   2) Yok  

14. Uygulama sırasındaki ağrı Ģiddeti  (GKÖ’ne göre): 

Görsel Kıyaslama Ölçeği-Visual Analog Skala (GKÖ-VAS)  

0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ağrı 

yok 

         Dayanılmaz 

ağrı 

 

Ağrı Ģiddeti: 

Uyg. 

Sırası 

0-8 

saat 

9-16 

saat 

17-

24 

saat 

25-

32 

saat 

33-

40 

saat 

41-

48 

saat 

49-

56 

saat 

57-

64 

saat 

65-

72 

saat 

73-

80 

saat 

81-

88 

saat 

89-96 

saat 
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(EK-4) GÖRSEL ĠNFÜZYON FLEBĠT TANILAMA SKALASI 

DERECE BELĠRTĠLER BAKIM VE UYGULAMA 

Flebit belirtisi 

yok: 

-IV bölgede ağrı, kızarıklık / ödem yok     Kateteri gözlemleyiniz 

Flebitin erken 

belirtileri: 

-IV bölgenin etrafında 2,5 cm‟den  

küçük kızarıklık,  

-IV bölgede veya etrafında palpasyonla 

beliren ağrı 

Belirtilenlerden herhangi biri 

varsa; kateteri çıkarınız ve 

yeni kateter takınız. 

Flebitin orta 

evresi: 

-  IV bölgenin etrafında 2,5 cm ve  2,5 

cm‟den  büyük, 5 cm‟den küçük 

kızarıklık - IV bölgede veya etrafında 

palpasyonla beliren ağrı 

 - IV bölgede veya etrafında sertlik 

Belirtilenlerden herhangi biri 

varsa; kateteri çıkarınız,yeni 

kateter takınız; hekime 

bildiriniz ve tedavisini dikkate 

alınız. 

Ġleri evre veya 

tromboflebit 

baĢlangıcı: 

 

-IV bölgede 5 cm ve üzeri kızarıklık  

- IV bölge veya etrafında palpasyonla 

beliren ağrı 

 - IV bölge veya etrafında sertlik 

Belirtilenlerden herhangi biri 

varsa;kateteri çıkarınız,yeni 

kateter takınız; hekime 

bildiriniz ve tedavisini dikkate 

alınız. 

Tromboflebitin 

ileri evresi: 

-4.evre flebit bulguları ve pürülan 

drenaj 
Belirtilenlerden herhangi biri 

varsa;kateteri çıkarınız,yeni 

kateter takınız; hekime 

bildiriniz ve tedavisini dikkate 

alınız. 

Flebit düzeyi:         

0-8 saat 9-16 

saat 
17-24 

saat 
25-32 

saat 
33-40 

saat 
41-48 

saat 
49-56 

saat 
57-64 

saat 
65-72 

saat 
73-80 

saat 
81-88 

saat 
89-96 

saat 

            

 

Mikrobiyolojik kolonizasyon sonucu: Üreme (  ) Var    (  ) Yok 

Üreme var ise bakteri türü: ……………………………………….. 

Hasta memnuniyeti (GKÖ’ne göre): 

Görsel Kıyaslama Ölçeği-Visual Analog Skala (GKÖ-VAS)  

0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Memnuniyet 

yok 

         Çok 

memnun 

 

Memnuniyet düzeyi: 

Kateter takılırken:  Kateter çıkarılırken: 
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(EK-5) MĠKROBĠYOLOJĠK KOLONĠZASYON FORMU 

Kataterin 

çıkarılma 

Tarihi-

Saati 

Kataterin 

çıkarılma 

Tarihi-

Saati 

Kateter 

materyali 

Materyali 

Uygulama 

Bölgesi 

Çıkarma Nedeni 

Kültür 

Sonucu 

  

Bd Insyte 

Autoguard 

Shielded Iv 

Kateter 

 

1.Sağ Sefalik Ven  
1.Uygulamanın Sona 

Ermesi  
 

  

Bd Neoflon Iv 

Kateter 

 

2. Sol Sefalik 

Ven  

2.Damaryolunun 

tıkanması 
 

   
3. Sağ Bazilik 

Ven 

3. Uygulama 

bölgesinde ağrı 

deneyimlenmesi 

 

   4.Sol Bazilik Ven 
4. Flebit belirti-

bulgularının görülmesi 
 

    
5. Ġnfiltrasyon belirti-

bulgularının görülmesi 
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(EK-6) ETĠK KURUL KARARI 
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(EK-7) KURUM ĠZNĠ 
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(EK-8) EĞĠTĠM BELGESĠ 
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(EK-9) EĞĠTĠM ĠÇERĠĞĠ 
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