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Özet
Kalp yetersizliği; mortalite-morbiditesi yüksek olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir klinik sendromdur. Son
yıllardaki teknolojik gelişmeler ile destek cihazların kullanılmasına rağmen prognozu kötü seyretmektedir. Kalp nakli;
kalp yetersizliği hastalarında sağ kalıma olumlu bir etki göstermekte ve yaşam kalitesini arttırmaktadır. Nakil sonrası
hastalar yaşamları boyunca düzenli aralıklarla izlenmeli ve bu hastalarda yaşam boyu izlem kuralları oluşturulmalıdır.
Bu noktada hemşirelik bakımının amacı nakil sürecine uyumu arttırmaktır. Hemşirelik bakım planı oluşturulurken
hemşirelik mesleğine özgü model ve kuramların kullanılması bakımı sistematize ederek ortak dil oluşturmaktadır. Aynı
zamanda bakımın kalitesini arttırmaktadır. Roy Adaptasyon Modeli, hemşireliğin kavramsal temelinin tanımlanmasında
ve hemşirelik bakım planının standardize edilmesinde yaygın olarak kullanılan bir modeldir. Roy’a göre insan; sürekli
değişen çevresel uyaranlarla etkileşimde bulunarak çevresine uyum gösteren bir sistemdir. Kalp nakli sürecinde hem
cerrahi girişime hem de ömür boyu sürecek olan tedaviye uyum göstermede hemşirelerin hastaya özgü olarak planlayıp
uygulayacağı girişimlerin olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir. Bu derleme kalp nakli yapılan hastanın hemşirelik
bakımında Roy Adaptasyon Modeli kullanımını incelemektedir.
Anahtar sözcükler: Hasta uyumu; hemşirelik; kalp nakli.

Nursing Care Based on Roy Adaptation Model in a Patient with Heart Transplantation
Abstract
Heart failure is a clinical syndrome with high mortality and morbidity and negatively affects the quality of life. Despite recent
technical developments in support devices, heart failure has a poor prognosis. Heart transplantation has a positive effect
on survival and enhance the quality of life in patients with heart failure. After transplantation, patients should be checked at
regularly throughout their lives and lifelong follow-up rules should be established for these patients. At this point, the purpose of nursing care is to increase compliance with the transplantation process. Nursing care plan based on using models
and theories specific to the nursing profession creates a common language by systematizing care. It also improves the quality of care. Roy Adaptation Model is a widely used model in defining the conceptual basis of nursing and standardizing the
nursing care plan. According to Roy, human is a system that adapts to its environment by interacting with constantly changing environmental stimuli. In the process of heart transplantation, it is thought that the interventions that nurses will plan
and implement specifically for the patient will have a positive effect on adaptation to both surgical intervention and lifelong
treatment. This review examines nursing care based on Roy Adaptation Model in a patient with heart transplantation.
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alp yetersizliği; mortalite ve morbidite oranı yüksek
olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir klinik
sendromdur. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ile destek cihazların kullanılmasına rağmen halen prognozu kötü
seyretmektedir. Kalp nakli; kalp yetersizlikli hastalarda sağ
kalıma olumlu bir etki göstermekte ve yaşam kalitesini arttırmaktadır.[1] Son dönem kalp yetersizliği olan hastalarda
bir yıllık sağ kalım oranı tıbbi tedavi ile %50 iken, kalp nakli sonrası bu oran %85’in, beş yıllık süre içinde ise %70’in
üstünde seyretmektedir.[2] Avrupa Kardiyoloji Derneği ve
Amerikan Kalp Birliği kılavuzlarında yayımlanan son bilgilere göre son dönem kalp yetersizliğinde kabul edilen tedavi
yöntemleri arasında kalp nakli yer almaktadır.[3]

Kalp Nakli
Kalp nakli ilk defa 1905 yılında Alexis Carrel tarafından
köpek üzerinde gerçekleştirilmiş ve ilk başarılı uygulama
olarak bildirilmiştir. İnsandan insana ilk kalp nakli 3 Aralık
1967’de Christian Bernard tarafından Cape Town, Afrika’da
gerçekleştirilmiş, ancak hasta 18 gün sonra Pseudomonas
Aeuroginosa pnömonisi sebebiyle yaşamını yitirmiştir.[4]
Türkiye’de ilk kalp nakli Dr. Kemal Beyazıt tarafından 1968
yılında Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde gerçekleştirilmiş, fakat hasta nakilden 18 saat sonra yaşamını yitirmiştir.
Bu olaydan üç gün sonra Dr. Siyami Ersek, İstanbul Haydarpaşa Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde Türkiye’deki ikinci kalp
naklini gerçekleştirmiştir. Bu hasta da ameliyat sonrası 39.
saatte yaşamını yitirmiştir.[5] Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın kalp nakilleri ile ilgili verilerine göre Türkiye’de 1968
yılından 2002 yılına kadar 17 merkezde yaklaşık 720 kalp
nakli ameliyatı gerçekleştirilmiştir.[6] Sağlık Bakanlığı’nın
istatistiklerine göre 2016 yılında 36, 2017 yılında 76, 2018
yılında ise 91 kalp nakli ameliyatı gerçekleştirilmiştir.[7]
Kalp nakli ortotopik ve heteretopik olarak yapılabilmektedir.
Ortotopik teknik; alıcının kalbinin çıkarılıp, verici kalbinin
vena cava, pulmoner venler, pulmoner arter ve aorta implante edilmesi olup en çok kullanılan yöntemdir. Heterotopik
teknik ise donör kalbinin, vericinin kalbinin sağına ve anterior kısmına yerleştirilmesidir. Bu yöntemde vericinin kalbi çıkarılmamakta yerinde bırakılmaktadır. İmplante edilen kalp
yardımcı kalp pompası olarak çalışmaktadır. Nakledilen kalbin alıcının sinir sistemi ile bağlantısı olmadığı için sempatik
sinir sistemi ve Nervus Vagus nakledilen kalbi etkilememektedir. Daha az tercih edilen bir yöntemdir.[2,8]
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kıma benzerlik göstermektedir. Ameliyat sonrası dönemde
yetersizlikten kaynaklanan sorunlar giderilmiş olsa bile,
uzun dönemde kullanılan immünsüpresif tedavinin neden
olduğu sorunlar nakil sonrası morbiditeye katkıda bulunmaktadır. Nakil sonrası yapılan laboratuvar testleri, anjiyografi, biyopsi gibi invaziv işlemler ve kontroller için sürekli
hastaneye gitme zorunluluğu hastaların yaşam kalitesini
ve nakle uyumunu etkilemektedir. Hastalar, kalp nakli sonrası yeniden doğduklarını ve yeni bir hayata başladıklarını
düşünebilmekte ve nakil sonrası oluşabilecek herhangi bir
komplikasyon ile de tekrar ölüm korkusu ile yüz yüze gelebilmektedir.[8] Bu nedenle kalp nakli yapılacak hastaların
ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı planlanırken
hastanın sadece fiziksel ve fonksiyonel uyumu değil psikolojik uyumu da dikkate alınmalıdır.
Bu makalede kalp nakli olan hastanın nakil sonrası hemşirelik bakımının Roy Adaptasyon Modeli kullanımı ile planlanması amaçlanmıştır.

Roy Adaptasyon Modeli (RAM)
Nakil sonrası hastalar yaşamları boyunca düzenli aralıklarla izlenmekte ve bu hastalarda yaşam boyu izlem kuralları
oluşturulmaktadır. Bu noktada hemşirelik bakımının amacı
hastaların nakile uyumunu arttırmaktır. Hemşireler hastaların uyumunu arttırmak için planladıkları bakımı standardize etmede bazı modeller kullanabilmektedir. Hemşireliğin
kavramsal temelinin tanımlanmasında ve hemşirelik bakım
planını standardize etmede RAM yaygın olarak kullanılan
bir modeldir.[9,10] Hemşire Callista Roy, Helson’ın 1964’te
yayımlanan adaptasyon düzeyi modelinden ve Bertalanffy’nin 1968’de yayımlanan genel sistem teorisinden ilham
alarak kendi adaptasyon modelini geliştirmiştir. Model
1964-1966 yılları arasında “karşılıklı etkileşim” görüşüne
dayalı olarak geliştirilmiş ve modelde “uyum” kavramına
odaklanılmıştır. Model uygulamaya 1970 yılında “Adaptasyon: Hemşirelik İçin Kavramsal Sistem” adı ile konulmuştur
ve hemşirelik uygulamalarına rehber oluşturması için 1986
yılında yeniden düzenlenmiştir.[11,12]

Nakil Sonrası Uyum

Roy’a göre; bireyler, hızla değişebilen çevresel faktörlere kolayca uyum sağlayabilen, uyarlanabilir ve bir bütüne
dayalı sistemlerdir.[13,14] Bu sistemler herhangi bir uyaran
(bağlamsal, kalıcı ve odak) ile karşılaşınca bütünlüğü sürdürmek için baş etme süreçlerini kullanmaktadır. Modele
göre bu süreçlerin kullanılması sonucunda dört uyum alanında uyum davranışı ortaya çıkmakta ve etkili ya da etkisiz
davranışlar olabilmektedir. Bunlar; benlik kavramı, rol fonksiyonu, fizyolojik alan ve karşılıklı bağlılık alanıdır.[15]

Heterotopik veya ortotopik teknik ile uygulanan kalp naklinden sonra hastanın bakımı açık kalp ameliyatı sonrası ba-

Benlik Kavramı: Bireyin kendisi ile ilgili belli bir süreçte
sahip olduğu inanç, algı, duygu ve düşünceler bütünüdür.
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Benlik kavramında akılsal ve fizyolojik görünümler üzerine
odaklanılmıştır. Kişisel ben ve fiziksel ben olarak tanımlanan iki temel bileşenden oluşmaktadır. Kişisel ben; davranışlar, moral ve ahlaki değerler, idealler ve kişisel standartlara uyum ile ilişkilidir. Fiziksel ben ise; duygu düzeyi, beden
imajı ve görünüm olarak tanımlanmaktadır.[16] Benlik kavramı uyum biçimindeki temel amaç ruhsal bütünlüğün korunmasıdır.[17]
Rol Fonksiyonu: Callista Roy, rol fonksiyonunu “bireyin
toplumdaki pozisyonundan doğan (anne, öğrenci, çocuk,
vb.) ve bu pozisyonunu devam ettirebilmesi için toplumun
beklediği davranışları göstermesi” olarak tanımlamaktadır. Toplumun bireyden beklediği rolleri yerine getirme ve
içinde bulunduğu toplum ile birleşip başkalarıyla olan ilişkiye uygun rolü yerine getirme gibi davranışları kapsayan
rol fonksiyonu alanı; bireyin başkaları ile ilişki kurmak için
kullandığı araçtır. Roy’a göre birey; yaşamında var olan davranışların temelini oluşturan birincil rol; bu birincil rol ve bireyin gelişimsel durumu ile alakalı görevlerin birleşimi olan
ikincil rol; bireyin zevkleri ve üstlendiği geçici roller doğrultusunda gelişen ve kişinin seçimi ile ikincil rol ile ilişkili olan
üçüncül rol olarak üç farklı rol üstlenmektedir.[18,19]
Fizyolojik Alan: Bireyin çevreden gelen uyaranlara verdiği
bedensel yanıtlar ile ilişkilidir. Bu uyum alanındaki amaç fizyolojik bütünlüğün sağlanmasıdır. Roy; tüm sistemlerin beş
temel fizyolojik gereksiniminin (beslenme, oksijenlenme,
korunma, dinlenme ve fiziksel aktivite ve boşaltım) dört
temel süreç (sıvı elektrolit dengesi, duyular, hormonlar ve
nörolojik fonksiyonlar) tarafından düzenlendiğini vurgulamaktadır.[20]
Karşılıklı Bağlılık Alanı: Bireyin destek sistemleri ve iletişim halinde olduğu ayrıcalıklı kişilerle olan ilişkilerini korumak için gösterdiği adaptasyon biçimidir. Bu süreçte birey; saygı, güven ve sevgi gereksinimlerinin karşılanmasını
beklemekte ve psişik bütünlüğünü devam ettirmektedir.
Bireyin iletişim halinde olduğu ayrıcalıklı kişiler arasında bu
gereksinimlerin dışında ilgi, değer verme ve sevgi ile ilgili
de ilişki bulunmaktadır.[21]

Modelin sekiz temel ilkesi
1. Birey; psikolojik, sosyal ve biyolojik yönden bir bütündür ve bunu korumaya çalışır.
2. Değişen çevre ile sürekli etkileşim halinde ve açık bir sistem olan birey; iç ve dış uyaranların değişimine uyum ile
bu etkileşimi sürdürür.
3. Birey edinsel ya da doğuştan uyum mekanizmalarını
uyum için kullanır.
4. Hastalık ve sağlık; bireyin yaşamının kaçınılmaz bölümüdür.

5. Birey çevre değişimlerine olumlu tepki vererek uyum
sağlar.
6. Çevresel değişiklikler (ısı değişimleri ve bir virüsün varlığı) ve bireyin baş edebilme durumunun derecesi uyumunu etkileyen faktörlerdir.
7. Bir uyaranın bireyin uyum alanında bulunma durumu,
bu uyaran bireyi olumlu yanıta götürecek olsa da uyum
davranışını etkiler.
8. Birey dört uyum alanı içinde değerlendirilir.[22]

Modeldeki Temel Kavramlar ve Tanımların
Kalp Nakli Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı
ile İlişkisi
Roy, insanı çevresi ile sürekli etkileşim içerisinde olan biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olarak tanımlamaktadır.
Ona göre insan hem çevresinde olup bitenlerden etkilenmekte hem de çevresini etkilemektedir. Birey; içinde bulunduğu ortama uyum gösteren ve hem iç hem dış uyaranlara
cevap veren açık bir sistemdir.[23] Modele göre hemşirelik
bakımının amacı; hastanın baş etme mekanizmalarını kullanarak karşılıklı bağlılık, rol fonksiyon, benlik kavramı ve
fizyolojik uyum alanlarında etkili uyum davranışı oluşturmaktır. Nakil öncesi ve sonrası uygulanan çoklu ilaç tedavileri ve cerrahi girişim nedeni ile hastalar biyolojik, psikolojik ve sosyal olarak etkilenmektedir. Nakil olan hastanın
hemşirelik bakımının RAM’a göre planlanması ile hastaların
hem cerrahi girişime hem de ömür boyu uygulanan tıbbi
tedaviye uyumlarında olumlu sonuçlara ulaşılması beklenmektedir.[24,25]
Modelde bireyin uyumunu etkileyen uyaranlar iç ve dış faktörler olarak tanımlanmakta ve üç grupta ele alınmaktadır.
Hem yapılan cerrahi girişimin fizyolojik ve psikolojik etkisi
hem de nakil sonrası ömür boyu süren tedavi ve izlem göz
önüne alındığında hemşirelik bakımının bu uyaranlar doğrultusunda planlanması ve uygulanması hastanın uyumunu kolaylaştırabilir.[20]
Fokal Uyaranlar: Hastanın hemen cevap verdiği uyum
tepkisine doğrudan neden olan odak uyaranlardır. Örneğin; nakil olan hasta için odak uyaran cerrahi girişimdir.
Hemşire, hastanın odak uyaranını belirleyerek bakımını
planlamakta ve girişimleri uygulamaktadır. Çevrenin sürekli değişmesi ile birden fazla uyaran fokal olabilmektedir.
Bakım planlanırken bu uyaranlara dikkat edilmelidir.[20,25]
Kontekstüel uyaranlar: Davranışın doğrudan nedeni olmayan ancak davranışa etki eden ve ölçülebilen tüm uyaranlar olup bu uyaranlar kişinin iç ya da dış çevresinden
kaynaklanan tüm çevresel faktörlerdir. Fokal uyaranı cerrahi girişim olan bir hastanın kontekstüel uyaranı bulan-
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tı-kusma olabilir. Kontekstüel uyaranlar hastayı olumsuz
etkileyebileceği için hemşirelik bakımının bu doğrultuda
planlanması; hastanın uyarana daha hazır bir şekilde tepki
vermesini sağlayacaktır.[20,25,26]
Rezidüel uyaranlar: Bireyi etkileyebilen fakat objektif
olarak ölçülemeyen uyaranlardır. Kişi bu faktörün farkında
olmayabilir ya da faktörün etkisi gözlenemeyebilir. Rezidüel uyaranlar, mevcut durumda ya da o anda kişi üzerinde
anlaşılır etkileri olan ya da olmayan çevresel faktörlerdir.
İnançlar, davranışlar ve kişisel deneyimler olan bu uyaranlar
geçmişten kaynaklanmakta ve tedaviye yanıtı etkilemektedir.[27] Kalp nakli olan bir hasta, yapılacak cerrahi girişime
bağlı korku yaşayabilmekte ya da cerrahi girişim ile ilgili
geçmişte yaşadığı kötü bir deneyimi olabilmektedir. Bu
uyaranlar hastanın adaptasyon düzeyini oluşturmaktadır.
Hemşire kalp nakli olan hastanın bakımını planlarken öyküyü rezidüel uyaranı belirleyebilecek şekilde almalıdır. Rezidüel uyaranlar her hasta için farklılık göstermektedir. Bu
nedenle planlanacak hemşirelik bakımı her hasta için özel
olmalıdır.[28]

Nakil ve Adaptasyon Düzeyi
Roy, bireylerin içinde olan “yaratma” gücünün hemşireler
tarafından ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Adaptasyon düzeyi, bireyin bir olayda olumlu cevap verme
yeteneğini gösteren değişme noktasıdır ve bu düzey sürekli değişmektedir. Homeostazisi bozan bütün durumlarda
da olduğu gibi nakil durumunda da bireylerin adaptasyon
düzeyi değişmektedir. Birey uyaranlar ile karşılaştığında baş
etme mekanizmalarını kullanmaktadır. Roy bu sistemleri
doğuştan (regülatör) ve sonradan kazanılan (kognatör) olarak iki sistem ile açıklamaktadır.[28] Regülatör/düzenleyici
alt-sistemde nöral, kimyasal ve endokrin başa çıkma yolları aracılığı ile otomatik olarak cevap üretilirken, kognatör/
bilişsel duyuşsal alt sistemde algısal/bilgi süreci; öğrenme,
karar verme ve duygusal kanallar yolu ile cevap üreten
savunma mekanizmasıdır.[20,29] Kalp nakli olan hasta için
planlanan hemşirelik bakımı ve uygulanacak girişimler hastaların baş etme sistemlerini geliştirerek, cerrahi girişime,
tedaviye ve ömür boyu sürecek olan izleme daha iyi uyum
sağlamalarına yardımcı olacaktır.
Fizyolojik alanda, hastaların nakil sonrası uyumlarının sürdürülmesi için tedavi ve bakımlarının sorumluluğunu almaları önemlidir. Kalp yetersizliği sonucu gelişen fiziksel aktivite kısıtlılığı, yorgunluk ve cerrahi girişim sonrası gelişebilen
ağrı, bulantı-kusma, enfeksiyon, immobilizasyon, solunum
güçlüğü gibi fiziksel komplikasyonlar RAM doğrultusunda
planlanmış hemşirelik bakımındaki girişimler ile giderilebil-
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mekte ya da azaltılabilmektedir.[29]
Benlik kavramı alanı Roy tarafından kişisel benlik ve fiziksel benlik olarak iki boyutta açıklanmaktadır. Ayrıca
grup kültürü, grup imajı, kişilerarası ilişkiler ve sosyal çevre olarak dört kategoride benlik alanında kimlik kavramı
tanımlanmaktadır.[20] Kalp nakli olan hastalar hem fiziksel benlik hem de kişisel benlik boyutunda etkisiz uyum
davranışı gösterebilmektedir. Ameliyat sonrası hastanede
ve yoğun bakım ünitesindeki bağımlılık düzeyleri, ömür
boyu sürecek olan tedavi ve bakım girişimleri, beden
imgesindeki değişimler, gelecek kaygısı, aile içinde ve iş
yaşamında bozulmalar ve ölüm korkusu hastaların benlik
saygısını olumsuz etkileyebilmektedir. Benlik kavramları
üzerinde oluşan bu olumsuz durum bireylerin sosyal ilişkilerini ve kendilerine olan güvenini etkileyip hastalığa ve
nakil sonrası tedaviye uyumu zorlaştırmaktadır. Ameliyat
sırasında göğüs kafesinin açılması, naklin gerçekleşmesi
ve sonrasında yoğun bakım ünitesine entübe ve mekanik
ventilatör desteğinde alınan hasta; drenler, ağrı ve immobilizasyondan dolayı nakil sonrası ilk günlerde bedeninde
oluşan bu değişimlere uyum sağlamalıdır. Aynı zamanda
tedavide kullanılan immünsüpresiflerin geç dönemde neden olduğu cilt değişiklikleri ve ödem hastaların benlik
kavramlarını olumsuz yönde etkilemektedir.
Rol fonksiyon alanında bireylerin toplum içinde sahip oldukları rolleri üç boyutta ele alınmaktadır.[20] Kalp nakli
olan hasta bu rollerin hepsinde sorun yaşayabilmekte ve
rol karmaşası, rol kaybı, üstlendiği roller arasında çatışma
ve etkisiz rol değişimi gibi uyum sorunları gösterebilmektedir. Hastaların bu rolleri yerine getirebilmesi için hemşirelik bakım planında hasta eğitimlerinin planlanması
gerekmektedir.
Karşılıklı bağlılık alanında hasta ve hastanın destek sistemleri arasında saygı ve sevgi gibi değerlerin alınıp verilmesini içeren etkileşimler, bu alandaki uyum göstergeleridir. Bu alanda oluşabilecek uyum sorunları; etkisiz iletişim,
yabancılaşma, bağımlılık ve bağımsızlıkta etkisiz örüntü,
ilişkilerde güven kaybı, bireysel baş etmede yetersizlik ve
yalnızlıktır.[20] Kalp naklinde uygulanan cerrahi girişim ve
tedavilerin hasta ve sağlık profesyonelleri arasında güven ilişkisi içinde uygulanması gerekmektedir. Hastalar,
gereksinim duydukları zaman sağlık profesyonellerinden,
aileleri ve sevdiklerinden, toplum kuruluşlarından veya
sosyal gruplardan destek alabileceklerini bilmek ve güven
duymak istemektedir. Hastalar güven ilişkisi oluşmaz veya
yeterli desteği görmezlerse etkisiz uyum davranışı gösterebilmektedir. Kalp nakli olan hasta için planlanan hem-
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şirelik bakımı sadece hastayı değil yakınlarını da ele alabilecek uygulamalar içermelidir. Nakil sürecine hasta ve
ailesinin uyum göstermesi hastanın yeterli desteklenmiş
hissetmesini sağlayarak onun aile içi ilişkilerde bozulma
ve sosyal izolasyon gibi davranışlar göstermesini önlemektedir (Şekil 1).

Modele Göre Hemşirelik Bakım Planı
Modelde hemşirelik süreci; davranışı tanımlama, uyaranı
tanımlama, hemşirelik tanısı oluşturma, hedef belirleme,
hemşirelik girişimi ve değerlendirme olarak altı aşamadan
oluşmaktadır (Tablo 1).[30]

Modele göre kalp nakli olan hastanın fizyolojik alan (Tablo 2), benlik kavramı (Tablo 3), rol fonksiyon alanı (Tablo 4),
karşılıklı bağlılık alanına (Tablo 5) ilişkin saptanan sorunlara
yönelik hemşirelik bakım planı hazırlanmıştır.

Sonuç
Bu derlemede, kalp nakli olan hasta için planlanan hemşirelik bakım planı RAM’a göre incelenmiştir. Roy’a göre insan,
sürekli değişen çevresel uyaranlarla etkileşimde bulunarak,
çevresine uyum gösteren bir sistemdir. Kalp nakli olan hastaların hem cerrahi girişime hem de ömür boyu sürecek
olan tedaviye uyum göstermelerinde hemşirelerin bireye

• Ağrı
• Fiziksel aktivite
kısıtlılığı
• Bulantı-kusma
• Enfeksiyon riski
• Rahatsız uyku Fizyolojik
alan
düzeni

Çevresel
uyaranlar

Regülatör

Benlik
kavramı
alanı

Fokal uyaranlar;
Cerrahi girişim
Başa çıkma
mekanizmaları

Rezidüel uyaranlar;
Cerrahi girişime bağlı
korku, yaşanmış kötü
deneyim

Davranış

Kontekstüel uyaranlar;
Ağrı, yorgunluk,
bulantı-kusma, tedavi
süreci, uykusuzluk

• Etkisiz rol
performansı

Rol
fonksiyon
alanı

• Beden imgesinde
değişimler
• Gelecek kaygısı
•Ölüm korkusu
• Aile içinde ve
iş yaşamında
bozulmalar

Karşılıklı
bağlılık
• Etkisiz iletişim,
alanı
• Yabancılaşma
•İlişkilerde
güven kaybı
• Yalnızlık

Kognatör

Hemşirelik
girişimleri
Etkisiz uyum davranışı

Etkili uyum davranışı

Şekil 1. Nakil olan hastada RAM ve adaptasyon düzeyi.

Tablo 1. RAM’da hemşirelik sürecinin aşamaları
Aşamalar

Açıklama

Davranışı Tanımlama

Modelde yer alan dört uyum modu ile ilişkili baş etme mekanizmalarının etkinleştirilmesi
sonucu ortaya çıkan hastanın davranışlarına ilişkin objektif ve öznel verilerin toplanması ve
davranışların uyumlu veya etkisiz olup olmadığının belirlenmesi.
Hemşirelik bakımı gerektiren sorunların etiyolojisini açıklığa kavuşturmak için davranışları
etkileyen fokal, kontekstüel ve rezidüel uyaranların tanımlanması.
Hastanın adaptasyon durumunu yansıtan bir ifadeyle sonuçlanan verilerin analizi.
Hastanın uyum sağlamadaki sorunlarının çözümünü gösteren hasta davranışlarının belirlenmesi.
Bakım hedeflerine ulaşmak için fokal ve kontekstüel uyaranlara müdahale.
Hemşirelik girişimlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi

Uyaranı Tanımlama
Hemşirelik Tanısı Oluşturma
Hedef Belirleme
Hemşirelik Girişimleri
Değerlendirme

Kontekstüel
Uyaran

Rezidüel
Uyaran

Hedef
Belirleme

Hemşirelik Girişimleri

*Hemşirelik tanıları için örnek değerlendirme sonucudur.

İmmünsüpresyona
Cerrahi İmmünsüpresyon İmmün sistemin
Enfeksiyon riski Enfeksiyon
• Hastanın vücut sıcaklığı izlenir,
bağlı enfeksiyon
girişim
tedavisi
baskılanmasından		
gelişmesini
38°C ve üzeri olduğu durumlarda kan,
riski			
dolayı enfeksiyon		
önlemek
idrar ve balgam kültürü alınır.
			
kapma düşüncesi			
• Akciğer sesleri altı saatte bir dinlenir.
						
• İnsizyon hattı en az sekiz saatte bir
						
lokal inflamasyon belirtileri açısından
						gözlemlenir.
						
• Hastanın tüm cilt ve oral mukozası
						
bütünlük açısından gözlenir.
						
• Enfeksiyon riskini en aza indirmek için
						
bakımda erken ekstübasyon, tüplerin
						
erken çıkarılması ve erken ayağa
						
kaldırma amaçlanır.
						
Yeterli ve dengeli beslenme sağlanır.
						
• İnvaziv girişimler olabildiğince azaltılır.
						
Steril koşullarda yerleştirilmiş olsalar da
						
kateterler enfeksiyon riski düşünülerek
						
gereksinim ortadan kalkar kalkmaz çıkarılır.
						
• Antibiyotik tedavisi gerekli olduğu sürece
						verilir.
Hastanın ağrısı
Cerrahi
Cerrahi insizyon Hastanın insizyon
Ağrı
Hastanın ağrısını
• Ağrının yeri, şiddeti, başlama zamanı,
olduğunu ifade
girişim
ve dren
hattının ve		
tolere edebileceği
arttıran ve azaltan faktörler değerlendirilir.
etmesi		
tüplerinin
drenlerin ağrıya		
seviyeye düşürmek • Hastaya hekim isteminde var olan
		
varlığı
sebep olacağını			
analjezikler uygulanır.
			
düşünmesi			
• Hastanın sıcak uygulama veya masaj
						
gibi farmakolojik olmayan yöntemler
						
ile ağrısı azaltılmaya çalışılır.

Fokal
Uyaran

Davranışın		
Uyaranın Tanımlanması		
Hemşirelik
Tanımlanması				
Tanısı
				
Oluşturma

Tablo 2. Fizyolojik alana ilişkin saptanan sorunlara yönelik hemşirelik planı

• Hasta ağrısının
azaldığını
ifade etti.

• Hastada
enfeksiyon
belirti ve
bulgularına
rastlanmadı

Değerlendirme*
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özgü olarak planlayıp uygulayacağı girişimlerin olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir.
Hemşirelik bakım planı oluşturulurken hemşirelik mesleğine özgü model ve kuramların
kullanılması bakımı sistematize ederek ortak
dil oluşturmaktadır. Aynı zamanda kuram ve
modeller bakımın kalitesini arttırmaktadır.
Model ve kuramlar ile temellendirilmiş çalışmaların sayısının artması planlanacak çalışmalara ve bakıma öncülük edecektir.

• Hastanın
ameliyatı ile
ilgili daha
olumlu
düşüncelere
sahip olduğu
gözlemlendi.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.
Çıkar Çatışması: Yazarlar arasında herhangi bir
çıkar çatışması bulunmamaktadır.
Yazarlık Katkıları: Konsept - E.A., Ö.İ.; Dizayn E.A., Ö.İ.; Veri Toplama veya İşleme - E.A., Ö.İ.; Analiz veya Yorumlama - E.A., Ö.İ.; Literatür Arama E.A., Ö.İ.; Yazan - E.A., Ö.İ.

Kaynaklar

*Hemşirelik tanıları için örnek değerlendirme sonucudur.

• Hasta insizyon
hattının ne
zaman
iyileşeceği
konusunda
sorular sordu ve
yarayı
kabullendiğini
ifade etti.

İnsizyon hattının
Cerrahi
Fiziksel
Beden imajına
Beden
Beden
• Hastanın hastalığı ve tedavisi ile ilgili duygu ve
görünümünden
girişim
değişiklikler
yönelik inanç
imajında
imajındaki
düşüncelerini ifade etmesi sağlanır.
rahatsızlık duyma			
ve düşünceler
bozulma
değişikliklerle
• Hastanın geçmişte kullandığı baş etme
					
baş etmeyi
mekanizmalarının tanımlanmasına yardımcı
					
sağlamak
olunur.
						
• Benlik saygısını yükseltmeye yönelik eğitimler
						
verilir.
						
• Hastalık, tedavi, iyileşme süreci ve prognoz
						
hakkında soru sormaya teşvik edilir ve gerekli
						
bilgilendirmeler yapılır.
Ameliyat sonrası
Kalp Nakli
Ameliyat
Ameliyatın
Ölüm korkusu Korkuları ile
• Hastanın ölüme ilişkin duygularını anlatması
uyanamama		
korkusu
başarısız		
baş etmesini
sağlanır.
korkusuna			
olacağı ile		
sağlamak
• Düşünsel aktivitelere (yazma, dua etme vb.)
ilişkin kaygılı			
ilgili düşünceler			
yönlendirilir.
sözel ifade						
• Spirituel ilişkileri belirlenerek eşi, çocukları ve
						
sevdiği arkadaşları ile bir arada olması sağlanır.
						
• Aynı ameliyatı olmuş bireylerle görüşmesi
						
sağlanır.

Rezidüel
Uyaran				
Kontekstüel
Uyaran
Fokal
Uyaran

Davranışın		
Uyaranın Tanımlanması		
Hemşirelik
Tanımlanması				
Tanısı
				Oluşturma

Tablo 3. Benlik kavramına ilişkin saptanan sorunlara yönelik hemşirelik bakım planı

Hedef
Belirleme

Hemşirelik Girişimleri

Değerlendirme*
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Kontekstüel
Uyaran

Rezidüel
Uyaran

Hedef
Belirleme

Kontekstüel
Uyaran

Rezidüel
Uyaran

Hedef
Belirleme

Hemşirelik Girişimleri

• Hasta işvereni ve ailesi ile içinde bulunduğu
durumu konuşabilmesi için teşvik edilir.
• Her iki tarafa uygun olabilecek çalışma
programı düzenlenebilmesi için hastanın
dikkat etmesi gerekenler ile ilgili eğitim verilir.
• Hastanın duygularını anlatması için gerekli ve
yeterli zaman ayrılır.
• Hasta ve ailesi ile ayrı ayrı görüşmeler yapılır.
• Yakınlarının hasta ile duygu ve düşüncelerini
paylaşması sağlanır.

Hemşirelik Girişimleri

*Hemşirelik tanıları için örnek değerlendirme sonucudur.

Hastanın yakınlarını Cerrahi
Kalp nakli
Hastanın nakil
Sosyal
Hastanın
• Hastanın duygularını paylaşması için ortam
görmek istememesi girişim		
sonrası farklı
etkileşimde
yakınları ile
oluşturulur.
			
hissedeceğini
bozulma
sosyal iletişimde •Aile üyelerine destek sistemlerini belirlemeleri
			
düşünmesi
bulunmasını
ve gerektiğinde kullanabilmeleri için yardım
					
sağlamak
edilir.
						
• Hasta isteklerini ve beklentilerini ifade etmesi
						
için cesaretlendirilir.
							
Hastanın sürekli
Cerrahi
Kalp nakli
Hastanın
Bireysel baş
Hastanın
• Hasta ameliyat sonrası gelişebilecek
yorgun olduğunu
girişim		
ameliyattan
etmede
cerrahi girişim
komplikasyonlar ile ilgili bilgilendirilir.
ifade etmesi			
sonra
yetersizlik riski
ve nakil ile
• Hastanın duygu ve düşüncelerini ifade
			
iyileşemeyeceğini		
baş etmesini
edebilmesi için uygun ortam hazırlanır.
			
düşünmesi		
sağlamak
• Daha önce geçirilmiş bir ameliyat var
			
ailesinden			
ise o zaman yaşadığı baş etme süreci hatırlatılır.
						
• Yanında bulunmasını istediği ailesi ve yakınları
						
ile vakit geçirmesi sağlanır.

Fokal
Uyaran

Davranışın		
Uyaranın		
Hemşirelik
Tanımlanması		Tanımlanması		
Tanısı
				Oluşturma

Tablo 5. Karşılıklı bağlılık alanına ilişkin saptanan sorunlara yönelik hemşirelik bakım planı

*Hemşirelik tanıları için örnek değerlendirme sonucudur.

Nakil sonrası
Cerrahi
Kalp nakli
Hastanın nakil
Üstlenilen
Nakil sonrası
mevcut işin
girişim		
sonrası fiziksel
rolleri yerine mevcut durum
devam ettirilmesinde			
kısıtlamalardan dolayı getirmede ile rollerin yerine
sıkıntı yaşandığının			
çalışamayacağını
yetersizlik
getirilmesini
ifade edilmesi			
düşünmesi		
sağlamak
Aile bireyleriyle
Cerrahi
Fiziksel
Kalp naklinden
Aile içi
Nakil sonrası
iletişimin bozulması
girişim
aktivitede
sonra eskisi
ilişkilerde
aile içi
		
yetersizlik
gibi olamayacağını
bozulma riski
ilişkilerinde
			
düşünmesi		
bozulma
					
olmayacak

Fokal
Uyaran

Davranışın		
Uyaranın Tanımlanması		
Hemşirelik
Tanımlanması				
Tanısı
				Oluşturma

Tablo 4. Rol fonksiyon alanına ilişkin saptanan sorunlara yönelik hemşirelik bakım planı

• Hasta boş
zaman
aktivitelerini
ailesi ve
arkadaşlarıyla
planlamaya
çalışacağını ifade
etti.
• Hasta yaşamında
oluşabilecek
değişikliklerle
ilgili
çevresinden ve
destek alacağını
ifade etti.

Değerlendirme*

• Hasta kalp nakli
sonrası çalışacak
durumda
olamayacağını
ifade etti.
• Hasta ailesi
tarafından
dışlanmış
hissettiğini ifade
etti.

Değerlendirme*
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