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ÖZET 

Amaç: Çalışma nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde yatan hastaların düşme riski düzeyini ve alınan 
önlemleri belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlandı.  

Yöntem: Çalışmanın evrenini bir devlet hastanesinin nöroşirürji ve nöroloji kliniklerine yatan 
hastalar, örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden 110 hasta oluşturdu. Veriler, hastaların 
bireysel demografik özelliklerini içeren anket formu ve Hendrich II Düşme Riski Modelinden 
yararlanılarak toplandı ve tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ile değerlendirildi.  

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların %48.2’si 61-80 yaş grubunda, %55.5’i erkek idi. %83.6’sı 
intrakranial patoloji tanısı ile hastaneye yatırılmıştı. Hastaların %55.5’sinin düşme riski yüksekti. 
İntrakranial tanı ( p<0.001) ve düşme hikayesi olan hastalarda (p<0.05) düşme riskinin yüksek olması 
anlamlı bulundu. Düşme riski yüksek olan hastaları korumak amacı ile sürekli refakatçi bulundurma 
(%74.5) ve yatak kenarlığını yükseltme (%60) gibi önlemlerin alındığı görüldü.  

Sonuç: Nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde yatan hastaların düşme riskinin yüksek olduğu, alınan 
hemşirelik önlemlerinin ise yetersiz kaldığı belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: düşme riski, yatan hasta, yaralanma, güvenli ortam, hemşirelik. 

 

ABSTRACT 
The Determination Of Patients’ Falling Risk And Taken Preventive 

Measures In Neurology And Neurosurgery Clinics 
Objectives: This study was carried out to the determination of patients’ fall risk and taken preventive 
measures in neurology and neurosurgery clinics. 

Methods: This descriptive study was carried out with 110 patients, who agreed to participate in the 
study, who hospitalized in neurology and neurosurgery clinics of a state hospital. Data were collected 
using the “Questionnaire Form” which included demographical characteristics of patients and 
‘‘Hendrich II Fall Risk  Model’’. The data obtained were assessed by SPSS Program, and analyzed 
using the descriptive statistical tests.    

Results: 48.2% of the patients who participated in to the study were between  61-80 years old and 
55.5% was male.  83.6%  of them was  hospitalized  because of diagnosed intracranial pathology. 
55.5% of the patients had had high falling risk.  The high falling risk was found significant both  
patients with diagnosed intracranial ( p<0.001)  and  patients who have falling story (p<0.05). It was 
found that 74.5% of them have their hospital attendant and 60% side rail of bed was elevated for 
preventation of the patient who have high fall risk,  
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Conclusion: It was determined that patients had high falling risk in neurology and neurosurgery 
clinics, but  taken preventive measures were inadequate.  

Key words: falling risk, hospitalized patients, , injury,  nursing, safety environment.   

 

GİRİŞ VE AMAÇ 
Hastanelerde güvenli ortamın sağlanarak sürdürülmesi ile hastayı ikincil yaralanmalardan korumak 
hemşirenin en önemli yasal ve etik sorumluluklarından biridir. Hastanelerde en sık görülen ikincil 
yaralanma nedenleri arasında düşmeler önemli bir yer tutmaktadır (Ang, Mordıffı, Wong, Devi ve 
Evans 2007). Düşme, bireyin herhangi bir zorlayıcı kuvvet, baygınlık ya da inme olmadan, 
dikkatsizlik sonucu bulunduğu düzeyden daha aşağıdaki bir düzeyde hareketsiz hale gelmesidir (Işık 
2006; Myers 2002). Değişik birimlerde farklı düşme oranlarından söz edilmektedir. Hitcho ve 
arkadaşları (2004), akut bakım servislerinde yatan hastaların %40’ının düşmekten etkilendiğini ve 
hastaneye yatan her 1000 hastadan en az 3-6’sının düştüğünü ifade etmektedir. Yoğun bakım 
merkezlerinde %14, rehabilitasyon biriminde %24, yaşlı rehabilitasyon biriminde %39 oranında 
düşme görüldüğü ve rehabilitasyon merkezlerinde 100 gün hastanede yatan hasta için saptanan düşme 
insidansının15,9 olduğu belirtilmektedir (Çapacı 2007). Yapılan bir başka çalışmada da hastanelerde,  
hastaların düşme oranının yaklaşık %2-15 arasında olduğu ifade edilmektedir (Hendrich, Nyhuuis, 
Kippenbrock ve Soja 1995). 

Düşmelerin dörtte birinden fazlasının berelenme, kesik ya da kırık gibi fiziksel yaralanma ile 
sonuçlandığı vurgulanmaktadır (Hendrich ve ark. 1995). Kırıklar düşme sonucu en sık görülen 
komplikasyondur. Nyberg ve Gustafson (1995), 153 düşme olgusunda yaptıkları incelemede, 
hastaların %24’ünde küçük, %4’ünde ise ciddi yaralanmalar ortaya çıktığını bildirmiştir. Küçük 
yaralanmaları, çürük, yumuşak doku yaralanması, sütur gerektirmeyen yaralanmalar oluştururken; 
ciddi yaralanmaların kalça, pelvis, radyus kırığı, sütur gerektiren yaralanma, intraserebral hematom ya 
da ölümle sonuçlanabildiği görülmektedir (Çapacı 2006; Hitcho ve ark.2004; Işık 2006).  

Hastaların hastane ortamında düşmesinin tamamen önlenemeyeceği ancak uygulanacak etkin 
koruyucu önlemler ile en aza indirilebileceği belirtilmektedir (Heinze, Halfens, Roll ve Dassen 2006; 
Hitcho 2004; Suzanne 2005). Bu anlamda,  en yaygın yaklaşımın, öncelikle hastalarda düşmeye 
eğilimi belirleyen risk düzeyinin tanılanması olduğu görülmektedir.  Risk faktörlerini araştıran 
çalışmalar incelendiğinde, düşmeye neden olan çok sayıda risk faktörü belirlenmiştir (Bueno-
Cavanillas,  Padilla-Ruiz, Jimenez-Moleon,  Peinado-Monso ve Galvez-Vargas 2000; Çapacı 2007; 
Evans, Hodgkinson, Lambert, Wood 2001; Myers 2003; Vassallo,Azeem, Pirwani, Sharma ve Allen 
2000). Aynı zamanda, son 20 yıl içinde düşme riskini tanılayan farklı model, ölçekler ya da skorlama 
sistemleri geliştirilmiştir (Ang ve ark. 2007; Hendrich ve ark. 1995; Nyberg ve Gustafson 1995). 
Hastanın kabulü ile başlayan tanılama aşamasında bir model, ölçek ya da skorlama sisteminden 
yararlanılarak düşme riskinin belirlenmesi, gerekli bakım girişimleri ve koruyucu önlemlerin 
zamanında alınmasını sağlarken aynı zamanda hastanın zarar görmesini de engelleyecektir.  

Çalışma,  nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde yatan hastalarda düşme risk düzeyini ve alınan önlemleri 
belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak planlandı. 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Çalışma bir devlet hastanesinin nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde Eylül 2006-Şubat 2007 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Çalışmanın gerçekleştirildiği klinikte 15 nöroşirürji, 15 nöroloji hastalarına 
ayrılmış toplam 30 yatak mevcuttu.  Gündüz vardiyasında (08-16) dört hemşire, gece vardiyasında 
(16-08) bir hemşire bu hastaların bakımından sorumlu idi. 

Çalışmanın evrenini belirtilen tarihler arasında nöroloji ve nöroşirürji kliniklerine yatan tüm hastalar, 
örneklemi ise gönüllü olarak çalışmaya katılmayı kabul eden 110 hasta oluşturdu. 
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Veriler, hasta bireylerin demografik özellikleri ile düşme riskini etkileyebilecek sağlık sorunlarını 
içeren anket formu ve Hendrich II Düşme Riski Modeli ile toplandı. Anket formunun son sorusu, 
hastaya bakım veren hemşireye soruldu ve hastanın düşmesini önlemek üzere, hastaya özgü alınan 
önlemleri içerdi.  

Hendrich II Düşme Riski Modeli; özel bir alana özgü olmayıp, tüm alanlardaki hastaların düşme 
riskinin değerlendirilmesi için uygun bir modeldir. Düşme için risk faktörleri hakkında oldukça 
kapsamlı bir literatür üzerine temellenen model 1995 yılında Hendrich ve arkadaşları tarafından 
geliştirilmiştir ve 2003 yılında yeniden gözden geçirilerek ikinci versiyonu oluşturulmuştur. 
Konfüzyon (4 puan), depresyon (2 puan), boşaltımda değişim (1 puan), baş dönmesi (1 puan),  erkek 
cinsiyet (1 puan),  gibi risk faktörlerini, antiepileptik (2 puan),  ve benzodiazepin kullanma (1 puan) 
durumunu ve kalkıp yürüme testini (8 puan)  içeren modelde alınabilecek en yüksek puan 20 olup, 5 
ve üzeri puan yüksek risk varlığını göstermektedir (Hendrich ve ark. 1995, Hendrich, Bender ve 
Nyhuis 2003).  

Çalışmaya başlamadan önce Hendrich II Düşme Riski Modelinden yararlanabilmek için Ann L. 
Hendrich’ten ve çalışmanın yapılabilmesi için kurum yönetiminden yazılı izin alındı.  Veri toplamak 
üzere hasta / ailesi bilgilendirme sonrası sözel izinleri alındı sağlandı.  

Elde edilen veriler, SPSS programında, frekans ve yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma ve x2 
ile değerlendirildi. 

BULGULAR ve TARTIŞMA  
Tablo 1:Hastaların Özellikleri (N=110)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bireysel Özellikler n % 

Yaş grupları 

20-40 yaş                                    
41-60 yaş 
61-80 yaş 
81 yaş ve üzeri 
 

23 
25 
53 
9 

20.9 
22.7 
48.2 
8.2 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 
 

49 
61 

44.5 
55.5 

Hendrich II Modelin göre 
düşme riski skoru 

5’in altında 
5 ve üstü 
 

 49 
61 

44.3 
55.5 

Tıbbi tanı 

LDH, CDH 
İntrakranial patoloji  
Periferik sinir, kas hastalığı 
 

2 
92 
16 

 

1.8 
83.6 
14.5 

 
Son 3 ayda düşme öyküsü Var 

Yok 
 

23 
87 

20.9 
79.1 

Görme ile ilgili bir  
problem 

Evet 
Hayır 
 

65 
45 

59.1 
40.9 

Yürüteç /  baston kullanma Evet 
Hayır 
 

17 
93 

15.5 
84.5 

Refakatçisi Var 
Yok 

85 
25 

77.3 
22.7 
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Çalışma kapsamındaki hastaların yaş ortalaması 58.93 ±17.05 olup, %48.2’si 61-80, %8.2’si 80 ve 
üzeri yaş grubundaydı (Tablo 1).  Literatürde, yaşlılık ve yaşın ilerlemesi ile artan fiziksel yetersizliğin 
düşme riskini artıran bir faktör olduğu belirtilmektedir (Çapacı 2007; Evans ve ark. 2001; Myers 
2003). McFarlane-Kolb (2004), hastanede düşen hastalarda yaşın önemli bir faktör olduğunu ve bu 
hastaların yaş ortalamasının düşmeyen hastalardan anlamlı olarak yüksek olduğunu bildirmektedir. 
Evans ve arkadaşlarının (2001) hastanede düşme risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik literatür 
incelemesinde, 60-65 yaş grubunun yüksek risk, 80 yaş ve üzerinin çok daha yüksek risk oluşturduğu 
vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, evde yaşayan yaşlıların her yıl yaklaşık 1/3'ünün düştüğü ve yaş 
ilerledikçe düşme riskinin arttığı bildirilmektedir (Çapacı 2007; Evans ve ark. 2001; Işık 2006). 
Nitekim yaşlılarda düşme riskine ilişkin çalışma sonuçlarının da bu görüşü desteklediği görülmektedir 
(Karataş ve Maral 2001; Uğur, Gücüyener, Uzuner, Özkan ve Özdemir 2000).  Bu çalışmada düşme 
riskini belirlemede yararlanılan Hendrich II Düşme Riski Modelinde, risk düzeyinin belirlenmesinde 
yaş bir kriter olarak yer almamasına karşın, çalışmada 61 ve altındaki yaş grubunda yer alan 48 
hastanın % 45.83’ünün;  61 ve üzeri yaş grubunda yer alan 62 hastanın % 56.52’sinin yüksek düşme 
riskine sahip olması  (tablolaştırılmamış veri),  yukarıda açıklanan literatür bilgisi ve çalışma sonuçları 
ile benzerlik gösterdi. Ancak, yüksek düşme riskine sahip olma açısından yaş grupları arasında anlamlı 
bir ilişkinin olmadığı görüldü (p>0.05, Tablo 2).  

Çalışmadaki hastaların %55.5’i erkek idi (Tablo 1). Literatürde, nedeni tam olarak belirlenememesine 
karşın, erkeklerin daha fazla düştüğü ve cinsiyetin risk faktörü olduğu belirtilmekte ve bu çalışmada 
kullanılan Hendrich II Düşme Riski Modelinde olduğu gibi düşme riskini değerlendiren bazı model, 
ölçek ya da skorlandırma sisteminde erkek cinsiyete risk kriterleri arasında yer verilmektedir 
(Hendrich et al. 1995; Işık 2006; Nyberg ve Gustafson 1995). Evans ve arkadaşlarının (2001) 
çalışmasında erkeklerde düşme oranının daha fazla görüldüğü belirtilmektedir. Buna karşılık Karataş 
ve Maral’ın çalışmasında (2001) 65 ve üzeri yaş grubunda düşme oranının erkeklerde %1.5, 
kadınlarda %8.4 olduğu bildirilmiştir. 

Hendrich II Düşme Riski Modeline  göre  hastaların %55.5’i yüksek düşme riski taşıyordu (Tablo 1). 
Bu bulgu  nöroşirürji kliniğinde yatan ve nörolojik sorunları olan ya da cerrahi girişim geçiren 
hastaların güvenliğini sağlama ve sürdürme adına önlemler alınması gerektiğini gösterirken, aynı 
zamanda yapılan bu çalışmanın gerekliliğini vurguladı.  

Santral sinir sistemi hastalıkları bilinç düzeyinde değişim, ortostatik hipotansiyon, sersemlik hissi, 
yürüme ve denge bozukluğuna neden olarak düşmeye yol açabilmektedir (Bueno-Cavanillas ve ark. 
2000; Çapacı 2006;  Hendrich ve ark. 1995; Karataş ve Maral 2001). Salgado ve arkadaşlarının 
çalışmasında (2004) serebrovasküler yaralanma ve konfüzyonu olan bireylerde düşme riskinin anlamlı 
derecede arttığı belirtilmektedir. Çalışma kapsamındaki hastaların %83.6’sının intrakranial patoloji 
nedeniyle (serebro vasküler olay, kafa travması, subaraknoid kanama, beyin tümörü, multipl sklerozis, 
alzheimer, parkinson vb.) hastaneye yatırılmış olması, düşme riskinin yüksek olabileceğine işaret 
etmekte idi (Tablo 1). Nitekim yapılan istatistiksel değerlendirmede, intrakranial patoloji tanısı ile 
yatan hastalarda yüksek düşme riskinin çok ileri derecede anlamlı farklılık göstermesi (p<0.001, Tablo 
2), yukarıdaki literatür bilgisi ve sözü edilen çalışma sonucunu destekledi.  

Hastaların %20.9’unun son 3 ay içinde düşme öyküsü vardı (Tablo 1). Literatürde düşme öyküsü olan 
bireylerin hastanede yattığı süre boyunca tekrar düşmeye daha yatkın olduğunu belirtmektedir (Bueno-
Cavanillas ve ark. 2000; Uğur ve ark. 2005; Vassalo et al. 2000).  Çalışmada yüksek düşme riskine 
sahip olan hastaların son 3 ay içinde düşme öyküsü bulunmasının istatistiksel olarak da ileri derece 
anlamlı farklılık göstermesi (p<0.01, Tablo 2),  yapılan benzer çalışma sonuçları ile uyumlu bulundu 
(Evans ve ark. 2001; Vassallo, Vignaraja, Sharma, Briggs ve Allen 2005). 
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Tablo 2. Yüksek düşme riski ile bireysel özelliklerin karşılaştırılması 

 x2 p değeri 
Yaş  5.362 0.05 
Tanı 17.244 0.001** 
Düşme hikayesi 6.123 0.01* 
Görme sorunu 0.166 0.05 
Yürüteç /baston kullanma 0.051 0.05 

*   İleri derecede anlamlı 
** Çok ileri derecede anlamlı 

Düşme nedenleri arasında yürüme veya denge bozuklukları, kas kuvvetinde azalma ve koordinasyon 
bozuklukları sonucu yürüme yardımcılarının kullanılması düşme için risk faktörü olarak ele 
alınmaktadır (Karataş ve Maral 2001; McFarlane-Kolb 2004; Salgado ve ark. 2004). Hastaların 
yürüteç, baston gibi yürümeye yardımcı araç gereci kullanma durumu incelendiğinde sadece 
%15.5’inin bunları kullandığı görüldü (Tablo 1). Yapılan istatistiksel değerlendirme yüksek düşme 
riski ile yürümeye yardımcı araç kullanma arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05, Tablo 2). Bu 
araçların kullanılması, çalışma kapsamındaki hastalar için, düşme açısından her ne kadar bir risk 
faktörü olarak görülmese de, hasta dışından kaynaklanan risk faktörleri arasında ele alınarak, fizik 
ortamın yürümeyi engellemeyecek biçimde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Düşmeye zemin hazırlayan diğer nedenler arasında görme sorunları yer alır (Işık 2006). Çalışmada, 
hastaların %59.1’inin görme sorununun bulunması (Tablo 1), düşme riskinin yüksek olabileceğine 
işaret etmekle birlikte istatistiksel değerlendirmede anlamlılık göstermedi (p>0.05, Tablo 2).   

Tablo 3. Düşme riski yüksek hastaları korumak amacı ile hemşirelerin aldığı  önlemler ve düşme 

durumu 

  n % 

Alınan önlemler* Sürekli refakatçi  
Yatak kenarlığı 
Fiziksel tespit edici 
Sedatif ilaç  
 

82 
66 
8 
19 

74.5 
60 
 7.3 
17.3 

Düşme  Evet 
Hayır 

1 
109 

0.9 
99.1 

*Birden fazla yanıt verilmiştir. 

JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations - Sağlık Kuruluşlarının 
Akreditasyonu Birleşik Komisyonu) düşme riskini azaltmaya yönelik; yatak alarmı kullanılması, yatak 
kenarlarının kaldırılması, hasta ve ailenin eğitimi, çağrı sisteminin düzenlenmesi, alçak yatakların 
kullanılmasını önermektedir (Suzanne 2005). Çalışmada, düşme riski yüksek hastaların yataktan 
düşmelerini önlemek üzere, hemşirelik önlemleri arasında ilk sırayı %74.5 oranı ile hastanın yanında 
sürekli refakatçi bırakmak alıyordu. Bunu sırası ile %60 oranında yatak kenarlığının yükseltilmesi, 
%17.3 oranında direktifle sedatif ilaç uygulama ve %7.3 oranında  fiziksel tespit edici kullanımının 
izlediği görüldü (Tablo 3). Hastaların düşmesini önlemek amacı ile yanında sürekli refakatçi 
bırakılması, çalışmanın yapıldığı klinikte hemşire sayısının yetersiz olmasının bir sonucu olarak 
değerlendirildi. Nitekim Tablo 1’de görüldüğü gibi hastaların %77.3’ünün refakatçisi bulunuyordu. 
Hekim direktifi ile de olsa sedatif ilaç ve fiziksel tespit edici uygulamaları, aynı biçimde, bir 
hemşirenin fazla sayıda hastanın bakım sorumluluğunu üstlenmesi ile ilişkilendirilirken, hasta 
haklarına  ters düşen bu yöntemlerin hala kullanılması açısından dikkate değer bulundu. Bununla 
birlikte Shorr ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında, hastanede yatan hastaların düşmesini önlemede 
fiziksel tespit edici uygulamasının etkin bir yöntem olmadığını saptaması ve fiziksel tespit edicilerin 
hastaya vereceği zarardan dolayı ancak haklı gerekçelerle kullanılması gerektiğini ifade etmesi 
görüşümüzü destekler nitelikte idi. 
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Çalışmanın yürütüldüğü süre içinde 81 yaşında subaraknoid kanama tanısı ile yatan ve yanında 
refakatçi bulunan erkek bir hastanın düşmesi (Tablo 3) anlamlı bir bulgu olarak değerlendirildi. 

Yazarın Yorumu ve Kullanım Alanı 

Elde edilen bulgular, çalışmanın yapıldığı nöroloji ve nöroşirürji kliniklerinde yatan hastaların düşme 
riskinin yüksek, alınan koruyucu önlemlerin ise yetersiz olduğunu gösterdi. Hemşirenin yardım 
hizmetini sunduğu bireylere karşı yasal yükümlülük ve etik sorumluluğunun zarar vermemek ya da 
zarara neden olabilecek durumları ortadan kaldırarak güvenli bir ortamı sağlamak ve sürdürmek 
olduğu göz önüne alındığında;  

• Hemşirelerin düşme riski yüksek olan / gelişen hastalarda, düşmeyi önlemek için hasta 
kabulünden taburculuğa kadar bir risk tanılama ölçeği ile hastaları değerlendirerek, doğru, 
uygun ve hasta bireye özgü önlemleri alması, 

• Hasta / ailesinin düşme olasılığına karşı alacağı kişisel önlemler hakkında bilgilendirilmesi,  

• Yüksek riske sahip hastalara hareket ve diğer aktivitelerini gerçekleştirmede yardım edilmesi, 

• Mümkünse hemşire sayısını arttırma çabalarına ağırlık verilmesi önerildi. 

Bununla birlikte, düşme riskinin yüksek olduğu hastaların bulunduğu farklı kurumlarda, hizmet içi 
eğitim programlarında konuya yer verilerek düşme riski tanılama ölçeklerinin kullanımının 
yaygınlaştırılmasının ve benzer çalışmaların daha büyük örneklem grupları ile tekrarlanmasının yararlı 
olacağı düşünüldü.  
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