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BACKGROUND AND OBJECTIVES: In recent 
years, Evidence-based health care, has 
emphasized the necessity of nursing profession 
and practices to be based on research both in our 
country and in the world at large. Insertion and 
maintenance of peripheral intravenous catheters, 
which is one of the primary interventions 
in health care improvement and treatment 
requires professional nursing practice and 
thereby using Peripheral Intravenous Catheter 
as a keyword/guide in this work, the results 
can be properly checked and the right things be 
brought in place. Nurses can provide the most 
reliable and quality care as long as they follow 
evidence-based developments and studies in 
peripheral intravenous catheter applications. For 
this reason, this study was planned to emphasize 

HEMŞIRELERIN KANIT TEMELLI UYGULAMALARDAN 
HABERDARLIK DÜZEYI: PERIFERIK INTRAVENÖZ KATETER 

UYGULAMALARI

EVIDENCE-BASED NURSING PRACTICES: PERIPHERAL 
INTRAVENOUS CATHETER (PIC) PLACEMENT

GİRİŞ VE AMAÇ: Son yıllarda dünyada ve ülke-
mizde sık kullanılan kanıta dayalı sağlık bakımı, 
hemşireliğin araştırmaya dayalı bir meslek olma 
zorunluluğunu vurgulamaktadır. Sağlık hiz-
metlerinde, iyileştirme ve tedavi etme yolunda 
temel girişim olan ve hemşirelerin profesyonel-
ce uygulamaları büyük önem taşıyan periferik 
intravenöz kateter yerleştirme ve bakımındaki 
kanıtlar; uygulama için anahtar/kılavuz oluştura-
rak, sonuçları kontrol etmeye ve gerekenleri ye-
rine getirmeye yarayacaktır. Hemşireler periferik 
intravenöz kateter uygulamalarında kanıta dayalı 
gelişmeleri ve çalışmaları takip ettikleri sürece en 
güvenilir ve kaliteli bakımı verebilirler. Bu sebeple 
bu çalışma PIK girişimlerinde ve bakımında ka-
nıta dayalı hemşirelik uygulamasının temellendi-
rilmesi gerekliliğini vurgulamak ve hemşirelerin 
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the necessity of basing evidence-based nursing 
practice in PIC interventions and care and to 
determine the level of awareness of clinician 
nurses from evidence-based developments 
in the peripheral intravenous catheter to their 
applications, which is the responsibility of nurses.
MATERIAL AND METHOD: The descriptive study 
was performed with 268 nurses working at 
Akdeniz University Hospital. Sampling calculation 
was done by stratified sampling method. The 
number of nurses is stratified according to 
the number of nurses working in the Internal, 
Surgical and Intensive Care Units. The data were 
collected by using the ‘’Nurse Presentation Form 
“ and other related literature.
RESULTS: 82.8% of the participants were 
women, 57.5% were single (unmarried), 78.8% 
had completed their undergraduate, 17.2% work 
at the intensive care unit, 57.5% at internal 
diseases clinics and 25.4% work at the surgical 
unit. In answer to the questions/propositions 
stated in the Peripheral Intravenous Catheter 
Placement and Care Form, It was observed 
that the highest percentage (99.3%) agreed 
to the proposition that the patient should be 
encouraged to report any change or any new 
disturbance that occurs in the catheter area. 
40.3% of the nurses did not agree and to the 
proposition, ‘’infusion of lipid solutions should 
be completed within 12 hours’ 22.4% stated that 
they had no idea on this proposition.
CONCLUSION: It was found that nurses were 
aware of evidence-based practices regarding 
peripheral intravenous catheter applications. 
However, there was a high rate of unawareness 
regarding the choice of catheter selection 
according to the duration of treatment and the 
choice of the catheter in relation to the type of 
liquids being infused. 
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sorumluluğunda olan periferik intravenöz kate-
ter uygulamalarında kanıta dayalı gelişmelerden 
klinisyen hemşirelerin haberdarlık düzeylerini 
belirlemek amacıyla planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte olan ça-
lışma Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çalışan 
268 hemşire ile yapılmıştır. Örneklem hesapla-
ması tabakalı örneklem yöntemiyle yapılmıştır. 
Hemşire sayısı, dahili, cerrahi ve yoğun bakım bi-
rimlerindeki mevcut hemşire sayılarına göre ta-
bakalandırılmıştır. Araştırma verileri hemşirelerin 
demografik özelliklerini içeren “Hemşire Tanıtım 
Formu” ve ilgili literatürden yararlanılarak hazır-
lanmış “” kullanılarak toplanmıştır. 
BULGULAR: Araştırmaya katılan hemşirelerin 
%82.8’i kadın, %57.5’i bekar, % 78.8’i lisans mezu-
nu, %17.2’si yoğun bakımda, %57.5’i dahili klinik-
lerde, %25.4’ü cerrahi kliniklerde çalışmaktadır. 
Periferik Intravenöz Kateter Yerleştirilmesi ve 
Bakımı Formu’nda yer alan önermelere verdik-
leri yanıtlar incelendiğinde; “Kateter bölgesinde 
herhangi bir değişiklik ya da yeni bir rahatsızlık 
oluşması durumunda hastanın bu durumu sağlık 
ekibine bildirmesi için teşvik edilmelidir” önerme-
sine en yüksek oranda (% 99.3) katıldıkları görül-
müştür. “Hastanın klinik enfeksiyon belirtisi yoksa 
gazlı bez ve opak pansumanlar çıkarılmamalıdır” 
önermesine hemşirelerin %40.3’ü katılmadıkları-
nı, %22.4’ü ise “Sadece lipidden oluşan solüsyon-
ların infüzyonları 12 saat içinde tamamlanmalıdır” 
önermesine bir fikri olmadığını belirtmişlerdir. 
SONUÇ: Hemşirelerin periferik intravenöz kate-
ter uygulamalarına ilişkin kanıta dayalı uygula-
malardan haberdar oldukları belirlenmiştir. An-
cak pansumanın değiştirilme durumları, tedavi 
süresine göre kateterin hastada kalma süreleri 
ve hastaya intravenöz yolla verilen sıvıların özel-
liklerine göre kateter seçimi konularına ilişkin 
kanıtlardan haberdar olmama oranları yüksek 
bulunmuştur. 

Anahtar sözcükler: kanıta dayalı uygulama, periferik 
venöz kateter, hemşirelik bakımı


