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AIM: This study was carried out as a descriptive 
study in a university hospital in Hatay between 
2019 January 1-15 in order to determine the 
evidence-based applications of the nurses 
working in internal and surgical units. 
METHODS: The study uses a descriptive and 
cross-sectional research method. 37 nurses 
that accepted to join the research composed 
the sample group. During data collection, Nurses 
Information Form, The Nurses’ Knowledge and 
Behavior Questionnaire about pain were used. 
Results: 24.3 of the nurses had not received 
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HEMŞIRELERIN YATAN HASTALARDA AĞRIYI 
DEĞERLENDIRMEYE YÖNELIK KANIT TEMELLI 

UYGULAMALARININ INCELENMESI

INVESTIGATION OF THE EVIDENCE-BASED PRACTICES OF 
THE NURSES IN EVALUATING THE PAIN IN INPATIENTS

AMAÇ: Bu çalışma 1-15 Ocak 2019 tarihleri arasın-
da Hatay’da bir üniversite hastanesinin dahili ve 
cerrahi birimlerinde çalışan hemşirelerin, yatan 
hastaların ağrısını değerlendirmede kullandıkla-
rı kanıt temelli uygulamaları saptamak amacıyla 
tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
YÖNTEM: Araştırmada tanımlayıcı ve kesitsel 
araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden ve 
ulaşılabilen 37 hemşire oluşturmuştur. Verilerin 
toplanmasında, “Hemşire Tanıtıcı Formu”, “ağrı ile 
ilgili hemşire bilgi ve davranış anketi” kullanıldı. 
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training on pain. 67% wanted to be trained 
about pain. 75.7% thought that the pain was the 
responsibility of the nurse, 97.3% used the pain 
scale in the clinic, and the scales used were 73.0% 
facial pain scale, 51.4% verbal pain intensity scale, 
40.5% numerical rating pain scale, 35.1% visual 
analog pain scale. 
While the nurses describe the pain of the patient, 
91.9% the severity of the pain, 83.8% localization, 
64.9% expression, 59.5% characteristics, 56.8% 
beginning time of pain, 54.1% heart rate of 
patients and 51.4% effects on the patient. The 
majority of the nurses (64.3%) evaluated the 
patient’s pain in 8 hours. 
38.9% of nurses have problems in dealing 
with patients pain. These problems include 
45.9% workload, 21.6% absence of physician 
cooperation, 18.96% patient lack of cooperation, 
16.2% worry about side effects of drugs, 16.2% 
insufficient drug demand.
Half of the nurses make the pain evaluation “by 
observing the patient behavior” and “asking for 
the pain intensity”. The methods used to relieve 
pain are 100% ordered analgesia, 43.2% position, 
37.8% placebo, 21.6% attention to other direction, 
10.8% cold application 8.1% hot application, 5.4% 
massage.
CONCLUSION: As a result of this research it 
was found that the majority of the nurses used 
pain assessment scales, but the majority of 
the patients did not use nonpharmacological 
methods other than the ordered medication, 
and the patient experienced problems due to the 
lack of workload, physician-nurse-patient lack of 
adequate cooperation.
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BULGULAR: Hemşirelerin 24.3’ü ağrıya ilişkin 
eğitim almamıştı. %67.&’sı ağrıyla ilgili eğitim 
almak istemekteydi. %75.7’si ağrının hemşire-
nin sorumluluğunda olduğunu düşünüyordu, 
%97.3’ü klinikte ağrı ölçeği kullanmaktaydı, 
kullanılan ölçekler sırasıyla %73.0’ü yüz ifadesi, 
%51.4 sözel, %40.5 sayısal, %35.1 görsel ağrı öl-
çeğini kullanmaktaydı. hemşirelerin çoğunluğu 
hastanın ağrısını tanımlarken %91.9 ağrının şid-
deti, %83.8 yeri, %64.9 ifade etme şekli, %59.5 
niteliği, %56.8 başlangıç zamanı, %54.1’i hasta 
üzerine etkisini %51.4’ü kalp hızını değerlendir-
mektedir. hemşirelerin çoğunluğu (%64.3) has-
tanın ağrısını 8 saatte 1 değerlendirmektedir. 
Hemşirelerin %38.9 hastanın ağrısıyla ilgile-
nirken problem yaşamaktadır. Bu problemler 
%45.9 iş yükü, %21.6 hekim işbirliğinin olmaması, 
%18.96 hasta işbirliğinin olmaması, %16.2 ilaçla-
rın yan etkilerinden endişe duyma, %16.2 yetersiz 
ilaç istemidir. 
Hemşirelerin yarısı ağrının şiddetini “hasta dav-
ranışını gözlemleyerek” ve “ağrı şiddetini sora-
rak” yapmaktadır. Ağrıyı gidermede kullandıkları 
yöntemler ise sırasıyla %100 orderli analjeziği 
vermek, %43.2 pozisyon, %37.8 plesebo, %21.6 
dikkati başka yöne çekme, %10,8 soğuk uygula-
ma %8.1 sıcak uygulama, %5.4 masajdır. 
SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, hemşirelerin ço-
ğunluğunun ağrı değerlendirme ölçeklerini kul-
landıkları, ancak ağrıyı gidermede order edilen 
ilacın dışında çoğunluğunun non-farmakolojik 
yöntemleri kullanmadıkları ve hastanın ağrısıyla 
iş yükü, hekim- hemşire- hasta işbirliği olmam-
sından dolayı problem yaşadıkları saptandı.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, ağrı, kanıta dayalı 
uygulmalar


