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Recently Pain management based on evidence 
has been growing globally According to the 
study results, advances in pain management 
studies have increased the role of nurses in pain 
management and control since the late 1980s. 
Despite the improvement in management, acute 
pain that is not improving in hospital patients 
is still common. It is unlikely that effective pain 
management will occur without consistent and 
timely assessments. Many measures are used to 
assess pain in hospitals
In this review, the emphasis is placed on the 
importance of pain management in the patient 
and the roles and responsibilities of nurses in 
assessing and managing pain 

Sevda Amrieva Serhat Aktaş

HEMŞIRELIKTE AĞRI YÖNETIMI KANITA DAYALI 
UYGULAMALAR

PAIN MANAGEMENT BASED ON EVIDENCE IN NURSING

Giriş ve Amaç; Ağrı yönetimi ile ilgili kanıta dayalı 
uygulamaların uygulanması dünyadaki artış ile 
ilgilidir. Araştırmalara göre ağrı yönetimi çalış-
malarındaki gelişmeler 1980’lerin sonlarından 
beri hemşirelerin ağrı yönetimi ve izlemesinde 
rolünün artmasına neden olmuştur. Ağrı yö-
netimindeki ilerlemelere rağmen, hastanede 
yatan hastalarda iyileşmeyen akut ağrı halen 
yaygındır. Etkili ağrı yönetiminin tutarlı ve za-
manında değerlendirmeler olmadan gerçekleş-
mesi olası değildir. Ağrı değerlendirmeleri için 
hastanelerde çeşitli ağrı değerlendirme skalaları  
kullanılmaktadır. 
Bu derleme çalışmasında, hasta bireyin bakı-
mında ağrı yönetiminin önemine, hemşirelerin 
ağrı değerlendirmesinde ve yönetiminde üst-
lendiği rol ve sorumluluklara dikkat çekmek  
amaçlanmıştır. 
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METHOD; The literature review was conducted 
using the keywords of nursing care. Pain 
management and evidence-based practices in 
managing pain in existing databases. Among the 
articles obtained were articles that revealed data 
on nursing care provided to the individual with 
pain, and studies on the care of the individual 
with nursing methods were examined in the care 
of the pain patient.
RESULTS; When the literature is examined, it is 
seen that most medical and surgical treatment 
has many negative effects on the individual. 
In addition to the physiological findings such 
as insomnia, lack of appetite and fatigue, 
psychosocial problems occur in the form of 
anger, activity level changes, fears and worries. 
In this context, it is emphasized that taking into 
account the specific characteristics of each 
individual, care applications for pain relief should 
be developed.
CONCLUSION; As seen in the literature in general, 
current assessment and treatment practices in 
pain management are highly variable. Nurses 
have an active role in dealing with pain and 
facilitating individual adjustment of treatment
In nursing education and clinical applications, it 
is considered important for nursing students to 
gain the necessary equipment in this subject and 
to teach the importance of the subject.

Keywords; pain, nursing care, evidence-based 
practices, the role of the nurse in pain management.

YÖNTEM; Literatür taraması güncel veri taban-
larında “ağrı’’, “hemşirelik bakımı”, “ağrı yönetimi” 
ve ‘’ağrı yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar” 
anahtar sözcükleri kullanılarak gerçekleştiril-
miştir. Elde edilen makaleler arasından, ağrısı 
olan bireye verilen hemşirelik bakımına yönelik 
verileri ortaya koyan makaleler seçilerek, ağrısı 
olan bireyin bakımında hemşirelik yaklaşımla-
rı içeren, doğrudan bakımı ele alan çalışmalar  
incelenmiştir. 
BULGULAR; Literatür incelendiğinde, çoğunlukla 
tıbbi ve cerrahi tedavinin bireyde birçok olum-
suz etki yarattığı görülmektedir. Özellikle ağrıya 
bağlı olarak ortaya çıkan uykusuzluk, iştahsızlık, 
yorgunluk gibi fizyolojik bulguların yanı sıra, öfke, 
aktivite düzeyinde değişimler, korkular ve endi-
şeler şeklinde farklı psikososyal sorunların ortaya 
çıktığı belirtilmektedir. Bu bağlamda her bir bire-
yin kendine özgü özelliklerini dikkate alarak, ağrı-
nın giderilmesine yönelik bakım uygulamalarının 
geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
SONUÇ; Genel olarak literatürde de görüldüğü 
üzere ağrı yönetiminde mevcut değerlendir-
me ve tedavi uygulamaları oldukça değişkendir. 
Ağrıyla baş etme ve bireyin tedaviye uyumunu 
kolaylaştırmada ekip içinde hemşireler etkin 
role sahiptir. Hemşirelik eğitiminde ve klinik 
uygulamalarda hemşirelik öğrencilerinin bu 
konuda gerekli donanımı kazanmasının ve ko-
nunun öneminin kavratılmasının önemli olduğu  
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler; ağrı, hemşirelik bakımı, kanıta 
dayalı uygulamalar, ağrı yönetiminde hemşirenin rolü. 


