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INTRODUCTION: Practice-based on evidence 
in medicine means conducting clinical research 
in order to enable proper treatment and care of 
patients, to determine the safety and efficacy of 
drugs, then to apply the appropriate preventive 
measures, to determine the choice of a proper 
diagnostic procedure, and one of the most 
important goals of this research is to achieve the 
best outcome of the patient.
METHODOLOGY: The purpose of this research is 
to confirm the importance of how the care is done 
in these patients and how much it is necessary, 
how important is its role in providing meaningful 
information to the patient and his family, their 
communication with them and cooperation with 
colleagues. How important is her recognition of 
the early signs of increased intracranial pressure 
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HEMŞIRELIKTE KANITA DAYALI UYGULAMALAR, MERKEZI 
SINIR SISTEMI TÜMÖÜ OLAN HASTALARDA HEMŞIRELIK 

BAKIMI

EVIDENCE-BASED PRACTICES IN NURSING, NURSING CARE IN 
PATIENTS WITH CNS TUMORS

GİRİŞ: Tıpta kanıta dayalı uygulama;hastaların 
uygun tedavi ve bakımını sağlamak, ilaçların gü-
venliğini ve etkinliğini belirlemek, uygun önleyici 
tedbirleri sağlamak, uygun bir teşhis prosedürü-
nün seçimini belirlemek için klinik araştırma yap-
mak anlamına gelir ve bu araştırmanın en önemli 
amaçlarından biri hastanın en iyi sonucunu elde 
etmektir.
METODOLOJİ: Bu araştırmanın amacı,bu hasta-
larda bakımın nasıl yapıldığını ve ne kadar gerekli 
olduğunun, hastaya ve ailesine anlamlı bilgi sağ-
lamadaki rolünün,onlarla iletişiminin ve meslek-
taşlar ile işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu 
doğrulamaktır.Kafa içi basınç artışının erken be-
lirtilerini tanıması ve onları tanımanın amacının 
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and what is the purpose of recognizing them? 
Also, how important is the observation of vital 
functions, the implementation of therapy and 
timely informing the physician about the health 
condition of the patient.
RESULTS: The results of the study showed that 
proper nursing care and recognizing early signs 
might prevent further complications. The results 
also showed that health care in these patients 
should be performed in the bed according 
to the rules for care of a passive patient. 
Communication will be most effective if a nurse 
demonstrates warmth, empathy, sincere care 
for the patient, and has no relation to judgment. 
There is a series of recommendations for giving 
meaningful information or bad news that the 
nurse should practice. It is very important for the 
nurse to recognize the early signs of increased 
intracranial pressure such as confusion, changes 
in consciousness, ptosis, “lazy” reactions of 
pupils, reduced vision, diplopia, etc. in order to 
prevent or mitigate the late signs of increased 
intracranial pressure. In this category of patients, 
it is also important to observe vital functions 
intensively (pulse, breathing, temperature, blood 
pressure, electrocardiogram). It is necessary to 
carry out the therapy properly and to inform the 
doctor about the changes in the health condition 
of the patient in a timely manner.
CONCLUSION: Medical staff should be constantly 
improving their knowledge in a practical and 
theoretical sense in accordance with the latest 
world criteria and standards in order to successful 
treatments and better patient outcomes. Long-
term goals are not only to reduce morbidity and 
mortality, but also to improve quality of life and 
reduce costs and burden on health systems.

ne kadar önemli olduğunu ayrıca, hayati fonk-
siyonların gözlenmesi,tedavinin uygulanması ve 
hekimin hastanın sağlık durumu hakkında za-
manında bilgilendirilmesinin de önemli olduğunu 
vurgulamaktır.
TARTIŞMA-BULGULAR: Bu hastalarda sağlık 
bakımı,pasif bir hastanın bakımı için kurallara 
uygun olarak yatakta yapılmalıdır. Eğer bir hem-
şire hastaya sıcak,samimi ve empati kurarak 
yargılamaksızın hastaya bakım gösterirse iletişim 
çok daha etkili olacaktır. Bir hemşirenin hastanın 
intrakranial basıncının arttığını gösteren;bilinç 
kaybı,bilinçteki değişiklikler,ptosis,pupillerin ref-
lekslerinin yavaş olması,görmede bulanıklık,çift 
görme gibi belirtileri tanıması geç dönemde 
oluşabilecek olayları engellemek için çok önem-
lidir.Bu hasta kategorisinde, hayati fonksiyonları 
yoğun şekilde gözlemlemek de önemlidir(nabız, 
solunum, sıcaklık, kan basıncı, elektrokardiyog-
ram).Tedavinin uygun şekilde yapılması ve dok-
tora hastanın sağlık durumundaki değişiklikler 
hakkında zamanında bilgi vermesi gerekir.
SONUÇ: Sağlık personeli, başarılı tedaviler ve 
daha iyi hasta sonuçları için en son dünya kri-
terlerine ve standartlarına uygun olarak bilgile-
rini pratik ve teorik anlamda geliştirmelidir.Uzun 
vadeli hedefler yalnızca morbidite ve mortaliteyi 
azaltmak değil, aynı zamanda yaşam kalitesini 
iyileştirmek ve sağlık sistemlerinde maliyetleri ve 
yükü azaltmaktır.


