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Kolelitiazis, safra kesesi içinde taş bulunmasıdır. Kolesistektomi, safra kesesinin cerrahi 

yöntemle çıkarılma işlemidir. Ameliyat sonrası ağrı ve bulantı-kusma sık görülen ve sıkıntılı bir 

komplikasyondur. Bu araştırma, laparaskopik safra kesesi ameliyatı geçiren hastalarda pozisyonun 

bulantı-kusma ve ağrı üzerine etkisini belirlemek amacıyla randomize kontrollü, deneysel nitelikte 

gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini, bir kamu hastanesinin cerrahi servisinde laparaskopik safra 

kesesi ameliyatı geçirmiş, çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 96 kişi oluşturdu. Hastalar ameliyat 

sonrası supine ve semi-fawler pozisyon grubuna ayırıldı ve 24 saat takip edildi. Araştırmanın verileri, 

"Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu", "Tanıtıcı Bilgi Formu", "Ameliyata Özgü Kaygı Ölçeği", "Ağrı ve 

Bulantı-Kusma Takip Formu" ile toplandı. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 

metotların (ortalama, standart sapma, frekans) yanı sıra normal dağılım gösteren niceliksel verilerin 

iki grup arası değerlendirmelerinde Student-t Testi, normal dağılım göstermeyenler için ise Mann 

Whitney U testi kullanıldı. İstatiksel anlamlılık değeri p<0,05 alındı. Pozisyonlar arasında ameliyat 

sonrası takip edilen saatler içinde ağrı görülme oranları, ağrı şiddetleri, analjezi kullanımı ve bulantı 

kusma görülme oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0,05). Supine 

pozisyonundakilerin ameliyat sonrası 0-12 saat içindeki bulantı şiddetleri semi-fawler pozisyonunda 

olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek saptandı. Supine pozisyonundaki 

hastalarda ameliyat sonrası 0-2 saat içindeki antiemetik kullanım oranı semi-fawler pozisyonunda 

olanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (p=0,001; p<0,01). Sonuç olarak 

laparaskopik kolesistektomi operasyonu geçiren hastalara analjezi kullanım oranını, antiemetik 

kullanım oranını ve bulantı/kusmayı azaltmak için semi-fawler pozisyonu verilmesi önerilmektedir. 
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Cholelithiasis is the presence of one or more calculi (gallstones) in the gallbladder. 

Cholecystectomy is the surgical removal of the gallbladder. Pain and nausea/vomiting are usual 

postoperative complications. This research aimed to study the effect of position on nausea/vomiting 

and pain in patients undergoing laparoscopic gallbladder surgery and was designed as an 

experimental randomised controlled trial. The study sample consists of 96 patients of a surgical ward 

in a public hospital which accepted to be part of the study. Patients where divided in two groups in 

the postoperative period and followed for 24 hours, one of the groups stayed in supine position and 

one of them in semi-fawler position. Study's data was collected by ¨Volunteer Informed Consent 

Form¨, Introduction Form¨, ¨Anxiety Specific to Surgery Questionnaire¨ and ¨Nausea/vomiting and 

Pain Follow-up Form¨. Data was analized by descriptive statistics (mean, frequency, standard 

deviation), Data suitable to normal distribution was analized by using Student's T test and for not 

suitable data Mann Whitney U test was used. The p-value< 0.05 was considered significant for 

confidence. Differences in pain rates, pain severity, use of analgesia and nausea/vomiting rates 

during postoperative follow-up periods was found no stastistically significant between two groups 

(p>0.05). The intensity of nausea in the supine position group was statistically significantly higher in 

the 0-12 hours postoperatively than in semi-fawler position group. The antiemetic use rate in the 

supine position group within 0-2 hours after surgery was found to be significantly higher than those 

in semi-fawler position group (p=0.001; p<0.01). In conclusion, in patients undergoing laparoscopic 

gallbladder surgery, in order to reduce nauses/vomiting, analgesia usage rates and antiemetic usage 



rate semi-fawler position is recommended. Keywords: Pain, nausea-vomiting, laparoscopic 

cholecystectomy, position 


