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ÖZET 

Gök Geçer, S. (2021). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kas İskelet Sistemi 

Ağrılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü, İstanbul. 

Yoğun bakım hemşirelerinin yoğun çalışma temposu, uzun süreli ve kesintisiz 

çalışma ve iş gerilimi diğer iş kollarında çalışanlara göre çok daha çeşitli meslek 

riskleri ile karşılaşmasına ve sağlıklarının olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. 

Yoğun bakım hemşirelerinde ortaya çıkan kas iskelet sistemi ağrıları; iş verimini 

düşürmekte, kurumun ekonomik kaybına, kazaların artmasına ve bakım verilen 

bireylerin doğrudan risk altında kalmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda çalışma, 

yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin kas iskelet sistemine ilişkin ağrı yaşama 

durumları ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın evrenini, 

08.01.2021-01.03.2021 tarihleri arasında Şişli-Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan hemşireler oluşturdu. Şişli 

ve Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde erişkin düzey yoğun 

bakımlarda aktif çalışan 135 hemşire varsayılmak üzere örneklem büyüklüğü 

minimum 87 hemşire olarak hesaplandı. Bu bağlamda, çalışmaya katılmayı kabul 

eden ve veri toplama formlarını eksiksiz dolduran toplam 90 hemşire örneklemi 

oluşturdu. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Genişletilmiş Nordic Kas-İskelet 

Sistemi Anketi” kullanılarak elde edildi. İstatistiksel analizler için NCSS (Number 

Cruncher Statistical System) (Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı.  Araştırma 

sonucunda, hemşirelerin %17.8’inde tanısı konulmuş kas-iskelet sistemi hastalığı 

bulunmaktadır. Ağrı şiddetleri 0 ile 10 puana aralığında değişmekte olup, ortalama 

4.04±2.51’dir. Araştırma sonucunda hemşirelere çalışma sırasında kas-iskelet 

sistemini olumsuz etkileyebilecek ilk hareketler sorulduğunda; hemşirelerin %42.2’si 

hastaya pozisyon vermek, %21.1’i hastayı yukarı çekmek, %17.8’i hastaya bakım 

yapmak, %5.6’sı diyaliz sıvılarını değiştirmek, %5.6’sı hastayı mobilize etmek ve 

%7.8’i diğer hareketler yanıtları verildi. 

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Hemşiresi, Kas İskelet Sistemi, Ağrı. 
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ABSTRACT 

Gök Geçer, S. (2021). Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kas İskelet Sistemi 

Ağrılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü, İstanbul. 

Intensive work tempo, long-term and uninterrupted work and work stress of 

intensive care nurses cause them to encounter much more occupational risks and 

negatively affect their health compared to those working in other business lines. 

Heavy workload, such as intensive care nurses, increases the musculoskeletal 

disorders related to the working conditions. Musculoskeletal pain in intensive care 

nurses; It reduces the work efficiency, causes the economic loss of the institution, the 

increase in accidents and the direct risk of the individuals who are cared for. This 

study was planned to examine the musculoskeletal pain experience of intensive care 

nurses and the affecting factors. The population of the study consisted of nurses 

working in Şişli-Sariyer Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Intensive 

Care Units between 08.01.2021 and 01.03.2021. Assuming 135 nurses working 

actively in adult intensive care units in Şişli and Sariyer Hamidiye Etfal Training and 

Research Hospital, a minimum of 87 nurses is calculated. In this context, a total of 

90 nurses who accepted to participate in the study and filled out the data collection 

forms completely formed a sample. Data were obtained using the “Descriptive 

Information Form” and the “Extended Nordic Musculoskeletal Questionnaire”. 

NCSS (Number Cruncher Statistical System) (Kaysville, Utah, USA) program was 

used for statistical analysis. As a result of the research,%17.8 of the nurses had a 

diagnosed musculoskeletal disease. Pain severity ranges from 0 to 10, with an 

average of 4.04±2.51. According to the results, there are some question  which re 

asked nurses about the first movements that  may adversly affect musculoskeletal 

system: nurses replied that %42.2 give a position to patients,  %21.1 pull over to 

patients in bed, %17.8 provide nursing care to patients , %5.6 change to fluids of   

dialysis machine, %5.6   mobilize to patients and  %7.8 other. 

 

Keywords: Intensive Care Nurse, Musculoskeletal System, Pain
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Hayatın devamı için gerekli olan iş, her şeyi üretmek ve sürdürmek için 

gereklidir (Gül ve ark., 2014). Çalışma hayatı bireye toplumda bir rol, konum ve 

ekonomik güç verirken bazen sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir. 

Çalışma koşulları ve çalışma ortamı, çalışma hayatının en önemli bileşenleridir. 

Çalışma saatleri, ücretler, ödeme yöntemleri ve özel risk grupları çalışma koşullarını 

oluşturmaktadır. 

Çalışma ortamı, çalışanın sağlığını doğrudan veya dolaylı, anında veya belirli 

bir süre sonra etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal 

faktörlerden oluşmaktadır. Çalışma hayatında birçok faktör iş kazalarına, işle ilgili 

hastalıklara veya meslek hastalıklarına yol açmaktadır. Ülkemizde sosyal güvenlik 

hukuku ve genel sağlık sigortası hukukunda meslek hastalıkları; “İşin türüne veya 

işin şartlarına bağlı olarak, tekrarlayan bir nedenden dolayı geçici veya kalıcı 

hastalık, sakatlık veya zihinsel bozulma” olarak tanımlanmaktadır (T.C.Resmi 

Gazete,16 Haziran 2006,sayı:26200). Hastalığın nedeni yani etiyolojik faktör, 

işyerinde barınmaktadır (http://www.isgip.gov.tr/wp-content/uploads/., Erişim 

tarihi:26 Ocak 2021). 

Sağlık hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli riskler içeren 

çalışma alanlarından biridir. Başta hastaneler olmak üzere sağlığın birçok alanında 

çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok risk faktörü bulunmaktadır 

(Menzel, N., Brooks, S.M., Bernard, T.E., Nelson, A., 2004; Sezgin, 2012). 

 Çalışma ortamındaki ergonomik risk faktörlerinin uygun risk analiz 

yöntemleri kullanılarak belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması,  bu risklerin 

dikkate alınması sağlığın korunması ve onarılması açısından önemlidir (Önal, 2007; 

Saygün, 2012). Yapılan iş ile çalışan arasında uyumu sağlayan ergonomi basitçe; 

işçiye uyacak araçları, ekipmanı, çalışma ortamını ve görevleri işçiye uygun olarak 

tasarlayarak, daha akıllıca çalışmanın bir yoludur. Bu uyum sağlandığında çalışan 

üzerindeki stres azalmakta ve işler daha hızlı, daha kolay, daha güvenilir, daha 

verimli gerçekleşmektedir. Bu sayede çalışanın sağlığının ve iyiliğinin 

sürdürülebilirliği de sağlanmış olur (Gupta, 2011).  

 

http://www.isgip.gov.tr/wp-content/uploads/
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Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH) tarafından hastanelerdeki 

ergonomik riskler; uygun olmayan çalışma duruşunda çalışma ve oturma, uzun süreli 

ayakta kalma, ağır ekipman ve hastaların taşınması ve transferleri esnasında 

oluşabilecek riskler olarak tanımlanmıştır. Yoğun bakım hemşirelerinin de sürekli 

maruz kaldığı bu riskler kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebep olabilmektedir. 

Hemşirelerin hastalara verdiği bakımın kalitesi ile çalıştığı ortam yakından ilişkilidir. 

Sağlıklı çalışma ortamında çalışanlar da daha sağlıklı olurlar. Çalışma ortamındaki 

ergonomik düzenlemeler ve belirli aralıklarla verilen ergonomi eğitimleri ile kas 

iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yaralanmaları azaltılabilir (Babayiğit ve Kurt, 2013; 

Güler, T., Yıldız,  T., Önler, E., Yıldız, B., Gülcivan, G.,  2015). 

Ergonomik riskler yaygın olarak kas iskelet sistemi (KİS) ile ilgili sağlık 

sorunlarına yol açmaktadır (Vieira, E.R., Kumar, S., Coury, H.J.C.G., Narayan, Y.,  

2006). Çalışma sırasında yapılan tekrarlamalı, zorlamalı hareketler, vücudun kötü 

pozisyonlarda kullanımı ya da ergonomik yetersizlikler gibi nedenlere bağlı olarak 

kaslar, tendonlar, ligamentler ve diskler gibi yumuşak dokuları etkileyen hastalıklara 

“Mesleki Kas İskelet Hastalıkları” adı verilir (Aktaran: Özcan ve Kesiktaş, 2007). 

Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; tüm meslek gruplarında KİS hastalıkları 

görülme prevelansı %10-%80 arasında bulunmuş ve sağlık çalışanlarının endüstri 

alanlarında çalışanlara göre KİS sorunlarına daha fazla deneyimlediği belirlenmiştir 

(Ando, S., Uno, Y., Shimaoka, M.,2000; Çalışkan ve Akdur, 2001). 

Pınar (2010) tarafından yapılan çalışmada, hemşirelerde KİS sorunları 

görülme prevelansı %79,5 olarak bulunmuştur. En çok yakınmaların olduğu bölgeler 

ise sırasıyla; bel, omuz ve boyun olarak belirtilmiştir. Hemşirelerin yaygın olarak 

uygulamakta olduğu elle hasta kaldırma aktiviteleri, mesleki KİS hastalıkları 

açısından riskli olarak kabul edilen iş süreçleri arasında yer almaktadır. 

Ergonomik risk derecesi ve risklerden etkilenme, hemşirelerin çalışma 

alanlarına göre farklılık göstermektedir. Yoğun bakım üniteleri, ergonomik riskler 

açısından yüksek riskli çalışma alanları olarak tanımlanmaktadır (İlçe ve Dramalı, 

2010). Yoğun bakım ünitelerinde hastaların gereksinimlerinin tamamına yakını 

hemşireler tarafından karşılanmaktadır ve bu ünitelerde hemşirelerin iş yükü ve 

ayakta durma süreleri oldukça fazladır. Bu alanda çalışan hemşireler, itme, çekme, 

kaldırma ve eğilme gibi hareketleri tekrarlamalı olarak ve çok sayıda yapmaktadırlar. 
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Bu nedenle, KİS sorunları kolaylıkla oluşabilmektedir (Violante, F.S., Fiori, M., 

Fiorentini, C., 2004; Sun, J., He, Z., Wang, S., 2007; Günüşen ve Üstün, 2010). 

Yoğun bakım ünitelerinde kısmi veya tam bakıma muhtaç hastaların günlük 

aktivitelerinin yerine getirilmesi, hastaların herhangi bir nedenle veya planlı iki 

saatlik aralıklarla pozisyonunun değiştirilmesi, gerektiğinde hastaların taşınması 

(yatak sedyesi), mobilize edilmesi gün içinde çok sayıda hastaya bakmak, bakım 

sırasında yatak çarşaflarını değiştirmek, hastayı yatakta yıkamak, pansumanını 

yapmak, tedavileri uygulamak gibi bakım faaliyetleri ve tedavi sırasında hemşirenin 

uzun süre ayakta kalması, çalışma duruşlarını koruyamaması, fazla mesai, yeterli 

dinlenmeme, ağır ekipmanları itme, çekme ve taşıma gibi durumlar ergonomik 

riskler nedeniyle kas iskelet sistemi hastalıklarını arttırmaktadır. Özellikle bel ağrısı, 

bakım verenlerin en sık karşılaştığı kas-iskelet sistemi sorunlarından biridir (Pınar, 

2010).  

Yoğun bakım hemşireleri, fiziksel stres sonucu gerçekleşen mesleki KİS 

sorunlarına sahip olma açısından, en az diğer birimlerde çalışan hemşireler kadar 

riskli kabul edilmekle birlikte; yapılan çalışmalarda yoğun bakım ünitelerinin 

mesleki kas iskelet sistemi sorunları açısından yüksek riskli çalışma alanları 

oldukları kanıtlanmıştır (Stucke  and Menzel, 2007). 

KİS sorunlarının oluşmasında; sosyodemografik özellikler, çalışma koşulları, 

ergonomik ve psikososyal faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir (Violante et al., 

2004). Hemşirelerin KİS problemlerini belirleyen çok sayıda çalışma olduğu 

görülmektedir. Hemşireler arasında kas iskelet ağrı sıklığının araştırıldığı çalışmada 

en az bir bölgesinde ağrısı olanların oranının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir 

(Gül, A., Üstündağ, H., Kahraman, B., Purisa S., 2014). Türkiye’de yapılan bir 

çalışmada ise hemşirelerin %90’ının en az bir bölgesinde kas-iskelet sistemine ait 

rahatsızlıklarının olduğu belirlenmiştir (Tezel, 2005). Hemşirelerde, bel ağrısı en sık 

bildirilen kas-iskelet sistemi şikayetleri olup, görülme sıklığı %30-60 oranındadır 

(Kandemir, D., Karaman, A., Altun Uğraş, G., Öztekin, S.D.,  2019). Ergonomik 

riskleri çok yüksek olan yoğun bakım ünitelerindeki hemşirelerin KİS problemlerini 

inceleyen az sayıda çalışmanın olduğu ilgili literatürden görülmektedir (Pınar, 2010;  

Gül ve ark., 2014;  Güler ve ark., 2015; Şirzai, H., Doğu, B., Erdem, P., Yılmaz, F., 

Kuran, B., 2015). Ayrıca, KİS problemlerinin geliştirilmesinde etkili olan ergonomik 
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risklerin geçerli ve güvenilir bir araçla ölçülmesine ihtiyaç vardır. Literatürde, 

sonuçların güvenilir olması için bu tür araçların kullanılması gerekliliği 

vurgulanmaktadır (Sezgin, 2012). 

Sağlık çalışanlarında kas-iskelet ağrısı; iş verimliliğini azaltır, sağlık 

kurumunun ekonomik kaybına, kazaların artmasına ve bakım verilen kişilerin 

doğrudan risk almasına neden olur. Kişinin kendi sağlığını algılaması koruyucu 

yaklaşımların uygulanmasında önemli bir adımdır. Çalışanın, çalışma ortamındaki 

sağlığı sadece kendisini değil hizmet verdiği kişileri de etkiler. Aynı zamanda, 

hizmet verenin sağlığı yaşam kalitesinin artmasında da etkilidir (Gül ve ark., 2014). 

Bu bağlamda çalışma, yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin kas 

iskelet sistemine ilişkin ağrı yaşama durumlarını ve etkileyen faktörleri incelemek 

amacıyla yapıldı. 
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2.GENEL BİLGİLER 

2.1. Kas İskelet Sistemi Hastalıkları İle İlgili Genel Bilgiler 

Yaşamın bir parçası olan çalışmak aynı zamanda insanın doğası için 

kaçınılmaz bir durumdur. İnsanlar yaşamları için gereken her şeye ulaşabilmek ve 

bunları üretebilmek için çalışmak zorundadırlar (Saygılı ve Çelik, 2011). Çalışma 

ortamı bireylere statü ve ekonomik yönden güç kazandırırken; fiziksel, kimyasal, 

biyolojik ve psikososyal yönden de etkileyerek sağlık sorunlarına neden 

olabilmektedir (Türkkan, 2009; Gül ve ark., 2014). Dolayısı ile çalışma ortamı ve 

çalışan sağlığı karşılıklı etkileşim içerisindedir (Eryavuz ve Akkan, 2003; Saygılı ve 

Çelik, 2011). 

Başta kronik sırt, eklem ve kas ağrıları olmak üzere kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıkları toplumda yaygın olarak görülen önemli bir sağlık sorunudur. Bu sağlık 

sorunları işçiler için de geçerli olup, işle ilgili ve işle ilgili kas-iskelet sistemi 

rahatsızlıkları yaygındır. Çalışma koşullarının ve ortamın, hastalığın vazgeçilmez bir 

nedeni olduğu “meslek hastalıkları” ve hastalığın elverişli veya hızlandırıcı bir neden 

olduğu “işle ilgili hastalıklar” olduğu ortaya çıkmıştır (Türkkan, 2009). 

Ağrı ve fizik fonksiyon kaybı ile karakterize olan, bireylerde hareket kısıtlılığı 

yanında sosyal yaşamında da sınırlayıcı olan MKİH; genellikle işe bağlı risk 

faktörleri ve yanlış ergonomi nedeniyle ortaya çıkan, çok sayıda, kronik özellikte, 

enflamatuar ve dejeneratif hastalığı içeren sağlık sorunları olarak bildirilmektedir 

(Cabeças and Montede, 2006; Türkkan, 2009). Kas iskelet sisteminde meydana gelen 

herhangi bir sorun yaşamsal fonksiyonları da etkilemektedir. MKİH bireylerin yaşam 

kalitelerinde farklı düzeylerde bozulmaya neden olarak; dinlenme ihtiyacından 

kaynaklanan işe gelmeme, emekliliği erken isteme gibi sorunları da beraberinde 

getirebilmektedir. Bu nedenle, ekonomik yönden de bireyleri fazlasıyla 

etkilemektedir (Özcan, E., Kesiktaş, N.,  2007; Anar Özdinç, S., Kokino, S., 

Hakgüder, A., Gezici, B., Turan, F.T., 2008; Başkurt, F., Başkurt, Z., Gelecek, N., 

2011). 
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2.1.1. Epidemiyoloji 

Kas iskelet sistemi hastalıkları içerisinde işe bağlı hastalıkların birinci sırada 

olduğu bilinmektedir (Alexopoulos Evangelos, C., Burdorf, A., Kalokerinou, A., 

2003; Cabeças and Montede, 2006). Çalışanlarda oldukça sık görülen sağlık 

problemlerinden biri MKİH’dir.Kas iskelet sistemi hastalıklarının büyük 

çoğunluğunun mesleğin çalışma koşullarından kaynaklandığı bildirilmektedir 

(Dıraçoğlu, 2006; Warming, S., Precht, D.H., Suadicani, P., Ebbehoj, N.E.,  2009). 

Yapılan işe bağlı olarak vücudun farklı bölümlerinde kas iskelet sistemi hastalıkları 

gelişebilmektedir. Çalışanlarda MKİH’ in en sık görülen vücut bölümlerinin boyun, 

kol ve omuz olduğu bildirilmektedir (Eltayeb, S., Staal, J.B., Kennes, J., Lamberts, 

P.H.,  2007). 

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, Avrupa'da işle ilgili risklerin önlenmesi 

için öncelikli bir alan haline gelmiştir. Uluslararası karşılaştırmaların zorluklarına 

rağmen, bugüne kadar elde edilen tüm veriler, tüm Avrupa ülkelerinde bu tür 

hastalıkların sayısında istikrarlı ve keskin bir artış olduğunu göstermektedir. MKİH, 

işle ilgili tüm yeni hastalıkların %50'sinden sorumludur. Avrupa'da her dört işçiden 

birinin sırt ağrısından (%24.7) ve kas ağrısından (%22.8) yakındığı bildirilmektedir 

(Harrington, J.M., Carter, J.T., Birrell, L., Gompertz, D., 1998). İngiltere'de 

çalışanların %85'inin kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve yaralanmaları açısından en 

yüksek risk altında olduğu bilinmektedir. Stresin KSİ ile yakından ilişkili olduğu ve 

çalışanların %74'ü için en önemli risk faktörü olduğu vurgulanmaktadır (Sluiter, J.K., 

Visser, B., Frings Dresen, M.H.W., 2000). 

En sık kayma, burkulma, zorlanma, gerilme, düşme gibi ani travmalar 

sonucunda oluştuğu bildirilen MKİH, büyük ölçüde önlenebilir olduğu ancak uzamış 

maruziyetler sonucunda çalışanın vücudunda kalıcı hasara ve hastalığa neden olduğu 

bilinmektedir. MKİH’in epidemiyolojisini inceleyen çalışmalar, MKİH’ nın uzun yol 

şoförleri, beden gücü ile ağır işlerde çalışan işçiler, sporculardan özellikle jimnastik, 

futbol, ağır kaldırma, güreş, dans ve kürek gibi bazı sporlarla uğraşanlar, polisler, 

itfaiyeciler ve hemşireler, diş hekimleri, fizyoterapistler, hekimler gibi mesleklerde 

sık olarak görüldüğünü bildirmektedir (Robinson, H.M., Sigman, M.R., Wilson, J.P., 

1997; Brown, J., Wells, G.A., Trottier, A., Bonneau, J., Ferris, B., 1998; Gyi and  

Porter,  1998; Aslan, D., Atilla, S., Asad, A., 2004; Beyaz ve Ketenci, 2010).  
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Literatürde, yanlış ergonomi, yanlış postür ve diğer bireysel özelliklerin de 

vücutta myofasial ağrılar, bel ve boyun rahatsızlıkları, osteoartrit, tendinit, sıkışma 

sendromları ve baş ağrılarına neden olduğu belirtilmektedir (Gerbaudo and Violante, 

2008). 

2.1.2. Etiyoloji 

Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarının gelişiminde birçok risk faktörü 

olduğu bilinmektedir. Bunlar, uygun olmayan postürde uzun süre çalışması, uygun 

olmayan sandalye veya masa kullanımı, zorlayıcı, tekrarlayıcı ve vibrasyonlu 

hareketler yapma, ağır fiziksel çalışma, yaş, sigara içme, kas kuvveti, kısa veya az 

mola vermek, iş yükündeki artış ve azalışlar olarak tanımlanmıştır (Tezel, 2005; 

Dıraçoğlu, 2006; Özcan, E., Esmaeilzadeh, S., Başat, H., 2011). 

 Ulusal Bilimler Akademisi 2001 yılında, bel ve üst ekstremitelerde gelişen 

kas-iskelet rahatsızlıklarının ağırlık kaldırma, tekrarlı ve zorlamalı hareketler gibi 

çalışma koşullarından ve stresli çalışma ortamlarından kaynaklandığına dair bilimsel 

kanıtlar bulunduğunu ve sorunun iyi tasarlanmış ergonomik müdahale programları 

ile azaltıldığını bildirmiştir (Sluiter et al., 2000). Farklı iş alanlarında çalışan ve 

endüstride bilgisayar kullanan kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, ergonomik 

eğitim ve iyileştirmelerin MKİH görülme sıklığını ve maliyetini azaltmada ve iş 

verimliliğini, memnuniyetini, yaşam kalitesini ve yatırım getirisini artırmada etkili 

olduğunu göstermiştir. Ergonomi çalışmalarının sağlık harcamaları, kayıp günler, 

sigorta tazminatı ve uzun vadeli yeniden entegrasyon açısından da maliyetin etkin 

olduğu gösterilmiştir (Özcan ve Kesiktaş, 2007). 

2.2. Ergonomi 

Ergonomi, insanın refahını, mutluluğunu ve genel sistem performansını 

iyileştiren, uygun yöntemleri uygulayan ve bir sistemin diğer unsurlar ve insanlar 

arasındaki etkileşimlerini anlayan bilgi ve teorileri bulmaya çalışan bilimsel bir 

disiplin olarak tanımlanmaktadır (Güler ve ark., 2015). Ergonomi, her türlü tasarımı, 

çalışma ve yaşam koşullarını insani hale getirmeyi amaçlayan uygulamaların 

tamamıdır (Babayiğit ve Kurt, 2013; Gün, 2017). 
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 Bu uygulamaların amacı, çalışma ortamını sağlıklı bir şekilde tasarlamak, 

tehlikeleri dışlamak, çalışma saatlerini düzenlemek, fizyolojik özelliklere göre 

çalışmak, kullanılan araç ve gereçleri işe ve kullanıcıya uyarlamaktır (Gün, 2017). 

Sağlık hizmeti sunucuları yalnızca aletler ve çevre ile değil, aynı zamanda hastalarla 

da etkileşime girer. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında ergonomi, hasta, makine, çevre 

arasındaki ilişkinin yanı sıra personel, makine, çevre arasındaki ilişkiyi ve personel, 

makine, çevre ve personel arasındaki ilişkiyi inceler. Bu nedenle, sağlık hizmeti 

verilen yerlerde hem hemşirelerin sağlıklı kalabileceği hem de farklı sorunları olan 

hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ergonomi ilkeleri uygulanmalıdır 

(Babayiğit ve Kurt, 2013; Güler ve ark., 2015). 

2.3. Hemşirelik Mesleği ve Çalışma Koşulları 

Çalışma bireyin bir amaca yönelik olarak ya da bir ürünü elde etmek için 

emek harcaması olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr/., Erişim tarihi:10 

Ocak 2020). Çalışan bireyler günlük yaşamlarının üçte birini çalıştıkları yerde 

geçirmektedirler. Bu nedenle, çalışma ortamının insan sağlığı üzerindeki olumsuz 

etkileri üzerinde durulmaktadır (Quick, J.C., Murphy, L.R., Hurrell, J.J., 1992; 

Aksayan, S., Bayık, A., Erefe. İ., 1999; Bilir ve Yıldız, 2004; Bilir, 2007). 

Sağlık çalışanlarının mesleki riskler ile karşılaşma olasılığı, çalışılan birime, 

mesleğine, görev tanımında belirtilen ve uygulamada tekrarladığı işlere göre 

değişiklik göstermektedir. Hemşireler; zamanın çoğunu hastayla geçiren ve hastayla 

doğrudan ilgilenen sağlık çalışanları olduğu için sağlık riskleriyle karşılaşma 

olasılığının çok yüksek olduğu belirtilmektedir. Hemşirelik mesleği, çalışma 

ortamında uzun süreli çalışma, aşırı iş yükü, zaman baskısı, zor veya karmaşık 

görevler, yetersiz dinlenme molaları, tekdüzelik ve fiziksel olarak kötü çalışma 

koşulları (konum, sıcaklık ve aydınlatma) gibi birçok riski barındırmaktadır (Reilly, 

2002; Parlar, 2008). 

Hemşirelerin çalışma koşullarını inceleyen araştırmalarda, çalışma sürelerinin 

genel olarak haftada 4 kez 12 saatlik vardiyalardan ibaret olduğu, gece-gündüz 

vardiyası değişiminin düzensiz olduğu ve 2-3 gün çalışma döneminin ardından 2-3 

gün izinli oldukları gözlenmiştir (Vieira et al., 2006). 

http://www.tdk.gov.tr/.,%20Erişim
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Hemşirelerin karşılaştıkları riskler; fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal 

ve ergonomik olarak beş grupta değerlendirilmektedir (Aksayan ve ark., 1999; Bilir, 

2007). 

Fiziksel; havalandırma, aydınlanma, sıcaklık, soğuk, nem, gürültü, ışınlar, 

titreşim gibi çalışma ortamında karşılaşılabilecek genel risk faktörleri arasında, 

hemşirelerin çalışma ortamlarında belirtilen risklerin bulunma olasılığı, çalışılan 

birime göre farklılık gösterebilmektedir (Aksayan ve ark., 1999). Yoğun bakım 

üniteleri genellikle yapay olarak aydınlatılmaları gerekçesiyle fiziksel açıdan 

uygunsuz kabul edilebilirken, ameliyathane ortamı soğuk olması nedeniyle fiziksel 

açıdan riskli bir çalışma alanı olarak değerlendirilebilmektedir. 

Kimyasal; antiseptikler, dezenfektanlar, gazlar, çözücüler gibi hastane 

ortamında çalışırken karşılaşılabilecek etkenlerin deri, solunum yolu mukozası gibi 

bölgeler ile teması sonucunda lokal etkiler gösterebilmelerinin yanında, merkezi sinir 

sistemi üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabildikleri gözlenmektedir. Alet ve 

malzemelerin dezenfeksiyonu ile antisepsi uygulamaları sürecinde hemşireler 

çalışma koşullarından dolayı çeşitli kimyasal ajanlarla karşılaşmak durumunda 

kalmaktadırlar. 

Biyolojik; enfeksiyon riski, iğne batmaları hemşirelerin hastane ortamında 

karşılaştıkları iş kazaları arasında en sık görülenlerdendir. Occupational Health and 

Safety Administration (OSHA) verilerine göre, her yedi sağlık çalışanından biri yıl 

içerisinde bir kez kesici delici aletle yaralanmaktadır (Ağar, 2021). İzolasyonu 

gerektiren bazı bulaşıcı hastalıklar ile koruyucu önlemler almadan çalışan 

hemşirelerin, biyolojik risk altında olduğu bilinmektedir. Koruyucu girişimler ile 

biyolojik risklerin %80 oranında azaltılabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur 

(Korkmaz, 2008). 

Psikososyal; psikososyal etkenler olarak değerlendirilen faktörlerin mesleki 

kas ve iskelet hastalıkları üzerinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar vardır. 

Yapılan işin sosyal ve ekonomik yönlerinin yanında çalışma biçiminin tasarlanışı, 

düzenlenişi ve yöntemiyle bağlantılı olan riskler nedeni ile stres düzeyi artmakta, 

sağlık üzerinde ciddi boyutlarda zihinsel ve fiziksel zararlara yol açmaktadır. 

(Anema, J.R., Cuelenaere, B., Beek, A.J., 2004; Shabracq M., Cooper, C., Travers, 

C., Maanen, D., 2003Özcan ve Kesiktaş, 2007; 
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http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/tr/1/EF1074TRpdf.,Erişim 

Tarihi:28 Ocak 2020 ). 

 

Ergonomik; iş ile ilgili risk etkenlerine bakıldığında fiziksel ve ergonomik 

riskler olarak bilinen, sıklıkla elle taşıma işleri olarak adlandırılan ağırlık kaldırma, 

indirme, taşıma, öne eğilme ve dönme gibi hareketleri yerine getiren çalışanlar risk 

altında olarak kabul edilmektedir (Özcan ve Kesiktaş, 2007). 

Hemşirelerin çalışma alanlarında yapmakla yükümlü oldukları görev 

tanımlarına bakıldığında, hasta itme çekme gibi hastayı tutma ve kaldırma 

hareketlerini gerektiren uygulamalar gözlenmektedir. Uygulama esnasında 

yapılmakta olan hareketin niteliği, fiziksel ve ergonomik açıdan risk taşıyabilmenin 

yanında, hemşirenin ve hastanın güvenliği açısından dikkate değer bir önem 

taşımaktadır. Bu uygulamalar her zaman hasta transferleri sırasında risk 

taşımamakta, aynı zamanda hastayı tutmayı gerektiren herhangi bir zamanda da kas 

ve iskelet sistemi açısından tehlikelere yol açabilmektedir (Ando et al., 2000). 

 

2.4. Hemşirelik Mesleği ve Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıkları 

Sosyal Sigortalar Mevzuatında meslek hastalığı; “İşin niteliğine göre 

tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütülen şartları yüzünden meydana gelen 

hastalıklar” olarak tanımlanmaktadır (Özcan ve Kesiktaş, 2007). Meslek hastalıkları, 

zaman içerisinde değişen iş türleri ve yeni iş kollarının gelişmesi ile çeşitlenmekte ve 

yeni meslek hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Görülme sıklığı açısından, çalışma 

hayatındaki gelişmelere paralel olarak önceki dönemlerde az görülen meslek 

hastalıkları, günümüzde artarak diğerlerine göre ilk sıralarda yer almaya 

başlamaktadır. Bu hastalıklar arasında mesleki KİS hastalıkları görülme sıklığı, son 

yıllarda hızlı bir artış göstermektedir (Bilir ve Yıldız, 2004; Özcan ve Kesiktaş, 

2007; Erci, 2009). 

İş aktiviteleri sırasında fiziksel ve psikososyal risklere maruz kalmaya bağlı 

olarak gelişen ağrı, hareket kısıtlanması ve sakatlanmalar ile seyredebilen yaygın bir 

sağlık sorunu olan mesleki kas ve iskelet sistemi hastalıkları; “Genellikle kaslar, 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/tr/1/EF1074TRpdf
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tendonlar, ligamentler ve diskler gibi yumuşak dokuları etkileyen, işe bağlı 

hastalıklar” olarak tanımlanmaktadır (Özcan ve Kesiktaş, 2007). 

Mesleki KİS hastalıklarında önemli iki faktör bulunmaktadır. Bunlar; 

“Tekrarlayan Hareket ve Zorlanmalar” ve “Birikimli Travmalar” olarak 

sıralanmaktadır. Tekrarlanan hareketlere bağlı olarak uzun döneme yayılan bir 

sürede gözlenen kas, eklem, kemik ya da tendon hasarları olabileceği gibi, aşırı bir 

zorlanma durumu ile ortaya çıkabilen ani hasarlar da gözlenebilmektedir (Bilir, 

2007). 

Sorunlar genel anlamda üst ya da zaman zaman alt ekstremitelerde, boyun 

omurlarında ve bel bölgesinde ağrı, kızarıklık, şişlik, uyuşukluk veya duyarlılık 

biçiminde kendisini göstermektedir. En sık rastlanan mesleki KİS hastalıkları 

tendinit, epikondilit, tendinosinovit, carpal tunel sendromu ve benzer hastalıklar 

olarak belirtilebilir (Salazar, 1997). 

MKİH’nın oluşmasında fiziksel, ergonomik, psikososyal riskler ve kişisel 

özellikler rol oynamaktadır (Özcan ve Kesiktaş, 2007). Fiziksel ve ergonomik 

riskler; işyerinde ağırlık kaldırma, eğilme, çekme, uzanma gibi hareketleri gerektiren 

ve kas iskelet sistemini olumsuz yönde etkileyebilecek çevresel düzenlemeleri 

içermektedir. Psikososyal riskler ise; iş memnuniyetsizliği, monoton iş, zaman 

baskısı, yetersiz denetçi ve iş arkadaşı desteği, yetersiz dinlenme araları gibi 

organizasyoneli tanımlanmaktadır (Özcan ve Kesiktaş, 2007; 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/tr/1/EF1074TRpdf., Erişim 

Tarihi:28 Ocak 2020). Ayrıca; yaşlanma, kondisyon yetersizliği, sigara kullanımı, 

aşırı kilo gibi kişisel etkenler de MKİH’nın oluşmasında önemli etkenlerdir (Özcan 

ve Kesiktaş, 2007). 

Tüm kas iskelet sistemi hastalıklarının yaklaşık olarak %30’unun işe bağlı 

olduğu belirtilmektedir. Endüstrileşmiş ülkelerde meslek hastalıklarının 

%50.2’sinden fazlasının MKİH ile ilgili olduğu belirtilirken, ABD’ de ise meslek 

hastalığı nedeniyle yapılan tazminat başvurularının %16’sının temelinde mesleki KİS 

hastalığı bulunmaktadır. İş günü kaybına yol açan durumların da %34’ünün 

MKİH’nın olduğu bildirilmektedir (Melhorn and Gardner, 2004; Önal, 2001; Bilir, 

2007). 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/74/tr/1/EF1074TRpdf.,%20Erişim
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Türkiye’de MKİH’nın görülme sıklığına ilişkin net bir veri bulunmamaktadır. 

Türkiye’ de MKİH’nın sıklığı, risk etkenleri, sonuçları, maliyeti ve önleme 

girişimleri konusundaki çalışmaların yetersiz olduğu gözlenmektedir (Özcan ve 

Kesiktaş, 2007). Ayakta durma, ağırlık kaldırma, duruş bozukluğunda çalışma ve 

stres altında çalışma gibi etkenler nedeniyle hemşireler işe bağlı KİS 

rahatsızlıklarının ilk görüldüğü meslek grupları arasında yer almaktadır (Yılmaz ve 

Özkan, 2008). MKİH açısından risk altında kabul edilen meslek gruplarının ilk 

sıralarında hemşirelerin yer aldığı literatürde yer almaktadır (Nelson, A., Matz, M., 

Chen, F., Siddarthan, K., Lloyd, J., Fragala, G., 2006). 

Hemşirelerin yaygın olarak uygulamakta olduğu elle hasta kaldırma 

aktiviteleri, mesleki KİS hastalıkları açısından riskli olarak kabul edilen iş süreçleri 

arasında yer almaktadır. Hasta kaldırma uygulamaları sağlık ve sosyal bakım 

alanlarının dinamik ve sürekli gelişmekte olan bir konusu olmakla birlikte, mevcut 

durum ve sonuçlarına yönelik henüz gerçekçi bir çözüm yöntemi bulunamamaktadır 

(Salazar, 1997; Smallwood, 2006). 

Hemşirelerde mesleki KİS sorunlarının görüldüğü bölgelerin incelendiği 

çalışmalarda, yakınmaların en fazla kol, omuz, boyun, bel ve diz bölgelerinde olduğu 

belirtilmiştir. Çeşitli seviyelerdeki başlıca hasar tiplerine bakıldığında; servikal 

düzeyde, alt servikal omurlarda, torasik omurlarda, torkolomber bileşkede, lomber ve 

sakral omurlarda etkilenim olduğu gözlenmiştir. Çoğunlukla zorlu fleksiyon, 

ekstensiyon gibi nedenlerle servikal omurlarda; yüksek hareket yeteneği, strese açık 

konumu, fleksiyon ve rotasyon kuvvetleri nedeniyle torasik, torako-lomber bileşke, 

lomber ve sakral omurlarda hasarlar gelişebilmektedir (Gürgöze, 2006; Stucke and 

Menzel, 2007). 

Bel ağrısı, genel anlamda en sık görülen ağrı tiplerinden biridir ve yaklaşık 

olarak insanların %80’i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısını 

deneyimlemektedirler. Genellikle en fazla 30 ile 50 yaşları arasında görülen mekanik 

nedenlere bağlı bel ağrısı kendisini, bacaklarda zayıflık ya da hassasiyet, ağrı, 

hareket kısıtlılıkları gibi belirtilerle gösterebilmektedir. Mekanik nedenlere bağlı bel 

ağrıları oldukça yaygın olarak görülmektedir ve toplamda görülen bel ağrılarının 

%93’ ünü oluşturmaktadır (Coates, 2010).  
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Uygun olmayan vücut postürlerinin yapılmasını gerektiren çalışanlarda 

yaygın olarak bel ağrıları görülmektedir. Bunun yanı sıra, yaygın olarak birden fazla 

mesleki KİS hastalığı ve onunla ilişkili sorunlar gözlenebilmektedir. Karadağ ve 

Yıldırım (2001) tarafından yapılan bir çalışmada, hemşirelerin %68.6’sında bel ağrısı 

olduğu belirtilmiştir (Karadağ ve Yıldırım, 2001). Yılmaz ve Özkan’ın (2008) 

çalışmasında ise, hemşirelerde bel ağrısı yaşama oranı %39.9 olarak saptanmıştır. 

Bel ağrısı yaşayanların %53.8’i yılda dört veya daha fazla ağrı tekrarı yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Dündar ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada, 

hemşirelerde bel ağrısı prevelansı %37.5 olarak bulunmuştur. Bel ağrısı ile ilişkili 

faktörler olarak ise; hasta taşıma, çalışma sırasında ve çalışma saatlerinin dışında ev 

koşullarında ağır yük taşıma gibi durumlar ifade edilmiştir (Dündar, P.E., Özmen, 

D., İlgün, M., Çakmakçı, A., Alkış, Ş., 2010). 

2.5. Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Yol Açtığı Sonuçlar 

Aşırı yüklenmeler sonucu herhangi bir KİS sorununa sahip olan hemşirelerde 

bu durum iş memnuniyetini, iş motivasyonunu önemli derecede etkilemekte, iş günü 

kaybına yol açmakta, meslekten ayrılma gibi olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir 

(Kelsey, 2007). 

Mesleki KİS sorunlarının sonuçlarından biri olan iş günü kaybı ile ilgili 

yapılmış olan çalışmalardan elde edilen bilgilere göre, mesleki KİS sorunları 

nedeniyle işten uzaklaşmaya yol açan durumlarda işe devam edilemeyen gün sayısı 

ortalama yedi gün olarak belirtilmiştir (Kelsey, 2007). 

Aynı konuyla ilgili diğer çalışmalar, mesleki KİS koşullarına sahip 

bakıcıların, aşırı çalışma ve aşırı eforla sonuçlanabilecek hasta transfer uygulamaları 

yaptığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, daha az fiziksel efor sarf edecekleri 

birimlerde çalışmayı tercih etmek için iş değiştirdikleri veya hemşirelik mesleğini 

bıraktıkları ortaya çıkmıştır (Sjostrom, D.M., Lopuszynski, S.A., Bairan, A.,  2010). 

Sjostrom et al., (2010) tarafından yapılan çalışmada, hemşirelerin %12 ve 

üzeri bir oranda, KİS sorunları sebebiyle mesleği bıraktıkları bulunmuştur (Sjostrom 

et al., 2010). Owen (2000) tarafından meslekten ayrılan hemşireler ile yapılan bir 

çalışmada, katılımcıların %38’i meslekten ayrılma sebebini mesleki KİS hastalığı 

olarak ifade etmişlerdir. 
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 İngiltere’de yapılan başka bir çalışmada ise, meslekten ayrılmayı düşünen 

hemşirelerden %12’sinin ayrılma sebebi olarak bel ağrısının en önemli ve tetikleyici 

faktör olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir (Owen, 2000). Yatak başında bakım 

verici pozisyonlarda çalışan hemşirelerde erken emekli olma sebeplerini inceleyen 

bir çalışmada, uzun çalışma yıllarının sonucunda tekrarlayan itme, çekme, çevirme 

hareketlerinden kaynaklanabilecek yaralanma riskinin ve geçmişte oluşmuş KİS 

hasarlarına sahip olma durumunun, erken emekli olma nedenleri arasında olduğu 

belirtilmiştir (Sjostrom et al., 2010). 

Hemşirelerin meslekten ayrılmalarına ya da erken emekli olmalarına yol açan 

önemli bir etken olan tükenmişlik, hemşirelerde çok sık yaşanan bir durumdur. İş 

yaşamında yaşanan yoğun baskı sonucunda gelişebilen fiziksel ve duygusal bir 

çöküntü halidir ve duygusal tükenme, duyarsızlaşma, kişisel başarı eksikliği şeklinde 

üç başlıkta incelenebilmektedir. Yapılan çalışmalar yoğun bakım hemşirelerinin 

diğer birimlere göre daha fazla tükenmişlik duygusu yaşadıkları belirtilmektedir. 

Bunun sebebi olarak, ağır prognozu olan terminal dönemdeki hastalarla çalışan 

hemşirelerin oldukça yüksek fiziksel ve duygusal stres yaşamaları olarak 

belirtilmektedir. Fiziksel ve duygusal stres altında çalışmanın ve tükenmişlik 

duygusunun mesleki KİS hastalıkları ile doğrudan ilişkili olduğu açıklanırken, aynı 

şekilde mesleki KİS hastalığına sahip olmanın, tükenmişlik duygularına yol 

açabileceği belirtilmektedir (Owen, 2000; Yörükoğlu ve Buzlu, 2008). 

2.6. Yoğun Bakım Hemşireleri Ve Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıkları 

Yoğun bakım üniteleri hastanede sağlık bakım hizmeti verilen alanlar 

içerisinde en karmaşık biyomedikal donanımın bulunduğu, yüksek bir çalışma 

performansı gerektiren özel tedavi ve bakım alanlarıdır. Yoğun bakım üniteleri, 

birçok kliniğin katkısını gerektiren multidisipliner ekip yaklaşımı ile kurulmaktadır. 

YBÜ hemşirelerinin görev tanımları değerlendirildiğinde; “Yoğun bakım hemşiresi, 

karmaşık ve yaşamı tehdit edici sorunları olan hastaların tanılamasını yapmak, 

hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri 

uygulamak, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve 

rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu sağlık personelidir” şeklinde 

tanımlanabilir (Bush and Barr, 1997; Yılmaz, 2004; Madencioğlu Kıvanç, 2004; 

Akbal Ergün, Y., Demir, H., Sağnak N., 2007). 
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Günlük aktivitelerini yerine getiremeyecek ve bakım ihtiyaçlarını 

karşılayamayacak durumda olan hastaların sürekli izlenmesi, yoğun bakım işlevsel 

tanımlarının önemli unsurlarından biridir. Bu alanlarda bakımı yapılan hastalar da 

son aşamada olabilir. Hastaya ve ailesine bir bütün olarak hitap etmek, bakımın 

temel felsefesi açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Yoğun bakım üniteleri ağır bir iş 

yüküne sahip olmalarına, aşırı iş performansı göstermelerine ve fiziksel olarak 

yorgun hissetmelerine rağmen bulundukları koğuşlarda çok titiz ve detaylı çalışmalar 

yapmaktadırlar. Tüm bunları göz önünde bulundurarak YBÜ, sahada çalışan 

hemşireler için hem fiziksel hem de duygusal olarak stresli olabilecek durumları 

içerir. Yapılan bir çalışmada, hastanede çalışan hemşireler arasında ilk sırada olarak 

dahili yoğun bakım ünitesindeki hemşirelerde duygusal tükenmişlik durumu 

gözlenmiştir (Bush and Barr, 1997; Madencioğlu Kıvanç, 2004; Akbal Ergün ve ark., 

2007; Dizer, B., İyigün, E., Kılıç, S.,  2008; Hintistan, S., Nural, N., Öztürk, H.,  

2009; Stafseth, S.K., Solms, D., Bredal, I.S.,  2011). 

2.7. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıkları 

Oluşumunu Etkileyen Faktörler  

2.7.1. Ergonomik Çalışma Koşulları 

Yoğun bakım ünitesinde hizmet veren hemşirelerin uzun süreli çalışmaları 

durumunda (altı saatten daha fazla) iş yükünün fazlalığı nedeniyle hem çalışan 

güvenliğinin hem de hasta güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilmektedir 

(Padilha, K.G., Sousa, R.C.M., Garcia, P.C., Bento, S.T., Finardi, E.M., Hatarashi, 

R.H.K., 2010). Yoğun bakım hemşireleri ortalama iki, en fazla üç hastanın 

bakımından sorumlu olup, her çalışma gününün başlangıcında hastaları başta ayağa 

değerlendirmekle yükümlüdürler. Bunun yanında, hastalarının ilaçlarını hazırlama ve 

uygulama, aldığı-çıkardığı sıvı izlemi yapma, hastaya yatak banyosu verme, 

mobilizasyon, pozisyon değişimi gibi uygulamalarda bulunmaktadırlar. KİS 

sorunlarına yol açabilecek çalışma faaliyetlerinden hasta tutma süreci; hastaların 

yatak içerisinde herhangi bir sebeple ya da düzenli olarak iki saatlik aralar ile 

pozisyon değişiminin sağlanması, yatak-sedye transferinin yapılması, mobilizasyon 

uygulamaları gibi aktiviteleri içermektedir. Bu süreçte uygulanan faaliyetler, KİS 

sorunları açısından en önemli tetikleyici unsur olarak nitelendirilmektedir (Owen, 

2000; Vieira et al., 2006; Skotte and Fallentin, 2008). 
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Yoğun bakım koşullarında takip edilen hastaların yeniden pozisyon edilme 

uygulamaları sırasında kullanılan üç yaygın teknik bulunmaktadır. Bunlar; hastanın 

kollarından destek alınarak çekilmesi, omuzlar ve kalçaların altından el ile 

destekleme sağlanması ve ara çarşafı kullanılarak pozisyon değişimini sağlama 

olarak sıralanabilmektedir. Tüm bu teknikler, bel omurlarına yaptığı baskı açısından 

güvenli düzey sınırlarının oldukça üzerinde yer almaktadır. Ulusal İş Sağlığı ve 

Güvenliği Enstitüsü’ nün raporuna göre, hastanın pozisyon değişimi uygulamalarında 

L5S1 omurlarına yüklenen güç 3818 Newton (N) ile 6570 N arasındadır ve güvenli 

kabul edilen sınır değer, 3400 N’ye kadardır. Uygun olmayan transfer teknikleri, 

zayıf ergonomi ve uygunsuz postür ile KİS sorunları arasında doğrudan bir ilişki 

olduğu gözlenmektedir (Owen, 2000; Coates, 2010). 

Vardiyalı çalışma kas iskelet sistemi sorunları ve diğer sistemlere ait sorunlar 

açısından tek başına bir risk olarak gözlenmektedir. Yapılan bir çalışmada, farklı 

yoğun bakım hemşirelerinin çalışma koşullarına göre kas iskelet sistemi sorunları 

incelenmiştir ve gece çalışan hemşirelerde bel ağrısının anlamlı olarak daha yüksek 

oranda görüldüğü belirtilmiştir. Buna sebep olarak gece vardiyasında çalışan 

hemşirelerin dikkat düzeylerinde azalma görülmesi ve aynı zamanda gece çalışma 

düzeninde yardımcı bakım personeli sayısının yeterli olmaması gösterilebilmektedir 

(June and Cho,  2010). 

2.7.2. Psikososyal etmenler 

Uzun süreli ya da sık sık yaşanan stres belirtileri, bireyleri günlük 

fonksiyonlarını yerine getirme anlamında olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziksel ve 

duygusal açıdan yoğun stres altında uzun süreli çalışmak, hemşirelerde tükenmişlik 

belirtilerine yol açabilmektedir. Aynı zamanda vardiyalı çalışma, eleman yetersizliği 

nedeni ile fazla çalışma, rol belirsizliği, aşırı rol yükü, fiziksel donanımdaki 

yetersizlikler, aşırı uyarıcı çevre, bakım ile yükümlü olduğu hasta sayısının fazlalığı 

gibi durumlar yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerde mesleki tatminsizliğe 

ve memnuniyetsizlik duygusuna yol açabilen etmenlerden bazıları olarak 

gösterilmektedir. Stresin diğer sonuçlarına bakıldığında; yaratıcılığı azalttığı, 

motivasyonu düşürdüğü, sabır ve etkinliği azalttığı, yaşam kalitesini ve yaşam 

süresini olumsuz yönde etkilediği gözlenmektedir. İş stresi ile ilişkili olabilecek 

unsurlar günlük yaşam, kurum kültürü ve iş çevresi olarak sıralanabilmektedir. KİS 
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sorunlarını etkileyen faktörlere bakıldığında, stres bunlar arasında ilk sıralarda yer 

almaktadır (Owen, 2000; Shrabracq et al., 2003; Madencioğlu Kıvanç, 2004; Coates,  

2010). 

İşe bağlı psikososyal risklere bakıldığında; vardiyalı çalışma, monotonluk, 

düşük otonomi, yüksek çalışma temposu, yeni bilgiler öğrenememe gibi etkenler 

gözlenmektedir. Yoğun bir çalışma ortamında bulunma ile KİS sorunları arasında 

doğrudan bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Çalışma ortamında yoğun stres altında 

çalışma ve işyerinden kaynaklanan diğer psikososyal etmenlerin yanı sıra, çalışma 

saatlerinin dışında yer alan sosyal nedenlere bağlı etmenler, hemşirelerin psikososyal 

anlamda olumsuz etkilenmelerine yol açabilmektedir. İş doyumu ve memnuniyeti 

üzerinde olumsuz etkileri olan bu etmenler, ilerleyen süreçlerde hemşirelerde iş 

motivasyonunu etkileyebilmekte ve mesleki KİS sorunları açısından riskli 

davranışlara yol açabilmektedir (Aktaran; Cooper and Kasl 1998; Madencioğlu 

Kıvanç, 2004; Coates, 2010). 

2.7.3. Sosyodemografik Etmenler 

Cinsiyet: Sağlık sektöründe çalışan kadın işçilerin ağır yük kaldırma ve 

taşıma riskinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Omurga ve çevresindeki kas 

yapısındaki anatomik farklılıklar nedeniyle kadınların erkeklerden daha fazla BDT 

sorunu riski altında olduğu bilinmektedir. Hemşirelik mesleğinde kadın çalışanların 

yüksek oranda olması BDT sorunları geliştirme riski açısından önemlidir (Coates, 

2010; Sezgin, 2012). 

Yaş: Ülke raporlarına bakıldığında mesleki KİS açısından riskli davranışlar 

olarak kabul edilen ağır kaldırma ve taşımaya maruz kalma ile sonuçlanabilecek 

uygulamaların genellikle iş yerinde genç insanlar tarafından yapıldığı görülmektedir. 

ancak yaşlılarda bu uygulamalar sonucunda kas-iskelet sisteminde mevcut yaşa bağlı 

dejenerasyon görülebilmekte olup, bunun etkisi ile etkileri olduğu bildirilmektedir 

(Sezgin, 2012). 

Medeni durum: Yapılan bir çalışmada yoğun bakım hemşirelerinin duygusal 

tükenmişlik ve kişisel başarısızlık hisleri ile ilgili olarak evli ve çocuk sahibi 

olanların daha az riskli oldukları belirtilmiştir (Dizer, B., İyigün, E., Kılıç, S., 2008). 

Diğer taraftan, evli ve çocuk sahibi olan çalışanların işyeri dışında ağırlık 
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kaldırmasını gerektiren bakım sorumlulukları nedeniyle KİS sorunları açısından daha 

fazla risk altında olabileceği düşünülmektedir. Hamilelik döneminde ve sonrasında 

çocuğun bakımını sağlamak amacıyla kaldırma, taşıma ve emzirme hareketlerini 

uygulayan kadınların KİS sorunları anlamında, yoğun bakımdaki çalışma faaliyetleri 

dikkate alınmaksızın yüksek risk altında oldukları belirtilmektedir (Atamney and 

Corlett, 1993; Coates, 2010). 

Eğitim: Yapılan çalışmalara göre yoğun bakımda çalışan hemşireler arasında 

işe yeni başlamış olan ve diğerlerine göre daha az deneyimli olan hemşirelerin bel 

ağrısı gibi kas iskelet sistemi sorunları yaşama oranı daha yüksektir. Bu durumda 

mesleki formal eğitimin yanı sıra, ergonomik risklere yönelik eğitim programlarının 

düzenlenmesi yararlı bir girişim olarak görülebilmektedir (June and Cho, 2010). 

Gelir düzeyi: Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin iş yükünün fazla olması ile 

ilgili Gomersal ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, gelir düzeyi ile 

çalışmakta olan hemşirelerin iş yükleri karşılaştırılmış ancak yaş ve cinsiyet ile 

anlamlı bir ilişki bulunmasına rağmen, gelir düzeyi ile iş yükü arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır (Gomersall, C.D., Joynt, G.M., Tan, P., Ramsay, S.J., Buckley, 

T.A., Lam, C.,  2000). 

2.7.4. Sağlık Davranışları 

Günümüzde sosyal etkileşimlerin sağlık davranışlarına olan etkisi 

incelendiğinde, çalışanların sağlık inançlarının ve yaşam tarzlarının sağlık üzerinde 

etkili olduğu gözlenmektedir. Mesleki KİS sorunları yaşama ile ilgili olabilecek 

etmenler arasında kişisel riskli davranışların önemli bir anlamı bulunmaktadır. Sağlık 

davranışları olarak adlandırılan kişisel sağlık uygulamaları arasında olumsuz bazı 

riskli alışkanlıklar gözlenebilmektedir. Düzenli olarak egzersiz yapma, sigara 

kullanmama, yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli uyku alışkanlıklarının sağlığı 

geliştiren davranışlardan oldukları bilinmektedir (Salazar, 1997; Vieria et al., 2006). 

Vieria ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, düzenli olarak egzersiz 

yapan ve sigara kullanmayan yoğun bakım hemşirelerinin mesleki KİS sorunları ile 

ilgili yakınmalarının bulunmadıkları gözlenmiştir. Çalışmanın bulgularının diğer 

literatür verileri ile uyumlu olduğu gözlenmiştir. Yapılan başka çalışmalarda, sigara 

kullanımının disklerde dejenerasyona yol açtığı konusunda ya da sigara kullanımının 
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neden olduğu öksürüklerin KİS hastalıkları açısından risk düzeyini arttırdığı yönünde 

hipotezler öne sürülmektedir. Diğer yandan sigara kullanımının olumsuz 

sonuçlarından olan dolaşım yavaşlaması ve arteroskleroz nedeniyle KİS sorunlarının 

görülme riskinin artabileceği belirtilmektedir (Vieria et al., 2006; Salazar, 1997; 

Coates, 2010). 

Aşırı kilolu olma ve sigara kullanma alışkanlığı, mesleki KİS sorunlarını 

olumsuz yönde etkilerken, egzersiz yapmanın mesleki KİS sorunları bakımından 

koruyucu etkisi olduğu gözlenmektedir. Omuriliği çevreleyen birden fazla kasın 

(örneğin m.iliopsoas, m.external obliques vb) hareket esnasında koruyucu etkileri 

olduğu bilinmektedir. Bu kasların genel anlamda aktif olarak çalıştırılmaması, 

omuriliğin dış etkenlere karşı daha zayıf olmasına ve daha az desteklenmesine yol 

açmaktadır. Ancak düzenli egzersiz yapan bireylerde kasların güçlenmesi 

sağlanacağından KİS sorunlarının daha az gözleneceği belirtilmektedir. Düzenli 

egzersiz aynı zamanda KİS sorunlarının günlük yaşam aktivitelerine olan etkisini 

azaltmaktadır (Salazar, 1997; Vieria et al., 2006; Coates, 2010). 

2.7.5. Kurumsal Risk Etmenleri 

Yoğun bakım hemşirelerinin mesleki KİS sorunları yaşamalarına yönelik 

bireysel riskli durumların yanı sıra, çalışılan kurumun mesleki risklere ve önleyici 

yaklaşımlara yönelik tutumu önemli bir yere sahiptir. Risk değerlendirmesi, eğitim 

programlarının hazırlanması, denetlemelerin yapılması, araç- gereç kullanımının 

yaygınlaştırılması gibi düzenlemeler konusunda kurumun değişime hazır oluşu en 

gerekli etmendir. Mesleki KİS sorunları açısından kurum yöneticilerinin iş sağlığı 

güvenliği konusunda bilinçli hale getirilmesi ve işbirliği sağlanması önemlidir. 

Mevcut durumda kurumlarda gözlenen mesleki KİS sorunlarının görülme oranı 

bilinmemektedir. Kayıtların tutulmasında ve mesleki KİS sorunlarının 

tanımlanmasındaki yetersizliğin, kurumsal anlamda mesleki KİS sorunlarının 

kontrolünde önemli bir risk etmeni olduğu gözlenmektedir (Stucke and Menzel, 

2007). 
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2.7.6. Yoğun Bakım Ünitesinin Fiziksel Durumu 

Bir sağlık kurumunda özel hizmet veren ünitelerden olan yoğum bakım 

biriminin, hastalar ve çalışanlar açısından ergonomik anlamda uygun tasarlanması 

gereklidir. İş yükünün fazla olduğu yoğun bakım ünitelerinde bakımın kalitesinin 

düşük olması, mortaliteyi doğrudan arttıran önemli bir etkendir. Bu sebeple, yoğun 

bakımların fiziksel donanımlarının hem hizmet veren yoğun bakım hemşireleri, hem 

de hizmetten yararlanan hastalar açısından uygun şekilde düzenlenmesi önemlidir 

(Padilha et al., 2010). Türkiye’de yoğun bakım ünitelerinin fiziksel ve ergonomik 

faktörler açısından değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan bir çalışmada, 

hastalara doğrudan bakım verici pozisyonda çalışan yoğun bakım hemşirelerinin 

hizmet verdiği ünitelerin, fiziksel yapı ve ergonomik donanım açısından ergonomi 

ilkelerine uygun olarak yapılandırılamadığı gözlenmiştir (İlçe ve Dramalı, 2010).  

Fiziksel ve ergonomik açıdan; Hasta başına düşen lavabo sayısı, hasta 

yataklarının özellikleri, çalışma ortamının fiziksel büyüklüğü ve yardımcı ekipman 

kullanımı yetersiz bulunmuştur. Uygun bir yoğun bakım ünitesinde hastaların 

bakıldığı yataklar arasındaki mesafe 57,7cm-300cm arasında olup, tek kişilik oda 

şeklinde düzenlenen her bir hasta ünitesi en az 26m2 olmalıdır. Aynı şekilde, uygun 

bir yoğun bakım ünitesinde yeterli oturma alanı sunan mobilyalar, her hasta yatağı 

için bir lavabo, bakımın sürdürülmesi için gerekli araç ve gereçlerin eksiksiz olması, 

yeterli aydınlatmanın sağlanması, gürültünün en aza indirilmesi, yeterli oturma 

odasının sağlanması gerekir. Ergonomik riskleri en aza indirmek için, hastaları 

kaldırırken ve taşırken kaldırıcılar kullanılabilir olmalıdır (İlçe ve Dramalı, 2010; 

Öztek ve Kubilay, 2008). 

Kullanılan materyallerin yerleşimi, yoğun bakım hemşirelerinde mesleki KİS 

sorunlarına yol açabilecek önemli bir etmen olarak gösterilmektedir. Hasta 

yataklarının hemşirelerin boy uzunluğuna göre ayarlanmamaları durumunda L1, S1 

seviyesinde zorlanma oluşabilecektir. Aynı şekilde hastaların takibi sırasında 

kullanılan monitörlerin, hemşirelerin görme çizgisinde olması gerekmektedir. 

Normalde görme çizgisi yatay bir doğrunun 15 derece altında olarak kabul 

edilmektedir. Monitörlerin görme alanı dahilinde bir noktaya yerleştirilmediği 

durumlarda hemşirelerde boyun ağrıları gözlenebilmektedir (Caboor et al., 2000; 
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Güler, 2004). Verilen bakımın kalitesini arttırmak, verimliliği en üst düzeyde tutmak 

ve mesleki hastalıkları önlemek amacıyla, yoğun bakım ünitelerinin uygun 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

2.8. Yoğun Bakım Hemşirelerinde Mesleki Kas Ve İskelet Hastalıklarını 

Önleme Yaklaşımları 

Fiziksel donanım gibi iş motivasyonunu doğrudan etkileyen durumlardan 

kaçınmak için öncelikle hastane yönetimi tarafından gerekli önlemler alınmalıdır 

(Owen, 2000; Hignett, 2003; Madencioğlu Kıvanç, 2004; Akbal Ergün ve ark., 

2007).Mesleki kas ve iskelet hastalıklarını önlemek amacıyla çeşitli girişimler 

yapılmaktadır. Bu girişimler birden fazla faktör aracılığı ile ya da bir tek faktöre 

yönelik olarak yapılabilmektedir.  

Nelson ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan bir çalışmada, mesleki kas 

iskelet hastalıklarını önlemeye yönelik girişimlerden, tek bir faktöre bağlı olanlara 

göre, birden fazla faktör içeren girişimlerin daha başarılı oldukları gözlenmiştir. Tek 

bir faktöre bağlı olarak yapılan ya da teknik beceri eğitimi gibi bireysel önlem 

geliştirme ile ilişkili yöntemlere kıyasla; öncelikle risk değerlendirmelerini yapma, 

ardından çevre düzenlemeleri ve yönetimsel önlemler alma gibi uygulamaların daha 

etkili olduğu belirtilmektedir. Birden fazla faktörü içeren önleme girişimlerinin; risk 

faktörlerini azaltma, mühendislik kontrolleri, yönetimsel kontroller ve eğitim 

faaliyetlerinden en az ikisini içermesi beklenmektedir. Geçmişte mesleki kas iskelet 

hastalıklarını önlemeye yönelik çalışmalar bireysel önlemler alma ve teknik beceri 

eğitimleri ile sağlanmakta iken, güncel uygulamalara bakıldığında risk 

değerlendirmesini temel alan birden fazla faktörü içerisine alan girişimlerin 

diğerlerine göre daha başarılı oldukları kanıtlanmıştır (Hignett,  2003; Nelson et al., 

2006; İsmail ve ark., 2009). 

Mesleki KİS hastalıklarına yönelik olarak yapılan koruyucu girişimler, hassas 

bir biçimde tehlike kontrolünü gerektirmektedir. Nelson ve arkadaşlarının yapmış 

olduğu çalışmada, ergonomik risk değerlendirme, güvenli iş çevresi sağlama, hasta 

tutma ekipmanları ile destek sağlama, birlikte çalışılan kişilerin gözlem ve 

değerlendirmeleri gibi girişimlerin; iş doyumu, KİS yaralanmaları, kayıp iş günü, 

bireylerin ifade ettikleri güvenli olmayan hasta tutma uygulamaları gibi durumlara 

olan etkileri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, KİS yaralanmalarında anlamlı bir 



 

22 

 

düşüş gözlenmiş, kayıp iş günleri %18 oranında azalmış, güvenli olmayan hasta 

tutma aktiviteleri anlamlı ölçüde azalmış ve iş doyumunda önemli bir artış 

gözlenmiştir (Nelson et al., 2006). 

Çalışan sağlığını tehdit edebilecek tehlikelerle başa çıkabilmek için, öncelikle 

olası tehdit unsurlarını tespit etmek ve yeniden düzenlemelerde bulunmak 

gerekmektedir. Yeniden düzenleme yapılacak alanlar genel olarak çalışma ünitesini, 

iş çevresini, iş organizasyonunu, kullanılan araç gereçleri kapsamaktadır (Owen, 

2000). 

Riskli olarak kabul edilen hemşirelik bakımını sürdüren uygulamalarda 

yardımcı araç kullanımı gereklidir. Yapılan bir çalışmada hastanın yatak-sedye 

transferinde ve yatak içi pozisyon değişiminde kaydırma tahtalarının kullanımının 

hemşirelerin KİS yaralanmalarını anlamlı ölçüde azalttığı saptanmıştır. Klinik 

uygulamalarda KİS sorunları açısından riskleri azaltmaya yönelik olarak tasarlanmış 

araçların yaygın olarak kullanılmaması önemli bir sorundur. Bu araçların 

kullanılmaması ile ilgili nedenlere bakıldığında, araçların kullanıma müsait 

olmaması, kullanımın çok fazla zaman alması, araçların dengeli olmaması, 

devrilmesi/güvensiz olması, hastaların bu araçlardan hoşlanmaması gibi faktörler 

sıralanabilmektedir (Sezgin, 2012). 

Yapılan başka bir çalışmada ise, KİS sorunlarını önleyici araçlara yönelik 

olumlu izlenimler gözlenmiştir. Bu araçların günlük kullanımda oldukça işlevsel ve 

yardımcı oldukları, uygulama sırasında yardımcı araçların stresi azalttığı ve konfor 

düzeyini arttırdığı izlenimleri ifade edilirken; her ünitede yeterli sayıda aracın 

bulunması gerektiği ve uygulamada araç kullanımının yönetim tarafından 

desteklenmesi gerektiği düşünceleri ileri sürülmektedir (Owen, 2000). 

Sjostrom et al., (2010) tarafından yapılan çalışmada, yatak başında çalışan 

hemşirelerde minimal yardımcı araç kullanımının hastaya pozisyon verme 

uygulamalarına bağlı oluşabilen KİS yaralanmaları değerlendirilmiş; çalışmanın 

sonucunda elde edilen verilerde yatak başı hemşirelerinin hastaya pozisyon verme 

sırasında yardımcı araç kullanımına direnç gösterdikleri, bunun yerine kendi vücut 

mekaniklerini kullanmayı tercih ettiklerini belirttikleri saptanmıştır. Araç 

kullanımının uygulamalarda gereğinden fazla zaman alıcı olması, araçların 

maliyetinin yüksek olduğunun düşünülmesi, bir ünitede çalışan tüm personel 
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tarafından benimsenmediği takdirde aracın kullanımının mümkün olmayacağı gibi 

nedenlere bağlı olarak yardımcı araçların kullanımının yetersiz kaldığı belirtilmiştir 

(Sjostrom et al., 2010). 

2.9. Mesleki Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Önlenmesi, Tedavisi Ve 

Rehabilitasyonunda İş Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları 

Temel sağlık hizmetleri uygulamalarını kapsamında iş sağlığı hemşireleri 

koruyucu, uygulayıcı, geliştirici, eğitici, lider, yönetici, denetleyici ve araştırıcı 

rolleri aracılığıyla çalışanlara bakım sunmaktadırlar (Bagley, 2002; Özcan ve 

Kesiktaş, 2007). Sağlığı koruma, geliştirme, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında 

bireyin ve toplumun sağlığına yönelik girişimlerde bulunma amacına yönelik olarak 

iş sağlığı hemşireleri; 

KİS ile ilgili riskleri belirleme, 

- Belirlenen risk faktörlerinin ortadan kaldırılması/yok edilmesi için gerekli 

düzenlemeler yapma/yapılmasını sağlama, 

- KİS ile ilgili sorunları ve hastalıkları tespit ve kayıt etme, 

- KİS ile ilgili verileri sistematik olarak izleme, 

- KİS ile ilgili semptomların giderilmesinde ekip yaklaşımı ile multidisipliner 

bir bakım sunma, 

- KİS’ in önlenmesinde ve rehabilitasyonunda sağlık eğitimi ve danışmanlık 

sunma, 

- KİS nedeniyle işine ara vermiş olan çalışanların işe dönüş muayenelerinin 

yapılmasını ve ardından işe tekrar oryantasyonunu sağlama, 

- Gebe çalışanların iş düzenlemelerinin kontrol ve koordinasyonunu sağlama, 

- Tüm çalışanların işe giriş, işe dönüş, periyodik ve diğer muayeneleri ile 

işyeri gözlem gezilerinde KİS ile ilgili riskleri değerlendirme, 

- Acil durumlarda ilgili uzman kişilerle koordinasyonu sağlayarak ilk 

müdahale ve tedaviyi başlatma, 

- Ergonomik girişimlerde bulunma/bulunulmasını sağlama, 
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- Koruyucu tedavi hizmetlerinde bulunma gibi görevleri yerine getirmelidir    

(http://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/publications/oshayayin/cv_kasiskeletavrupadadur

um.pdf., Erişim tarihi: 10 Ocak 2020). 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yaygınlaştırılması ve öneminin tüm 

kurumlarca benimsenmesi, ilerleyen aşamalarda yaşam kalitesini yükseltmede, 

çalışan konforunu iyileştirmede, iş verimini ve memnuniyetini arttırmada temel bir 

faktördür. Bu bağlamda yoğun bakım üniteleri ve diğer birimlerde çalışan personelin 

sağlığının korunması, geliştirilmesi ve izlenmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla hastanelerde “İş Sağlığı ve Güvenliği” birimlerinin açılması ve 

yaygınlaştırılması gerekmektedir (Bagley, 2002; Özcan ve Kesiktaş, 2007). 

 

 

 

http://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/publications/oshayayin/cv_kasiskeletavrupadadurum.pdf
http://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/publications/oshayayin/cv_kasiskeletavrupadadurum.pdf
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Gerekçesi ve Amacı 

Bu araştırma, yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin kas iskelet 

sistemine ilişkin ağrı yaşama durumlarını ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla 

tanımlayıcı ve kesitsel tasarımda yapıldı.  

3.2. Araştırma Soruları 

Araştırma amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerde kas iskelet sistemine ilişkin 

deneyimledikleri ağrı ne düzeydedir? 

2. Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerinde  kas iskelet sistemine 

ilişkin deneyimledikleri ağrı ile ilişkili faktörler nelerdir? 

3.3. Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırmanın verileri, İstanbul ilindeki Şişli Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde 08.01.2021 – 01.03.2021 tarihleri 

arasında toplandı. 

3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, 08.01.2021-01.03.2021 tarihleri arasında Şişli Sarıyer 

Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan 

hemşireler oluşturdu. Erişkin Yoğun Bakım, Nöroloji Yoğun Bakım, Kardiovasküler 

Cerrahi Yoğun Bakım, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım, Post-Op Cerrahi Yoğun Bakım, 

Koroner Yoğun Bakım olmak üzere altı yetişkin yoğun bakım ünitesi çalışmaya dahil 

edildi. 

Örneklem seçimine gidilmeden, araştırmanın yürütüldüğü tarih aralığında 

evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Bu bağlamda, çalışmaya katılmayı kabul 

eden ve veri toplama formlarını eksiksiz dolduran 90 yoğun bakım hemşiresi 

örneklemi oluşturdu. 

 Evrenin tamamına ulaşılamadığı takdirde örneklem sayısı; 
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N: Evren 

n: Örnekleme alınacak uygulama sıklığı 

p: İncelenen olayın görülüş sıklığı 

q: İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı 

t: Belirli serbestlik derecesinde ve saptanan yanılma düzeyinde t tablosundan 

bulunan teorik değer 

d: Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen  sapma 

Yukarıdaki örneklem belirleme formülü kullanıldığında, Şişli Sarıyer 

Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin düzey yoğun bakım 

ünitelerinde aktif çalışan 135 hemşire varsayılmak üzere minimum n = 87 hemşirenin 

çalışmaya dahil edilmesi uygun bulundu.  

Bu bağlamda, çalışmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama formlarını 

eksiksiz dolduran toplam 90 hemşire örneklemi oluşturdu. 

Veri toplama dönemi süresince, 10 hemşire yıllık izinde,5 hemşire raporlu, 20 

hemşire çalışmaya katılmayı kabul etmemesi vb. nedeniyle araştırmaya dahil 

olamadı. Bu durum, evrenin tamamıma ulaşmamıza engel olarak; 90 hemşirenin 

verileri alınarak çalışmanın yürütülmesine neden oldu. 

3.5. Araştırmaya Alınma Ve Araştırmadan Dışlanma Kriterleri  

3.5.1. Araştırmaya Alınma Kriterleri 

Araştırmaya alınma kriterleri; 

 İstanbul Şişli-Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin 

Düzeyi Yoğun Bakım ünitelerinde aktif olarak çalışan yoğun bakım hemşiresi 

olması, 

 Araştırmaya katılmayı gönüllü kabul etmesi, 

 Veri toplama formlarını eksiksiz doldurmuş olması. 
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3.5.2. Araştırmadan Dışlanma Kriterleri 

Araştırmadan dışlanma kriterleri ise; 

 Araştırmaya katılmayı kabul etmemesi, 

 Anket formunu eksik cevaplamış olmasıdır. 

3.6. Veri Toplama Araçları 

Veriler ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’ (Ek 1) ve ‘Genişletilmiş Nordic Kas-İskelet 

Sistemi Anketi’ (Ek 2) kullanılarak elde edildi. 

3.6.1. Tanıtıcı Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından literatür incelemesi doğrultusunda hazırlanan form 

(Sezgin, 2012; Gül, Üstündağ, Kahraman ve Purisa, 2014; Tunçay, Yeldan, 2013; 

Kandemir, Karaman, Altun Uğraş, Öztekin, 2019); hemşirelerin demografik 

bilgilerini, sağlık-hastalık durumları, egzersiz durumu, sigara kullanım durumu, 

mesleki çalışma durumu ve şartları, çalışma saatleri dışında ağır işler yapılma 

durumu, çalışma sırasında kas iskelet sistemini etkileyen hareketler, kas iskelet 

sistemi ağrısı yaşıyor ise şiddeti ve ağrının çalışma durumuna etkisine yönelik bilgiyi 

sorgulayan toplam 36 sorudan oluşmaktadır. Ağrı şiddeti ağrı skalası kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede 0 -10 arasında değişen ağrı ortalama 

puanları verilmektedir. Buna göre “0” ağrının olmadığını belirtirken ortalama  

değerinin 1-4 olması hafif, 5-6 olması orta şiddette, 7-10 olması ise şiddetli ağrıyı 

ifade etmektedir. 

3.6.2. Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi 

Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını sorgulamak amacıyla “Genişletilmiş 

Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi (GNKİSA)” kullanıldı. GNKİSA, standardize 

edilmiş sorularla bel, boyun, omuz ve genel kas-iskelet yakınmalarının 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. GNKİSA ile, vücudun haritalandırılarak 

işaretlenmiş dokuz bölgesinde (boyun, omuzlar, sırt, dirsekler, el bilekleri/eller, bel, 

kalçalar/uyluklar, dizler, ayak bilekleri/ayaklar) kas iskelet sistemi ağrılarını 

değerlendirilir. Değerlendirmede, son 12 ay içerisinde herhangi bir zamanda bu 

bölgelerde bir sorun (acı, ağrı, rahatsızlık) olup olmadığı, son 12 ay içerisinde 
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herhangi bir zamanda ağrıdan dolayı olağan işi (evde ya da ev dışında) yapmayı 

engelleyip engellemediği ve son yedi gün içerisinde herhangi bir zamanda ağrının 

olup olmadığını sorgulamaktadır. Yanıtlar evet/hayır seçeneklerinden oluşmaktadır. 

Daha önce yapılan çalışmalara göre bu test, tekrarlanabilen, duyarlı, geçerliliği ve 

güvenirliği gösterilmiş, kullanışlı bir tarama testi olarak belirtilmiştir. Sorulara 

verilen yanıtlarda ‘Hayır’ cevabı için sıfır puan, ‘Evet’ cevabı için bir puan olarak 

değer verilir. Testin kesme sınırı yoktur veya alınan toplam puanlar üzerinden 

istatistiki analizler yapılamamaktadır. İlk olarak Kuorinka et al., (1987) tarafından 

geliştirilen ve Dawson et al., (2009) tarafından genişletilmiş versiyonun geçerlik ve 

güvenirlik çalışması yapılmıştır. Türkçe uyarlamasını Kahraman, Göz ve Genç 

(2016) tarafından yapılmış ve Türkiye’de kas iskelet sistemi ağrılarının belirlenmesi 

amacıyla yapılan birçok çalışmada yaygın olarak kullanılmıştır.  

Ölçeğin, Türk toplumunda kullanımını ölçmek amacıyla yürütülen geçerlik ve 

güvenilirlik çalışmasında Cronbach’s alfa katsayısı 0.896 olarak bulunmuştur 

(Kahraman, Göz ve Genç, 2016). Araştırmada da ölçek Cronbach’s alfa katsayısı 

0.898 olarak bulundu. Anketin araştırmamızda kullanılması için yazardan mail yolu 

ile gerekli yazılı izin alındı. 

3.7. Veri Toplama Yöntemi 

Veriler, hemşirelerin işlerini aksatmayacak biçimde zaman ayarlaması 

yapılarak ve anketleri kendilerinin doldurması istenerek, araştırmacı tarafından elde 

edildi. Çalışmanın güvenilirliği açısında ünitede beklenilerek anketler toplandı. 

3.8. Araştırmanın Etik Yönü 

Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygun davranılarak; verileri toplamadan 

önce Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay 

(Karar No:2019/35-16) alındı (Ek.4). Etik kurul onayını takiben çalışmanın 

yürütülmesi için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak hastanede çalışmanın 

uygulanabilmesi için 13/11/2020 tarihli ve 79341859-799-20303 sayılı yazı ile 

kurum izni alındı (Ek.5). Araştırmada kullanılan ‘Genişletilmiş Nordic Kas İskelet 

Sistemi Anketi’ araştırmamızda kullanılması için, ölçeğin Türkçe geçerlilik ve 

güvenirliğini yapan araştırmacıdan mail yolu ile izin alındı (Ek.6). 
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Araştırmamızda veri toplama aşamasında gönüllülük, özerklik/bireye saygı, 

mahremiyet ve eşitlik ilkeleri göz önüne alınarak hemşirelere araştırmanın amacı 

sözlü ve yazılı olarak onam formuyla aktarıldı. Araştırmaya katılan hemşirelere 

alınan bilgilerinin gizliliği hakkında bilgi verildi. 

3.9. Verilerin Değerlendirilmesi 

İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 

(Kaysville, Utah, USA) programı kullanıldı. Çalışma verileri değerlendirilirken, 

tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, 

minimum, maksimum) kullanıldı. Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları 

Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk testi ve grafiksel değerlendirmeler ile sınandı. 

Normal dağılım gösteren üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında One-way Anova 

Test; normal dağılım göstermeyen üç ve üzeri grupların karşılaştırmalarında ise, 

Kruskal Wallis test ve ikili karşılaştırmalarında Bonferroni Dunn test kullanıldı. Nitel 

verilerin karşılaştırılmasında ise, Pearson Ki-Kare testi ve Fisher-Freeman-Halton 

Exact testi kullanıldı. Anlamlılık en az p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

3.10. Araştırmanın Sınırlıkları 

Araştırmadan elde edilen bulgular sadece uygulandığı hastanedeki hemşireleri 

genellenebileceği için, araştırmanın yapılacağı hastanedeki hemşireler ile sınırlıdır. 

Araştırmada hemşirelerin ağrı düzeyi, kullanılan ölçeğin ölçtüğü değerlerle sınırlıdır. 
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4. BULGULAR 

Bu bölümde, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kas iskelet 

sistemine ilişkin ağrı yaşama durumları ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla 

gerçekleştirilen çalışmanın bulguları sekiz başlık altında verildi: 

4.1.  Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

4.2.  Hemşirelerin Çalışma Ortamına ve Memnuniyetine İlişkin Bulgular 

4.3.  Hemşirelerde Görülen Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarına İlişkin Bulgular 

4.4.  Hemşirelerde Algılanan Ağrı ve Ağrının Etkilerine İlişkin Bulgular 

4.5. Hemşirelerin Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi Sorgusuna 

İlişkin Bulgular 

4.6. Hemşirelerin Son 12 Ay Süresince Ağrı Görülme Oranlarının 

Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

4.7.  Hemşirelerin Son 12 Ay Süresince İşini Engelleyen Ağrı Görülme 

Oranlarının Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

4.8.  Hemşirelerin Son 7 Gün Ağrı Görülme Oranlarının Değerlendirilmesine 

İlişkin Bulgular 

4.1. Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Çalışma, 08.01.2021 – 01.03.2021 tarihleri arasında Şişli-Sarıyer Hamidiye 

Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde çalışan %41.1’i 

(n=37) erkek, %58.9’u (n=53) kadın olmak üzere toplam 90 hemşire ile yapıldı. 

Hemşirelerin tanımlayıcı özelliklerinin dağılımı Tablo 4.1 ve Tablo 4.2’de verildi. 

Hemşirelerin %25.6’sı (n=23) 18-25 yaş, %70.0’i (n=63) 26-35 yaş ve %4.4’ü (n=4) 

36-45 yaş aralığındadır. 
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Tablo 4.1. Hemşirelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı (N=90) 

  n % 

Cinsiyet Erkek 37 41.1 

 Kadın 53 58.9 

Yaş (yıl) 18-25 yaş 23 25.6 

 26-35 yaş 63 70.0 

 36-45 yaş 4 4.4 

BMI (kg/m2) Min-Mak (Medyan) 16.3-31.1 (23.5) 

 Ort±Ss 23.81±3.07 

Eğitim durumu SML 9 10.0 

 Ön lisans 3 3.3 

 Lisans 72 80.0 

 Yüksek lisans 6 6.7 

Medeni durum Evli 23 25.6 

 Bekar 67 74.4 

    

    

Çocuk Yok 82 91.1 

 Var 8 8.9 

Sigara kullanımı Evet 34 37.8 

 Hayır 56 62.2 

 

 

BMI değeri, 16.3 kg/m2 ile 31.1 kg/m2 arasında değişmekte olup; ortalama 

23.81±3.07 kg/m2’dir. 

 Eğitim durumları incelendiğinde; %10.0’u (n=9) SML, %3.3’ü (n=3) ön 

lisans, %80.0’i (n=72) lisans, %6.7’si (n=6) yüksek lisans mezunudur. 

 Hemşirelerin, %25.6’sı (n=23) evli, %74.4’ü (n=67) bekardır; %8.9’unun 

(n=8) çocuğu bulunmaktadır.  

Hemşirelerin, %37.8’inin (n=34) sigara içtiği tespit edildi (Tablo 4.1.). 
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Tablo 4.2. Hemşirelerin Mesleki Özelliklerinin Dağılımı (N=90) 

  n % 

Hemşirelik deneyim süresi 

(yıl) 

0-1 yıl 4 4.4 

1-3 yıl 36 40.0 

4-10 yıl 44 48.9 

11-20 yıl 4 4.4 

≥ 20 yıl 2 2.2 

Yoğun bakım deneyim süresi 

(yıl) 

Min-Mak (Medyan) 1-28 (3) 

Ort±Ss 3.72±3.53 

0-1 yıl 14 15.6 

1-3 yıl 43 47.8 

4-10 yıl 29 32.2 

11-20 yıl 3 3.3 

≥ 20 yıl 1 1.1 

Bulunduğu kurumdaki 

çalışma süresi (yıl) 

0-1 yıl 10 11.1 

1-3 yıl 52 57.8 

4-10 yıl 24 26.7 

11-20 yıl 3 3.3 

≥ 20 yıl 1 1.1 

Çalışma düzeni 08-16 / 16-08 87 96.7 

08-20 / 20-08 1 1.1 

08-18 / 18-08 2 2.2 

Nöbet (24 saat) tutma durumu Evet 83 92.2 

Hayır 7 7.8 

Haftalık çalışma süresi (saat) Min-Mak (Medyan) 40-72 (45) 

Ort±Ss 45.91±6.64 

Bir günlük 

vardiyada çalışma 

süresi (saat) 

Gündüz  Min-Mak (Medyan) 8-9 (8) 

Ort±Ss 8.04±0.21 

Gece  Min-Mak (Medyan) 12-16 (16) 
Ort±Ss 15.96±0.42 

Başka yerde çalışma durumu Evet 3 3.3 

Hayır 87 96.7 

 

Hemşirelerin mesleki deneyim süreleri incelendiğinde; %4.4’ünün (n=4) 0-1 

yıl, %40.0’ının (n=36) 1-3 yıl, %48.9’unun (n=44) 4-10 yıl, %4.4’ünün (n=4) 11-20 

yıl, %2.2’sinin (n=2) 20 yıl ve üzerindedir. 
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Yoğun bakım deneyim süreleri 1 ile 28 yıl arasında değişmekte olup; ortalama 

3.72±3.53 yıldır. Hemşirelerin, %15.6’sının (n=14) 0-1 yıl, %47.8’inin (n=43) 1-3 

yıl, %32.2’sinin (n=29) 4-10 yıl, %3.3’ünün (n=3) 11-20 yıl, %1.1’inin (n=1) 20 yıl 

ve üzerinde Yoğun bakım ünitelerinde çalıştığı belirlendi. 

Bulunduğu kurumdaki çalışma süreleri incelendiğinde ise; hemşirelerin 

%11.1’inin (n=10) 0-1 yıl, %57.8’inin (n=52) 1-3 yıl, %26.7’sinin (n=24) 4-10 yıl, 

%3.3’ünün (n=3) 11-20 yıl, %1.1’inin (n=1) 20 yıl ve üzerindedir. 

Hemşirelerin çalışma düzeni, %96.7’sinin (n=87) 08-16/16-08 saatleri 

arasında çalıştıkları belirlenirken; %1.1’inin (n=1) 08-20/20-08 ve %2.2’sinin (n=2) 

08-18/18-08 saatleri arasında bir çalışma düzeni olduğu saptandı. 

 Hemşirelerin, %92.2’si (n=83) nöbet tutmaktadır. Haftalık çalışma süreleri 

40 ile 72 saat arasında değişmekte olup; ortalama 45.91±6.64 saattir. Bir günlük 

vardiyada gündüz çalışma süreleri 8 ile 9 saat arasında değişmekte olup; ortalama 

8.04±0.21 saat; gece çalışma saatleri 12 ile 16 arasında değişmekte olup; ortalama 

15.96±0.42 saattir. 

 Hemşirelerin, %3.3’ü (n=3) başka bir sağlık kurum/kuruluşunda da hemşire 

olarak çalışmaktadır (Tablo 4.2.). 

4.2.Hemşirelerin Çalışma Ortamı ve Memnuniyetine İlişkin Bulgular 

Hemşirelerin, çalışma ortamı ve memnuniyet durumlarına ilişkin bulgular 

Tablo 4.3. olarak verildi.  

Tablo 4.3. Hemşirelerin Çalışma Ortamına ve Memnuniyet Durumlarına İlişkin 

Özelliklerinin Dağılımları (N=90) 

  n % 

Çalışırken dinlenme molası 

verme  

Evet 71 78.9 

Hayır 19 21.1 

Günlük çalışma tempo 

yoğunluğu 

Yoğun değil 2 2.2 

Biraz yoğun 6 6.7 

Oldukça yoğun 50 55.6 

Fazlasıyla yoğun 32 35.6 

İşten dolayı baskı altında ya da 

stresli olduğunu hissetme 

Hiçbir zaman 3 3.3 

Nadiren 13 14.4 

Ara sıra 28 31.1 

Sık sık 31 34.4 

Çoğu zaman 15 16.7 
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Yardımcı sağlık personeli 

desteğini yeterli bulma durumu 

Hiç ya da nadiren 8 8.9 

Ara sıra 57 63.3 

Sık sık 21 23.3 

Her zaman 4 4.4 

Genel olarak işinden 

memnuniyet 

Hiç memnun değil 16 17.8 

Biraz memnun 53 58.9 

Oldukça memnun 20 22.2 

Fazlasıyla memnun 1 1.1 

Ergonomik risklere yönelik 

eğitim programına katılma 

Evet 30 33.3 

Hayır 60 66.7 

Çalışma sırasında kas-iskelet 

sistemini olumsuz 

etkileyebilecek hareketler (ilk 

etki) 

Hastaya pozisyon vermek 38 42.2 

Hastayı yukarı çekmek 19 21.1 

Hastaya bakım yapmak 16 17.8 

Diyaliz sıvılarını 

değiştirmek 

5 5.6 

Hastayı mobilize etmek 5 5.6 

Diğer 7 7.8 

Çalışma sırasında kas-iskelet 

sistemini olumsuz 

etkileyebilecek hareketler 

(ikinci etki) 

Hastaya pozisyon vermek 20 22.2 

Hastayı yukarı çekmek 8 8.9 

Hastaya bakım yapmak 13 14.4 

Diyaliz sıvılarını 

değiştirmek 

17 18.9 

Hastayı mobilize etmek 9 10.0 

Diğer 23 25.6 

  

 

Hemşirelerin, %78.9’u (n=71) çalışırken dinlenme molası verirken, %21.1’i 

(n=19) mola vermemektedir. 

Günlük çalışma tempo yoğunlukları incelendiğinde; %2.2’sinin (n=2) yoğun 

olmadığı, %6.7’sinin (n=6) biraz yoğun olduğu, %55.6’sının (n=50) oldukça yoğun 

olduğu ve %35.6’sının (n=32) fazlasıyla yoğun olduğu bulundu. 

Hemşirelerin işten dolayı baskı altında ya da stresli olduğunu hissetme 

durumları incelendiğinde; %3.3’ünün (n=3) hiçbir zaman, %14.4’ünün (n=13) 

nadiren, %31.1’inin (n=28) ara sıra, %34.4’ünün (n=31) sık sık, %16.7’sinin (n=15) 

ise çoğu zaman hissettiği belirlendi. 

Yardımcı sağlık personeli desteğini yeterli bulma durumları incelendiğinde; 

%8.9’unun (n=8) hiç ya da nadiren, %63.3’ünün (n=57) ara sıra, %23.3’ünün (n=21) 

sık sık ve %4.4’ünün (n=4) her zaman yeterli buldukları saptandı. 

Hemşirelerin genel olarak işinden memnun olma düzeyleri incelendiğinde; 

%17.8’inin (n=16) hiç memnun olmadığı, %58.9’unun (n=53) biraz memnun, 
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%22.2’sinin (n=20) oldukça memnun ve %1.1’inin (n=1) fazlasıyla memnun olduğu 

belirlendi. 

Hemşirelerin %33.3’ü (n=30) ergonomik risklere yönelik eğitim programına 

katıldığını, %66.7’si (n=60) katılmadığını ifade etti. 

Çalışma sırasında kas-iskelet sistemini olumsuz etkileyebilecek ilk hareketler 

sorulduğunda; hemşirelerin %42.2’si (n=38) hastaya pozisyon vermek, %21.1’i 

(n=19) hastayı yukarı çekmek, %17.8’i (n=16) hastaya bakım yapmak, %5.6’sı (n=5) 

diyaliz sıvılarını değiştirmek, %5.6’sı (n=5) hastayı mobilize etmek ve %7.8’i (n=7) 

diğer hareketler yanıtını verdiği saptandı. 

Çalışma sırasında kas-iskelet sistemini olumsuz etkileyebilecek ikinci 

hareketler sorulduğunda; hemşirelerin %22.2’si (n=20) hastaya pozisyon vermek, 

%8.9’u (n=8) hastayı yukarı çekmek, %14.4’ü (n=13) hastaya bakım yapmak, 

%18.9’u (n=17) diyaliz sıvılarını değiştirmek, %10.0’u (n=9) hastayı mobilize etmek 

ve %25.6’sı (n=23) diğer hareketler yanıtını verdi (Tablo 4.3.). 

4.3. Hemşirelerde Görülen Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarına İlişkin Bulgular 

Hemşirelerde görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarına ilişkin bulgular Tablo 

4.4. olarak verildi. 

Tablo 4.4. Hemşirelerde Görülen Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarına İlişkin 

Özelliklerin Dağılımları (N=90) 

  n % 

Tanısı konulmuş kas-iskelet 

sistemi hastalığı 

Evet 16 17.8 

Hayır 74 82.2 

Görülen kas-iskelet sistemi 

hastalıkları (n=16) 

Lomber disk hernisi 3 18.8 

Fıtık 6 37.5 

Kifoz 1 6.3 

Kireçlenme 1 6.3 

Patella kondromalazi 1 6.3 

Servikal lordoz düzleşmesi 1 6.3 

Skolyoz 1 6.3 

Bilinmiyor 2 12.5 

Görülen kas-iskelet sistemi 

hastalıklarının tanı konma 

süresi (n=16) 

0-1 yıl 3 18.8 

1-3 yıl 4 25.0 

3-5 yıl 1 6.3 

5-10 yıl 6 37.5 

≥ 10 yıl 2 12.5 

Görülen kas-iskelet sistemi Omurga hastalıkları 2 12.5 



 

36 

 

hastalıklarının türü (n=16) Fıtık 9 56.3 

Kireçlenme 1 6.3 

Diğer 4 25.0 

Kronik hastalık Evet 7 7.8 

Hayır 83 92.2 

 

 

Hemşirelerin, %17.8’inde (n=16) tanısı konulmuş kas-iskelet sistemi hastalığı 

bulunduğu saptandı. Hemşirelerin, %18.8’inde (n=3) lomber disk hernisi, 

%37.5’inde (n=6) fıtık, %6.3’ünde (n=1) kifoz, %6.3’ünde (n=1) kireçlenme, 

%6.3’ünde (n=1) patella kondromalazi, %6.3’ünde (n=1) servikal lordoz düzleşmesi, 

%6.3’ünde (n=1) skolyoz tanısı belirlendi. Görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarının 

tanı konma süreleri %18.8’inde (n=3) 0-1 yıl, %25.0’inde (n=4) 1-3 yıl, %6.3’ünde 

(n=1) 3-5 yıl, %37.5’inde (n=6) 5-10 yıl, %12.5’inde (n=2) ise, 10 yıl ve üzerindedir. 

Görülen kas-iskelet sistemi hastalıklarının türleri incelendiğinde; %12.5’inde (n=2) 

omurga hastalıkları, %56.3’ünde (n=9) fıtık, %6.3’ünde (n=1) kireçlenme ve 

%25.0’inde (n=4) diğer hastalıklar olarak saptandı.  

Hemşirelerin, %7.8’inde (n=7) hekim tarafından tanısı konmuş başka bir 

kronik hastalığın varlığı da belirlendi (Tablo 4.4.). 

 

4.4. Hemşirelerde Algılanan Ağrı ve Ağrının Etkilerine İlişkin Bulgular 

Hemşirelerin algıladıkları ağrı ve ağrının etkilerine ilişkin özelliklerin 

dağılımları Tablo 4.5. olarak verildi. 

Tablo 4.5. Hemşirelerin Algıladıkları Ağrı ve Ağrının Etkilerine İlişkin 

Özelliklerin Dağılımları (N=90) 

  n % 

Çalışma saatleri dışında 

evde bakım verme 

yükümlülüğü olma 

durumu 

Hiç ya da nadiren 60 66.7 

Ara sıra 23 25.6 

Sık sık 5 5.6 

Her zaman 2 2.2 

Egzersiz yapma durumu Hiç yapmıyor 24 26.7 

Ayda en az bir kez 32 35.6 

Haftada üç kez 17 18.9 

Haftada en az bir kez 13 14.4 

Her gün 4 4.4 
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Son bir ay çalışma 

gününün sonunda bel, 

sırt, kol, omuz, bacak ya 

da ayakta ağrı, sızı ya da 

rahatsızlık hissetme 

Hiç ya da nadiren 11 12.2 

Ara sıra 44 48.9 

Sık sık 17 18.9 

Her zaman 18 20.0 

Ağrı şiddeti  Min-Mak (Medyan) 0-10 (4) 
Ort±Ss 4.04±2.51 

Ağrı, sızı, rahatsızlıktan 

dolayı doktora gitme 

Evet 20 22.2 

Hayır 70 77.8 

Ağrı, sızı, rahatsızlığın 

çalışmaya etkisi olma 

durumu 

Evet 39 43.3 

Hayır 51 56.7 

Görülen ağrı, sızı, 

rahatsızlığın etkisi (n=39) 

Ağrı ile çalışma 2 5.1 

Ayakta durmada zorluk 1 2.6 

Bacak ve bilekte ağrı 1 2.6 

Çalışma hızının azalması 1 2.6 

Hareket edememe 1 2.6 

Hareket kısıtlılığı 3 7.7 

Yeterli istirahat edememe 1 2.6 

Yorgunluk 2 5.1 

Yürümekte zorluk 1 2.6 

Zor hareket etme 1 2.6 

Bilinmiyor  25 64.1 

•Ağrı, sızı, rahatsızlığın 

etkisi 

İstirahat alıp, işe gitmeme 1 1.1 

İlaç kullanımı 32 35.6 

Ağrı devam ederken işe 

gitme 

44 48.9 

Diğer  1 1.1 

Genel anlamda sağlık 

durumu 

Kötü 1 1.1 

Orta 34 37.8 

İyi 39 43.3 

Çok iyi 16 17.8 
•Birden çok seçenek işaretlenmiştir 

 

Hemşirelerin, çalışma saatleri dışında evde bakım verme yükümlülüğü olma 

durumları incelendiğinde; %66.7’sinde (n=60) hiç ya da nadiren, %25.6’sında (n=23) 

ara sıra, %5.6’sında (n=5) sık sık, %2,2’sinde (n=2) ise her zaman olduğu belirlendi.  

 Egzersiz yapma durumları incelendiğinde; %26.7’si (n=24) hiç yapmıyorken, 

%35.6’sı (n=32) ayda en az bir kere, %18.9’u (n=17) haftada üç kez, %14.4’ü (n=13) 

haftada en az bir kez, %4.4’ü (n=4) her gün egzersiz yapmaktadır.  

Hemşirelerin, son bir ay içerisinde ve çalışma gününün sonunda bel, sırt, kol, 

omuz, bacak ya da ayakta ağrı, sızı ya da rahatsızlık hissetme durumları 

incelendiğinde; %12.2’sinin (n=11) hiç ya da nadiren, %48.9’unun (n=44) ara sıra, 
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%18.9’unun (n=17) sık sık, %20.0’sinin (n=18) her zaman olarak ifade ettiği 

saptandı. 

Hemşirelerin algıladıkları ağrı şiddetleri ise, 0 ile 10 puan arasında 

değişmekte olup, ortalama 4.04±2.51’dir. 

Hemşirelerin, %22.2’si (n=20) ağrı, sızı, rahatsızlıktan dolayı doktora 

gitmiştir; %43.3’ünde (n=39) bu ağrı, sızı, rahatsızlığın çalışmaya etkisi olmuştur. 

Hemşirelerin %1.12i (n=1) istirahat alıp, işe gitmediği, %35.6’sı (n=32) ağrı kesici/ 

kas gevşetici ilacı aldığı, %48.9’unun (n=44) ağrı devam ederken işe gittiği ve 

%1.1’inde (n=1) başka etkiler görüldüğü saptandı. 

Hemşirelerin, genel anlamda algıladıkları sağlık durumları incelendiğinde; 

%1.1’inin (n=1) kötü, %37.8’inin (n=34) orta, %43.3’ünün (n=39) iyi ve %17.8’inin 

(n=16) çok iyi olduğu belirlendi (Tablo 4.5.). 

4.5. Hemşirelerin Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi Sorgusuna 

İlişkin Bulgular 

Hemşirelerin Genişletilmiş Nordic  Kas İskelet Sistemi Anketi sorgusuna 

ilişkin özelliklerin dağılımları Tablo 4.6. olarak verildi. 

Tablo 4.6. Hemşirelerin Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi 

Sorgusuna İlişkin Özelliklerin Dağılımları (N=90) 

Bölgeler  

Son 12 ay süresince 

herhangi bir zamanda 

acı, ağrı, rahatsızlık oldu 

mu? 

Son 12 ay süresince 

herhangi bir zamanda 

ağrıdan dolayı olağan 

işinizi (evde ya da ev 

dışında) engelledi mi? 

Son 7 gün süresince 

herhangi bir zamanda 

ağrı oldu mu? 

Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

n % n % n % n % n % n % 

Boyun 33 36.7 57 63.3 14 15.6 76 84.4 18 20.0 72 80.0 

Omuzlar 37 41.1 53 58.9 12 13.3 78 86.7 22 24.4 68 75.6 

Dirsekler 6 6.7 84 93.3 4 4.4 86 95.6 3 3.3 87 96.7 

El bilekleri/ eller 34 37.8 56 62.2 14 15.6 76 84.4 16 17.8 74 82.2 

Sırt 61 67.8 29 32.2 27 3.0 63 70.0 40 44.4 50 55.6 

Bel 59 65.6 31 34.4 29 32.2 61 6.8 40 44.4 50 55.6 

Kalçalar/ uyluklar 25 27.8 65 72.2 11 12.2 79 87.8 13 14.4 77 85.6 
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Dizler 37 41.1 53 58.9 13 14.4 77 85.6 22 24.4 68 75.6 

Ayak bileği/ ayaklar 48 53.3 42 46.7 21 23.3 69 76.7 29 32.2 61 67.8 

 

Hemşirelerin, son 12 ay süresince herhangi bir zamanda %36.7’sinin (n=33) 

boynunda, %41.1’inin (n=37) omzunda, %6.7’sinin (n=6) dirseklerinde, %37.8’inin 

(n=34) el bilekleri/ellerinde, %67.8’inin (n=61) sırtında, %65.6’sıının (n=59) 

belinde, %27.8’inin (n=25) kalçalar/ uyluklarında, %41.1’inin (n=37) dizlerinde, 

%53.3’ünün (n=48) ayak bileği/ ayaklarında acı, ağrı, rahatsızlık belirlendi. 

 Hemşirelerin, son 12 ay süresince herhangi bir zamanda %15.6’sının (n=14) 

boynunda, %13.3’ünün (n=12) omzunda, %4.4’ünün (n=4) dirseklerinde, 

%15.6’sının (n=14) el bilekleri/ellerinde, %30.0’unun (n=27) sırtında, %32.2’sinin 

(n=29) belinde, %12.2’sinin (n=11) kalçalar/ uyluklarında, %14.4’ünün (n=13) 

dizlerinde, %23.3’ünün (n=21) ayak bileği/ ayaklarındaki ağrıdan dolayı olağan 

işlerini engellendiği saptandı. 

Hemşirelerin, son 7 gün süresince herhangi bir zamanda %20.0’sinin (n=18) 

boynunda, %24.4’ünün (n=22) omzunda, %3.3’ünün (n=3) dirseklerinde, %17.8’inin 

(n=164) el bilekleri/ellerinde, %44.4’ünün (n=40) sırtında, %44.4’ünün (n=40) 

belinde, %14.4’ünün (n=13) kalçalar/ uyluklarında, %24.4’ünün (n=22) dizlerinde, 

%32.2’sinin (n=29) ayak bileği/ ayaklarında ağrı hissedildiği belirlendi (Tablo 4.6.). 
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Şekil 4.1.  Hemşirelerin Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi 

Sorgusuna İlişkin Dağılımı 
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 Hemşirelerin Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi sorgusuna göre ağrı 

görülme oranlarının dağılımı Tablo 4.7. olarak verildi. 

Tablo 4.7. Hemşirelerin Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi 

Sorgusuna Göre Ağrı Görülme Oranlarının Dağılımı (N=90) 

   n % 

Son 12 ay süresince 

herhangi bir 

zamanda acı, ağrı, 

rahatsızlık oldu mu? 

Ağrı  Yok  10 11.1 

Var 80 88.9 

Ağrı bölge 

sayısı 

Yok 10 11.1 

1-3 bölge 33 36.7 

4-6 bölge 33 36.7 

7-9 bölge 14 15.6 

Son 12 ay süresince 

herhangi bir 

zamanda ağrıdan 

dolayı olağan işinizi 

engelledi mi? 

Ağrı  Yok  41 45.6 

Var 49 54.4 

Ağrı bölge 

sayısı 

Yok 41 45.6 

1-3 bölge 33 36.7 

4-6 bölge 12 13.3 

7-9 bölge 4 4.4 

Son 7 gün süresince 

herhangi bir 

zamanda ağrı oldu 

mu? 

Ağrı  Yok  29 32.2 

Var 61 67.8 

Ağrı bölge 

sayısı 

Yok 29 32.2 

1-3 bölge 37 41.1 

4-6 bölge 19 21.1 

7-9 bölge 5 5.6 

 

 

 Hemşirelerin, %11.1’inde (n=10) son 12 ay süresince herhangi bir zamanda 

acı, ağrı, rahatsızlık saptandı. Hemşirelerin %88.9’unda (n=80) son 12 ay süresince 

herhangi bir zamanda acı, ağrı, rahatsızlık saptanmıştır; %36.7’sinde (n=33) 1-3 

bölgede, %36.7’sinde (n=33) 4-6 bölgede ve %15.6’sında (n=14) 7-9 bölgede 

görüldüğü belirlendi. 

Hemşirelerin, %45.6’sında (n=41) son 12 ay süresince herhangi bir zamanda 

ağrıdan dolayı olağan işi engelleme durumu saptanmadı. Hemşirelerin, %54.4’ünde 

(n=49) son 12 ay süresince herhangi bir zamanda ağrıdan dolayı olağan işi engelleme 

durumu saptanmıştır; %36.7’sinde (n=33) 1-3 bölgede, %13.3’ünde (n=33) 4-6 

bölgede ve %4.4’ünde (n=4) 7-9 bölgede ağrı hissedildiği saptandı. 
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Hemşirelerin, %32.2’sinde (n=29) son 7 gün süresince herhangi bir zamanda 

ağrı saptanmamıştır. Hemşirelerin %67.8’inde (n=61) son 7 gün süresince herhangi 

bir zamanda ağrı saptanmıştır; %41.1’inde (n=37) 1-3 bölgede, %21.1’inde (n=19) 4-

6 bölgede ve %5.6’sında (n=5) 7-9 bölgede ağrı hissedildiği belirlendi (Tablo 4.7.).  

4.6. Hemşirelerin Son 12 Ay Süresince Ağrı Görülme Oranlarının 

Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

Hemşirelerin demografik ve mesleki özelliklere göre son 12 ay süresince ağrı 

görülme oranlarının dağılımı Tablo 4.8. olarak verildi. 

Tablo 4.8. Hemşirelerin Demografik ve Mesleki Özelliklere Göre Son 12 Ay 

Süresince Ağrı Görülme Oranlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Dağılımı 

(N=90) 

 Son 12 ay süresince ağrı 

P 

Ağrı yok 

(n=10) 

1-3 bölgede 

ağrı (n=33) 

≥ 4 bölgede 

ağrı (n=47) 

n (%) n (%) n (%) 

Demografik Özellikler     

Cinsiyet Erkek 6 (60.0) 15 (45.5) 16 (34.0) 0.259 

Kadın 4 (40.0) 18 (54.5) 31 (66.0)  

Yaş (yıl) ≤ 25 yaş 2 (20.0) 5 (15.2) 16 (34.0) 0.148 

> 25 yaş 8 (80.0) 28 (84.8) 31 (66.0)  

BMI (kg/m2) Min-Mak (Medyan) 17.7-31.1 

(23.1) 

19.3-28.7 

(23.5) 

16.3-31.1 

(23.7) 

0.846 

Ort±Ss 24.14±4.08 23.96±2.49 23.64±3.26  

Eğitim durumu SML 3 (30.0) 4 (12.1) 2 (4.3) 0.111 

Ön lisans 1 (10.0) 0 (0) 2 (4.3)  

Lisans 6 (60.0) 27 (81.8) 39 (83.0)  

Yüksek lisans 0 (0) 2 (6.1) 4 (8.5)  

Medeni durum Evli 2 (20.0) 12 (36.4) 9 (19.1) 0.202 

Bekar 8 (80.0) 21 (63.6) 38 (80.9)  

Çocuk varlığı Yok 9 (90.0) 28 (84.8) 45 (95.7) 0.205 

Var 1 (10.0) 5 (15.2) 2 (4.3)  

Mesleki Özellikler     

Hemşirelik deneyim 

süresi (yıl) 

< 4 yıl 3 (30.0) 12 (36.4) 25 (53.2) 0.205 

≥ 4 yıl 7 (70.0) 21 (63.6) 22 (46.8)  

Yoğun bakım 

deneyim süresi (yıl) 

0-1 yıl 2 (20.0) 3 (9.1) 9 (19.1) 0.215 

1-3 yıl 2 (20.0) 17 (51.5) 24 (51.1)  

≥ 4 yıl 6 (60.0) 13 (39.4) 14 (29.8)  

Bulunduğu 

kurumdaki çalışma 

süresi (yıl) 

0-1 yıl 1 (10) 3 (9.1) 6 (12.8) 0.233 

1-3 yıl 3 (30) 19 (57.6) 30 (63.8)  

≥ 4 yıl 6 (60) 11 (33.3) 11 (23.4)  

Haftalık çalışma 

süresi (saat) 

≤ 45 saat 4 (40.0) 19 (57.6) 24 (51.1) 0.606 

> 45 saat 6 (60.0) 14 (42.4) 23 (48.9)  
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Hemşirelerin, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre son 12 ay süresince ağrı 

görülme oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı  (p>0.05). 

Son 12 ay süresince ağrı görülme durumuna göre, BMI değerleri arasında da 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

Hemşirelerin, eğitim durumlarına, medeni durumlarına, çocuk varlığına, 

mesleki deneyim sürelerine, yoğun bakım deneyim sürelerine, bulundukları 

kurumdaki çalışma sürelerine ve haftalık çalışma sürelerine göre son 12 ay süresince 

ağrı görülme oranlarında da yine istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı  

(p>0.05), (Tablo 4.8.). 

Hemşirelerin çalışma ortamına ve memnuniyet düzeylerine göre son 12 ay 

süresince ağrı görülme oranlarının dağılımı Tablo 4.9. olarak verildi. 

Tablo 4.9. Hemşirelerin Çalışma Ortamına ve Memnuniyet Düzeylerine Göre 

Son 12 Ay Süresince Ağrı Görülme Oranlarının Karşılaştırılmasına İlişkin 

Dağılımı (N=90) 

 Son 12 ay süresince ağrı 

p 

Ağrı yok 

(n=10) 

1-3 bölge 

ağrı (n=33) 

≥ 4 bölge 

ağrı (n=47) 

n (%) n (%) n (%) 

Çalışırken dinlenme 

molası verme  

Evet 9 (90.0) 27 (81.8) 35 (74.5) 0.481 

Hayır 1 (10.0) 6 (18.2) 12 (25.5)  

Günlük çalışma tempo 

yoğunluğu 

Yoğun değil/ Biraz yoğun 3 (30.0) 2 (6.1) 3 (6.4) 0.255 

Oldukça yoğun 5 (50.0) 18 (54.5) 27 (57.4)  

Fazlasıyla yoğun 2 (20.0) 13 (39.4) 17 (36.2)  

İşten dolayı baskı 

altında ya da stresli 

olduğunu hissetme 

Hiç ya da nadiren  4 (40.0) 6 (18.2) 6 (12.8) 0.383 

Ara sıra 2 (20.0) 13 (39.4) 13 (27.7)  

Sık sık 2 (20.0) 10 (30.3) 19 (40.4)  

Çoğu zaman 2 (20.0) 4 (1.1) 9 (19.1)  

Yardımcı sağlık 

personeli desteğini 

yeterli bulma durumu 

Hiç ya da nadiren 0 (0) 4 (12.1) 4 (8.5) 0.771 

Ara sıra 7 (70.0) 22 (66.7) 28 (59.6)  

Her zaman / Sık sık 3 (30.0) 7 (21.2) 15 (31.9)  

Genel olarak işinden 

memnuniyet 

Hiç memnun değil 1 (10.0) 8 (24.2) 7 (14.9) 0.382 

Biraz memnun 8 (80.0) 19 (57.6) 26 (55.3)  

Fazlasıyla/ oldukça memnun 1 (10.0) 6 (18.2) 14 (29.8)  

Ergonomik risklere 

yönelik eğitimine 

katılma 

Evet 5 (50.0) 15 (45.5) 10 (21.3) 0.039 

Hayır 5 (50.0) 18 (54.5) 37 (78.7)  

Çalışma sırasında kas- Hastaya pozisyon vermek 3 (30.0) 6 (18.2) 29 (61.7) 0.001 
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iskelet sistemini 

olumsuz 

etkileyebilecek 

hareketler (ilk etki) 

Hastayı yukarı çekmek 3 (30.0) 8 (24.2) 8 (17.0) 0.565 

Hastaya bakım yapmak 1 (10.0) 11 (33.3) 4 (8.5) 0.013 

Diyaliz sıvılarını değiştirmek 0 (0) 4 (12.1) 1 (2.1) 0.229 

Hastayı mobilize etmek 2 (20.0) 2 (6.1) 1 (2.1) 0.070 

Diğer 1 (10.0) 2 (6.1) 4 (8.5) 0.870 

Çalışma sırasında kas-

iskelet sistemini 

olumsuz 

etkileyebilecek 

hareketler (ikinci etki) 

Hastaya pozisyon vermek 2 (20.0) 13 (39.4) 5 (10.6) 0.010 

Hastayı yukarı çekmek 0 (0) 4 (12.1) 4 (8.5) 0.664 

Hastaya bakım yapmak 4 (40.0) 1 (3.0) 8 (17.0) 0.014 

Diyaliz sıvılarını değiştirmek 1 (10.0) 4 (12.1) 12 (25.5) 0.240 

Hastayı mobilize etmek 0 (0) 4 (12.1) 5 (10.6) 0.781 

Diğer 3 (30.0) 7 (21.2) 13 (27.7) 0.763 

 

 

Hemşirelerin, çalışırken dinlenme molası verme, günlük çalışma temposu 

yoğunluğu, işten dolayı baskı altında ya da stresli olduğunu hissetme, yardımcı sağlık 

personeli desteğini yeterli bulma durumu ve genel olarak işinden memnuniyet 

durumlarına göre son 12 ay süresince ağrı görülme oranları istatistiksel olarak 

anlamlı fark göstermedi (p>0.05). 

Hemşirelerin, ergonomik risklere yönelik eğitimine katılma durumuna göre 

son 12 ay süresince ağrı görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptandı (p=0.039; p<0.05). Ergonomik risklere yönelik eğitimine katılanların 4 ve 

üzeri bölgede ağrı hissetme oranı daha düşüktür (Tablo 4.9.).  

 

Şekil 4.2. Hemşirelerin Ergonomik Risklere Yönelik Eğitimine Katılanlarda Son 

12 ay Süresince Ağrı Görülme Dağılımı 
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Hastaya pozisyon vermenin kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği ilk 

hareket olduğunu düşünen hemşirelerin, son 12 ay süresince ağrı görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.001; p<0.01). Bu 

hemşirelerin, 4 ve üzeri bölgede son 12 ay süresince ağrı hissetme oranı daha 

yüksektir. 

Hastayı yukarı çekmenin, diyaliz sıvılarını değiştirmenin, hastayı mobilize 

etmenin ve diğer hareketlerin kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği ilk hareket 

olduğunu düşünen hemşirelerin, son 12 ay süresince ağrı görülme oranları 

istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemekte idi (p>0.05). 

Hastaya bakım yapmanın kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği ilk hareket 

olduğunu düşünen hemşirelerin, son 12 ay süresince ağrı görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.013; p<0.05). Bu hemşirelerin, 1-3 

bölgede son 12 ay süresince ağrı hissetme oranı daha yüksek idi. 

Hastaya pozisyon vermenin kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği ikinci 

hareket olduğunu düşünenlerin, son 12 ay süresince ağrı görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.010; p<0.05). Bu hemşirelerin, 1-3 

bölgede son 12 ay süresince ağrı hissetme oranı daha yüksek olarak belirlendi (Tablo 

4.9.). 
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Şekil 4.3. Hemşirelerin Çalışma Sırasında Kas İskelet Sistemini Olumsuz 

Etkileyebilecek Hareketlerin Ağrı Bölge Sayısına Göre Dağılımı  

 

Hastayı yukarı çekmenin, diyaliz sıvılarını değiştirmenin, hastayı mobilize 

etmenin ve diğer hareketlerin kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği ikinci hareket 

olduğunu düşünen hemşirelerin, son 12 ay süresince ağrı görülme oranları 

istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>0.05). 

Hastaya bakım vermenin kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği ikinci 

hareket olduğunu düşünen hemşirelerin, son 12 ay süresince ağrı görülme oranları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.014; p<0.05). Bu hemşirelerde 

ağrı olmama oranı, 1-3 bölgede son 12 ay süresince ağrı görülme oranından daha 

yüksek olarak belirlendi (Tablo 4.9.). 

Hemşirelerin ağrı ve ağrının etkilerine göre son 12 ay süresince ağrı görülme 

oranlarının dağılımı Tablo 4.10. olarak verildi. 
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Tablo 4.10. Hemşirelerin Ağrı ve Ağrının Etkilerine Göre Son 12 Ay Süresince 

Ağrı Görülme Oranlarının  Karşılaştırılmasına İlişkin Dağılımı (N=90)  

 Son 12 ay süresince ağrı 

p 

Ağrı yok 

(n=10) 

1-3 bölge 

ağrı 

(n=33) 

≥ 4 bölge 

ağrı 

(n=47) 

n (%) n (%) n (%) 

Tanısı konulmuş kas-

iskelet sistemi hastalığı 

Evet 2 (20.0) 5 (15.2) 9 (19.1) 0.883 

Hayır 8 (80.0) 28 (84.8) 38 (80.9)  

Kronik hastalık Evet 0 (0) 1 (3.0) 6 (12.8) 0.249 

Hayır 10 (100) 32 (97.0) 41 (87.2)  

Çalışma saatleri dışında 

evde bakım verme 

yükümlülüğü olma 

durumu 

Hiç ya da nadiren 7 (70.0) 24 (72.7) 29 (61.7) 0.848 

Ara sıra 2 (20.0) 7 (21.2) 14 (29.8)  

Her zaman/ Sık 

sık 

1 (10.0) 2 (6.1) 4 (8.5)  

Egzersiz yapma durumu Hiç yapmıyor 3 (30.0) 13 (39.4) 8 (17.0) 0.045 

Ayda en az bir kez 3 (30.0) 5 (15.2) 24 (51.1)  

Haftada üç kez 2 (20.0) 7 (21.2) 8 (17.0)  

Haftada en az bir 

kez 

1 (10.0) 7 (21.2) 5 (10.6)  

Her gün 1 (10.0) 1 (3.0) 2 (4.3)  

Son bir ay çalışma 

gününün sonunda bel, 

sırt, kol, omuz, bacak ya 

da ayakta ağrı, sızı ya da 

rahatsızlık hissetme 

Hiç ya da nadiren 5 (50.0) 4 (12.1) 2 (4.3) 0.001 

Ara sıra 5 (50.0) 21 (63.6) 18 (38.3)  

Sık sık 0 (0) 7 (21.2) 10 (21.3)  

Her zaman 0 (0) 1 (3.0) 17 (36.2)  

Ağrı şiddeti  Min-Mak (Medyan) 0-5 (2) 0-8 (3) 0-10 (4) 0.001 
Ort±Ss 1.80±1.81 3.24±2.25 5.09±2.31  

Ağrı, sızı, rahatsızlıktan 

dolayı doktora gitme 

Evet 2 (20.0) 4 (12.1) 14 (29.8) 0.171 

Hayır 8 (80.0) 29 (87.9) 33 (70.2)  

Ağrı, sızı, rahatsızlığın 

çalışmaya etkisi olma 

durumu 

Evet 1 (10.0) 11 (33.3) 27 (57.4) 0.008 

Hayır 9 (90.0) 22 (66.7) 20 (42.6)  

Genel anlamda sağlık 

durumu 

Kötü/ orta 2 (20.0) 9 (27.3) 24 (51.1) 0.001 

İyi 2 (20.0) 17 (51.5) 20 (42.6)  

Çok iyi 6 (60.0) 7 (21.2) 3 (6.4)  

 

 

Tanısı konulmuş kas-iskelet sistemi hastalığı ve kronik hastalığı olma 

durumuna ve çalışma saatleri dışında evde bakım verme yükümlülüğü olma 

durumuna göre hemşirelerin, son 12 ay süresince ağrı görülme oranları istatistiksel 

olarak anlamlı fark göstermediği saptandı (p>0.05). 

Hemşirelerin, egzersiz yapma durumuna göre son 12 ay süresince ağrı 

görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.045; p<0.05); ayda en 

az bir kez egzersiz yapanlarda 4 ve üzeri bölgede ağrı hissetme oranı daha yüksek 

olarak bulundu. 
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Son bir ay çalışma gününün sonunda ağrı, sızı ya da rahatsızlık hissetme 

durumlarına göre hemşirelerin son 12 ay süresince ağrı görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.001; p<0.01). Ara sıra ağrı, sızı ya da 

rahatsızlık hissedenlerde, son 12 ay süresince 1-3 bölgede ağrı; sık sık ağrı, sızı ya da 

rahatsızlık hissedenlerde son 12 ay süresince 1-3 bölgede ve 4’ün üzeri bölgede ağrı; 

her zaman ağrı, sızı ya da rahatsızlık hissedenlerde son 12 ay süresince 4 ve üzeri 

bölgede ağrı deneyimledikleri belirlendi (Tablo 4.10.). 

Son 12 ay süresince ağrı görülme durumuna göre, ağrı şiddetleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.001; p<0.01). Yapılan ikili 

karşılaştırmalar sonucunda; 1-3 bölgede ve 4’ün üzeri bölgede ağrı görülenlerin ağrı 

şiddeti, ağrı görülmeyenlerden daha yüksek idi (sırasıyla p=0.002; p=0.001; p<0.01). 

1-3 bölgede ve 4’ün üzeri bölgede ağrı görülenlerin ağrı şiddetleri arasında anlamlı 

fark saptanmadı (p>0.05). 

Ağrı, sızı, rahatsızlıktan dolayı doktora gitme durumuna göre hemşirelerin son 

12 ay süresince ağrı görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark 

göstermemektedir (p>0.05). 

Ağrı, sızı, rahatsızlığın çalışmaya etkisi olma durumuna göre hemşirelerin, 

son 12 ay süresince ağrı görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptandı (p=0.008; p<0.01); son 12 ay süresince 1-3 bölgede ve 4’ün üzeri bölgede 

ağrı görülen hemşirelerde, ağrı, sızı, rahatsızlığın çalışmaya etki oranı daha yüksek 

belirlendi (Tablo4.10.). 

Hemşirelerin, genel anlamda algıladıkları sağlık durumuna göre, son 12 ay 

süresince ağrı hissetme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı 

(p=0.001; p<0.01); genel anlamda sağlık durumu kötü/orta düzeyde olanların 4 ve 

üzeri bölgede ağrı oranı daha yüksek olarak bulundu (Tablo 4.10.). 

 

4.7.  Hemşirelerin Son 12 Ay Süresince İşini Engelleyen Ağrı Görülme 

Oranlarının Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular 

Hemşirelerin demografik ve mesleki özelliklere göre son 12 ay süresince işini 

engelleyen ağrı görülme oranlarının dağılımı Tablo 4.11. olarak verildi. 
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Tablo 4.11. Hemşirelerin Demografik ve Mesleki Özelliklere Göre Son 12 Ay 

Süresince İşini Engelleyen Ağrı Görülme Oranlarının  Karşılaştırılmasına 

İlişkin Dağılımı (N=90) 

 Son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı 

p 

Ağrı yok 

(n=41) 

1-3 bölgede 

ağrı (n=33) 

≥ 4 bölgede 

ağrı (n=16) 

n (%) n (%) n (%) 

Demografik Özellikler     

Cinsiyet Erkek 22 (53.7) 10 (30.3) 5 (31.3) 0.086 

Kadın 19 (46.3) 23 (69.7) 11 (68.8)  

Yaş (yıl) ≤ 25 yaş 11 (26.8) 8 (24.2) 4 (25.0) 0.967 

> 25 yaş 30 (73.2) 25 (75.8) 12 (75.0)  

BMI (kg/m2) Min-Mak (Medyan) 31.1-41 

(17.7) 

28.3-33 

(16.5) 

31.1-16 

(16.3) 

0.282 

Ort±Ss 2.91±22.77 2.80±23.88 3.91±24.33  

Eğitim durumu SML 8 (19.5) 1 (3.0) 0 (0) 0.160 

Ön lisans 1 (2.4) 2 (6.1) 0 (0)  

Lisans 30 (73.2) 27 (81.8) 15 (93.8)  

Yüksek lisans 2 (4.9) 3 (9.1) 1 (6.3)  

Medeni durum Evli 9 (22.0) 12 (36.4) 2 (12.5) 0.154 

Bekar 32 (78.0) 21 (63.6) 14 (87.5)  

Çocuk Yok 38 (92.7) 28 (84.8) 16 (100) 0.267 

Var 3 (7.3) 5 (15.2) 0 (0)  

Mesleki Özellikler     

Hemşirelik deneyim 

süresi (yıl) 

< 4 yıl 20 (48.8) 11 (33.3) 9 (56.3) 0.239 

≥ 4 yıl 21 (51.2) 22 (66.7) 7 (43.8)  

Yoğun bakım deneyim 

süresi (yıl) 

0-1 yıl 7 (17.1) 3 (9.1) 4 (25.0) 0.366 

1-3 yıl 21 (51.2) 14 (42.4) 8 (50.0)  

≥ 4 yıl 13 (31.7) 16 (48.5) 4 (25.0)  

Bulunduğu kurumdaki 

çalışma süresi (yıl) 

0-1 yıl 4 (9.8) 4 (12.1) 2 (12.5) 0.390 

1-3 yıl 24 (58.5) 16 (48.5) 12 (75.0)  

≥ 4 yıl 13 (31.7) 13 (39.4) 2 (12.5)  

Haftalık çalışma süresi 

(saat) 

≤ 45 saat 18 (43.9) 22 (66.7) 7 (43.8) 0.113 

> 45 saat 23 (56.1) 11 (33.3) 9 (56.3)  

 

 

 

Hemşirelerin, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre son 12 ay süresince işini 

engelleyen ağrı görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemekte idi 

(p>0.05). 
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Son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme durumuna göre, BMI 

ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

Hemşirelerin, eğitim durumlarına, medeni durumlarına, çocuk varlığına, 

mesleki deneyim sürelerine, yoğun bakım deneyim sürelerine, bulundukları 

kurumdaki çalışma sürelerine ve haftalık çalışma sürelerine göre son 12 ay süresince 

işini engelleyen ağrı görülme oranları da istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi 

(p>0.05), (Tablo 4.11.). 

Hemşirelerin çalışma ortamına ve memnuniyet düzeylerine göre son 12 ay 

süresince işini engelleyen ağrı görülme oranlarının dağılımı Tablo 4.12. olarak 

verildi. 

Tablo 4.12.  Hemşirelerin Çalışma Ortamına ve Memnuniyet Düzeylerine Göre 

Son 12 Ay Süresince İşini Engelleyen Ağrı Görülme Oranlarının 

Karşılaştırılmasına İlişkin Dağılımı (N=90) 

 Son 12 ay süresince işini engelleyen 

ağrı 

p 

Ağrı yok 

(n=41) 

1-3 

bölge 

ağrı 

(n=33) 

≥ 4 bölge 

ağrı 

(n=16) 

n (%) n (%) n (%) 

Çalışırken dinlenme 

molası verme  

Evet 34 (82.9) 26 (78.8) 11 (68.8) 0.499 

Hayır 7 (17.1) 7 (21.2) 5 (31.3)  

Günlük çalışma tempo 

yoğunluğu 

Yoğun değil/ Biraz yoğun 5 (12.2) 3 (9.1) 0 (0) 0.353 

Oldukça yoğun 23 (56,1) 20 (60,6) 7 (43,8)  

Fazlasıyla yoğun 13 (31,7) 10 (30,3) 9 (56,3)  

İşten dolayı baskı 

altında ya da stresli 

olduğunu hissetme 

Hiç ya da nadiren  11 (26.8) 3 (9.1) 2 (12.5) 0.023 

Ara sıra 15 (36.6) 11 (33.3) 2 (12.5)  

Sık sık 12 (29.3) 14 (42.4) 5 (31.3)  

Çoğu zaman 3 (7.3) 5 (15.2) 7 (43.8)  

Yardımcı sağlık 

personeli desteğini 

yeterli bulma durumu 

Hiç ya da nadiren 5 (12.2) 3 (9.1) 0 (0) 0.240 

Ara sıra 26 (63.4) 23 (69.7) 8 (50.0)  

Her zaman / Sık sık 10 (24.4) 7 (21.2) 8 (50.0)  

Genel olarak işinden 

memnuniyet 

Hiç memnun değil 5 (12.2) 8 (24.2) 3 (18.8) 0.694 

Biraz memnun 27 (65.9) 17 (51.5) 9 (56.3)  

Fazlasıyla/ oldukça 

memnun 

9 (22) 8 (24.2) 4 (25)  

Ergonomik risklere 

yönelik eğitimine 

katılma 

Evet 17 (41.5) 11 (33.3) 2 (12.5) 0.114 

Hayır 24 (58.5) 22 (66.7) 14 (87.5)  

Çalışma sırasında kas-

iskelet sistemini 

olumsuz 

Hastaya pozisyon vermek 16 (39.0) 12 (36.4) 10 (62.5) 0.189 

Hastayı yukarı çekmek 11 (26.8) 7 (21.2) 1 (6.3) 0.231 

Hastaya bakım yapmak 7 (17.1) 6 (18.2) 3 (18.8) 0.986 
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etkileyebilecek 

hareketler (ilk etki) 

Diyaliz sıvılarını 

değiştirmek 

1 (2.4) 3 (9.1) 1 (6.3) 0.493 

Hastayı mobilize etmek 3 (7.3) 2 (6.1) 0 (0) 0.841 

Diğer 3 (7.3) 3 (9.1) 1 (6.3) 1.000 

Çalışma sırasında kas-

iskelet sistemini 

olumsuz 

etkileyebilecek 

hareketler (ikinci etki) 

Hastaya pozisyon vermek 7 (17.1) 9 (27.3) 4 (25.0) 0.552 

Hastayı yukarı çekmek 1 (2.4) 5 (15.2) 2 (12.5) 0.111 

Hastaya bakım yapmak 5 (12.2) 6 (18.2) 2 (12.5) 0.799 

Diyaliz sıvılarını 

değiştirmek 

10 (24.4) 5 (15.2) 2 (12.5) 0.464 

Hastayı mobilize etmek 6 (14.6) 2 (6.1) 1 (6.3) 0.516 

Diğer 12 (29.3) 6 (18.2) 5 (31.3) 0,469 

 

  

Hemşirelerin, çalışırken dinlenme molası verme, günlük çalışma temposu 

yoğunluğu, yardımcı sağlık personeli desteğini yeterli bulma durumu ve genel olarak 

işinden memnuniyet durumlarına göre son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı 

görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05), 

(Tablo 4.12.) 

İşten dolayı baskı altında ya da stresli olduğunu hissetme durumuna göre 

hemşirelerin, son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme oranları istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptandı (p=0.023; p<0.05). Çoğu zaman işten dolayı baskı 

altında ya da stresli olduğunu hissedenlerde, 4 ve üzeri bölgede ağrı deneyimleme 

oranı daha yüksek düzeyde belirlendi. 

Hemşirelerin, ergonomik risklere yönelik eğitimine katılma durumuna göre 

son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı 

fark göstermedi (p>0.05). 

Hastaya pozisyon vermenin, hastayı yukarı çekmenin, hastaya bakım 

yapmanın, diyaliz sıvılarını değiştirmenin, hastayı mobilize etmenin ve diğer 

hareketlerin kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği ilk hareket olduğunu 

düşünenlerin, son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme oranları ile arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

Hastaya pozisyon vermenin, hastayı yukarı çekmenin, hastaya bakım 

yapmanın, diyaliz sıvılarını değiştirmenin, hastayı mobilize etmenin ve diğer 

hareketlerin kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği ikinci hareket olduğunu düşünen 

hemşirelerin, son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme oranları ile arasında 

da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05), (Tablo 4.12.). 



 

52 

 

Hemşirelerin ağrı ve ağrının etkilerine göre son 12 ay süresince işini 

engelleyen ağrı görülme oranlarının dağılımı Tablo 4.13. olarak verildi. 

 

Tablo 4.13. Hemşirelerin Ağrı ve Ağrının Etkilerine Göre Son 12 Ay Süresince 

İşini Engelleyen Ağrı Görülme Oranlarının Karşılaştırılmasına İlişkin  Dağılımı 

(N=90) 

 Son 12 ay süresince işini 

engelleyen ağrı 

p 

Ağrı yok 

(n=41) 

1-3 bölge 

ağrı 

(n=33) 

≥ 4 bölge 

ağrı 

(n=16) 

n (%) n (%) n (%) 

Tanısı konulmuş kas-

iskelet sistemi hastalığı 

Evet 4 (9.8) 8 (24.2) 4 (25.0) 0.190 

Hayır 37 (90.2) 25 (75.8) 12 (75.0)  

Kronik hastalık Evet 1 (2.4) 3 (9.1) 3 (18.8) 0.084 

Hayır 40 (97.6) 30 (90.9) 13 (81.3)  

Çalışma saatleri dışında 

evde bakım verme 

yükümlülüğü olma 

durumu 

Hiç ya da nadiren 29 (70.7) 22 (66.7) 9 (56.3) 0.597 

Ara sıra 10 (24.4) 7 (21.2) 6 (37.5)  

Her zaman/ Sık sık 2 (4.9) 4 (12.1) 1 (6.3)  

Egzersiz yapma durumu Hiç yapmıyor 10 (24.4) 12 (36.4) 2 (12.5) 0.094 

Ayda en az bir kez 13 (31.7) 8 (24.2) 11 (68.8)  

Haftada üç kez 11 (26.8) 5 (15.2) 1 (6.3)  

Haftada en az bir 

kez 

5 (12.2) 7 (21.2) 1 (6.3)  

Her gün 2 (4.9) 1 (3.0) 1 (6.3)  

Son bir ay çalışma 

gününün sonunda bel, 

sırt, kol, omuz, bacak ya 

da ayakta ağrı, sızı ya 

da rahatsızlık hissetme 

Hiç ya da nadiren 8 (19.5) 2 (6.1) 1 (6.3) 0.002 

Ara sıra 22 (53.7) 19 (57.6) 3 (18.8)  

Sık sık 9 (22) 5 (15.2) 3 (18.8)  

Her zaman 2 (4.9) 7 (21.2) 9 (56.3)  

Ağrı şiddeti  Min-Mak (Medyan) 0-10 (3) 1-9 (4) 3-8 (6) 0.012 

Ort±Ss 3.49±2.50 3.97±2.43 5.63±2.13  

Ağrı, sızı, rahatsızlıktan 

dolayı doktora gitme 

Evet 4 (9.8) 7 (21.2) 9 (56.3) 0.001 

Hayır 37 (90.2) 26 (78.8) 7 (43.8)  

Ağrı, sızı, rahatsızlığın 

çalışmaya etkisi olma 

durumu 

Evet 11 (26.8) 16 (48.5) 12 (75.0) 0.003 

Hayır 30 (73.2) 17 (51.5) 4 (25.0)  

Genel anlamda sağlık 

durumu 

Kötü/ orta 8 (19.5) 17 (51.5) 10 (62.5) 0.012 

İyi 23 (56.1) 11 (33.3) 5 (3.3)  

Çok iyi 10 (24.4) 5 (15.2) 1 (6.3)  
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Hemşirelerin, tanısı konulmuş kas-iskelet sistemi hastalığı ve kronik hastalığı 

olma durumu ile son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme oranları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05), (Tablo 4.13.). 

Hemşirelerin, çalışma saatleri dışında evde bakım verme yükümlülüğü olma 

ve egzersiz yapma durumuna ile hemşirelerin son 12 ay süresince işini engelleyen 

ağrı görülme oranları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 

(p>0.05). 

Son bir ay çalışma gününün sonunda ağrı, sızı ya da rahatsızlık hissetme 

durumlarına göre hemşirelerin, son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.002; p<0.01). Her 

zaman ağrı, sızı ya da rahatsızlık hissedenlerde son 12 ay süresince 4 ve üzeri 

bölgede işini engelleyen ağrı hissedildiği belirlendi (Tablo 4.13.). 

Son 12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme durumuna göre ağrı 

şiddetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.012; p<0.05). 

Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda; son 12 ay süresince işini engelleyen 4’ün 

üzeri bölgede ağrı görülenlerin ağrı şiddeti, ağrı görülmeyenlerden daha yüksek idi 

(p=0.009; p<0.01). Diğer grupların ağrı şiddetleri arasında anlamlı fark saptanmadı 

(p>0.05). 

Hemşirelerin, ağrı, sızı, rahatsızlıktan dolayı doktora gitme durumu ile son 12 

ay süresince işini engelleyen ağrı görülme oranları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptandı (p=0.001; p<0.01); son 12 ay süresince 4 ve üzeri bölgede işini 

engelleyen ağrı görülenlerde, ağrı, sızı rahatsızlıktan dolayı doktora gitme oranı daha 

yüksek düzeyde belirlendi (Tablo 4.13.). 

Ağrı, sızı, rahatsızlığın çalışmaya etkisi olma durumuna göre hemşirelerin son 

12 ay süresince işini engelleyen ağrı görülme oranlarına göre istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptandı (p=0.003; p<0.01); son 12 ay süresince 4 ve üzeri bölgede işini 

engelleyen ağrı görülenlerde, ağrı, sızı, rahatsızlığın çalışmaya etki oranı daha 

yüksek idi. 

Genel anlamda algıladıkları sağlık durumu ile hemşirelerin son 12 ay 

süresince işini engelleyen ağrı görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark saptandı (p=0.012; p<0.05). Genel anlamda sağlık durumu kötü/orta düzeyde 
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olanların son 12 ayda 1-3 bölgede ve 4’ün üzeri bölgede işini engelleyen ağrı oranı 

daha yüksek olarak belirlendi (Tablo 4.13.). 

4.8.  Hemşirelerin Son 7 Gün Ağrı Görülme Oranlarının Değerlendirilmesine 

İlişkin Bulgular 

Hemşirelerin demografik ve mesleki özelliklerine göre son 7 gün ağrı 

görülme oranlarının dağılımı Tablo 4.14. olarak verildi. 

Tablo 4.14. Hemşirelerin Demografik ve Mesleki Özelliklerine Göre Son 7 Gün 

Ağrı Görülme Oranlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Dağılımı (N=90) 

 Son 7 gün ağrı 

P 

Ağrı yok 

(n=29) 

1-3 bölgede 

ağrı (n=37) 

≥ 4 bölgede 

ağrı (n=24) 

n (%) n (%) n (%) 

Demografik Özellikler     

Cinsiyet Erkek 15 (51.7) 13 (35.1) 9 (37.5) 0.363 

Kadın 14 (48.3) 24 (64.9) 15 (62.5)  

Yaş (yıl) ≤ 25 yaş 7 (24.1) 8 (21.6) 8 (33.3) 0.578 

> 25 yaş 22 (75.9) 29 (78.4) 16 (66.7)  

BMI (kg/m2) Min-Mak (Medyan) 17.7-31.1 

(23.1) 

19.3-29.2 

(23.5) 

16.3-31.1 

(24.4) 

0.877 

Ort±Ss 23.94±3.18 23.61±2.43 23.97±3.86  

Eğitim durumu SML 4 (13.8) 3 (8.1) 2 (8.3) 0.653 

Ön lisans 1 (3.4) 1 (2.7) 1 (4.2)  

Lisans 24 (82.8) 29 (78.4) 19 (79.2)  

Yüksek lisans 0 (0) 4 (10.8) 2 (8.3)  

Medeni durum Evli 7 (24.1) 12 (32.4) 4 (16.7) 0.378 

Bekar 22 (75.9) 25 (67.6) 20 (83.3)  

Çocuk Yok 26 (89.7) 32 (86.5) 24 (100) 0.190 

Var 3 (10.3) 5 (13.5) 0 (0)  

Mesleki Özellikler     

Hemşirelik deneyim 

süresi (yıl) 

< 4 yıl 13 (44.8) 16 (43.2) 11 (45.8) 0.979 

≥ 4 yıl 16 (55.2) 21 (56.8) 13 (54.2)  

Yoğun bakım 

deneyim süresi (yıl) 

0-1 yıl 4 (13.8) 3 (8.1) 7 (29.2) 0.190 

1-3 yıl 16 (55.2) 19 (51.4) 8 (33.3)  

≥ 4 yıl 9 (31.0) 15 (40.5) 9 (37.5)  

Bulunduğu 

kurumdaki çalışma 

süresi (yıl) 

0-1 yıl 4 (13.8) 2 (5.4) 4 (16.7) 0.596 

1-3 yıl 15 (51.7) 23 (62.2) 14 (58.3)  

≥ 4 yıl 10 (34.5) 12 (32.4) 6 (25.0)  

Haftalık çalışma 

süresi (saat) 

≤ 45 saat 14 (48.3) 21 (56.8) 12 (50.0) 0.766 

> 45 saat 15 (51.7) 16 (43.2) 12 (50.0)  
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Hemşirelerin cinsiyetlerine ve yaşlarına göre son 7 gün süresince ağrı 

görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). (Tablo 4.14.) 

Hemşirelerin son 7 gün süresince ağrı görülme durumuna göre BMI ölçümleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). (Tablo 4.14.) 

Hemşirelerin eğitim durumlarına, medeni durumlarına ve çocuk varlığına göre 

son 7 gün süresince ağrı görülme oranları da istatistiksel olarak anlamlı fark 

göstermedi (p>0.05). (Tablo 4.14.) 

Hemşirelerin deneyim sürelerine, yoğun bakım deneyim sürelerine, 

bulundukları kurumdaki çalışma sürelerine ve haftalık çalışma sürelerine göre son 7 

gün süresince ağrı görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi 

(p>0.05). (Tablo 4.14.) 

Tablo 4.15. Hemşirelerin Çalışma Ortamına ve Memnuniyet Düzeylerine Göre 

Son 7 Gün Ağrı Görülme Oranlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Dağılımı 

(N=90) 

 Son 7 gün ağrı 

p 

Ağrı yok 

(n=29) 

1-3 bölge 

ağrı 

(n=37) 

≥ 4 bölge 

ağrı 

(n=24) 

n (%) n (%) n (%) 

Çalışırken dinlenme 

molası verme  

Evet 27 (93.1) 26 (70.3) 18 (75.0) 0.068 

Hayır 2 (6.9) 11 (29.7) 6 (25.0)  

Günlük çalışma tempo 

yoğunluğu 

Yoğun değil/ Biraz yoğun 5 (17.2) 2 (5.4) 1 (4.2) 0.505 

Oldukça yoğun 14 (48.3) 21 (56.8) 15 (62.5)  

Fazlasıyla yoğun 10 (34.5) 14 (37.8) 8 (33.3)  

İşten dolayı baskı altında 

ya da stresli olduğunu 

hissetme 

Hiç ya da nadiren  5 (17.2) 8 (21.6) 3 (12.5) 0.689 

Ara sıra 10 (34.5) 12 (32.4) 6 (25.0)  

Sık sık 10 (34.5) 13 (35.1) 8 (33.3)  

Çoğu zaman 4 (13.8) 4 (10.8) 7 (29.2)  

Yardımcı sağlık personeli 

desteğini yeterli bulma 

durumu 

Hiç ya da nadiren 3 (10.3) 3 (8.1) 2 (8.3) 0.871 

Ara sıra 20 (69.0) 23 (62.2) 14 (58.3)  

Her zaman / Sık sık 6 (20.7) 11 (29.7) 8 (33.3)  

Genel olarak işinden 

memnuniyet 

Hiç memnun değil 4 (13.8) 9 (24.3) 3 (12.5) 0.523 

Biraz memnun 20 (69) 19 (51.4) 14 (58.3)  

Fazlasıyla/ oldukça memnun 5 (17.2) 9 (24.3) 7 (29.2)  

Ergonomik risklere 

yönelik eğitimine katılma 

Evet 13 (44.8) 15 (40.5) 2 (8.3) 0.009 

Hayır 16 (55.2) 22 (59.5) 22 (91.7)  

Çalışma sırasında kas-

iskelet sistemini olumsuz 

etkileyebilecek hareketler 

(ilk etki) 

Hastaya pozisyon vermek 11 (37.9) 14 (37.8) 13 (54.2) 0.384 

Hastayı yukarı çekmek 5 (17.2) 9 (24.3) 5 (20.8) 0.782 

Hastaya bakım yapmak 6 (20.7) 8 (21.6) 2 (8.3) 0.367 

Diyaliz sıvılarını değiştirmek 1 (3.4) 4 (10.8) 0 (0) 0.211 

Hastayı mobilize etmek 4 (13.8) 0 (0) 1 (4.2) 0.043 

Diğer 2 (6.9) 2 (5.4) 3 (12.5) 0.618 

Çalışma sırasında kas-

iskelet sistemini olumsuz 

Hastaya pozisyon vermek 7 (24.1) 11 (29.7) 2 (8.3) 0.139 

Hastayı yukarı çekmek 2 (6.9) 4 (10.8) 2 (8.3) 0.901 
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etkileyebilecek hareketler 

(ikinci etki) 

Hastaya bakım yapmak 6 (20.7) 6 (16.2) 1 (4.2) 0.205 

Diyaliz sıvılarını değiştirmek 2 (6.9) 8 (21.6) 7 (29.2) 0.102 

Hastayı mobilize etmek 4 (13.8) 3 (8.1) 2 (8.3) 0.748 

Diğer 8 (27.6) 5 (13.5) 10 (41.7) 0.046 

 

 

 

Hemşirelerin çalışırken dinlenme molası verme, günlük çalışma temposu 

yoğunluğu, işten dolayı baskı altında ya da stresli olduğunu hissetme, yardımcı sağlık 

personeli desteğini yeterli bulma durumu ve genel olarak işinden memnuniyet 

durumlarına göre son 7 gün süresince ağrı görülme oranları istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

Hemşirelerin ergonomik risklere yönelik eğitimine katılma durumuna göre 

son 7 gün süresince ağrı görülme oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık saptanmıştır (p=0.009; p<0.01). Ergonomik risklere yönelik eğitimine 

katılanların 4 ve üzeri bölgede ağrı olma oranı, 1-3 bölgede ağrı görülenler ve ağrı 

görülmeyenlerden daha düşük olarak saptandı (Tablo 4.15.). 

Hemşirelerin, hastaya pozisyon vermenin, hastayı yukarı çekmenin, diyaliz 

sıvılarını değiştirmenin ve diğer hareketlerin kas-iskelet sistemini olumsuz etkilediği 

ilk hareket olduğunu düşünenlerin son 7 gün süresince ağrı görülme oranları 

istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

Hemşirelerin, hastayı mobilize etmenin kas-iskelet sistemini olumsuz 

etkilediği ilk hareket olduğunu düşünenlerin son 7 gün süresince ağrı görülme 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p=0.043; p<0.05). 

Bu hemşirelerde ağrı görülmeme oranı daha yüksek olarak saptandı (Tablo 4.15.). 

Hemşirelerin, hastaya pozisyon vermenin, hastayı yukarı çekmenin, diyaliz 

sıvılarını değiştirmenin ve hastayı mobilize etmenin hareketlerin kas-iskelet sistemini 

olumsuz etkilediği ikinci hareket olduğunu düşünenlerin son 7 gün süresince ağrı 

görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

Hemşirelerin, diğer pozisyon hareketlerinin kas-iskelet sistemini olumsuz 

etkilediği ikinci hareket olduğunu düşünenlerin son 7 gün süresince ağrı görülme 

oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.046; p<0.05). Bu 

hemşirelerde 4 ve üzeri bölgede 7 gün süresince ağrı görülme oranı daha yüksek 

olarak saptandı (Tablo 4.15.). 
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Hemşirelerin ağrı ve ağrının etkilerine göre son 7 gün ağrı görülme 

oranlarının dağılımı Tablo 4.16. olarak verildi. 

 

Tablo 4.16. Hemşirelerin Ağrı ve Ağrının Etkilerine Göre Son 7 Gün Ağrı 

Görülme Oranlarının Karşılaştırılmasına İlişkin Dağılımı (N=90) 

 Son 7 gün ağrı 

p 

Ağrı yok 

(n=29) 

1-3 bölge 

ağrı 

(n=37) 

≥ 4 bölge 

ağrı 

(n=24) 

n (%) n (%) n (%) 

Tanısı konulmuş kas-

iskelet sistemi hastalığı 

Evet 2 (6.9) 9 (24.3) 5 (20.8) 0.166 

Hayır 27 (93.1) 28 (75.7) 19 (79.2)  

Kronik hastalık Evet 1 (3.4) 2 (5.4) 4 (16.7) 0.224 

Hayır 28 (96.6) 35 (94.6) 20 (83.3)  

Çalışma saatleri dışında 

evde bakım verme 

yükümlülüğü olma 

durumu 

Hiç ya da nadiren 20 (69.0) 22 (59.5) 18 (75) 0.698 

Ara sıra 6 (20.7) 12 (32.4) 5 (20.8)  

Her zaman/ Sık sık 3 (10.3) 3 (8.1) 1 (4.2)  

Egzersiz yapma durumu Hiç yapmıyor 11 (37.9) 8 (21.6) 5 (20.8) 0.712 

Ayda en az bir kez 7 (24.1) 13 (35.1) 12 (50.0)  

Haftada üç kez 6 (20.7) 8 (21.6) 3 (12.5)  

Haftada en az bir 

kez 

4 (13.8) 6 (16.2) 3 (12.5)  

Her gün 1 (3.4) 2 (5.4) 1 (4.2)  

Son bir ay çalışma 

gününün sonunda bel, sırt, 

kol, omuz, bacak ya da 

ayakta ağrı, sızı ya da 

rahatsızlık hissetme 

Hiç ya da nadiren 8 (27.6) 2 (5.4) 1 (4.2) 0.001 

Ara sıra 18 (62.1) 22 (59.5) 4 (16.7)  

Sık sık 3 (10.3) 7 (18.9) 7 (29.2)  

Her zaman 0 (0) 6 (16.2) 12 (50.0)  

Ağrı şiddeti  Min-Mak (Medyan) 0-6 (2) 1-9 (4) 2-10 (7) 0.001 

Ort±Ss 2.21±1.61 4.11±2.23 6.17±2.10  

Ağrı, sızı, rahatsızlıktan 

dolayı doktora gitme 

Evet 1 (3.4) 11 (29.7) 8 (33.3) 0.012 

Hayır 28 (96.6) 26 (70.3) 16 (66.7)  

Ağrı, sızı, rahatsızlığın 

çalışmaya etkisi olma 

durumu 

Evet 3 (10.3) 19 (51.4) 17 (70.8) 0.001 

Hayır 26 (89.7) 18 (48.6) 7 (29.2)  

Genel anlamda sağlık 

durumu 

Kötü/ orta 6 (20.7) 16 (43.2) 13 (54.2) 0.063 

İyi 15 (51.7) 14 (37.8) 10 (41.7)  

Çok iyi 8 (27.6) 7 (18.9) 1 (4.2)  
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Hemşirelerin, tanısı konulmuş kas-iskelet sistemi hastalığı ve kronik hastalığı 

olma durumuna göre olguların son 7 gün süresince ağrı görülme oranları istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 

Hemşirelerin çalışma saatleri dışında evde bakım verme yükümlülüğü olma 

ve egzersiz yapma durumuna göre olguların son 7 gün süresince ağrı görülme 

oranları istatistiksel olarak anlamlı fark göstermedi (p>0.05). 

Hemşirelerin, son bir ay çalışma gününün sonunda ağrı, sızı ya da rahatsızlık 

hissetme durumlarına göre olguların son 7 gün süresince ağrı görülme oranları 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p=0.001; p<0.01). Her zaman ağrı, sızı 

ya da rahatsızlık hissedenlerde son 7 gün süresince 4 ve üzeri bölgede ağrı saptandı 

(Tablo 4.16.). 

Hemşirelerin, son 7 gün süresince ağrı görülme durumuna göre ağrı şiddetleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı(p=0.001; p<0.01). Yapılan ikili 

karşılaştırmalar sonucunda; 1-3 bölgede ve 4’ün üzeri bölgede ağrı görülenlerin ağrı 

şiddeti, ağrı görülmeyenlerden daha yüksek olarak saptandı (sırasıyla p=0,004; 

p=0.001; p<0.01). Son 7 gün süresince 4’ün üzerinde ağrı görülenlerin ağrı şiddeti 

de, 1-3 bölgede ağrı görülenlerden daha yüksek olarak saptandı (p=0.010; p<0.05). 

Hemşirelerin; ağrı, sızı, rahatsızlıktan dolayı doktora gitme durumuna göre 

olguların son 7 gün süresince ağrı görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptandı (p=0.012; p<0.05); son 7 gün süresince 1-3 bölgede ve 4’ün üzeri bölgede 

ağrı görülenlerde, ağrı, sızı, rahatsızlıktan dolayı doktora gitme oranı daha yüksek 

olarak saptandı (Tablo 4.16.). 

Hemşirelerin; ağrı, sızı, rahatsızlığın çalışmaya etkisi olma durumuna göre 

olguların son 7 gün süresince ağrı görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptandı (p=0.001; p<0.01); son 7 gün süresince 1-3 bölgede ve 4’ün üzeri bölgede 

ağrı görülenlerde, ağrı, sızı, rahatsızlığın çalışmaya etki oranı daha yüksek olarak 

belirlendi (Tablo 4.16.). 

Hemşirelerin, genel anlamda sağlık durumuna göre olguların son 7 gün 

süresince ağrı görülme oranları istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 
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                              5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. Tartışma 

Temel amacı, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kas iskelet 

sistemine ilişkin ağrı yaşama durumları ve etkileyen faktörleri incelemek olan bu 

çalışmaya, Şişli-Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun 

Bakım Ünitelerinde çalışan %41.1’i (n=37) erkek, %58.9’u (n=53) kadın olmak 

üzere toplam 90 hemşire dahil edildi. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin 

kas iskelet sistemine ilişkin ağrı yaşama durumları ve etkileyen faktörleri 

incelediğimiz çalışmamızda, katılımcıların yaş ortalamaları 26-35 yaş aralığında ve 

%80.0’i (n=72) lisans mezunu idi. Hemşirelerin%47.8’inin (n=43), yoğun bakım 

ünitesinde çalışma süreleri 1-3 yıl ve üzerindedir (Tablo 4.1).   

Ülkemizde yapılan benzer çalışmalar ile karşılaştırıldığında, katılımcıların 

sosyo-demografik özelliklerinin literatür ile benzer olduğu söylenebilir (Altınel ve 

ark., 2007; Pınar, 2010; Şirzai ve ark., 2015; Gül ve ark., 2014). Pınar (2010) 

çalışmasında, hemşirelerin yaş ortalamasının 32 yaş olduğu, 10.3 yıldan beri 

hemşirelik yaptıkları ve çoğunluğunun lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Güler ve 

ark., (2015) çalışmalarında, hemşirelerin büyük bir kısmının; lisans mezunu olduğu, 

düzenli egzersiz yapmadığı ve  çalışma süresinin 3-5 yıl olduğu belirlemişlerdir. 

Smith et al., (2004) Çin’deki hemşireler üzerinde yürüttükleri çalışmalarında ise; 

hemşirelerin yaş ortalamasının 34 olduğu ve 13.8 yıldan beri hemşire olarak 

çalıştıkları belirlenmiştir. Benzer çalışma bulguları araştırmamızın bulgularını 

desteklememektedir. 

Avrupa’da kas ve iskelet sistemi hastalıkları, işle ilgili risklerin önlenmesinde 

öncelikli bir alan haline gelmiştir. Uluslararası karşılaştırma yapmanın zorluklarına 

rağmen, şimdiye kadar elde edilen tüm veriler, Avrupa ülkelerinin tamamında kas ve 

iskelet sistemi hastalıklarının sayısında düzenli ve büyük bir artış olduğunu 

göstermektedir. İşe bağlı yeni hastalık olgularının %50’sini MKİH oluşturmaktadır. 

Avrupa’da her dört çalışandan birinin sırt %24.7 ve kas ağrısından %22.8 yakındığı 

belirtilmektedir (Harrington et al., 1998). İngiltere’de yapılan bir çalışmada, 

çalışanların %85’inin hastalık ve yaralanma riskinin en fazla kas iskelet sisteminde 

olduğu belirtilmiştir (Sluiter et al., 2000). Gerbaudo and Violante (2008) 

çalışmalarında, yanlış ergonomi, yanlış postür ve diğer bireysel özelliklerin de 



 

60 

 

vücutta myofasial ağrılar, bel boyun rahatsızlıkları, osteoartrit, tendinit, sıkışma 

sendromları ve baş ağrılarına neden olduğunu bildirmiştir.  

Çalışmamızda hemşirelerin, %17.8’inde (n=16) tanısı konulmuş kas-iskelet 

sistemi hastalığı bulunmaktadır. Bu olguların %18.8’inde (n=3) lomber disk hernisi, 

%37.5’inde (n=6) fıtık, %6.3’ünde (n=1) kifoz, %6.3’ünde (n=1) kireçlenme, 

%6.3’ünde (n=1) patella kondromalazi, %6.3’ünde (n=1) servikal lordoz düzleşmesi, 

%6.3’ünde (n=1) skolyoz görülürken, %12.5’inde (n=2) bilinmemektedir. Görülen 

kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı konma süreleri %18.8’inde (n=3) 0-1 yıl, 

%25.0’inde (n=4) 1-3 yıl, %6.3’ünde (n=1) 3-5 yıl, %37.5’inde (n=6) 5-10 yıl, 

%12.5’inde (n=2) ise 10 yıl ve üzerindedir. Görülen kas-iskelet sistemi 

hastalıklarının türleri incelendiğinde; %12.5’inde (n=2) omurga hastalıkları, 

%56.3’ünde (n=9) fıtık, %6.3’ünde (n=1) kireçlenme ve %25.0’inde (n=4) diğer 

hastalıklar görülmektedir. Sezgin (2012) yoğun bakım hemşirelerinin kas iskelet 

sistemi sorunlarına ilişkin yaptıkları çalışmasında; hemşirelerin kas iskelet sistemi 

rahatsızlıkları oranının %95.9 olduğu saptanmıştır. Gül ve ark., (2014) çalışmasında 

da, hemşirelerin sıklıkla; boyun, omuz, dirsek, el/el bileği, sırt, bel, kalça/uyluk, diz 

ve ayak/ayak bileği ağrısı yaşadığı saptanmıştır. Sezgin (2012) çalışmasında, yoğun 

bakım hemşirelerinde; boyun bölgesinde %30.3, omuz bölgesinde %33.7, sırt 

bölgesinde %44.6, bel bölgesinde %58.8 ve bacak bölgesinde %64.4 oranında ağrı 

olduğu görülmüştür. Smith et al., (2004) çalışmasında ise, hemşirelerde bel 

ağrılarının %56.0, boyun ağrılarının %45.0, omuz ağrılarının %45.0 ve sırt 

ağrılarının %37.0 oranında olduğu belirtilmiştir. Şirzai ve ark., (2015) hastane 

çalışanları ile yaptıkları çalışmasında; boyun %47.6, omuz %33.3, sırt %44.5, dirsek 

%13.3 ve el bileği/el ağrılarının %22.9 yaşandığı bildirilmiştir. Güler ve ark., (2015) 

çalışmalarında, hemşirelerin %73.3’ünün alt ekstremitelerde, %15’inin sırt, 

%10’unun bel ve %1.7’sinin üst ekstremitelerde ağrı yaşadığı görülmüştür. Çalışma 

sonucumuz literatür ile uyumludur. Tüm çalışma bulguları değerlendirildiğinde, 

yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerinin kas iskelet sistemine bağlı ağrı 

deneyimleme oranının yüksek düzeyde olduğu ifade edebiliriz. 

Çalışmada, hemşirelerin algıladıkları ağrı şiddetleri 0 ile 10 arasında 

değişmekte olup, ortalama 4.04±2.51’dir. Hemşirelerin %22.2’si (n=20) ağrı, sızı, 

rahatsızlıktan dolayı doktora gittiğini; %43.3’ü (n=39) bu ağrı, sızı, rahatsızlığın 

çalışma performansına olumsuz etkisi olduğunu ifade etmiştir. Hemşirelerin %1.12’i 
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(n=1) istirahat alıp, işe gitmediği, %35.6’sı (n=32) ağrı kesici/ kas gevşetici ilacı 

aldığı, %48.9’unun (n=44) ağrı devam ederken işe gittiği ve %1.1’inde (n=1) başka 

etkiler yarattığı görülmektedir. Yang et al., (2018) tarafından yapılan çalışmada, 

yoğun bakım hemşirelerinde bel ağrısı %80.1, boyun ağrısı %78.6 ve omuz ağrısı 

%70.4 oranında bildirilmiştir. Younan et al., (2019) yaptığı 2852 hemşirenin 

değerlendirildiği çalışmada kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının %11 oranında işe 

devamsızlığa neden olduğu, %35’inin doktor tedavisi gerektirdiği saptanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda işle ilişkili kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına bağlı hastalık 

izni, çoğunlukla sırt, boyun, ayak bileği ve diz semptomlarıyla ilişkili olarak tespit 

edilmiştir (Larese, 1994; Yan et al., 2017). Genevay et al., (2011) tarafından sağlık 

çalışanları ile yapılan çalışmada, omurga kaynaklı ağrıların çalışanların %15.7’sinde 

işe devamsızlığa yol açtığı gösterilmiştir. Ayrıca çalışmalar birçok iş gününde de 

hemşirelerin bel ağrısından yakınmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini 

göstermektedir (Martinez and Ferreira, 2012; Skerjanc and Dodic Fikfak, 2015). 

Çalışma bulgumuz benzer çalışma bulgularından farklılık göstermekle birlikte yakın 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kas iskelet sistemine ilişkin 

ağrı yaşama durumları ve etkileyen faktörleri incelediğimiz bu çalışmada, 

hemşirelerin %17.8’inde tanısı konulmuş kas-iskelet sistemi hastalığı bulunmaktadır. 

Hemşirelerin son 12 ay süresince herhangi bir zamanda acı, ağrı, rahatsızlık gördüğü 

bölgeler %67.8’sinin sırtında, %65.6’sının belinde, %53.3’ünün ayak bileği/ 

ayaklarında, %41.1’inin omzunda, %41.1’inin dizlerinde, %37.8’inin el 

bilekleri/ellerinde, %36.7’inin boynunda, %27.8’inin kalçalar/ uyluklarında, 

%6.7’sinin dirseklerinde acı, ağrı, rahatsızlık görülmektedir. Kas iskelet sistemi ile 

ilişkili ağrıyı inceleyen çalışmalarda, fiziksel aktivite düzeyi ile bel ağrısı arasında 

ilişki bulunduğu (Uz Tunçay ve Yeldan, 2013), uygun pozisyonda durmamanın 

boyun, omuz, sırt ve el bileği ağrısı açısından, bir pozisyonda uzun süre durarak 

çalışmanın da omuz ağrısı açısından risk faktörü olduğu tespit edilmiştir (Şirzai ve 

ark., 2015). Çalışma bulguları, çalışma bulgusunu desteklemektedir. Pınar (2010) 

çalışmasında ise, hemşirelerin son 12 ay süresince kas iskelet sistemi rahatsızlığı 

yaşama prevalansının %79.5 olduğu belirtilmiştir. Bu bulgulara dayanarak, yoğun 

bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin en çok kas iskelet sistemi ağrılarını sırasıyla 

sırt  ve bel bölgesinde deneyimlediğini söyleyebiliriz. 
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Çalışmada, hemşirelere kas-iskelet sistemini olumsuz etkileyebilecek ilk 

hareketler sorulmuş; hemşirelerin %42.2’si hastaya pozisyon vermek, %21.1’i 

hastayı yukarı çekmek, %17.8’i hastaya bakım yapmak, %5.6’sı diyaliz sıvılarını 

değiştirmek, %5.6’sı hastayı mobilize etmek ve %7.8’i diğer hareketler yanıtını 

vermiştir. Hemşirelik hastaların taşınması, pozisyonlanması, tekrarlayan eğilme ve 

dönme hareketlerinin yapılması, ekipman taşınması ve uzun süreler ayakta 

çalışılması gibi yüksek fiziksel aktivitenin gerekli olduğu mesleklerden biridir. Bu 

tür günlük görevler, hemşirelerde kronik mesleki yorgunluk ve işe bağlı kas-iskelet 

sistemi rahatsızlıkları gelişme riskini arttırmaktadır (Chen et al., 2014; Steege et al., 

2015). Güler ve ark., (2015) ergonomik şartlar ve hemşirelerdeki kas iskelet sistemi 

problemleri ile ilgili olarak yaptıkları çalışmada, hemşirelerin hasta yatağının 

başındaki tıbbi araç-gereç ve malzemelere erişirken, hastayı kaldırma-taşıma 

aktivitelerinde ve hastaya egzersiz yaptırma aktivitelerinde zorlandığı; pozisyon 

verme, monitöre erişme, hasta kıyafetini değiştirme, hastaya sürgü verme 

işlemlerinde ise zorlanmadıkları belirtilmiştir. Şirzai ve ark., (2015) evde geçen 

sürenin yeterli olmamasının (sırt ağrısı için), işi bitirmek için fazladan zaman 

harcamanın (dirsek ağrısı için), işinde zor görevler yapmanın (sırt ve dirsek ağrısı 

için), iş ortamının elverişli olmamasının (sırt bölgesi ağrısı için) ağrı açısından risk 

faktörü olduğunu belirtmiştir.  Kas iskelet sistemi bozukluğu gelişimde günde 12 

saatten uzun süreli çalışıyor olmak, haftada 40 saatten fazla çalışıyor olmak, haftada 

birden fazla gece vardiyasında çalışıyor olmak mesleksel risk faktörleri arasında 

gösterilmiştir (Skerjanc and Dodic Fikfak, 2015; Steege et al., 2015). Smedley et al., 

(1995) çalışma vardiyası ile bel ağrısı arasında ilişki gösterememişlerdir. Ryden et 

al.,(1989) gündüz vardiyasında çalışmayı bel ağrısı için risk faktörü olarak 

göstermişlerdir ve hasta kaldırılması ve bakımı gibi yüksek fiziksel efor gerektiren 

görevlerin gündüz saatlerinde akşam ya da gece saatlerine kıyasla daha fazla 

olmasıyla açıklamışlardır. Koohpayehzadeh et al., (2016) ise, hemşirelerde boyun 

ağrısının haftalık çalışma saati ile ilişkisiz olduğunu bildirmişlerdir. Skela-Savič et 

al., (2017) vardiya saatlerindeki artış, çalışan hemşire sayısının gerekenden az olması 

ile bel ağrısı sıklığının arttığını göstermişlerdir; buna karşın aylık fazla mesai 

saatleri, aylık gece vardiyası sayısı, iş günü başına düşen hasta sayısı gibi faktörler 

ile bel ağrısı arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır. Çalışma bulgumuz ile 

benzer çalışma sonuçları benzerlik göstermektedir. 
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5.2.Sonuç 

 

İş verimliliği, hasta güvenliği ve sağlık bakım maliyetleri, büyük ölçüde 

çalışanların sağlığına bağlıdır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için uygun 

müdahalelerin tasarımı ile ilgili olarak çalışmamızın sonuçları, tüm çalışma hayatı 

boyunca kas-iskelet ağrısı ile bağlantılı önleyici tedbirlerin erken başlatılmasının ve 

yaygınlaştırılmasının önemini vurgulamaktadır.  

Son bir ay çalışma gününün sonunda bel, sırt, kol, omuz, bacak ya da ayakta 

ağrı, sızı ya da rahatsızlık hissetme durumları incelendiğinde; %48.9’unun ara sıra, 

%18.9’unun sık sık,%20.0’sinin her zaman olduğu saptanmıştır. 

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin ağrıyı deneyimleme prevelanslarının 

oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. 

Ağrı şiddetleri 0 ile 10 arasında değişmekte olup, ortalama 4.04±2.51’dir. 

Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin %43,3’ünde bu ağrı, sızı, rahatsızlığın 

çalışmaya etkisi olduğu saptanmıştır. 

Erişkin hasta takibi yapılan yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin, 

yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, uyku süresi, fiziksel ve psikolojik stres, kas-iskelet 

sistemi hastalığı riski ve yeni olgular arasında karmaşık ve çok katmanlı bir etkileşim 

olduğu gösterilmiştir. 

Çalışma sırasında kas-iskelet sistemini olumsuz etkileyebilecek ilk hareketler 

sorulduğunda; hemşirelerin %42.2’si (n=38) hastaya pozisyon vermek, %21.1’i 

(n=19) hastayı yukarı çekmek, %17.8’i (n=16) hastaya bakım yapmak, %5.6’sı (n=5) 

diyaliz sıvılarını değiştirmek, %5.6’sı (n=5) hastayı mobilize etmek ve %7.8’i (n=7) 

diğer hareketler yanıtını verdiği saptanmıştır. 
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5.3. Öneriler 

Çalışmamızdan elde edilen bu sonuçlara dayanarak önerilerimiz; 

Hemşirelerin kas-iskelet sistemini etkileyen risk faktörleri ve hissedilen ağrı 

açısından düzenli olarak değerlendirilmesi,  

Kaliteli bakım için vücut mekaniğinin doğru kullanılması, yoğun bakım 

ünitesinde çalışma koşullarının ergonomik tasarımı, yeterli dinlenme sürelerinin 

ayarlanması,  

Çalışma koşullarının zorluğuna bağlı olarak mevcut pozisyonda çalışma 

saatleri ve var olan kas-iskelet sistemi hastalıkları dikkate alınarak hemşirelerin 

hizmet birimleri arasında rotasyon yapılması,  

Çalışma ortamındaki risk faktörlerini azaltmak için hemşirelere eğitim 

verilmesi, 

Kas-iskelet sistemini etkileyebilecek fiziksel faktörlerin yanı sıra stres-

anksiyete-çatışma gibi diğer risk faktörlerini de değerlendirilecek şekilde daha 

ayrıntılı araştırmaların yapılması önerilmektedir. 

Kas-iskelet sistemi şikayetlerinin nedenleri çok faktörlü olduğundan, çok 

çeşitli olumsuz çalışma koşulları optimize edilmeli ve yeniden tasarlanmalıdır. 

Omurga ağrısına neden olabilecek risk faktörlerini kontrol etmek için düzenli 

egzersiz programları önerilebilir. 

 Fiziksel zorlamayı azaltan yardımcı cihazların kullanımı konusunda 

hemşirelere rehberlik edilmeli ve bu kurallara uyumu izlemek için gerekli kayıtlar 

oluşturulmalıdır.  

Kalıcı boyun veya bel ağrısı öyküsü olan hemşireler için, yoğun bakım 

ünitesinde risk yüksek ise birim değişiklikleri veya rotasyon ayarlamaları 

düşünülebilir. 
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7. EKLER 

Ek 1: Tanıtıcı Bilgi Formu   

 

1.Cinsiyetiniz: 

 

1.Erkek  

2.Kadın 

 

2.Yaşınız  

 

1.18-25 

2.26-35 

3.36-45 

4.46 ve üstü 

 

3. Eğitim Düzeyiniz: 

 

1.Sağlık Meslek Lisesi 

2.Önlisans 

3.Lisans 

4.Yüksek Lisans  

5.Doktora  

 

4. Medeni Haliniz: 

 

1.Evli  

2.Bekar 

3.Dul  

4.Boşanmış 

 

5. Çocuk Sayınız: …………… 

 

 

6. Kilonuz:                                          7. Boyunuz: 

 

8. Beden Kitle İndeksi(BKİ =Kilo / (boy )2): Araştırmacı tarafından 

hesaplanacaktır. 

 

 

9. Çalışma saatleri dışında evinizde ağırlık kaldırmayı gerektirecek 

şekilde bir yakınınıza ya da kendi çocuklarınıza bakım verme yükümlülüğünüz 

oluyor mu?  

 

1.Hiç ya da nadiren  

2.Ara sıra  

3.Sık sık 

4. Her zaman  
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10. Hangi sıklıkta egzersiz yaparsınız? 

 

1.Hiç yapmam  

2.Ayda en az bir kez  

3.Haftada üç kez 

4.Haftada en az bir kez  

5.Her gün 

 

 

11. Hemşirelik deneyim yılınız? 

 

 

 

1.0-1yıl 

2.1-3 yıl 

3.4-10 yıl 

4.11-20 yıl 

5.20 yıl ve daha fazlası 

 

 

12. Yoğun bakım deneyim yılınız? 

  

……………………………………………… 

 

13. Bulunduğunuz kurumdaki çalışma yılınız? 

 

1. 0-1 yıl 

2. 1-3 yıl 

3. 4-10 yıl 

4. 11-20 yıl 

5. 20 yıl ve daha fazlası  

 

14. Çalışma düzeniniz nasıldır? 

 

1.08-16/16-08 

2.08-20/20-08 

3.08-18/18-08 

 

15. Bu çalışma düzeninize ek olarak nöbet (24 saat ) tutuyor musunuz)? 

 

1.Evet  

2.Hayır 

 

16. Haftada kaç saat çalışıyorsunuz? …………………… 
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17. Bir günlük vardiyada kaç saat çalışıyorsunuz? 

 

Gündüz:………….. 

Gece :…………….. 

 

18. Buradaki çalışma saatlerinizin dışında ayrıca başka bir yerde hemşire 

olarak çalışıyor musunuz ? 

 

1.Evet  

2.Hayır 

 

19. Çalışmanız sırasında dinlenme süresi veriyor musunuz? 

 

1.Evet  

2.Hayır 

 

 

20. Çalışma günü içerisinde günlük çalışma temponuzun yoğunluğunu 

nasıl değerlendirirsiniz? 

 

1.Yoğun değil 

2.Biraz yoğun  

3.Oldukça yoğun  

4.Fazlasıyla yoğun 

 

21. İşinizden dolayı baskı altında ya da stresli olduğunuzu hissediyor 

musunuz? 

 

1.Hiçbir zaman  

2.Nadiren  

3.Ara-sıra  

4.Sık sık 

5.Çoğu zaman 

 

 

22. Çalışmanız sırasında yardımcı sağlık personelinden aldığınız desteği 

yeterli buluyor musunuz? 

 

1.Hiç ya da nadiren 

2.Ara sıra 

3.Sık sık 

4.Her zaman 

 

 

23. Genel anlamda, işinizden ne kadar memnuniyet duyuyorsunuz? 

 

1.Hiç memnun değilim  

2.Biraz memnunum 

3.Oldukça memnunum  

4.Fazlasıyla memnunum 
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24. Çalıştığınız yerde herhangi bir zaman diliminde ergonomik risklere 

yönelik bir eğitim programına dahil oldunuz mu? 

 

1.Evet 

2.Hayır 

 

25. Çalışmanız sırasında size göre kas iskelet sisteminizi olumsuz 

etkileyebilecek ilk iki hareketi sıralayınız? 

…………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………… 

 

26. Sigara kullanma durumunuz? 

 

1.Evet 

2.Hayır 

 

27. Daha önceden tanı konulmuş bir kas iskelet sistemi rahatsızlığınız var 

mı?  
 

1. Evet 

2. Hayır 

(Evet ise )……………………………………………………………………… 

 

28. Ne zaman tanı konuldu? 

 

1. 0-1 yıl 

2. 1-3 yıl 

3. 3-5 yıl 

4. 5-10 yıl 

5. 10 yıl ve fazlası 

 

 

 

29. Ne tür bir rahatsızlığınız bulunmaktadır? 

 

1.Omurga hastalıkları 

2.Kırıklar /travma 

3.Fıtık   

4.Kireçlenme 

5.Diğer……………………….. 

 

30. Kronik hastalığınız var mı ? 

 

1.Evet 

2.Hayır 
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31. Son 4 haftadır çalışma gününün sonunda bel ,sırt,kol,omuz ,bacak ya 

da ayak gibi vücudunuzun herhangi bir yerinde ağrı, sızı  ya da rahatsızlık 

hissettiniz mi? 

 

1.Hiç ya da nadiren 

2.Ara sıra 

3.Sık sık 

4.Her zaman  

(Ara sıra ,sık sık ,her zaman cevabını verdiyseniz) 

 

 

 

32. Bu ağrının şiddeti genellikle ne kadardır? 

 

 
 

33. Bu ağrı /sızı/rahatsızlıktan dolayı hiç doktora gittiniz mi? 

 

1.Evet  

2.Hayır 

 

34. Ağrı/sızı /rahatsızlığınızın çalışmanıza herhangi bir etkisi oldu mu ? 

 

1.Evet 

2.Hayır 

(Evet ise )……………………………….. 

 

 

35. Nasıl bir etkisi oldu ?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

 

(         )İstirahat aldım ,işe gelemedim 

(         )Ağrı kesici / kas gevşetici vb.ilaç kullandım 

(         )Ağrılarım olmasına rağmen işe gelmeye devam ettim 

(        )Diğer……………………………………………………………………. 

 

 

36.Genel anlamda sağlık durumunuzu nasıl tanımlarsınız? 

 

1.Çok kötü 

2.Kötü 

3.Orta  

4.İyi 

5.Çok iyi 
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Ek 2: Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi İskandinav Kas 

İskelet Sistemi Sorgusu 

Sorgu nasıl yanıtlanmalı: 

Lütfen  uygun  kutucuğa çarpı koyarak yanıtlayınız . Her bir soru için bir 

çarpı koyunuz. Nasıl yanıtlayacağınız konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz, ancak  

lütfen  her durumda  elinizden  geleni  yapınız. Vücudunuzun hiçbir bölümünde 

hiçbir zaman bir sorun olmadıysa  bile  lütfen  her soruyu  yanıtlayınız. 

Bu resimde, sorguda  söz  edilen vücut  bölümlerinin yaklaşık olarak 

konumlarını görebilirsiniz. Sınırlar kesin olarak tanımlanmamıştır ve belirli bölümler 

üst üste gelebilir. Kendiniz, hangi bölümde var olan ya da (eğer varsa) geçirilmiş  bir 

sorun olduğuna karar vermelisiniz. 

 
 Son 12 ay 

süresince herhangi 

bir zamanda 

aşağıdaki 

bölgelerde 

herhangi bir 

sorununuz (acı, 

ağrı, rahatsızlık) 

oldu mu? 

Son 12 ay 

süresince herhangi 

bir zamanda 

ağrınızdan dolayı 

olağan işinizi 

(evde ya da ev 

dışında) yapmanız 

engellendi mi? 

Son 7 gün 

süresince 

herhangi bir 

zamanda ağrınız 

oldu mu? 

Boyun 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 

Omuzlar 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 

Dirsekler 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 

El bilekleri/Eller 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 

Sırt 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 

Bel 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 

Kalçalar/Uyluklar 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 

Dizler 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 

Ayak bileği/Ayaklar 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  Evet 1  Hayır 2  

Evet 
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EK 3: Gönüllü Olur Formu 

Sizi “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kas İskelet Sistemi Ağrılarının 

İncelenmesi” başlıklı bir çalışmaya davet ediyoruz. Çalışma sırasında yapılan 

tekrarlamalı, zorlamalı hareketler, vücudun kötü pozisyonlarda kullanımı ya da 

ergonomik yetersizlikler gibi nedenlere bağlı olarak kaslar, tendonlar, ligamentler ve 

diskler gibi yumuşak dokuları etkileyen hastalıklara “Mesleki Kas İskelet 

Hastalıkları” adı verilir. Yoğun bakım ünitelerinde hastaların gereksinimlerinin 

tamamına yakını hemşireler tarafından karşılanmaktadır ve bu ünitelerde 

hemşirelerin iş yükü ve ayakta durma süreleri oldukça fazladır. Bu alanda çalışan 

hemşireler, itme, çekme, kaldırma ve eğilme gibi hareketleri tekrarlamalı olarak ve 

çok sayıda yapmaktadırlar. Bu nedenle Kas İskelet Sistemi sorunları kolaylıkla 

oluşabilmektedir. 

Bu çalışma, yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin kas iskelet sistemi 

ağrılarının incelenmesi üzere İstanbul ilindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi ve Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki 

erişkin düzeyi yoğun bakım ünitelerindeki yoğun bakım hemşirelerinin katılımıyla 

yapılacaktır. Erişkin düzeyi yoğun bakım ünitelerinde aktif olarak çalışan 135 

hemşire mevcuttur. Çalışmayı kabul eden ve formları eksiksiz dolduran hemşireler 

çalışmaya dahil edilecektir. 

Kas İskelet Sistemi ağrılarınızı belirlemek için ‘Genişletilmiş Nordic Kas 

İskelet Sistemi Anketi –GNKİSA (Extended Version of the Nordic Muscoloskeletal 

Questionnaire-NMQ-E)’   ve  ‘Tanıtıcı Bilgi Formu’  çalışmada kulanılmaktadır. Bu 

formun sizin tarafınızdan doldurulması istenmektedir. 

Bu anket çalışmasına katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Çalışmaya katılmama hakkına sahipsiniz. Anketi yanıtlamanız, araştırmaya 

katılım için onam verdiğiniz biçiminde yorumlanacaktır Size verilen anket 

formlarındaki soruları yanıtlarken kimsenin baskısı veya telkini altında olmayın. Bu 

formlardan elde edilecek bilgiler tamamen araştırma amacı ile kullanılacaktır. 

 

Katılımcının Adı Soyadı : (Ad-soyad zorunlu değildir,imza zorunludur) 

 

İmza/ Tarih : 
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EK 4: Etik Kurul Kararları 
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86 

 

EK 5: İl Sağlık Müdürlüğü İzin Yazısı 
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EK 6: Ölçek İzin Yazısı 
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                            9.İNTİHAL RAPORU 

 

 

 

                        

 

 

                              

 

 

 


