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RUHSAL
DURUM

Var

Yok

-Anksiyeteyi azaltmak ve gidermek

-Alkol ve madde kullanmamaya yönelik baş etme yöntemlerini
geliştirmek

Kendimi, çalışanları, kliniği ve odasını tanıttım, hastayla zaman geçirdim.
Tedavi yöntemlerini sözel olarak ifade ettim.
Hastaya soru-cevap şeklinde kendisini ifade etmesini sağladım.
Acil durumlarda neler yapabileceğini anlattım.
İşlem öncesi hastaya açıklama yaptım.
Hastanın görüşünü aldım ve bakımda rol almasını sağladım.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

AĞRI

Var

Yok

-Ağrıyı gidermek ya da tolere edilebilir seviyeye indirmek Ağrıya yönelik pozisyon verdim.
Ağrıyla baş etme metodlarını anlattım.
Hastanın ağrıdan kaynaklı endişesini konuşarak giderdim.
Ağrının devamlılığını kontrol ettim, hekime bilgi verdim.
Ağrı bölgesine uygun sıcak-soğuk uygulama yaptım.
Dr. onayıyla analjezik ilaç uyguladım.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

BESLENME
YETERSİZLİĞİ

Var

Yok

-Yeterli  beslenmesini sağlamak.
-Uzun yatışlarda kilo kaybını önlemek.
-Doku bütünlüğünün devamını sağlamak.

Hastanın diyetini diyetisyen/doktoruyla birlikte düzenledim.
Diyetine uyması konusunda eğitim verdim.
Öğün öncesi-sonrası ağız bakımı yaptım.
Oral alıp almadığına takp ettim, gereğinde hekime haber verdim.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

BULANTI -
KUSMA

Var

Yok

-Bulantı kusmanın giderilmesi
-Hastanın huzursuzluğunun giderilmesi -
Yetersiz beslenmenin önlenmesi

Aspirasyonu önleyecek şekilde pozisyon verdim.
Kusma sonrası ağız bakımı yaptım.
Dr. onayıyla antiemetik ilaç uyguladım.
Malzemeler hakkında hastaya bilgi verdim.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

ENFEKSİYON
RİSKİ

Var

Yok

-İnvaziv girişimlere bağlı, enfeksiyon oluşmasının engellenmesi
-Yatış süresini azaltmak amacıyla, nazokomiyal enfeksiyonları
önlemek

Çapraz kontaminasyonu engellemek için, el hijyenine dikkat ettim.
Enf. bulguları yönünden hastayı takip ettim, enf. bulgularını hekime bildirdim.
Tüm uygulamalarda aseptik kurallara uydum.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

FİZİKSEL
TRAVMA

RİSKİ

Var

Yok

-Hastanın yaralanmasını engellemek Yatak kenarlıklarını kaldırdım.
Hasta odası ve yatak çevresinin güvenliğini sağladım.
Mobilizasyonun gözetim altında yapılmasını sağladım.
Ajite hastanın hekiminin onayı ile uygun şekilde tespitini sağladım.
Hekim onayıyla ilaç uygulamasında bulundum.
Sedye ve tekerlekli sandalye emniyet kemerlerini kullandım.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

SOLUNUM
FONKSİYONUNDA

BOZULMA

Var

Yok

-Gaz değişiminin normal sınırlarda olmasını sağlamak. Hava yolu tıkanıklığını kontrol ettim, pozisyon verdim.
Derin soluk alıp verme ve öksürük egzersizleri yaptırdım.
Hastanın O2  almasını sağladım.
Arteriyel kan gazlarını izledim, sonucu hekimine bildirdim.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

ASPİRASYON
RİSKİ

Var

Yok

-Yiyecek sıvı ve sekresyonu aspire etmesini önlemek.
-Beslenmeyi sürdürmek

Sekresyonları aspire ettim. Buhar uyguladım.
Solunum sıkıntısı hissettiğinde hemşireye nasıl ulaşacağını anlattım. Çağrı
cihazının kullanımını gösterdim.
Yeterli sıvı almasını sağladım. Beslenmesine yardım ettim, yalnız bırakmadım.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor
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HİPERTERMİ
Var

Yok

-Vücut ısısını normal değerlerde tutmak
-Terlemeden kaynaklı sıvı kaybını önlemek

-Hipertermi nedenini tespit edip gidermek

Hasta giyinmesi ve örtünmesi konusunda bilgilendirdim.
Saatte bir ateş takibi yaptım.
Hasta odasının havalandırmasını sağladım.
Enfeksiyon bulgularu yönünden değerlendirdim.
Hastaya soğuk uygulama yaptım.
Hekimin onayıyla antipretik ilaç uyguladım.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

HİPOTERMİ

Var

Yok

-Metabolizmanın devamlılığı için gerekli sıvı ve enerji desteğinin
sağlanması
-Vücut ısısını normal değerlerde tutmak

Saatte bir ateş takibi yaptım.
Algılamada zorluk belirtisi yönündendeğerlendirdim.
Hastanın üzerini örttüm. Hastayı uygun şekilde giydirdim.
Odanın uygun derecede ısınmasını sağladım.
Hekim onayıyla sıcak içecekler içirdim.
Hafıza kaybı ve uyku hali gibi belirtiler yönünden değerlendirdim.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

HAVA YOLU
TEMİZLEME

Var

Yok

-Hava yolu açıklığının sağlanması Hekim onayıyla bol sıvı almasını sağladım.
Postral drenaj egzersizlerini yaptırdım.
Semi fowler's pozisyonu verdim.
Hastayı uygun teknikle aspire ettim.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

SIVI-VOLÜM
DENGESİZLİĞİ

Var

Yok

-Sıvı-volüm eksikliğini gidermek İdrar miktarı ve rengini izleyip, kaydettim.
Aldığı - çıkardığı takibi yaptım.
Elektrolit takibi yaptım, sonuçları hekime bildirdim.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

UYKU DÜZENİ Var

Yok

-Uyku düzensizliğini gidermek
-Gece uykusunu almasını sağlamak ve aktiviteler için gerekli
enerjiyi toplamasına yardımcı olmak

Korku ve düşüncelerini ifade etmesini sağladım.
Yatmadan önce çay-kahve gibi içecekleri içmemesini önerdim.
Uyku saatlerinde çevrede gürültü olmamasını sağladım.
Tedavi saatlerinin uyku saatine denk gelmemesini sağladım.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

KONSTİPASYON
Var

Yok

-Konstipasyon gelişimini önlemek gelişmişse gidermek Her gün karında distansiyon ,agrı ve defekasyona cıkıp cıkmadığı takip ettim.
Diyetisyenle görüşerek,posalı yiyeceklere yer verilen diyet prog. uyguladım.
Kontrendike degil ise sıvı alımı destek. yaptım ve erken mobilizasyonu sağlad.
Belirli aralıklarla komod/wc 'ye oturmasını sağladım.
LH 'de doktor istemindeki Laksatif/sulu lavman uyguladım.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

KANAMA

Var

Yok

-Kanama belirti ve bulgularını erken tanımak.
-Oluşabilecek kanamaları önlemek

Doktor istemine göre Hb;Htc kontrolü yaptım.
Hastayı travmalardan korumak için önlemleri aldım.
IM enjeksiyonlardan kaçınarak ,yapmam gerekiyorsa ince uç kullandım.
Ağızdan ,rektal yolla ve idrarla kan gelip gelmediğini gözledim.
Gizli (internal)kanama belirti ve bulgularına karşı temel değerleri gözledim.
İnsizyon yeri pansumanlarını ,kanama yönünden gözlemledim.
Antikoagülan kullanılan hastalara PT,aPTT ve INR takibi yapıldı.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor

AĞIZ BAKIMI
İHTİYACI

Var

Yok

-Hastanın tedavisi için gerekli ağız bakım ihtiyacını gidermek Hastaya ve hasta yakınına ağız bakımıyla ilgili bilgilendirmede bulundum.
Hastanın ağız bakımını yaptım.

Giderildi
Azalma Gözlendi
Devam Ediyor


