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Comparison of Two Different Catheterization Methods Applied After 
Cardiovascular Surgery For Patients’Anxiety, Comfort, Satisfaction and 
Pain Perceptions

Kardiyovasküler Cerrahi Sonrası Uygulanan İki Farklı 
Kateterizasyon Yönteminin Hastaların Kaygı, Konfor, 
Memnuniyet ve Ağrı Algıları Yönünden Karşılaştırılması
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ABSTRACTÖZ
Objective: The aim of this study was to compare two different central 
venous catheterization in terms of anxiety, comfort, satisfaction and 
pain levels of patients after cardiovascular surgery.
Method: This descriptive study was conducted with 90 patients with 
a jugular (n=45) or femoral (n=45) venous catheter. The data were 
collected with Questionnaire Regarding Central Venous Catheter, 
State Anxiety Scale and Visual Analogue Scale. The comfort, satis-
faction and pain levels with Visual Analogue Scale were measured 
between 1-5 days following catheter insertion. The state anxiety le-
vel was evaluated on the first day after catheter insertion.
Results: Compared to the femoral catheter group in the jugular 
catheter group, the comfort, satisfaction and pain scores measured 
within the first five days after cardiovascular surgery were found 
to be significantly higher, while the anxiety score was found to be 
significantly lower (p<0.05).
Conclusion: To provide short-term central venous access, a jugular 
catheter compared to the femoral catheter may be recommended to 
be inserted to patients to both increase satisfaction and comfort and 
reduce anxiety.

Amaç: Bu çalışmada kardiyovasküler cerrahi sonrası uygulanan 
iki farklı santral venöz kateterizasyon yönteminin hastaların kay-
gı, konfor, memnuniyet ve ağrı algıları yönünden karşılaştırılması 
amaçlandı. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır. Juguler 
(n=45) veya femoral (n=45) venöz kateteri bulunan 90 hasta ile 
gerçekleştirildi. Veriler Santral Venöz Katetere İlişkin Soru Formu, 
Durumluk Kaygı Ölçeği ve Görsel Analog Skalası ile elde edildi. 
Görsel Analog Skalası ile konfor, memnuniyet ve ağrı düzeyleri ka-
teter takılmasını takiben 1-5. günler arasında ölçüldü. Durumluk 
kaygı düzeyi ise kateter takılmasını takiben 1. günde değerlendirildi.
Bulgular: Juguler kateter grubunda femoral kateter grubuna göre 
kardiyovasküler cerrahi sonrası ilk beş gün içinde ölçülen konfor, 
memnuniyet ve ağrı puanları anlamlı düzeyde daha yüksek bulunur-
ken, kaygı puanı ise anlamlı düzeyde daha düşük bulundu (p<0.05).
Sonuç: Kısa süreli santral venöz erişim sağlamak için hem hasta 
memnuniyetini ve konforunu artırmak hem de kaygıyı azaltmak için 
femoral katetere kıyasla hastalara juguler kateterin takılması öne-
rilebilir.
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GİRİŞ

Santral venöz kateterizasyon kardiyovasküler 
cerrahi hastalarında tedavi ve izlem amacıy-
la uygulanan önemli girişimlerden biridir (1,2).              
Aubaniac tarafından 1952 yılında ilk kez tanım-
lanan santral venöz kateterizasyon genellikle hızlı 

sıvı replasmanı, parenteral beslenme, ilaç uygu-
laması ve hemodinamik monitorizasyon amacıyla 
uygulanmaktadır (3-5). Kardiyovasküler cerrahi 
sonrası bu kateter aracılığıyla santral venöz ba-
sınç ölçümü yapılarak hastaların hipervolemi ve 
hipovolemi açısından takibinde son derece önem-
lidir (6).

Santral venöz kateterizasyon uygulaması için in-
ternal juguler ven, subklavyen ven, femoral ven, 
eksternal juguler ven, sefalik ve bazilik venler 
kullanılmaktadır (2,7). Santral venöz kateterizas-
yon hayati önem taşımasının yanı sıra hastalarda 
birçok komplikasyona da neden olabilmektedir 
(2,8). Kateterizasyon esnasında ya da erken dö-
nemde arteryel yaralanma, venöz yaralanma, arit-
mi, pnömotoraks, hemotoraks, hemopnömotoraks 
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ve hava embolisi gibi komplikasyonlar görüle-
bilmektedir. Geç dönemde görülebilen kompli-
kasyonlar arasında ise kateter kırılması, kateter 
migrasyonu, kateter disfonksiyonu, venöz stenoz 
ve tromboz yer almaktadır (9-11). Kateter ilişki-
li enfeksiyona bağlı komplikasyonların görülme 
oranı %5-26, mekanik komplikasyonların %5-19 
ve tromboembolik komplikasyonların ise %2-26 
olarak belirtilmektedir (9). Günümüzde kateter 
ilişkili enfeksiyona bağlı gelişen komplikasyon-
lara daha fazla odaklanılmasına rağmen, işlem 
esnasında ortaya çıkan mekanik komplikasyon-
ların da büyük oranda morbidite ve mortaliteye 
neden olduğu unutulmamalıdır. Komplikasyon 
gelişiminde rol oynayan faktörler arasında hasta-
nın tıbbi durumu, seçilen venöz yol ve uygulama-
yı yapan sağlık ekibi üyesinin bilgi ve deneyimi 
önemli rol oynar. Santral venöz kateterlere bağlı 
gelişen komplikasyonlar hastanede kalış süresini, 
maliyet oranını, morbidite ve mortaliteyi artırdı-
ğından önemini korumaya devam etmektedir (9-
11).

Katetere bağlı gelişen komplikasyonlar dışında 
bir diğer önemli konu ise santral venöz katete-
rizasyon sonrası hastaların yaşadığı memnuni-
yetsizlik, kaygı, konfor kaybı ve ağrı/rahatsızlık 
hissidir. Ameliyat sonrası dönemde deneyimlenen 
fiziksel ve psikolojik problemler kontrol altına 
alınmaz ise hastaların solunum hızını, derin so-
lunum ve öksürme egzersizlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu durum ise hastanın hemodina-
misinin bozulmasına yol açabilmektedir (5,12-
14). Bu bağlamda santral venöz kateterizasyonun 
neden olduğu enfeksiyon, mekanik ve tromboem-
bolik komplikasyonların dışında, hasta deneyimi-
ne bağlı görülen memnuniyetsizlik, kaygı, konfor 
kaybı ve ağrı/rahatsızlık hissi hemşirelik bakımı 
kapsamında son derece önemlidir. Literatür ince-
lendiğinde, juguler ve femoral santral venöz ka-
teterizasyon uygulanan hastaların katetere ilişkin 
kaygı, konfor, memnuniyet ve ağrı düzeyi üzerine 
etkisini araştıran herhangi bir çalışmaya rastlan-
mamıştır. Bu nedenle, çalışmada kardiyovaskü-
ler cerrahi sonrası uygulanan internal juguler ve 
femoral venöz kateterizasyonun hastaların kaygı, 
konfor, memnuniyet ve ağrı algıları yönünden 
karşılaştırılması amaçlandı. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlar, kardiyovasküler cerrahi sonrası 
juguler ve femoral kateterizasyon uygulanan has-
taların katetere bağlı kaygı, konfor, memnuniyet 
ve ağrı düzeylerine yönelik uygun bakımın plan-

lanmasına rehber olacağı düşünülmektedir.

Araştırma Soruları
1. Juguler ve femoral venöz kateterizasyon uygu-
lanan hastalar arasında kaygı, konfor, memnuni-
yet ve ağrı puan ortalamaları açısından anlamlı 
fark var mıdır?
2. Juguler ve femoral venöz kateterizasyon uygu-
lanan hastaların grup içi tekrarlı konfor, memnu-
niyet ve ağrı ölçümleri arasında anlamlı fark var 
mıdır?

YÖNTEM
Araştırmanın Tipi ve Yeri
Bu araştırma tanımlayıcı niteliktedir. Araştırma 
Temmuz 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında 
Bursa’daki bir üniversite hastanesinin (24 yataklı) 
kalp ve damar cerrahisi kliniğinde gerçekleştirildi. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Temmuz 2019-Ocak 2020 
tarihleri arasında Bursa’daki bir üniversite has-
tanesinin kalp ve damar cerrahisi kliniğine baş-
vuran hastalar oluşturdu. Araştırma örneklemini 
ise, aynı tarihler arasında ilgili kuruma başvuran, 
kardiyovasküler cerrahi geçiren, internal juguler 
veya femoral venöz kateteri bulunan ve araştır-
maya dahil olma kriterlerini kapsayan toplam 90 
hasta (juguler= 45, femoral= 45) oluşturdu. Araş-
tırmanın örneklem sayısını belirlemek üzere güç 
(power) analizi yapıldı. Testin gücü, G*Power 
3.1 programı ile hesaplandı. İlgili literatürde daha 
önce yapılmış araştırmaya rastlanılmadığından; 
çalışmanın gücünün belirlenmesinde %95 değe-
rini geçmesi için, %5 anlamlılık düzeyinde ve 0.8 
etki büyüklüğünde gruplarda 35 kişi olmak üze-
re toplam en az 70 kişiye ulaşılması hedeflendi 
(df=68; t=1,668). 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; kardiyovas-
küler cerrahi (kapak ameliyatı, koroner arter by-
pass greft cerrahisi veya karotid endarterektomi) 
geçirmiş olmak, internal juguler veya femoral ve-
nöz kateteri bulunmak ve araştırmaya katılmayı 
kabul etmek olarak belirlendi. Subklavyen santral 
venöz kateteri olan, santral venöz katetere ilişkin 
komplikasyonu (arteryal ponksiyon, hemotoraks, 
pnömotoraks ve enfeksiyon) olan, iletişim yeter-
sizliği ve mental güçlüğü olan hastalar çalışmadan 
dışlandı. 
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Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmaya başlamadan önce Sağlık Bilimle-
ri Üniversitesi Hamidiye Girişimsel Olmayan 
Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay (Tarih: 
28.06.2019, No: 46418926) ve araştırmanın yü-
rütüldüğü ilgili kurumdan izin alındı. Katılımcı-
lardan yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş olur alındı.

Verilerin Toplanması
Veriler toplanmadan önce katılımcılara araştırma-
nın amacı hakkında bilgi verildi. Hastalar örnek-
leme dahil edilme kriterleri açısından değerlen-
dirildi. Örnekleme alınma kriterlerine karşılayan 
hastalar araştırmaya dahil edildi. Katılımcılardan 
yazılı ve sözlü onay alındıktan sonra, araştırmacı 
hemşire tarafından veriler toplandı. Bu çalışma-
da Kişisel Bilgi Formu, Santral Venöz Katetere 
İlişkin Soru Formu ve Durumluk Kaygı Ölçeği 
kateter takılmasını takiben 1. günde (1 kez) uygu-
landı. Görsel Analog Skalası ise hastaların santral 
venöz katetere ilişkin konfor, memnuniyet ve ağrı 
düzeylerini ölçmek için kateter takılmasını taki-
ben 1-5. günler arasında (5 kez) uygulandı. 

Veri Toplama Araçları
Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, 
Santral Venöz Katetere İlişkin Soru Formu, Du-
rumluk Kaygı Ölçeği ve santral venöz kateteri-
zasyonun giriş yerine ait konfor, memnuniyet ve 
ağrı düzeylerinin değerlendirilmesi için Görsel 
Analog Skalası kullanıldı.

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından 
hazırlanan bu formda hastaların yaş, cinsiyet, me-
deni durum, öğrenim durumu, meslek, gelir du-
rum algısı, kronik hastalıklar, kullandığı ilaçlar, 
sigara, alkol ve madde kullanım durumu, beden 
kitle indeksi durumunu içeren 12 adet soru yer 
almaktadır.

Santral Venöz Katetere İlişkin Soru Formu: 
Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda 
kateterin tipi, yeri, kalış süresi, kullanım ve çıka-
rılma nedeni, bakım yapılma sıklığı ile kullanılan 
pansuman materyali, kateterde gelişen kompli-
kasyon ve hastanede yatış süresine ait 9 adet soru 
yer almaktadır (2,5,15).

Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği: Durum-
luk-Sürekli Kaygı Ölçeği Spielberg ve arkadaşla-
rı tarafından bireylerin durumluk ve sürekli kaygı 

düzeylerinin birbirlerinden ayrı olarak ölçülme-
si amacıyla geliştirilmiştir (16). Ölçek Öner ve 
Le Compte tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Dörtlü likert tipindeki ölçek, 20 maddelik Sü-
rekli Kaygı Ölçeği ve 20 maddelik Durumluk 
Kaygı Ölçeği olmak üzere toplam 40 maddeden 
oluşmaktadır. Durumluk Kaygı Ölçeği, bireyin 
belirli bir zamanda ve belirli koşullarda kendisini 
nasıl hissettiğini, Sürekli Kaygı Ölçeği ise bireyin 
kendisini genellikle nasıl hissettiğini değerlen-
dirmektedir. Durumluk Kaygı Ölçeğinde her bir 
madde ‟hiç”, ‟biraz”, ‟oldukça”, ‟tamamen” şek-
linde, Sürekli Kaygı Ölçeğinde ise ‟hemen hiçbir 
zaman”, ‟bazen”, ‟çoğu zaman”, ‟her zaman” 
şeklinde 4 seçenekli olarak puanlanmaktadır (17).  
Bu çalışmada Durumluk Kaygı Ölçeği’nin cron-
bach alfa katsayısı 0.94 olarak bulundu.

Görsel Analog Skalası (Vizüel Analog Ska-
la-VAS): Bu ölçek, kardiyovasküler cerrahi 
sonrası santral venöz kateter takılan hastalarda 
konfor, memnuniyet ve ağrı değerlendirilmesi 
amacıyla kullanıldı. Yatay veya dikey çizgiden 
oluşan 10 cm (100 mm) uzunluğundaki ölçek, 
bu çalışmada yatay şekilde kullanıldı. Konfor 
değerlendirilmesinde skalada görülen 0 puanı 
kateter yerinin hiç konforlu olmadığını, 10 puanı 
ise mükemmel derecede konforlu olduğunu ifade 
etmektedir. Memnuniyet değerlendirilmesinde 
skalada görülen 0 puanı kateter yerine ilişkin hiç 
memnun olmadığını, 10 puanı ise mükemmel de-
recede memnun olduğunu ifade etmektedir. Ağrı 
değerlendirilmesinde skalada görülen 0 puanı hiç 
ağrının olmadığını, 10 puanı ise dayanılmaz/çok 
şiddetli ağrının olduğunu ifade etmektedir (18). 

Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences) for Windows 22.0 
programı kullanılarak analiz edildi. Normal 
dağılıma uygunluk Kolmogorov Smirnov testi 
ile değerlendirildi. Tanımlayıcı veriler için 
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, ortanca, 
minimum ve maksimum değerleri kullanıldı. 
Kategorik değişkenlerin karşılaştırılması ki-
kare testi ile analiz edildi. İki grup arasındaki 
nonparametrik değişkenlerin karşılaştırılması 
için Mann-Whitney U testi kullanıldı. Üç ve 
daha fazla tekrarlı ölçümün karşılaştırılmasında, 
normal dağılıma uymayan veriler için Friedman 
testi kullanıldı. Bu ölçümler sonucunda farkın 
hangi gruplar arasında anlamlı olduğunu 
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belirlemek için Post Hoc test olarak Bonferroni 
düzeltmeli Wilcoxon testi kullanıldı. P <0,05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
Katılımcıların tanıtıcı özelliklerinin karşılaştı-
rılması Tablo 1’de yer almaktadır.  Araştırma-
ya katılanların %64.5’ü ise erkek, %87.7’si evli 

ve %48.8’i ilkokul mezunudur. Juguler kateter 
takılan hastaların yaş ortalaması 59.62±9.79 
iken, femoral kateter takılanların yaş ortalaması 
63.24±9.07 olarak bulundu. Bu hastaların tama-
mında kateter kalış süresinin 4-5 gün arasında ol-
duğu ve hastalarda katetere bağlı komplikasyon 
gelişmediği saptandı.

Özellikler Juguler kateter (n=45) Femoral kateter 
(n=45)

İstatistiksel 
analiz

P değeri

Cinsiyet n (%) n (%)

Kadın 15 (33.3) 17 (37.8) 0.826* 0.41Erkek 30 (66.7) 28 (62.2)
Yaş

Med (Min-Maks) 61 (40-78) 65 (40-78) 814.500** 0.11Ort (SS) 59.62 (9.79) 63.24 (9.07)
Beden Kitle İndeksi

Med (Min-Maks) 26.07 (20.19-38.73) 26.99 (22.69-33.59) 838.500** 0.16Ort (SS) 26.70 (3.36) 27.38 (2.44)
Medeni Durum

Bekar 6 (13.3) 5 (11.1) 0.104* 0.75Evli 39 (86.7) 40 (88.9)
Eğitim Durumu

İlkokul 20 (44.4) 24 (53.3)

0.814* 0.61Ortaokul 15 (33.3) 10 (22.2)
Lise 7 (15.6) 9 (20.0)
Üniversite ve üstü 3 (6.7) 2 (4.4)
Gelir Durumu

Gelir giderden az 4 (8.9) 12 (26.7)
8.229* 0.02Gelir gidere denk 37 (82.2) 33 (73.3)

Gelir giderden fazla 4 (8.9) 0 (0)
Kateterin Tipi
İki lümenli 22 (48.9) 29 (64.4) 2.217* 0.14Üç lümenli 23 (51.1) 16 (35.6)
Kateter bakımının sıklığı

Günde 1 kez 42 (93.3) 37 (82.2)
2.916* 0.233 günde 1 kez 3 (6.7) 7 (15.6)

5 günde 1 kez 0 (0) 1 (2.2)
Kullanılan pansuman 
materyali
Steril gazlı bez ve elastik 
sabitleme bandı

16 (35.6) 19 (42.2)

3.984* 0.14
Steril gazlı bez ve drep 26 (57.8) 18 (40.0)
Koruyucu şeffaf örtü 3 (6.7) 8 (17.8)

*Ki-kare testi, **Mann-Whitney U testi

Tablo 1. Katılımcıların tanıtıcı özelliklerinin karşılaştırılması (n=90)
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Ölçümler Juguler kateter 

(n=45)

Femoral kateter 

(n=45)

İstatistiksel 
analiz*

P değeri

Med (Min-Maks) Med (Min-Maks)
Kaygı Düzeyi 36 (28-65) 58 (37-66) 267.500 <0.001
Konfor Düzeyi
1. gün 7 (4-9) 2 (0-6) 11.500 <0.001
2. gün 7 (2-9) 2 (0-6) 30.000 <0.001
3. gün 7 (2-9) 2 (0-6) 28.500 <0.001
4. gün 7 (2-9) 2 (0-6) 29.500 <0.001
5. gün 7 (2-9) 2 (0-6) 29.500 <0.001
Memnuniyet Düzeyi
1. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 19.000 <0.001
2. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 18.000 <0.001
3. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 17.000 <0.001
4. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 17.500 <0.001
5. gün 7 (4-9) 2 (1-7) 17.500 <0.001
Ağrı Düzeyi
1. gün 0 (0-2) 0 (0-2) 748.000 0.009
2. gün 0 (0-2) 0 (0-2) 765.000 0.018
3. gün 1 (0-3) 0 (0-2) 757.000 0.021
4. gün 1 (0-3) 0 (0-3) 772.500 0.031
5. gün 1 (0-3) 0 (0-3) 772.500 0.031

*Mann-Whitney U testi

Juguler kateter ve femoral kateter grupları ara-
sındaki durumluk kaygı, konfor, memnuniyet 
ve ağrı düzeylerinin karşılaştırılması Tablo 2’de 
gösterilmektedir. Juguler kateter ve femoral ka-
teter grupları arasında kaygı, konfor, memnuni-
yet ve ağrı düzeyleri açısından istatistiksel olarak 
anlamlı fark saptandı (p<0.05). Juguler kateter 
grubunda femoral kateter grubuna göre kardiyo-
vasküler cerrahi sonrası ilk beş gün içinde ölçülen 
konfor, memnuniyet ve ağrı puanları anlamlı dü-
zeyde daha yüksek, kaygı puanı ise anlamlı dü-
zeyde daha düşük bulundu (p<0.05).

Tablo 3’te grup içi tekrarlı ölçümler arası kon-
for, memnuniyet ve ağrı puanlarının karşılaştı-
rılması yer almaktadır. Juguler kateter ve femo-
ral kateter gruplarında tekrarlı konfor ölçümleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
madı (p>0.05). Juguler kateter grubunda tekrarlı 
memnuniyet ölçümleri arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı fark saptanmazken (p>0.05), femoral 
kateter grubunda tekrarlı memnuniyet ölçümleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
du (p<0.05). Femoral kateter grubunda bu farkın 
hangi gruplar arasında anlamlı olduğunu belirle-
mek için yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda 
ise 1. gün ölçülen memnuniyet puanının 4. ve 5. 
gün ölçümlerinden daha yüksek düzeyde olduğu 
saptandı (p<0.05).  Her iki grupta da tekrarlı ağrı 
ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (p<0.05) ve ikili ölçümlerin karşılaştırıl-
ması sonucunda 3., 4. ve 5. günlerde ölçülen ağrı 
puanlarının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu 
saptandı (p<0.05).  

Tablo 2. Juguler ve femoral kateter grupları arasındaki konfor, memnuniyet, ağrı ve durumluk 
kaygı düzeylerinin karşılaştırılması (n=90)
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Tablo 3. Grup içi tekrarlı ölçümler arası kon-
for, memnuniyet ve ağrı puanlarının karşılaş-
tırılması (n=90)
Ölçümler Juguler 

kateter 
(n=45)

Femoral 
kateter
(n=45)

Med (Min-
Maks)

Med (Min-
Maks)

Konfor Düzeyi

1. gün 7 (4-9) 2 (0-6)
2. gün 7 (2-9) 2 (0-6)

3. gün 7 (2-9) 2 (0-6)

4. gün 7 (2-9) 2 (0-6)

5. gün 7 (2-9) 2 (0-6)

İstatistiksel analiz* 1.667 3.059

P değeri 0.797 0.548
Memnuniyet Düzeyi

1. gün 7 (4-9) 2 (1-7)
2. gün 7 (4-9) 2 (1-7)

3. gün 7 (4-9) 2 (1-7)

4. gün 7 (4-9) 2 (1-7)

5. gün 7 (4-9) 2 (1-7)

İstatistiksel analiz* 3.000 12.000

P değeri 0.558 0.017

Post Hoc** 1>4, 1>5

Ağrı Düzeyi

1. gün 0 (0-2) 0 (0-2)
2. gün 0 (0-2) 0 (0-2)
3. gün 1 (0-3) 0 (0-2)
4. gün 1 (0-3) 0 (0-3)
5. gün 1 (0-3) 0 (0-3)
İstatistiksel analiz* 22.942 35.628
P değeri <0.001 <0.001
Post Hoc**

1<3, 1<4, 1<5, 
2<3, 2<4, 2<5

1<3, 1<4, 
1<5, 2<3, 
2<4, 2<5

*Friedman testi, **Bonferroni düzeltmeli Wilcoxon testi

TARTIŞMA
Santral venöz kateter uygulaması açık kalp ve 
aort ameliyatlarında, kronik böbrek yetmezliği 
olan hastalarda, anestezi ve yoğun bakım ünite-
lerinde en sık uygulanan invaziv girişimlerden bi-
ridir ve hastalarda önemli düzeyde ağrı ve rahat-
sızlık hissine neden olabilmektedir (6,19). Santral 
venöz kateterizasyonun en sık uygulandığı bölge-
ler internal juguler, femoral ve subklavyen venler 
olmasına rağmen, uygulanan bölgenin anatomik 
yerleşimine göre çeşitli komplikasyonların gelişi-
mine neden olabilmektedir (6).

Günümüzde hastalarda santral venöz erişim elde 
etmek için periferik hattan yerleştirilen santral 
kateterler yaygın olarak kullanılmaktadır. Perife-
rik hattan yerleştirilen santral kateter güvenli ve 
minimal invaziv olması, hasta yatağında yapı-
labilir olması, hemotoraks ve pnömotoraks gibi 
komplikasyonlara neden olmaması ve bakımının 
kolay olması sebebiyle daha fazla tercih edilmek-
tedir. Baş, boyun ve üst ekstremite ödemi, ne-
fes darlığı ve baş ağrısı gibi belirtiler varlığında 
mümkün olduğu kadar venöz giriş yolu olarak 
üst ekstremite venleri, eksternal juguler venler ve 
subklavyen venlerin kullanımından kaçınılması 
gerekmektedir. Bu gibi durumlarda infüzyon için 
alt ekstremite venlerinin kullanılması daha güve-
nilirdir (20).

Subklavyen venöz kateterizasyonun internal ju-
guler ve femoral venöz kateterizasyona göre ka-
teter ilişkili enfeksiyon riski ve venöz trombotik 
olay insidansı daha düşük, hasta konforu ise daha 
yüksektir. Bunların yanı sıra kateter ile ilişkili kan 
dolaşımı enfeksiyonu, tromboz, büyük damarla-
rın ve miyokardın delinmesi, arteriyel delinme, 
hematom, pnömotoraks ve kateter ucunun yanlış 
yerleştirilmesi gibi komplikasyonları da olabil-
mektedir (21). Parienti ve ark (2015)’nın santral 
venöz kateterizasyonun yerleşim yeri ile ilgili int-
ravasküler komplikasyonların incelendiği çalış-
masında, subklavyen venöz kateterizasyonunda 
juguler veya femoral ven kateterizasyonuna göre 
kan dolaşımı enfeksiyonu ve semptomatik trom-
boz riskinin daha düşük, pnömotoraks riskinin ise 
daha yüksek olduğu bulunmuştur (22).

Kardiyovasküler cerrahi sonrası santral venöz eri-
şim elde etmek için yerleştirilen juguler ve femo-
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ral venöz kateterler hastalar tarafından ağrı, kay-
gı, hareket kısıtlılığı ve memnuniyetsizliğe neden 
olabilmektedir. İnternal juguler ve femoral venöz 
kateterizasyon yöntemlerini enfeksiyon (kateter 
ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu, kateter kolo-
nizasyonu), kateter kalış süresi veya çıkarılma 
zamanı gibi faktörler yönünden karşılaştıran ça-
lışmalar bulunmasına rağmen (23,24), bu çalışma 
internal juguler ve femoral venöz kateterizasyon 
uygulanan hastaların kaygı, konfor, memnuniyet 
ve ağrı düzeylerini karşılaştıran ilk çalışmadır. 
Zhang ve ark. (2017)’nın çalışmasında farklı çıkış 
bölgeleri aracılığıyla femoral olarak yerleştirilen 
venöz kateteri olan hastaların konforu, kateter ka-
lış süresi ve komplikasyon insidansı incelenmiş-
tir. Bu çalışmada superior vena kava sendromu 
olan akciğer kanserli 114 hasta iki gruba ayrılmış-
tır. Yeni yöntem grubunda (n=59) femoral katete-
rin çıkış yeri uyluğun ortasındayken, geleneksel 
yöntem grubunda (n=55) kasık bölgesindedir. 
Yeni yöntem ve geleneksel grup arasında hasta 
konfor skorları (4.20±0.87, 1.35±0.91) ve ağrı 
skorları (1.64±0.91, 2.42±1.08) açısından anlamlı 
fark bulunmuştur. Kasık bölgesindeki femoral 
kateter takılan hastaların yeni yöntem grubuna 
göre konforunun daha düşük, ağrı düzeylerinin 
de daha yüksek olduğu belirlenmiştir (25). Sant-
ral venöz kateterlerin yerleşim yerine ilişkin ya-
pılan bir başka çalışmada, subklavyen ve juguler 
venöz kateter yerleştirilen hastalar arasında ağrı 
ve konfor düzeyleri açısından anlamlı fark bulun-
mamıştır. Subklavyen kateter grubundaki hastala-
rın memnuniyet algılarının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu belirlenmiştir (26). Bu çalışmada 
ise juguler ve femoral kateterizasyon uygulamala-
rı arasında hastaların kaygı, konfor, memnuniyet 
ve ağrı düzeyleri açısından anlamlı fark olduğu 
bulundu. Juguler kateterizasyon uygulanan hasta-
larda femoral kateterizasyon uygulananlara göre, 
kardiyovasküler cerrahi sonrası ilk beş gün için-
de ölçülen konfor, memnuniyet ve ağrı puanları 
anlamlı düzeyde daha yüksek, kaygı puanı ise 
anlamlı düzeyde daha düşüktü. Bu çalışmada fe-
moral venöz kateter, hastaların kasık bölgesine 
yerleştirilmiş olup, bu nedenle kateterin yerleşim 
yerine bağlı olarak femoral kateter takılan hasta-
larda konfor ve memnuniyetin daha düşük olduğu 
düşünülmektedir. Femoral kateter takılı hastaların 
katetere bağlı konfor ve memnuniyet düzeyleri-
nin daha düşük olması, kaygı düzeylerini daha 

fazla artırmış olabilir. İnternal juguler kateterin 
yerleşim yeri ise hastaların boyun bölgesindedir. 
Bu bölgenin kasık bölgesine göre daha hassas ol-
ması ve her boyun hareketi sırasında hassasiyetin 
artması, hastaların ağrı düzeylerini arttırabileceği 
düşünülmektedir.

Bu çalışmada, femoral venöz kateter takılı hasta-
ların katetere ilişkin tekrarlı memnuniyet ölçüm-
leri arasında anlamlı fark bulundu ve 1. gün ölçü-
len memnuniyet puanının 4. ve 5. gün ölçülen pu-
anlardan daha yüksek düzeyde olduğu saptandı. 
Her iki grupta da 1-5. günler arasında ölçülen ağrı 
puanları arasında anlamlı fark bulundu ve kardi-
yovasküler cerrahi sonrası 3., 4. ve 5. günlerde 
ölçülen ağrı puanlarının anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu belirlendi. Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre, femoral kateter takılı has-
taların ilk güne kıyasla 4. ve 5. günlerde katetere 
bağlı memnuniyet düzeylerinin anlamlı düzeyde 
azaldığı ve kateter kalış süresi arttıkça (3. günden 
sonra) hastaların ciddi anlamda rahatsız olduğu 
görülmektedir. Ayrıca kateter tipi ne olursa olsun 
(juguler veya femoral) 2. günden sonra hastalarda 
daha fazla ağrıya sebep olmaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar juguler ve fe-
moral venöz kateter takılan tüm hastalara genel-
lenemez. Ağrı, konfor ve memnuniyetin subjektif 
bir deneyim olması ve objektif olarak değerlen-
dirilmesinin zor olması çalışmanın sınırlılıkları 
arasındadır.

SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Kardiyovasküler cerrahi sırasında uygulanan 
santral venöz kateterizasyonun yeri, hastaların 
katetere bağlı kaygı, konfor, memnuniyet ve ağrı 
düzeylerini etkilemektedir. Bu çalışmaya göre 
kardiyovasküler cerrahi sonrası juguler venöz 
kateterizasyonun hastaların konfor, memnuniyet 
ve kaygı düzeyleri üzerinde olumlu etkileri bulu-
nurken, hastalarda daha fazla ağrı ve rahatsızlığa 
neden olduğu sonucuna varıldı. Juguler kateter 
femoral katetere göre hastalarda daha fazla ağrıya 
neden olmasına rağmen, 2. günden sonra her iki 
kateter yerleşim yerinde de ağrı şiddeti giderek 
artmaktadır. Bu yüzden mümkün olduğunca sant-
ral venöz kateterlerin erken çıkarılması öneril-
mektedir. Kardiyovasküler cerrahi girişimlerde 
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kısa süreli santral venöz erişim sağlamak için hem 
hasta memnuniyetini ve konforunu artırmak hem 
de kaygıyı azaltmak için femoral katetere kıyasla 
hastalara juguler kateterin takılması önerilebilir. 
Böylelikle bakımın kalitesi de artmış olacaktır. 
Ayrıca juguler ve femoral kateterizasyon uy-
gulanan hastaların katetere bağlı kaygı, konfor, 
memnuniyet ve ağrı düzeylerine yönelik gerekli 
hemşirelik girişimlerinin planlanması ve bu ko-
nuda kanıta dayalı veri oluşturacak çalışmaların 
artırılması önerilmektedir.
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