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ÖNSÖZ
Hemşirelik modelleri hemşirelere eğitim, yönetim, uygulama ve
araştırmada yol gösterici olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Roy
Adaptasyon Modeli, en sık kullanılan hemşirelik modelleri arasında yer
almaktadır. Roy Adaptasyon Modeli açıkça tanımlanmış bir hemşirelik süreci
içermekte ve klinik uygulamaları yönlendirmede yarar sağlamaktadır. Bu
model, hastanın bütüncül ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli hemşirelik bakımına
yön vermektedir. Ayrıca bu model, türetilen hipotezlerin test edilmesiyle yeni
bilgiler üretebilmektedir. Roy Adaptasyon Modeli, hemşirelik uygulamasında,
eğitiminde, araştırmalarında ve özellikle olgu sunumlarında yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Bu kitabın, Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda hazırlanan olgu
sunumları için veri toplama formunun geliştirilmesinde ve hemşirelik sürecinin
tüm aşamalarında değerli meslektaşlarıma yol gösterici olmasını ümit ederim.
Dr. Öğr. Üyesi Banu CİHAN ERDOĞAN
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GİRİŞ
Roy Adaptasyon Modeli, hemşirelik mesleğini büyük ölçüde
etkilemektedir. Hemşirelik araştırması, eğitim ve uygulama kılavuzluğunda en
sık kullanılan modellerden biridir. Model, hemşirelik yüksek lisans ve doktora
programlarının müfredatının bir parçası olarak da kullanılmaktadır. Roy
Adaptasyon Modelinin hemşirelik araştırması üzerindeki etkisi, rehberlik ettiği
niteliksel ve niceliksel araştırma çalışmalarının sayısıyla kanıtlanmıştır. Roy
Adaptasyon Modeli birçok orta düzeyli hemşirelik kuramlarının ve adaptasyon
araçlarının geliştirilmesine ilham kaynağı olmuştur (Alligood, 2014).
Roy'a göre, insanlar bütünsel adaptif sistemler ve hemşireliğin
odağındadır. İç ve dış ortam, insanın adaptif sistemini çevreleyen, gelişim ve
davranışlarını etkileyen tüm olgulardan oluşmaktadır. Bireyler, çevreyle sürekli
etkileşim içinde olup bilgi, madde ve enerji alışverişi yapar; yani, insanlar
çevreyi etkiler ve çevre tarafından etkilenir. Çevre, bir kişinin varlığını tehdit
eden ya da teşvik eden uyaranların kaynağıdır. Hayatta kalabilmek için, insanın
adaptif sistemi çevresel uyaranlara olumlu tepki vermelidir. İnsanlar çevresel
uyaranlara etkili veya etkisiz uyarlamalı tepkiler vermektedir. Adaptasyon,
insanların ve çevrenin hayatta kalmasını, büyümesini, çoğalmasını,
hakimiyetini ve dönüşümünü sağlamaktadır. Roy, sağlığı entegre ve bütünsel
bir insan olma hali olarak tanımlamaktadır (Philip ve Harris, 2014).
Roy Adaptasyon Modeli'nde üç çeşit uyaran tanımlanmıştır. Odak
uyaran, kişinin en kısa sürede karşı karşıya kaldığı uyarandır ve en çok dikkat
ve adaptif enerjiyi gerektirmektedir. Bağlamsal uyaranlar, durumda mevcut
olan, odak uyaranının gücüne olumlu veya olumsuz katkıda bulunan diğer
uyaranlardır. Rezidüel uyaranlar odak uyaranı etkiler, ancak etkileri kolayca
bilinmemektedir. Bu üç uyaran türü birlikte adaptasyon seviyesini
oluşturmaktadır (Alligood, 2014).
Baş etme mekanizmaları, kişinin çevresel uyaranlarla baş edebilmesi için
kullandığı doğuştan ya da edindiği süreçleri ifade etmektedir. Baş etme
mekanizmaları genel olarak regülatör veya kognator alt sistemi olarak
kategorize edilmektedir. Regülatör alt sistemi doğuştan gelen sinir, kimyasal ve
endokrin baş etme süreçleri yoluyla otomatik olarak tepki vermektedir.
Kognator alt sistemi, algısal ve bilgi işleme, öğrenme, yargılama ve duygu

SİSTER CALLİSTA ROY: ADAPTASYON MODELİ VE OLGU SUNUMU 6
içeren doğuştan gelen ve edinilen bilişsel-duygusal süreçlerle yanıt vermektedir
(Alligood, 2014).
Adaptasyonu gösteren davranışlar dört adaptif alanda görülmektedir
Fizyolojik alan, kişinin çevreye yaptığı fiziksel tepkileri ifade eder ve altta
yatan ihtiyaç fizyolojik bütünlüktür. Benlik kavramı alanı, bir kişinin herhangi
bir zamanda kendisi ya da düşünceleri, inançları ya da hisleri anlamına
gelmektedir. Benlik kavramı alanının temel ihtiyacı psişik veya manevi
bütünlüktür. Benlik kavramı, iç algılardan ve başkalarının algılarından oluşan
benlik hakkında çeşitli bir inançtır. Benlik kavramı alanı, fiziksel benlik (vücut
hissi ve beden imajı) ve kişisel benlikten (kendi kendine tutarlılık, benlik ideali
ve ahlak-ahlaki-manevi benlikten) oluşmaktadır. Rol fonksiyon alanı, kişinin
toplumda gerçekleştirdiği birincil, ikincil ve üçüncül rollerini ifade etmektedir
(Philip ve Harris, 2014).
Rol işlevli adaptif alanı temel ihtiyacı toplumsal bütünlüktür veya birinin
nasıl davranması gerektiğini ve onun toplumda ne beklediğini bilmek içindir.
Karşılıklı bağlılık alanı, insanlar arasındaki ilişkileri ifade etmektedir. Karşılıklı
bağlılık alanının temel ihtiyacı toplumsal dürüstlüktür veya diğerlerinden ve
sosyal destek sistemlerinden sevgi, saygı ve değer vermek ve almaktır. Adaptif
sistemlere genel bakış, tablo 1’de verilmiştir (Alligood, 2014).
Tablo 1: Adaptif Sistemlere Genel Bakış

Alt sistem

Adaptif alanlar

Baş Etme mekanizmaları

Regülatör
Nörolojik
Kimya
Endokrin

Fizyolojik
Fizyolojik adaptif alan, bir
insanın, fiziksel varlık
olarak, iç ve dış çevreye
tepki verdiği ve onunla
etkileşim kurma biçimini
belirtir.
Temel ihtiyaç: Fizyolojik
bütünlük

Oksijenasyon:
Havalandırma,
gaz
alışverişi ve gaz nakli
yoluyla
uygun
oksijenasyonu sağlamak
Beslenme:
Fonksiyonu
korumak, büyümeyi teşvik
etmek
ve
besinlerin
yutulması ve asimilasyonu
ile dokunun yerini almak
Eliminasyon: Metabolik
atıkların öncelikle bağırsak
ve böbrek yoluyla salınması
Aktivite ve dinlenme:
Fiziksel
aktivite
ve
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Kognator

Benlik Kavramı
-Benlik kavramı adaptif
alanı, bir kişinin psikolojik
ve ruhsal özelliklerini ifade
eder.
-Benlik
kavramı,
bir
kişinin
herhangi
bir
zamanda kendisi veya
kendisi
hakkındaki
hislerinin
bileşiminden
oluşur.
-Benlik
kavramı
iç
algılardan ve başkalarının

dinlenme
arasındaki
dengeyi korumak
Koruma:
Enfeksiyona,
travmaya
ve
sıcaklık
değişikliklerine
karşı
vücudu öncelikle anatomik
yapılar
ve
doğuştan
edinilen bağışıklık yoluyla
savunmak
Duyular:
Kişilerin
çevreleriyle, görme, işitme,
dokunma, tat ve koku ile
etkileşim
kurmalarını
sağlamak
Sıvı ve elektrolit ve asitbaz dengesi: Hücresel,
ekstraselüler ve sistemik
fonksiyonu artırmak için
homeostatik sıvı, elektrolit
ve
asit-baz
dengesi
sağlamak
Nörolojik
fonksiyon:
Vücut hareketlerini, bilinci
ve
bilişsel-duygusal
süreçleri koordine etmek ve
kontrol etmek
Endokrin
fonksiyon:
Vücut
fonksiyonlarını
bütünleştirmek ve koordine
etmek
Fiziksel Benlik
Vücut
hissi:
Kişinin
fiziksel
varlığı
(yani
fiziksel işlev, cinsellik veya
sağlık) hakkında olumlu bir
his elde etmek için,
Beden görüntüsü: Birinin
fiziksel bedeni ve fiziksel
görünümü hakkında olumlu
bir görüş sağlamak
Kişisel Benlik
Kendiyle
tutarlılık:
Tutarlı bir şekilde kendi
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tepkilerinin algılarından
oluşur.
-Benlik kavramının iki ana
boyutu vardır: fiziksel
benlik ve kişisel benlik.
Temel ihtiyaç: Ruhsal
bütünlük
Karşılıklı Bağlılık
Temel ihtiyaç: İlişkilerin
bütünlüğü veya güvenliği
Rol İşlevi
Temel ihtiyaç: Sosyal
bütünlük

kendini
örgütlemeyi
sürdürmek
ve
dinamikleşmeden
kaçınmak
Kendinden İdeal ya da
Kişisel Beklenti: Birinin ne
olduğu hakkında olumlu ya
da umut dolu bir görüş
sağlamak için ne bekliyor,
ne yapmak istiyor?
Ahlak-manevi-ahlaki
benlik: Kim olduğunun
olumlu
bir
değerlendirmesini yapmak
Sevgi, saygı ve değer
vermek isteyen insanlarla
yakın, büyüleyici ilişkiler
sürdürmek
Kim olduğunu ve toplumun
beklentilerinin
neler
olduğunu bilmek, böylece
topluma uygun bir şekilde
hareket edebilmek

(Alligood, 2014).
Hemşireliğin amacı, adaptif yanıtları teşvik etmektir. Bu, altı adımlı bir
hemşirelik süreci aracılığıyla gerçekleştirilir: davranış değerlendirmesi,
uyaranlara ilişkin değerlendirme, hemşirelik tanısı, hedef belirleme, girişim ve
değerlendirme. Hemşirelik girişimleri, çevresel uyarıların "değiştirilmesi,
arttırılması, azaltılması, kaldırılması veya sürdürülmesi" yoluyla yönetilmesine
odaklanmaktadır.
Roy Adaptasyon Modeli, hemşirelik uygulaması, eğitimi ve
araştırmasında kullanılmaktadır. Benlik kavramı ve hemşirelik süreci hem
bilim hem de hemşirelik sanatına katkıda bulunmaktadır. Bu kitabın Roy
Adaptasyon Modeli’nin hemşirelik uygulaması, eğitimi ve araştırmasında
kullanımında hemşirelere yol göstermesi amaçlanmıştır.
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1. SİSTER CALLİSTA ROY’UN ÖZGEÇMİŞİ
Sister Callista Roy, 14 Ekim 1939'da Los Angeles, California'da dünyaya
geldi. 1963 yılında Los Angeles’da Mount Saint Mary’s Koleji'nde hemşirelik
alanında lisans eğitimini ve 1966 yılında Los Angeles Kaliforniya
Üniversitesi'nde hemşirelik yüksek lisans eğitimini tamamladı. Roy Hemşirelik
diplomalarını aldıktan sonra, California Üniversitesi'nde 1973'te sosyolojide
yüksek lisans, 1977'de sosyolojide doktorasını aldı (Alligood, 2014; Uzun,
2017).
Yüksek lisans eğitimine devam ederken Roy, Dorothy E. Johnson'la
yapılan bir seminerde hemşireliğe kavramsal bir model geliştirmek amacıyla
meydan okudu. Roy, pediatri alanında çalışırken, çocukların direncini ve
çocukların, fiziksel ve psikolojik farklılıklara verilen yanıtlara adapte
olduklarını fark etmiştir. Roy, hemşirelik için uygun bir kavramsal çerçeve
olarak adaptasyondan etkilendi (Alligood, 2014; Vicdan, 2014). Roy, 19641966 yılları arasında Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde yüksek lisans
öğrencisi iken modelin temel kavramlarını geliştirdi. Roy, 1968'de Mount Saint
Mary's Koleji'nde adaptasyon çerçevesini hemşirelik müfredatının felsefi
temelleri olarak benimsediği modelini faaliyete geçirmeye başladı. Roy
Adaptasyon Modeli, 1970'de “Adaptasyon: Hemşirelik için Kavramsal Bir
Çerçeve" başlıklı makale ile ilk kez literatüre sunulmuştur (Alligood, 2014;
Uzun, 2017).
Roy, 1982 yılına kadar Mount Saint Mary's Koleji'nde Hemşirelik
Bölümü'nde doçent ve başkan yardımcısıydı. 1983'te Mount Saint Mary's
Koleji'nde ve Portland Üniversitesi'nden profesör ünvanını aldı. Portland
Üniversitesi'nde yüksek lisans programının açılmasına destek oldu. 1983-1985
yılları arasında, Roy doktora sonrasında San Francisco Kaliforniya
Üniversitesi'ndeki sinir bilimlerinde klinik hemşire akademisyen olarak
araştırmacıydı. Bu süre boyunca baş yaralanmalarında kognitif iyileşme ve
hemşirelik modellerinin klinik karar verme üzerindeki etkileri ve hemşirelik
uygulamaları üzerine araştırma yaptı. Roy, 1987'de Boston College Hemşirelik
Okulu’nda hemşirelik teorisyenlerine yeni bir pozisyon kazandırdı (Alligood,
2014; Uzun, 2017).
Roy, birçok kitap, bölüm ve makale yayınladı ve hemşirelik adaptasyon
teorisine odaklanan sayısız konferans ve çalıştaylar sundu. 1999’da Roy’un
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Adaptasyon Modelinin geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi, “Roy
Adaptasyon Modeli” isimli kitap olarak yayınlandı (Alligood, 2014).
Roy, Sigma Theta Tau üyesidir ve 1981'de Profesyonel Hemşirelik
Standartlarını Teşvik Etmede Ulusal Kurucunun Mükemmellik Ödülünü
almıştır. Başarıları, Alverno College'da (1984) Fahri Doktora, Maine'deki St.
Joseph Koleji (1999) ve Doğu Michigan Üniversitesi'nden (1985) fahri
doktoralar ve Roy Adaptasyon Modelinin Esasları için Amerikan Dergisi Yılın
Hemşirelik Kitabı ödülüne layık görüldü. Amerikan Hemşirelik Akademisi,
Roy'u Yaşayan Efsane olarak tanınan olağanüstü yaşam başarılarından ötürü
onurlandırdı (Philip ve Harris, 2014).

2. ROY ADAPTASYON MODELİ (RAM)
Roy Adaptasyon Modelinin Teorik Kaynaklardan Çıkarımı, Hemşirelik
için sosyal ve davranış bilimlerine uzanan psikofizik de Harry Helson'un
çalışmalarına bir atıfta bulunur (Alligood, 2014). Roy, Genel sistem teorisi ve
adaptasyon düzeyi modelinden yararlanarak Roy Adaptasyon Modelini
geliştirmiştir. Helson'un adaptasyon teorisinde, adapte edilebilir yanıtlar, gelen
uyaranın ve uyarlanabilir seviyenin bir fonksiyonudur (Alligood, 2014, Vicdan,
2014). Bir uyaran, bir yanıtı kışkırtan herhangi bir faktördür. Adaptasyon, iç ya
da dış ortamdan ortaya çıkabilir (Alligood, 2014). Roy, modelini, hemşirelik ile
hümanistik yaklaşımın birleşiminden oluşturmuştur. Roy, hümanizmi bireyin
yaratma yeteneğinin olduğu düşüncesine dayandırır. Roy, bireyin iyi olma
durumunu, savunma mekanizmalarının kullanımının artıracağına inanmaktadır
(Vicdan, 2014).
Roy’un geliştirdiği adaptasyon modeli 1970’de uygulamaya konulmakla
birlikte 1986’da hemşirelik uygulamalarına yol gösterecek biçimde yeniden
kavramsallaştırılmıştır (Vicdan, 2014).
Adaptasyon düzeyi, aşağıdaki üç uyaran sınıfının birleştirilmiş
etkisinden oluşur (Alligood, 2014):
1. Odak (Fokal) uyaranlar hemen bireyle yüzleşirler.
2. Etkileyen (Bağlamsal) uyaranlar, odak uyaranının yaratmış olduğu
etkiye katkıda bulunan diğer uyaranlardır.
3. Olası (Reziüel) uyaranlar belirli bir durumda etkilerinin belirsiz
olduğu çevresel faktörlerdir.
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Helson'un çalışması, bir uyaranın pozitif veya negatif bir tepki sağlayıp
sağlamayacağını belirleyen adaptasyon seviyesi bölgesi kavramını geliştirdi.
Helson'un teorisine göre, adaptasyon, çevresel değişikliklere olumlu tepki
verme sürecidir (Alligood, 2014).
Modelinin geliştirilmesinden sonra Roy, onu hemşirelik uygulamaları,
araştırma ve eğitim için bir çerçeve olarak sundu. Roy (1971), adaptasyon
modelinin teorik gelişimine 1500'den fazla öğretim üyesinin ve öğrencinin
katkıda bulunduğunu kabul etti. Chicago'daki 1977 Hemşire Eğitimciler
Konferansı'nda modeli geniş bir kitleye yönelik bir müfredat çerçevesi olarak
sundu. 1987'ye kadar, Birleşik Devletler ve Kanada'da 100.000'den fazla
hemşire, Roy modelini kullanarak çalışmaya hazırlandı (Alligood, 2014).
Hemşireliğe Giriş: Bir Uyum Modeli olan Roy, benlik kavramı ve grup
kimliği modunu tartıştı. Kendisi ve Coombs ve Snygg'ın kendilik tutarlılığı ve
kendilik kavramının başlıca etkileyen faktörleri hakkındaki çalışmalarından
bahsediyorlardı. Sosyal etkileşim teorileri, teorik bir temel sağlamak için
gösterilir. Örneğin, Roy (1984), Cooley'in (1902), "algılayıcı benlik" teriminin
başkalarının yanıtlarının algılanışlarından etkilendiğini teorileştirdiğini
belirtmektedir. Mead'in fikrini, öz-değerlendirmenin genelleştirilmiş diğerini
kullandığını varsayarak genişlettiğini belirtiyor. Roy, Sullivan'ın kendisinin
sosyal etkileşimden kaynaklandığını öne sürdü (Roy, 1984). Gardner ve
Erickson Roy'un gelişim yaklaşımlarını destekliyorlar (Roy, 1984). Diğer
modlar-fizyolojik-fiziksel, rol fonksiyonu ve karşılıklı bağlılık-benzer biçimde,
kişiyi anlamak için biyolojik ve davranış bilimlerinden çekildi (Alligood,
2014).
Modelin gelişimi 1900'lü yılların sonlarında ve 21. yüzyılda gerçekleşti.
Bu gelişmeler, güncel bilimsel ve felsefi varsayımlar; Adaptasyon ve
adaptasyon seviyelerinin yeniden tanımlanması; adapte edilebilir modların
grup düzeyinde bilgi geliştirmeye uzatılması; Roy Adaptasyon Modeline dayalı
ilk 25 yıllık araştırmanın analizi, eleştirilmesi ve sentezidir. Roy, yeryüzünün
insan-çevre sistemindeki değişikliklerin büyük bir döneme kadar bittiğine
inanan diğer teorisyenlere katılır (Alligood, 2014).
67 milyon yıllık Senozoik dönem boyunca, Memelilerin Çağı ve büyük
yaratıcılık çağında, insan yaşamı Dünya üzerinde ortaya çıktı. Bu çağda
insanlık evren üzerinde çok az etkiye sahip olmuş ya da hiç etkiye sahip
olmamıştır. "Çağ kapandığında, insanlık dünyanın yaşam sistemlerini kapsamlı
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bir şekilde kontrol altına almıştır. Roy, şimdi hangi evrende yaşayacağımıza
karar verme konumunda olduğunu ileri sürer”. Roy "yirmi birinci yüzyılın
karşılıklı kompleks bireyin ve ortamın kendi kendini düzenleme ve evrenin,
kişilerin ve çevrenin, yüce bir varlığa ya da Tanrı olarak düşünülebilecek bir
hale getirilmesinin anlamlı bir kaderine ilişkin varsayımlarını belirledi"
(Alligood, 2014).
Roy'a göre (1997), "kişiler fiziksel ve sosyal çevreleriyle birliktedir " ve
"evrene kader paylaşıyorlar ve karşılıklı dönüşümlerden sorumlu". Pierre
Teilhard De Chardin'in aşamalı karmaşıklık yasası ve artan bilinçlilik ve
Swimme ve Berry'nin çalışmaları (1992) tarafından, kişi ve çevre arasındaki
ayrılmaz ilişki ile ilişkili olan modelin gelişimi etkilenmiştir (Alligood, 2014).
Roy Adaptasyon Modeline göre insan, iç ve dış çevre ile etkileşim
halinde olan adaptif bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Uyaranlar, insan
davranışlarında önemli bir yere sahiptir. Uyaranlar, bireyin iç ve dış
çevresinden olabilir. İnsanın uyaranlara olan yanıtları davranışlarını
oluşturmaktadır. Roy’ a göre insan davranışlarını dört adaptasyon alanında
gruplandırılmaktadır. Bu adaptasyon alanları birbiri ile etkileşim içindedir,
adaptasyon alanlarının birindeki farklılık diğer adaptasyon alanlarını da
etkilemektedir. Bireyin davranışları, modelde “uyumlu davranış” ya da
“uyumsuz davranış” şeklinde değerlendirilmektedir (İsbir ve Mete, 2009).

3. MODELİN
GELİŞMESİNDE
FAKTÖRLER

ETKİLİ

OLAN

Roy, Helson'un çalışmasını kişiyi uyarlanabilir bir sistem olarak görmek
için Rapoport'un sistem tanımı ile birleştirdi. Roy, Helson'un adaptasyon
teorisini temel alarak, Dohrenwend, Lazarus, Mechanic ve Selye'den gelen
kavram ve teori ile model geliştirdi ve daha da ayrıştırdı. Roy, kendini
bütünlüğün alt bölümlerini özetleyen ortak yazarlar Driever'e ve modları
etkileyen ortak ve birincil uyarıları belirlemek için Martinez ve Sato'ya özel bir
kredi verdi. Diğer meslektaşlar da kavramları ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu.
Poush-Tedrow ve Van Landingham, karşılıklı bağlılık moduna katkıda bulundu
ve Randell rol işlev moduna katkıda bulundu (Alligood, 2014).
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Yararlandığı teori ve modeller (Uzun, 2017);
• Dorothy Johnson: Davranışsal Sistem Modeli
• Bertalanffy: Genel Sistem Teorisi
• Harry Helson: Adaptasyon Düzeyi Teorisi
• Selye: Genel Adaptasyon Teorisi
• Falkman ve Lazarus: Etkileşimsel Stres ve Baş Etme Modeli

4. MODELDEKİ DÖRT TEMEL KAVRAM
Çağdaş
hemşirelik
bilgisinin
oluşumunun
birinci
adımı
metaparadigmadır ve global bir kavramdır. Bir disiplinin ilgilendiği alanı, bu
alana ait kavramları ve bu kavramların birbirleri ile olan ilişkileri
tanımlamaktadır. Fawcett, 1978’de ilk olarak hemşirelik metaparadigmasının
dört kavram ve bu kavramlar arasındaki ilişkiden oluştuğunu öne sürmektedir
(Alligood, 2014).
Kavramlar;
• İnsan
• Çevre
• Sağlık
• Hemşirelik

4.1.İnsan
Roy’a göre insan, adaptasyonu sağlamada adaptasyon biçimini kullanan,
bilinçli ve düzenleyici alt sistemlerden oluşan adaptif bir sistemdir (Roy 2009).
Roy'a göre, insanlar bütünsel, uyarlanabilir sistemlerdir. Uyarlamalı bir sistem
olarak, insan, belirli bir amaca ulaşmak için birlikte işleyen parçalarla
tamamlanan bir bütündür. İnsan sistemleri, aileler, kuruluşlar, topluluklar ve bir
bütün olarak toplum da dahil olmak üzere bireyler veya gruplar halinde
insanları içerir ". Büyük çeşitliliklerine rağmen, tüm insanlar ortak bir kaderle
birleştiler. "İnsan sistemleri, bilincin ve anlamın kökeninde olan, çevre
değişikliklerine etkin biçimde uyum sağlayacak ve çevreyi etkileyebilecek
kapasiteleri düşünme ve hissetme kapasitesine sahiptir" (Alligood, 2014; Uzun,
2017; Velioğlu, 1999). Roy’a göre insan, değişime uğrayan çevre ile etkileşim
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içerisindeki biyolojik, psikolojik, sosyal bir varlıktır ve çevresinde olan bütün
değişimlerden etkilenirken çevresini de meydana gelen değişikliklerle etkiler.
Dolayısıyla insan sürekli değişmekte ve adapte olmaya çalışmaktadır. Böylece
çevredeki değişkenlerden etkilenmekle birlikte kendisi de çevreyi
etkilemektedir (Meleis, 2012). Adaptasyon modelinde insan, iç ve dış
uyaranları yanıtlayan, yaşadığı ortama fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden
adapte olmaya çalışan açık bir sistemdir. Uyaranlara karşı verilen olumlu
yanıtlar “uyum”, olumsuz yanıtlar ise “uyumsuzluk” şeklinde açıklanır.
Hemşirelik girişimlerinde amaç, pozitif ve etkin adaptasyon oluşturmaktır
(Vicdan, 2014).
Kişiler ve dünya, ortak kalıplara ve ilişkilerin ve anlamın karşılıklılığına
sahiptir. Roy, kişiyi hemşireliğin temel odak noktası, hemşirelik bakımının
alıcısı, dört adaptif modda adaptasyonu (fizyolojik, kendi kendine kavram, rolü
işlevi ve kişisel işlevleri) iç süreçlerle (kognator ve düzenleyici) yaşayan,
karmaşık, uyarlanabilir bir sistem olarak tanımladı (Alligood, 2014).
Roy’a göre insan, holistik ve adaptasyonu sağlayabilen bir sistemdir.
“Holistik” kavramı, Modelin felsefik varsayımlarında yer alır ve insanın
düşünceleri ve davranışlarının anlamıyla ilişkilendirilir. İnsan parçaların
birleşiminden daha fazladır ve çeşitlilik gösterir. Modelin bilimsel
varsayımlarında “Adaptif bir sistem” kavramı yer alır. İnsan, duygu ve
düşünceleri, bilinç durumu ve etrafa biçtiği anlamlarla çevreye adapte
olabilmek için değişebilen ve etrafını değiştirebilen bir varlıktır. Sistemi
anlayabilmede insanı anlayabilmek önemli bir yere sahiptir. Sistem bazen
bağımsızken bazen de parçaların birbiriyle olan ilişkisi sebebiyle bir bütün
olarak işlev görebilir. Basit bir sistem, girdi, çıktı, kontrol ve geribildirim
basamaklarını içeren dinamik bir süreçtir (İsbir ve Mete, 2009; Uzun, 2017).
Roy, genel sistem teorisini kullanarak insanı tanımlar. Roy Adaptasyon
Model’inin girdileri; uyaranlar ve adaptasyon seviyesidir. İnsan çevresi ile
sürekli bir etkileşim halindedir ve uyaranlar iç ve dış çevreden gelir. Sistemin
kontrolünü baş etme mekanizmaları sağlarken, çıktılarını bireyin davranışları
oluşturur (İsbir ve Mete, 2009).

4.2.Çevre
Roy’a göre insan, çevresinde oluşan bütün değişimlerden etkilenir ve
aynı zamanda çevresini de etkiler (Roy, 2009). Roy, modelini ilk
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oluşturduğunda diğer kavramlara göre çevre kavramına daha az yer vermesine
karşın sonraki güncellemelerde çevre kavramını genişletmiştir (Uzun, 2017).
Çevre uyaranlar yoluyla adaptif sistemleri etkiler. Çevreyi insanın adapte
olmasını gerektiren uyaranlar oluşturur (Roy, 2009). Çevre, "kişi ve grupların
gelişimini, davranışını etkisi altına alan tüm koşullar, bu koşulların etkileri,
odak ve bağlamsal ve rezidüel uyaranlar içeren kişi ve yeryüzü kaynaklarının
karşılıklılığını dikkate alır". "Bu, kişiyi adaptif tepkiler vermeye teşvik eden
değişen ortamdır". Çevre, hem iç hem de dış faktörleri içeren uyarlanabilir bir
sistem olarak kişiye giriştir. Bu faktörler hafif veya büyük, negatif veya pozitif
olabilir. Bununla birlikte, herhangi bir çevresel değişim, duruma uyum
sağlamak için artan enerji talep etmektedir. Çevredeki kişiyi etkileyen faktörler,
odak, bağlamsal ve kalıcı uyaranlar olarak kategorize edilir (Alligood, 2014).

4.3.Sağlık
Model ilk oluştuğunda Roy, sağlığın insan yaşamı için önemli bir boyut
olduğunu bildirmiştir. Sağlık ve sağlıklı olma durumu çevresel değişikliklere
olumlu yanıt verebilme yeteneğidir (Roy, 2009). "Sağlık, bir bütün olma hali
ve bütün olma sürecidir. Bu adaptasyonun, yani kişinin ve çevrenin
etkileşiminin bir yansımasıdır ". Roy (1984), bu tanımlamanın adaptasyonun
fizyolojik, psikolojik ve sosyal bütünlüğü teşvik eden bir süreç olduğu
düşüncesinden türetmiştir ve bu bütünlük, eksiksizlik veya birliğe yol açan
bozulmamış bir durumu ifade eder. İnsan ve çevre kavramlarının anlaşılır hale
getirilmesi ile sağlık kavramı açıklık kazanır. Değişen çevrede insan, sürekli
büyüyen ve gelişmekte olan, değişen çevreye adaptasyon sağlayan bir
sistemdir. Roy, her insanın hayatında kendine özel bir hedefi olduğuna ve bu
hedefi gerçekleştirme potansiyelinin varlığına inanır (Uzun, 2017). Sağlık ve
hastalık, insanın bütün hayatı boyunca karşılaşacağı bir durum olmakla birlikte
hemşireliği ilgi alanına girmektedir. Baş etme mekanizmalarının yeterli
olmadığı durumlarda hastalık ortaya çıkar. İnsan, karşılaştığı durumlara uyum
sağlayabiliyorsa sonuç sağlıktır (Vicdan, 2014).
Roy daha önceki çalışmalarında, sağlığı ölüm ve kötü sağlıktan yüksek
seviyeye ve en üst düzeye gelene kadar geçen süre boyunca inceledi. Roy'un
yazıları, 1990'ların sonlarında sağlığa ve hastalığın bir arada yaşayabileceği bir
süreç olarak sağlık üzerine yoğunlaştı. Roy, Illich'in (1974, 1976) yazdıklarına
göre "sağlık, ölüm, hastalık, mutsuzluk ve stresin kaçınılmazlığından bağımsız

SİSTER CALLİSTA ROY: ADAPTASYON MODELİ VE OLGU SUNUMU 16
değildir ancak onlarla yetkin bir şekilde baş edebilme özgürlüğünü" yazdı
(Alligood, 2014).
Sağlık ve hastalık, kişinin toplam yaşam deneyiminin kaçınılmaz,
birlikte var olan boyutudur. Hemşirelik bu boyutla ilgilenmektedir. Baş etme
mekanizmaları etkisiz olduğunda, hastalık ortaya çıkar. Sağlık, insanlar sürekli
olarak adapte olduğunda ortaya çıkar. İnsanlar uyarılara uyum sağladıkları
zaman, diğer uyaranlara da cevap verebilirler. Etkisiz baş etme girişimleri
sonucunda enerjinin boşaltılması, iyileşmeyi sağlayabilir ve sağlığı
geliştirebilir (Alligood, 2014). Hemşireler, sağlık ve hastalığın insanın hayatı
boyunca birlikte bulunmasını ve insanın kültürel özelliklerinin sağlık algılarını
etkileyebileceğini dikkate almalıdır (Roy, 2009).

4.4.Hemşirelik
Roy, 1984’de bilim ve uygulamalı disiplin olarak hemşireliğin farkını
açıklamıştır (Roy, 1984). Roy, hemşireyi genel olarak "insan hayatı süreçleri
ve kalıpları üzerine odaklanan ve bireyler, aileler, gruplar ve toplum için bir
bütün olarak sağlık teşvikini vurgulayan sağlık mesleği" olarak tanımlıyor
(Alligood, 2014). Hemşireler adaptasyonun gerçekleştirilmesinde önemli bir
yere sahiptir (Roy, 2009). Özellikle Roy, hemşirelik modeline göre adaptif
yetenekleri arttıran ve kişi ve çevre dönüşümünü geliştiren bilim ve uygulama
olarak tanımlar. Hemşirelik faaliyetlerini, davranışın değerlendirilmesi ve
adaptasyonu etkileyen uyaranlar olarak tanımlar. Hemşirelik yargıları, bu
değerlendirmeye dayanır ve uyaranları yönetmek için girişimler
planlanmaktadır. Roy, uygulama disiplini olan hemşirelikten bir bilim olan
hemşireliği ayırır. Hemşirelik bilimi, "insanların sağlık düzeylerini pozitif
olarak etkilediği süreçleri gözlemleyen, sınıflara ayıran, ilişkilendiren,
geliştiren bir bilgi sistemidir." Uygulamalı bir disiplin olan hemşirelik,
"hemşirenin bilimsel bilgi birimi, insanlara önemli bir hizmet sunmak
amacıyla, yani sağlığı olumlu yönde etkileme kabiliyetini arttırmak amacıyla
kullanılmıştır". Hemşirelik, kişinin çevreyle olan etkileşimini arttırma ve
uyarlamaya teşvik etme" görevi yapar (Alligood, 2014).
Roy'un hemşirelik hedefi "dört adaptif alanda birey ve grupları
adaptasyona teşvik etmek, sağlığa ve yaşam kalitesine katkıda bulunmak ve
haysiyetle ölmektir". Hemşirelik, bu dört adaptif moddan her birinin davranışı
ve adaptasyonu etkileyen faktörleri değerlendirerek adaptasyonun
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kolaylaştırıcısı olarak ve adaptif yeteneklerin geliştirilmesi ve çevre
etkileşimlerinin arttırılması için müdahale ederek benzersiz bir rol üstlenir
(Alligood, 2014; Uzun, 2017).
Adaptasyonu etkileyen davranışların ve uyaranların değerlendirilmesi
(tanılama) hemşirelik aktiviteleri arasında yer almaktadır. Hemşirelik sürecinin
ilk adımı tanılamadır. Hemşire dört adaptasyon biçiminde hastanın
davranışlarını ve adaptasyonunu etkileyen etmenleri değerlendirir. Hemşirelik
tanısı ve girişimleri karar belirler. Hemşire tanılamayla elde ettiği bilgilerle
hastanın çevre ile etkileşimini arttırarak olumlu adaptasyona teşvik eder (Roy,
2009).
Hemşirelik süreci, hemşireliği diğer disiplinlerden ayıran özel
aktivitelerdir. Hemşirelik süreci, adaptif sistemin, davranışların ve uyaranların
incelenmesi, baş etme mekanizmalarının analiz edilmesi, hemşirelik tanısı,
hedef, hemşirelik girişimleri ve değerlendirmeden oluşur (Vicdan, 2014).

4.5.Modelin Metaparadigma Kavramları Arasındaki İlişki
4.5.1. İnsan- Çevre Arasındaki İlişki
• Çevreden gelen iç ve dış uyaranlar, sıvı elektrolit ve asit-baz
dengesini ve endokrin sistemi etkilemekle birlikte sinir sistemi
tarafından değerlendirilir. Bu bilgiler düzenleyici sistem tarafından
otomatik olarak algılanır ve bilinçsiz bir şekilde yanıtlanır.
• İç ve dış uyaranlar, psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik faktörleri
içerir. Bu uyaranlar bilişsel-duyuşsal sistemin girdileridir.
• Uyaranlar ve adaptasyon seviyesi insan adaptasyon sisteminin
girdileridir. Baş etme sisteminden geçen bu girdiler davranışlarla
sonuçlanır.
• İnsan adaptasyon sistemi çevrenin etkisiyle değişmekte ve bu yeni
değişimlere adaptasyon sağlamak zorundadır.
• Adaptasyon seviyesi insanın olumlu cevap verme yeteneğini etkiler.
• İnsanlar değişime uğrayan çevreye adapte olur. Çevresel
değişikliklerin oluşması ile birlikte insan sürekli büyür, gelişir ve
yaşamı anlamlanır (İsbir ve Mete, 2009).
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4.5.2. İnsan-Çevre-Sağlık Arasındaki İlişki
• İnsan uyum sağlayan bir sistemdir ve çevrenin değişikliğe uğraması
ile sürekli olarak büyür ve gelişir. Sağlık ise insanın bu değişikliklere
uyum sağlaması ile gelişir (İsbir ve Mete, 2009).

4.5.3. İnsan-Sağlık-Hemşirelik Arasındaki İlişki
• Hemşirenin
amacı
adaptasyonu
arttırmaktır.
Hemşireler
adaptasyonun arttırılması ile bireyin sağlığının geliştirilmesine,
yaşam kalitesinin arttırılmasına ve saygınlıkla ölmesine destek olur.
• Hemşirelik girişimlerinin temel amacı, uyumsuz olan davranışın
uyumlu davranışa dönüştürülmesi ve uyumlu davranışın
sürekliliğinin sağlamasıdır (İsbir ve Mete, 2009).

4.5.4. İnsan-Sağlık-Çevre-Hemşirelik Arasındaki İlişki
• Hemşirenin rolü, sağlık ve hastalık durumunda adaptasyonu
sağlayarak, çevre ve insan etkileşimini destekleyerek sağlığı
geliştirmektir (İsbir ve Mete, 2009).

5. MODELDE AÇIKLANAN DİĞER KAVRAMLAR
5.1.Sistem
Sistem, "bir amaç için bir bütün olarak işlevle bağlantılı olan ve
parçalarının birbirine bağımlılığı nedeniyle bir bütün olarak fonksiyon görmek
üzere bir araya gelmiş parçalar kümesidir". Bütünlük ve ilgili kısımlara ek
olarak, "sistemlerin ayrıca girdi, çıktı, kontrol ve geri bildirim işlemleri vardır"
(Alligood, 2014). İnsan, aile, grup ya da toplum sistemi oluşturur. Uyaranlara
uygun cevabın verilmesini sağlayan baş etme mekanizmalarıdır. Uyaranlara
verilen uygun cevaplar, dört adaptasyon biçimindeki davranışlardır (Roy, 2009;
Phillips ve Harris, 2014).
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5.2.Adaptasyon
Roy, yirmi birinci yüzyılda kullanım için daha fazla adaptasyona
sahiptir. Roy'a göre adaptasyon, "bireyler veya gruplar olarak kişileri düşünmek
ve hissetmek, insan ve çevre bütünlüğünü oluşturmak için bilinçli bilinç ve
tercih kullanan süreç ve sonuç" anlamına gelir. Bütünlüğü korumak için çevre
uyaranlara basitçe tepki vermeye çalışan bir insan sistemi olmaktan ziyade, her
insan yaşamı yaratıcı bir evrende kasıtlıdır ve insanlar kendi çevrelerinden
ayrılmazlar (Alligood, 2014). Roy’a göre adaptasyon, iyi düzeyde sağlık, iyilik
hali, yaşam kalitesi ve saygın bir ölüm sağlar (Roy, 2009).
İnsanın adaptasyonunu, uyaranların toplamı ve adaptasyon düzeyi olmak
üzere iki faktör belirlemektedir. Roy’a göre adaptasyonun amacı çevreyle
bütünleşik olmaktır. Roy, insan ve çevrenin dönüşümünün insanın bilincinde
gerçekleştiğini belirtmiştir. İnsan ve çevrenin bütünleşmesi adaptasyon ile
sonuçlanır (Uzun, 2017).

5.3.Adaptasyon Problemleri
Adaptasyon problemleri "adaptasyonla ilgili geniş endişe alanlarıdır.
Bunlar, olumlu adaptasyon göstergeleriyle ilgili zorlukları tanımlar" (Alligood,
2014).
Roy’a göre bu noktada, adaptasyon sorunları ile hemşirelik tanısı
arasındaki ayrımın, her iki alanda da gelişen çalışmaları temel aldığına dikkat
çekilebilir. Bu noktada, adaptasyon sorunları hemşirelik tanısı olarak değil,
hemşire için kişiyi veya grubu adapte etmekle ilgili endişe kaynağı olarak
görülür (Alligood, 2014).

5.4.Adaptif Yanıtlar
Adaptif yanıtlar "insan sistemlerinin amaçları açısından bütünlüğü teşvik
eden" yanıtlardır (Alligood, 2014).
Etkisiz yanıtlar, "insan sisteminin amaçları açısından bütünlüğe katkıda
bulunmayan" yanıtlardır (Alligood, 2014).

5.5.Entegre Yaşam Süreci
Entegre yaşam süreci, "yaşam sürecinin yapı ve işlevlerinin insan
ihtiyaçlarını karşılamak için bütün olarak çalıştığı uyum seviyesi" anlamına
gelir (Alligood, 2014).
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5.6.Algılama
"Algılama, bir uyaranın yorumlanması ve bunun bilinçli takdiridir".
Algılayıcı kognatorlü regülatör ile ilişkilendirir ve adaptif modları birbirine
bağlar (Alligood, 2014).

5.7.Adaptasyon Düzeyi
Bir kişinin adaptasyon düzeyi "kişinin kendi olağan adaptif yanıtlarıyla
cevap verebilecek uyaranlar aralığını temsil eden kalıcı, içeriğe dayalı ve kalıcı
uyaranlardan oluşan sürekli değişen bir noktadır" (Alligood, 2014).
Adaptasyon düzeyi, bireyin karşılaştığı herhangi bir durumu olumlu yanıtlama
yeteneğini gösterir. Bireyin adaptasyon düzeyi değişkenlik gösterir. Pozitif
yanıt verme yeteneği, üç uyaran çeşidine ve bu uyaranların ortaya çıkan durum
karşısında bireyde bıraktığı etkiye bağlıdır. Adaptasyon düzeyi, bireyin
alışılmış adaptif tepkilerinden oluşur ve farklı durumlara adapte olmadaki
standartlarını gösterir. Adaptasyon düzeyi odak, etkileyen ve olası uyaranların
arasındaki sisteme etki eder. İnsanın karşılaştığı değişime pozitif yanıt verme
yeteneği adaptasyon düzeyi olarak tanımlanmaktadır. Bireyin yanıtı üç
aşamada değerlendirilir (İsbir ve Mete, 2009).
Bütünleşik süreç (İntegrated): Gelen uyaranlara birey tarafından pozitif
yanıt verilen süreçtir. Bireyin yapı ve fonksiyonları, bireyin yaşamını devam
ettirilmesi, ihtiyaçlarını gidermesi için çalışır (İsbir ve Mete, 2009). Süreç,
gereksinimi karşılayacak düzeydedir (Roy, 2009).
Telafi edici süreç (Compensatory): Baş etme mekanizmalarının bireyin
verdiği pozitif yanıtı koruyabilme amacıyla devreye girdiği ve yeterli olduğu
seviyedir (İsbir ve Mete, 2009). Süreç olumlu olmasına rağmen gereksinimi
karşılamamaktadır (Roy, 2009).
Bozulmuş süreç (Compromised): Baş etme mekanizmalarının
yetersizliği dolayısıyla yanıtın negatif verildiği düzeydir (İsbir ve Mete, 2009).
Süreç olumsuz olmakla birlikte gereksinimi karşılayabilecek düzeyde değildir
(Roy, 2009).
Telafi edici süreç bütünleşik sürece dönüşebilir ve yeniden adaptasyonu
sağlayabilir. Telafi edici sürecin yetersiz olması durumunda ise bozulmuş süreç
gelişir. Hemşirelik uygulamalarında bütünleşik sürecin gelişmesi
amaçlanmaktadır. Telafi edici süreçlerin desteklenmesi hemşirelerin hedefe
ulaşmasını sağlayabilir (Roy, 2009).
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5.8.Modeldeki Baş Etme Süreçleri
Roy’a göre baş etme süreçleri, doğumsal ve edinseldir. Doğumsal
olanlar, türe özgü unsurlardır ve genetikle belirlenir. Edinsel baş etme süreçleri,
doğum sonrası öğrenilmekle beraber alışkanlıklar, gelenekler aracılığıyla
geliştirilebilir (Roy, 2009). Roy, doğuştan gelen ve sonradan kazanılan baş
etme mekanizmalarını regülatör ve kognatör alt sistem olmak üzere iki büyük
sistemle açıklar (Vicdan, 2014 Alligood, 2014):
1. Doğal baş etme mekanizmaları, genetik olarak belirlenir veya türler
için ortaktır ve genellikle otomatik işlemler olarak görülür; İnsanlar
kendileri hakkında düşünmek zorunda değillerdir (Alligood, 2014).
2. Kazanılmış Baş etme Mekanizmaları, elde edilen baş etme
mekanizmaları "Öğrenme gibi stratejilerle geliştirilir. Yaşam
boyunca karşılaşılan deneyimler, belirli uyarılara geleneksel tepkiler
vermeye katkıda bulunur" (Alligood, 2014).

5.8.1. Regülatör/düzenleyici alt-sistem: Birey doğuştan var olan
fizyolojik adaptif yollarla tepki verir (Uzun, 2017). Regülatör alt sistem "Nöral,
kimyasal ve endokrin sistemleri içeren büyük bir baş etme sürecidir (Alligood,
2014). Regülatör alt-sistem, nöral, kimyasal ve endokrin baş etme süreçleri ile
cevabı doğrudan üretir. Birey zihninde bilgiyi doğrudan algılar ve farkına bile
varmadan bir çözüm bulur. Regülatör alt-sistem aktivitesine örnek olarak
doğum yapan bir anne verilebilir. Doğum süreci sırasında kimyasal ve nöral
internal uyaranlar, bebeğin doğumunu sağlayan fizyolojik yanıtların (serviksin
açılması ve uterusun kasılması) oluşturulması amacıyla endokrin ve merkezi
sinir sistemi aktivitesinin başlamasını sağlar. Dışarıdan ilaç verilmesi ise
eksternal bir uyarandır (Vicdan, 2014).

5.8.2. Kognatör/bilişsel duyuşsal alt-sistem: Algısal/bilgi süreci;
öğrenme, karar verme ve duygusal kanallar yolu ile yanıt geliştiren savunma
sürecidir. Anksiyetenin giderilmesi, duygusal olan kararların alınması ve yeni
oluşan bağlılıklarda devreye girer. Fizyolojik, psikolojik ve sosyal etmenleri
barındıran internal ve eksternal uyaranlar bu sistemin girdileri olarak etki eder.
Örnek olarak, birey daha önceden stresle baş etmede etkin yolları öğrendiyse
tekrar stresle karşılaşması durumunda dikkatini başka yöne verebilir (Vicdan,
2014).
Birey, hem doğuştan getirdiği regülatör/düzenleyici alt sistemlerini hem
de bilişsel ve duyuşsal yeteneklerle sonradan kazandığı kognatör alt sistemleri
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baş etme mekanizmalarından yararlanır. Bu baş etme mekanizmalarından
regülatör/düzenleyici alt sistemleri bireyden bireye farklılık göstermezken
kognatör alt sistemleri ise bireyden bireye farklılık gösterebilir. Bireyin
adaptasyon düzeyinin hemşirelik müdahalelerinde en üst düzeye
çıkartılmasında iki baş etme mekanizmasına da dikkate edilmesi ve bu
doğrultuda girişimlerde bulunulması gerekir (Alligood, 2014).

5.9.Uyaran
Roy’a göre birey, çevresinden etkilenirken aynı zamanda çevresini de
etkiler (Vicdan, 2014). Uyaranların birey üzerinde yarattığı etkiler bireyin
davranışlarını şekillendirir (Uzun, 2017). Birey, fizyolojik, psikolojik ve sosyal
yönden içinde bulunduğu ortama uyum sağlamayı dener. Roy’a göre, bireyin iç
ve dış değişikliklere uyum sağlamada üst düzeyde bir yeteneği vardır fakat bu
uyum sağlama yeteneğini, bireyin daha önceki deneyimleri, karşılaştığı olayları
nasıl algıladığı, meydana gelen çevresel farklılıkların düzeyi ve bireyin baş
etme mekanizmalarının durumu gibi nedenler sınırlar. Roy Adaptasyon
Modeli’nde iç ve dış faktörler uyaran olarak tanımlanır (Vicdan, 2014).
Uyaranlar, insan ve çevrenin etkileşimi aktif hale getirir. Çevresel uyaranlar,
bazen bireyi tehdit ederken bazen de bireyin adaptasyonunu geliştirir. Örnek
olarak bir aile çocuğuna sevgiyle ve destekleyici bir şekilde yaklaşırsa çocuğun
adaptasyonunu destekler, tam tersi aile çocuğa kötü davranışlar sergilerse,
çocuğun adaptasyon sağlamasını tehdit eder (Alligood, 2014). Roy’a göre Odak
uyaran, Bağlamsal uyaran, Rezidüel uyaran olmak üzere üç çeşit uyaran vardır
(Phillips ve Harris, 2014; Roy, 2009).

5.9.1. Odak (Fokal) Uyaranlar
Odak uyaranı "insan sistemine en yakın karşı karşıya kalan iç veya dış
uyaran" dır (Alligood, 2014). Odak uyaranlar, bireyin hızlı yanıt verdiği uyum
tepkisine doğrudan neden olur (Vicdan, 2014). Birey uyarana odaklandığından
öncelikle bu uyaranlara adapte olmaya çalışır (Phillips ve Harris, 2014; Roy,
2009). Çevrenin sürekli değişime uğraması ile bireyin odak uyaranı da
değişkenlik gösterir (İsbir ve Mete, 2009). Örneğin, ağrı, ağrısı olan bir hastada
odak uyarandır. Öncelikle hemşire, hasta için odak uyaranı belirler ve odak
uyaran olan ağrıya yönelik hemşirelik girişimlerini planlar ve uygular.
Çevrenin sürekli değişmesi ile farklı farklı odak uyaranlarda olabilir. Hemşire,
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Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda hastaya bakım verirken, hastası için
birçok odak uyarana dikkat edecektir (Vicdan, 2014).

5.9.2. Bağlamsal (Kontekstüel) uyaranlar
Bağlamsal uyaranlar, odak uyaranın etkisine katkıda bulunan tüm
uyaranlardır (İsbir ve Mete, 2009). Davranışın oluşmasına doğrudan sebep
olmayan fakat davranışın gelişimine etki eden, aynı zamanda ölçülebilen bütün
uyaranları bağlamsal uyaranlar oluşturur. Bağlamsal uyaranlar, bireyin iç ve dış
çevresinden oluşan bütün çevresel faktörlerdir (Vicdan, 2014; Alligood, 2014).
İnsan uyum sistemini etkileyen bütün çevresel uyaranlar bağlamsal uyaranları
oluşturur. Bağlamsal uyaranlar, bireyin odak uyaranla baş etme sürecini etkiler
(İsbir ve Mete, 2009). Bağlamsal uyaranlar, odak uyaranın tetiklediği
davranışları etkilediği için hemşirenin hedefinde yer almalıdır (Phillips ve
Harris, 2014; Roy, 2009).

5.9.3. Olası (Rezidüel) Uyaranlar
Objektif olarak ölçülemeyen ve bireyi etkileyen uyaranlardır (Vicdan,
2014). Etkisi daha açıklanamayan fakat çevrede var uyaranlardır. Birey, olası
uyaranların etkisini gözlemleyemeyebilir ya da farkında olmayabilir. Eğer olası
uyaran tanımlanabilirse odak ya da bağlamsal uyaran olarak sınıflandırılır
(Roy, 2009). Olası uyaranlar, birey üzerinde etkileri anlaşılabilen ya da
anlaşılamayan çevresel faktörlerdir. Bu çevresel faktörler; inançlar, davranışlar
ve kişisel deneyimlerdir. Olası uyaranlar geçmişten kaynaklanmakla beraber
tedaviye olan yanıtı da etkiler (Vicdan, 2014).
Hemşire, hastaya bakım verirken, bireyi etkileyen durumları
belirleyerek, olası uyaranları dikkate almalıdır. Çevrenin sürekli değişimiyle
uyaranın önemi de değişime uğrar. Birey kendisini etkileyen durumun farkında
olmayabilir. Örneğin bireyin ameliyattan korkması, geçmişte yaşamış olduğu
ama hatırlayamadığı kötü bir deneyime bağlı olabilir. Bütün uyarıların
birleşmesi ile bireyin adaptasyon düzeyi oluşur. Birey uyaranları algıladıktan
sonra baş etme mekanizmalarını kullanarak tepki ve davranışlarını geliştirir.
(Vicdan, 2014).
Birey; çeşitli uyaranlarla karşılaşmaktadır. Hemşirelik bakımı
planlanırken hemşirelik girişimleri bu çeşitli uyanlar göz önünde
bulundurularak belirlenmelidir. Planlanan bakımı uygulayan hemşirenin odak,
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bağlamsal ve olası uyaranları öğrenmesi ve hemşirelik bakımını bu doğrultuda
gerçekleştirmesi doğru sonuçları ortaya çıkaracaktır (Vicdan, 2014).

5.10. Adaptasyon Alanları
İnsanın baş etme sistemlerinin etkinliğini adaptasyon alanları gösterir.
Adaptasyon alanları birbiriyle etkileşim halindedir. Bir uyaranın bir adaptasyon
alanını etkilemesi durumunda diğer adaptasyon alanları da etkilenecektir.
Adaptasyon alanlarının birbirleri ile etkileşim halinde olması insanın holistik
yapısını gösterir. Bundan dolayı hemşire adaptasyon alanlarının birbirlerini
nasıl etkilediğini değerlendirmelidir (İsbir ve Mete, 2009). Roy’a göre
adaptasyon alanları; Fizyolojik alan, Benlik kavramı alanı, Rol fonksiyonu
alanı, Karşılıklı bağlılık alanıdır (Roy, 2009; Alligood, 2014).

5.10.1. Fizyolojik Alan
Bireyin çevreden gelen uyaranlara vermiş olduğu bedensel yanıtlar ile
alakalıdır. Bu adaptasyon alanının amacı; fizyolojik bütünlüğün sağlanmasıdır
(Roy, 2009). Bu alandaki davranış, hücreleri, dokuları ve insan bedeninin de
bulunan bütün sistemlerin fizyolojik aktivitelerinin göstergesidir. Uyaranlar,
baş etme mekanizmalarını devreye sokar. Baş etme mekanizmalarının devreye
girmesi ile oluşan cevaplar fizyolojik davranışlardır (Vicdan, 2014).
Baş etme mekanizmaları, bireyin etkileyen uyaranlara adaptasyonunu
gösteren bedensel davranışıdır. Fizyolojik adaptasyon, fizyolojik olarak bireyin
bütünlüğü ilealakalıdır ve beş temel fizyolojik gereksinimi (oksijen, beslenme,
eliminasyon, aktivite ve dinlenme, korunma) ve dört ana düzenleyici süreci
(duyular, sıvı elektrolit, nörolojik fonksiyon, endokrin fonksiyon) kapsar (Roy,
2009; Alligood, 2014).
Fizyolojik alanın temel ihtiyacı fizyolojik bütünlüktür. Fiziksel alan
"toplumsal insanın uyarlamalı sisteminin, temel işletme kaynaklarına,
katılımcılara, fiziki imkanlara ve mali kaynaklara göre adaptasyonu tezahür
ettirme biçimidir". Fiziksel alan temel ihtiyacı işletim bütünlüğüdür (Alligood,
2014). Örneğin, bir aile için temel fiziksel kaynaklar; ev, gıda, giysi, çocuk
bakımı ve ulaşımken maddi ve sosyal desteğin yanında güvenlik ve okul gibi
fiziksel destek sistemleri de gerekmektedir (Phillips ve Harris, 2014; Roy,
2009).
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5.10.2. Ben/benlik kavramı alanı:
Benlik kavramı - grup kimliği modu üç psikososyal moddan biridir;
"Özellikle insan sisteminin psikolojik ve manevi yönlerine odaklanır. Benlik
kavramı alanının altında yatan temel ihtiyaç, psişik ve ruhsal bütünlük olarak
tanımlanabilir ya da birisinin, evrende birlik, anlam ve amaçlı olma duygusu ile
var olabileceği ya da var olabileceğini bilmek ihtiyacı olarak tanımlanır "
(Alligood, 2014). Benlik Kavramı, belirli bir zamanda bireyin kendisi ile
alakalı inanç ve duygularının bileşiminden oluşur. Özellikle bireyin fizyolojik
ve zihinsel durumuna odaklanır. Psişik bütünlük, ben kavramı alanının altında
yatan temel gereksinimdir (Alligood, 2014).
Benlik kavramının iki temel bileşeni vardır (fiziksel ben ve kişisel ben).
Fiziksel ben; bireyin beden imajı, görünüm ve duygu düzeyidir. Kişisel ben ise;
moral-ahlaki-spiritüel değerler, idealler, davranışlar ve kişisel standartların
uyumu ile ilişkilidir (Vicdan, 2014).
"Benlik kavramı, belirli bir zamanda kendiyle ilgili inanç ve duyguların
bileşimi olarak tanımlanır ve başkalarının tepkilerinin iç algıları ve
algılamalarından oluşur". Bileşenleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: (1)
beden imajını içeren fiziksel benlik ve (2) kendinden tutarlılık, kendilik ideali
veya beklentisi ve ahlak-ahlaki-manevi özelliklerden oluşan kişisel benlik
(Alligood, 2014).
Fiziksel benlik: İnsanın kendi bedeni hakkındaki algı, duygu, deneyim
ve düşüncelerini içermektedir. Bireyin kendisini fiziksel olarak algılayışını
ifade eder. Fiziksel benliğin, bedeni duyumsama ve beden imajı olmak üzere
iki alt boyutu bulunmaktadır (Roy, 2009).
Bedeni duyumsama, bireyin kendisi hakkındaki duygu ve deneyimleridir.
Örneğin; bireyin “kendimi iyi hissediyorum” ya da “kendimi iyi
hissetmiyorum” şeklindeki ifadeleridir. Beden imajı ise bireyin fiziksel olarak
kendisini görme biçimini ifade eder. Örneğin: bireyin “bugün kötü
görünüyorum” ya da “son birkaç yıldır fazla kiloluyum” şeklinde ifadeleridir
(Roy, 2009).
Kişisel benlik: Bireyin idealleri, ahlaki değerleri, davranışları ve bireysel
standartlarını içermektedir. Öz tutarlılık, öz amaç, ahlaki etik spiritüel benlik
olmak üzere üç ana bileşeni vardır (Roy, 2009).
Öz tutarlılık; Roy’a göre insanın kendisi hakkında düzenli bir sistem
olduğuna ilişkin düşünceleridir. Öz amaç;” bireyin ne olmak istediği, ne
yapmayı istediği ya da neler yapabileceği ile ilişkilidir”. Moral etik spiritüel
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benlik; inanç ve değerler sisteminin bireyin kendisini algılama durumuna etkisi,
bireyin kendisini buna istinaden nasıl değerlendirdiği, bireyin inanç ve değerler
sistemine göre doğru ve yanlış inançları, bireyin evreni değerlendirmesini içerir
(Roy, 2009).
Grup kimliği modu "Gruptaki kişilerin kendilerini çevresel geribildirime
dayalı olarak nasıl algıladıklarını yansıtır. Kişilik ilişkileri, grup benlik imgesi,
toplumsal çevre ve kültürden oluşan grup kimliği modundan oluşur. Grup
kimliği modunun temel ihtiyacı kimlik bütünlüğüdür (Alligood, 2014).

5.10.3. Rol Fonksiyonu Alanı:
Roy’a göre rol, bireyin toplumdaki pozisyonundan kaynaklanan (baba,
öğrenci, bebek, vb.) ve bu pozisyonların sürdürülebilmesinde toplumun
bireyden göstermesini beklediği davranışlarıdır. Rol, bireyin farklı bir
pozisyona geçmesi durumunda bireyden beklenen davranışlardır (Vicdan,
2014). Temel amaç, sosyal bütünleşmeyi sağlamaktır (Roy, 2009). Rol
fonksiyon modu "kişinin toplumda nerede bulunduğu üzerine odaklanmaktadır.
Toplumun işleyen birimi olan rol, bir pozisyondaki bireyin başka bir
pozisyondaki bir bireye nasıl davrandığına dair birtakım beklentiler olarak
tanımlanır. Rol işlev modunun temeli, sosyal bütünlük olarak tanımlanmıştır.
Birisinin başkalarıyla ilişkili olarak kim olduğunu öğrenme ihtiyacı böylece
kişinin hareket edebilmesi gerekliliği olarak tanımlanmaktadır (Alligood,
2014).
Roy’a göre bireyin üç farklı rolü vardır (Alligood, 2014).
Birincil Rol: Bireyin yaşamında bulunan davranışlarının temelini
oluşturur. Yaş, cinsiyet ve gelişim evresi ile belirlenir (Alligood, 2014). Birincil
rollerde seçme şansı yoktur (Roy, 2009).
İkincil Rol: Bireyin birincil rolü ve gelişimsel durumu ile ilişkili
görevlerin bileşimidir (Alligood, 2014). Kısıtlı olarak seçme şansı vardır fakat
çoğu zaman bu roller zorunlu olarak gelişir (Roy, 2009).
Üçüncül Rol: İkincil rolle ilişkili rollerdir. Genellikle bireyin seçimlerine
bağlı olmakla birlikte geçicidir ve bireyin zevklerine göre gelişir. Üçüncül
roller başlıca ikincil roller ile ilgilidir ve bireylerin rolüyle ilgili
yükümlülüklerini yerine getirme şekillerini temsil eder. . . Üçüncül roller
genellikle normalde geçicidir, birey tarafından özgürce seçilir ve kulüpler veya
hobiler gibi faaliyetleri içerebilir (Alligood, 2014).
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Bu rollere “35 yaşında, üretken erkek (birincil rol), anne, eş, hemşire
(ikincil rol), spor kulübüne üye, yamaç paraşütü yapıyor (üçüncül rol)” örnek
olarak verilebilir (Vicdan, 2014).
Bir kişinin oynadığı en önemli roller bir ağaç biçimini hayal ederek
analiz edilebilir. Ağacın gövdesi birincil roldür ya da gelişimsel düzeydedir,
örneğin üretici bir yetişkin kadın. İkincil roller bunun dışına çıkıyor; örneğin
eş, anne ve öğretmen (Alligood, 2014).
Son olarak, üçüncül roller, ikincil rollerden ayrılır. Örneğin anne rolü,
ebeveyn-öğretmen birliği başkanının belirli bir süre için rol oynayabilir. Bu
rollerin her biri iki taraflı bir ilişki içinde, yani karşılıklı bir rol oynayarak
görülmektedir (Alligood, 2014).

5.10.4. Karşılıklı Bağlılık Alanı
"Karşılıklı bağlılık alanı, (bireysel ve toplu olarak) insanların yakın
ilişkilerine, amaç, yapı ve gelişimine odaklanmaktadır. Bağlılık ilişkileri,
başkalarına vazgeçme ve onlardan sevgi, saygı, değer, yetiştirme, bilgi, beceri,
taahhüt, maddi eşyalar, zaman ve yetenekler gibi birinin sunduğu her şeyin
yönlerini kabul etme iradesini ve kabiliyetini içerir " (Alligood, 2014).
Bireyin ayrıcalıklı bireyler ve destek sistemleriyle ilişkilerini içerir. Bu
süreçte birey, sevgi ve doyum sağlama gibi gereksinimlerini giderir ve psişik
bütünlüğünü devam sürdürür. Karşılıklı bağlanma iki birey arasındaki özel
ilişkinin üzerinde durur (Alligood, 2014). Karşılıklı ilişkilerde güven duygusu,
ilişkilerin bütünlüğünü sağlamaktadır (Roy, 2009).
Bu alanın temel ihtiyacı ilişkisel bütünlük olarak adlandırılır. Bireylere
uygulanan bağımlılık alanının odak noktası iki özel ilişki oluşturur. Birincisi,
önemli kişilerle, birey için en önemli kişilerdir. İkincisi, destek sistemleri ile,
yani bağımlılık ihtiyaçlarını karşılamaya katkıda bulunan diğer kişilerdir
(Alligood, 2014).
Bireyin en çok önem verdiği birey en yakın kişidir. Birey ile en yakın
kişi arasında sevgi, ilgi ve değer verme vardır. Birey ile en yakın kişi bütün
yaşamları süresince beraberdir (Vicdan, 2014).
Destek sistemler: Burada da sevgi, ilgi ve değer verme duyguları
olmasına rağmen ilişkinin anlamı ve derinliği farklıdır. Yakınımızdaki bireyler,
iş hayatındaki arkadaşlar ve sahipli evcil hayvanlar bu guruptadır. Bağlılığın
odağını ikili özel ilişkiler oluşturur. Bağlılık, bireyler arasında samimi bir ilişki
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kurulmasında bir gereksinim, bireyin bakımında destek olunmasıdır. Karşılıklı
bağlanmayı alma ve verme arasındaki denge oluşturur (Vicdan, 2014).
Bağımlılık davranışlarının iki önemli alanı belirlenmiştir: alıcı davranış
ve katkıda bulunan davranış. Bu davranışlar sırasıyla "birbirine bağımlı
ilişkilerde sevgi, saygı ve değer verilme" için geçerlidir (Alligood, 2014).
Adaptif alanlar bireyi birçok açıdan etkiler. Adaptif alanların birisinde
meydana gelen değişiklik diğer alanlarda da değişikliğe neden olur. Hemşireler
adaptif alanlardaki değişimin diğer alanları da etkileyebileceğini bilmelidir.
Roy’a göre adaptif alanlar birbirine bağlı olmamakla birlikte birbirleriyle
bütünleşmekte ve birbirlerini etkilemektedir (Vicdan, 2014).

5.10.5. Adaptasyon Alanları Arasındaki İlişki
Adaptasyon alanları, bireyin baş etme mekanizmalarının etkinliğini
gösterir. Adaptasyon alanları birbirleriyle etkileşim içerisindedir. Adaptasyon
alanlarından birisini etkileyen bir uyaran diğer alanları da etkiler. Adaptasyon
alanların birbirleri ile olan bu ilişkisi insanın holistik yapısını gösterir. Bu
nedenle hemşire bütün alanların birbiri ile etkileşim içinde olduğunu bilmeli ve
alanların birbirlerini nasıl etkilediğini değerlendirmelidir. Adaptasyon; bireyin
uyaranlarla baş etmesi ve adaptasyon alanlarındaki davranışların birbirleri ile
olan ilişkileridir (İsbir ve Mete, 2009).

6. MODELİN ÖZELLİKLERİ
RAM’da kavramlar arasındaki ilişkileri gösteren ve açıklayan aşağıdaki
önermeler, Hemşirelik Araştırmasında Bostan-Temelli Adaptasyon Derneği
tarafından 116 çalışma incelenerek, oluşturulmuş ve yayınlanmıştır:
• Bireysel düzeyde, düzenleyici ve bilinçli süreçler, adaptasyonun
doğuştan gelen ve edinilmiş yollarını etkiler.
• Grup düzeyinde adaptasyonu, dengeleyici ve yenilikçi süreçler
etkiler.
• İç ve dış uyaranların özellikleri, adaptif tepkileri etkiler.
• İç ve dış uyaranların özellikleri, bilişsel ve duygusal süreçlerin
yeterliliğini etkiler.
• Bilişsel ve düzenleyici süreçlerin yeterliliği, adaptif tepkileri etkiler.
• Bir moddaki adaptasyon, diğer modlardaki adaptasyondan, kognatör
ve regülatör yollar aracılığıyla etkilenir.
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• Odak, bağlamsal ve rezidüel uyaranların birleştirilmiş etkisi, uyum
düzeyini belirler.
• Adaptasyon, kişinin çevreyle bütünleşmesinden etkilenir.
• Zaman değişkeni, adaptasyon sürecini etkiler.
• Algı değişkeni, adaptasyon sürecini etkiler.
• Algı, düzenleyici ve bilişsel alt sistemleri birbirine bağlayarak
adaptasyonu etkiler.
• Hemşirelik tanılaması ve girişimleri, adaptif sistemlere ulaşan
girdilerin belirlenmesi ve yönetilmesini içerir (Frederickson, 2000).

7. ROY ADAPTASYON MODELİNİN SEKİZ TEMEL
İLKESİ
• Birey biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden bir bütündür ve bu
bütünlüğü korumaya çalışır.
• Birey açık bir sistemdir. Değişikliğe uğrayan çevre ile etkileşim
içerisindedir. İç ve dış uyaranların değişimlerine uyum sağlanması ile
bu etkileşim gerçekleşir.
• Birey adaptasyonu sağlamak için doğuştan ya da edinsel adaptasyon
mekanizmalarını kullanır.
• Sağlık ve hastalık, bireyin yaşamının vazgeçilmez parçalarıdır.
• Birey çevrede meydana gelen değişikliklere olumlu yanıt verebilecek
düzeyde adaptasyon sağlamalıdır.
• Bireyin adaptasyonunu, baş edebilme yeteneği ve çevrede meydana
gelen değişiklikler etkiler.
• Bireyi pozitif yanıt vermesini sağlayacak bir uyaranın, bireyin
adaptasyon alanı içerisinde olup olmaması adaptasyon davranışını
etkiler.
• Birey dört adaptasyon alanı içinde değerlendirilir (Vicdan, 2014).

8. ROY ADAPTASYON MODELİNİN VARSAYIMLARI
Sistem teorisinden varsayımlar ve adaptasyon seviyesi teorisinden
varsayımlar, tek bir bilimsel varsayımlar seti halinde birleştirildi. Sistem
teorisinden, insan adaptif sistemler, bir amaç için birlik içinde hareket eden
etkileşimli parçalar olarak görülürler. İnsan adaptif sistemler karmaşık ve çok
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yönlüdür ve uyum sağlamak için sayısız çevresel uyarıya cevap verirler.
Çevresel uyaranlara uyum yeteneği ile insanlar çevrede değişiklikler yapma
kapasitesine sahiptir. Roy, Swimme ve Berry (1992) tarafından yaratılış
maneviyesinin özelliklerine dayanarak, hümanizm ve doğruluğun
varsayımlarını tek bir felsefi varsayımlar setiyle birleştirdi. Hümanizm, insanın
ve insan deneyimlerinin bilinmesi ve değer verilmesi için zaruri olduğunu ve
yaratıcı gücü paylaştıklarını ileri sürmektedir. Verimlilik, tüm insan hayatının
amacı, değeri ve anlamındaki inancın doğruluğunu teyit eder. Bu bilimsel ve
felsefi varsayımlar, modelin yirmi birinci yüzyılda kullanılması için rafine
edilmiştir (Alligood, 2014).

8.1.Modelin Bilimsel Varsayımları
• İnsan ve çevrenin birbirleri ile olan etkileşimi, düşünme ve
yorumlamada, önemli bir yere sahiptir.
• Bireyin kendisinin ve çevresinin farkında olması, bireyin duygu ve
düşüncelerine yön verir.
• Çevre ile bütün olmaya birey kendisi karar verir.
• Davranışlar düşünce ve duygulardan meydana gelir.
• Sistemle olan ilişkiler, kabul etme, koruma ve karşılıklı

bağlanmayı içerir.
• Dünya ve insan birbirinden ayrılamaz bir bütündür.
• İnsan bilincini, insanın çevresi ile olan etkileşimi oluşturur
(Alligood, 2014).
8.2 Modelin Felsefi Varsayımlar
• İnsan, dünya ve tanrı ile karşılıklı iletişim içerisindedir.
• İnsan, dünyaya adapte olan bir varlıktır.
• Tanrının yarattıklarında farklılıklar vardır ve bu farklılıkları kader
belirler.
• İnsan fark eden, öğrenen ve inançlı bir varlıktır.
• Kişiler dünyanın türetilmesi, sürdürülmesi ve dönüştürülme

süreçlerinden sorumludur (Alligood, 2014).
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8.3.Modelin Kültürel Varsayımları
• Her bir kültürdeki girişimler, modelde belirtilen bütün maddeleri
etkiler.
• Modelin

bazı kavramlarında kültürel farklılıklar vardır
(Alligood, 2014).

8.4.Ampirik Kanıt Kullanımı
Başlangıçtan itibaren, Roy Adaptasyon Modeli, pratikte ve eğitimde
araştırma yoluyla desteklenmiştir. 1999'da Roy ile çalışan yedi bilginden
oluşan bir grup, beş kıtada 44 İngilizce dergi ve Amerika Birleşik
Devletleri'ndeki tezler ve tezlerde yayınlanan Roy Adaptasyon Modeli temel
alınarak yapılan 163 araştırmanın bir meta-analiz, eleştiri ve sentez yapılmıştır.
Bu 163 çalışmadan 116 tanesi modelden önermelerin test edilmesi için
belirlenen ölçütleri karşılamıştır. Roy'un daha önceki çalışmasına dayanan on
iki genel önerme türetilmiştir. Araştırmanın sentezlenmesi için, her bir
çalışmanın bulguları, yardımcı ve uygulama önermelerini belirtmek için
kullanılmıştır ve önermelere verilen destek incelenmiştir. Test edilen 265
önermeden 216'sı (%82) desteklenmiştir. Roy, Hemşirelik Biliminde Üç Aylık,
cilt 24, sayı 4'teki son 25 yılın uyum modeline dayanan kapsamlı bir
araştırmanın sonucunu sunmuştur (Alligood, 2014).

9. MODELİN KULLANIM ALANLARI
9.1. Hemşirelik Uygulamasında Kullanımı
Roy Adaptasyon Modeli, hemşirelik uygulamasına derinden bağlıdır ve
bu kısmen başarısının devam etmesine katkıda bulunur. Hemşirelik
uygulamalarına rehberlik etmek için en sık kullanılan kavramsal çerçevelerden
biri olmayı sürdürür ve ulusal ve uluslararası düzeyde kullanılmaktadır
(Alligood, 2014).
Hemşireliğin ve modelin amacı, bir kişinin sağlığı ve hastalığında dört
adaptif alanda adaptasyonu sağlamaktır. Talimatlı girişimler, hemşire uyarıları
kaldırarak, arttırarak, azaltarak veya değiştirerek yönetmektedir. Bu talimatlar,
model tarafından oluşturulan uygulamayla ilgili hipotezlerin listesinde
bulunmaktadır (Alligood, 2014).
Roy'un altı aşamalı hemşirelik sürecini kullanırken, hemşire aşağıdaki
altı işlevi yerine getirir (Alligood, 2014):
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• Dört adaptif alanda ortaya çıkan davranışları değerlendirir.
• Bu davranışların uyarıcılarını değerlendirir ve bunları odak, etkileyen
ve olası uyaranlar olarak sınıflandırır.
• Kişinin adaptif halini ifade eder ya da hemşirelik tanısını koyar.
• Adaptasyona teşvik etmek için hedefler belirler.
• Adaptasyonu teşvik eden uyarıları yönetmeyi amaçlayan girişimleri
uygular.
• Belirlenen hedeflerin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirir.
Roy Adaptasyon Modeli’nin hemşirelik uygulamasında kullanımının
yararları;
Roy'un modeli hemşirelik uygulamaları için yararlıdır, çünkü disiplinin
özelliklerini özetlemekte ve uygulama, eğitim ve araştırmaya yön vermektedir
(Alligood, 2014; Uzun, 2017). Model, hedefleri, değerleri, hastayı ve
uygulayıcı müdahaleleri göz önüne alır. Roy'un hemşirelik süreci iyice
gelişmiştir. İki aşamalı değerlendirme hemşirelik amaç ve teşhislerinin
belirlenmesine yardımcı olmaktadır (Alligood, 2014).
Hemşire, hastayı değil de uyaranları dikkate alarak kişinin çevresi ile
olan etkileşimini arttırır, böylece sağlığı geliştirir. Hemşirelik süreci, bir
uygulama ortamında kullanım için çok uygundur. İki aşamalı değerlendirme,
bu modele özgüdür ve adaptasyon problemlerinin veya hemşirelik tanılarının
tanımlanmasına yardımcı olur (Alligood, 2014).
Roy Adaptasyon Modeli’nin adaptif sistem yaklaşımı, bütüncül bir
yaklaşımdır. Roy Adaptasyon Modeli hastayı bütüncül ele almayı ve hemşirelik
bakımını bütüncül olarak organize etmeyi sağlamaktadır (Roy, 2009).
Modelin dört adaptasyon alanı ve üç adaptasyon düzeyi, hemşirelik
sürecinin tanılama aşamasında hemşirelere bireyde neleri gözlemleyeceklerine
ve uygulamayı nasıl planlayacaklarına ilişkin bir yapı oluşturmaktadır (Roy,
2009).
Hemşireler arasında ortak bir dil oluşturmaktadır (Roy, 2009).
Hemşirelik bakımına sistematik bir yaklaşım getirerek bakımın
etkinliğini geliştirmektedir (Roy, 2009).
Roy ve meslektaşları, Roy Adaptasyon Modeli perspektifinden
hemşirelik tanısı tıpolojisi geliştirmişlerdir. Bu tıpolojide yaygın olarak
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tekrarlanan sorunlar dört adaptif alanın temel ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilmiştir
(Alligood, 2014).
Senesac (2003) Roy Adaptasyon Modeli’nin hemşirelik uygulamasında
uygulandığına dair kanıtlar için literatürü gözden geçirmiştir. Roy Adaptasyon
Modelinin, hemşireler tarafından hastaların bakımında hemşirelik
uygulamalarını anlamak, planlamak ve yönlendirmek için en çok kullanıldığını
bildirmiştir. Kurumsal uygulama ortamlarında adaptasyon modelinin uygulama
örneği az bulunsa da, bu tür örnekler mevcuttur. Modelin başarıyla
uygulanması halinde, kurumun misyon ve vizyon ifadelerine, işe alma
araçlarına, değerlendirme araçlarına, hemşirelik bakım planlarına ve hasta
bakımıyla ilgili diğer belgelere yansıtması gerektiği belirtilmektedir (Alligood,
2014).
Roy Adaptasyon Modeli, kurumsal ortamlarda hemşirelik uygulamasına
yön vermede yararlıdır. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi, akut cerrahi kliniği,
rehabilitasyon ünitesi, iki genel hastane ünitesi, bir ortopedi hastanesi, bir
nöroşirürji ünitesi ve 145 yataklı bir hastanede uygulanmaktadır (Alligood,
2014).
Weiland (2010), spiritüel bakımı, hastaları ve aileleri hemşirelik
bakımına dahil etmek için hemşirelerin ileri uygulamalı kritik bakım ortamında
Roy Adaptasyon Modelini kullandıklarını belirtmiştir. Spiritüel bakım, kritik
bakım ortamındaki hastalar için hemşirelik bakımının önemli, fakat çoğunlukla
gözden kaçırılan bir yönüdür (Alligood, 2014).
Roy Adaptasyon Modeli, bireysel hasta gruplarının hemşirelik
bakımında uygulanmıştır. Roy Adaptasyon Modelinin geniş uygulama
yelpazesine örnekler literatürde bulunmaktadır. Villareal (2003) Roy
Adaptasyon Modeli'ni sigarayı bırakmayı düşünen genç kadınların bakımında
kullanmıştır (Alligood, 2014).
Samarel, Tulman ve Fawcett (2002), 125 kadından oluşan bir
örneklemde erken evre meme kanserine adaptasyona yönelik iki tür sosyal
desteğin (telefon ve grup sosyal desteğinin) ve eğitimin etkilerini incelemiştir.
Deney grubundaki kadınlar her iki sosyal destek ve eğitim türünden (n = 534)
alınmıştır; Birinci kontrol grubundaki kadınlara sadece telefonla destek ve
eğitim verilmiş, ikinci kontrol grubundaki kadınlara ise yalnızca eğitim
verilmiştir. Duygu durum bozukluğu ve yalnızlık, deney grubu ve ilk kontrol
grubu için anlamlı olarak azalmış ancak ikinci kontrol grubu için
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azaltılmamıştır. Kanserle ilgili endişe veya refah açısından gruplar arasında
herhangi bir fark gözlenmemiştir. Bu çalışma Roy Adaptation Model'in
kavramsallaştırma, literatür taraması, teori inşası ve girişimin geliştirilmesine
nasıl yardımcı olabileceğinin mükemmel bir örneğini sunmaktadır (Alligood,
2014).
Zeigler, Smith ve Fawcett (2004), Ortak Yolculuk Göğüs Kanseri Destek
Grubu, toplum temelli bir göğüs kanseri destek grubu geliştirmek için Roy
Adaptasyon Modelinin kullanımını açıklamıştır. Programı, hem katılımcı hem
de kolaylaştırıcı perspektiflerden değerlendirmek için niteliksel bir çalışma
tasarımı kullanılmıştır. Katılımcıların tepkileri Roy Adaptasyon Modeli
kullanılarak kategorize edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular,
programın çeşitli kademelerde göğüs kanseri olan kadınlara destek
sağlanmasında etkili olduğunu göstermiştir (Alligood, 2014).
Newman (1997), Roy Adaptasyon Modeli'ni kronik hastalığı olan aile
üyelerinin bakıcılarına uygulamıştır. Literatürü kapsamlı bir şekilde inceleyen
Newman, Roy Adaptasyon Modelinin bu gruba bakım sağlamak için nasıl
kullanıldığını göstermiştir. Newman, kronik hastalığı olan bir aile üyesini fokal
(odak) uyarı olarak görmüştür. Bağlamsal uyaranlar bakım verenin yaşını,
cinsiyetini ve kronik olarak hasta olan aile bireyiyle olan ilişkisini içermiştir.
Bakıcının fiziksel sağlık durumu fizyolojik adaptif modun bir göstergesidir.
Bakıcının verdiği bakıma verilen duygusal tepkiler (şok, korku, öfke, suçluluk,
artan kaygı) kişilik-kavram modunun etkili veya etkisiz yanıtlarıdır. Önemli
diğer kişilerle olan ilişkiler ve destek, karşılıklı bağlılık modunda adaptif
yanıtları gösterir. Bakıcıların birincil, ikincil ve üçüncül rolleri, bakıcılık
rolünün eklenmesiyle zorlaşmaktadır. Uygulama ve araştırma sonuçları, kronik
olarak hasta olan aile bireylerinin bakıcılarına bakım sağlamak için Roy
Adaptasyon Modelinin uygulanabilirliğini göstermektedir (Alligood, 2014).
Roy Adaptasyon Modeli, post-travmatik stres bozukluğu (Nayback,
2009), menopozdaki kadınlara (Cunningham, 2002) ve diz altı amputasyonu
olan yaşlı bir erkeğin değerlendirilmesine kadar çeşitli tıbbi koşullara sahip
yetişkin hastalara uygulanmıştır. Roy Adaptasyon Modeli, kanser, astım,
yüksek normal veya hipertansif kan basıncı, ölüm ve ergenlerinin ihtiyaçlarının
bakımını değerlendirmek için kullanılmıştır. Kan (2009), koroner arter baypas
ameliyatının ilk kez uygulandığı hastalar için ameliyat sonrası iyileşme
algılarını incelemek için Roy Adaptasyon Modeli'ni kullanmıştır. Bulgular,
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iyileşme algısı ile rol fonksiyonu arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya
koymuştur. Kalp cerrahisini takiben adaptif yanıt bilgisi, taburcu planlaması ve
taburculuk eğitimi için önemli etkilere sahiptir (Alligood, 2014).
Roy Adaptasyon Modeli’ne göre hemşirelik uygulamasında hemşirenin
rolü, uyaranları belirleyip bu uyaranlara uygun girişimler planlayarak adaptif
yanıtı arttırmak ve güçlendirmektir. Roy Adaptasyon Modeli’ne göre
hemşirelik süreci, davranışları tanılama, uyaranları tanılama, hemşirelik tanısı,
hedef belirleme, hemşirelik girişimi ve değerlendirme olmak üzere altı
aşamadan oluşmaktadır (Phillips ve Harris, 2014).
Davranışı tanılama: dört adaptasyon alanında bireyin gözlenebilen ve
gözlenemeyen tüm davranışları (duygu, düşünce, tutum, bilgi, beceri, yeterlilik,
kişisel özellikler, fizyolojik sistemlere ait bulgular) davranış olarak kabul
edilmektedir. Hemşire davranışı tanılama aşamasında davranışı değerlendirir
ve adaptif olup olmadığına karar verir (Roy, 2009).
Uyaranları tanılama: Roy’a göre adaptasyon alanlarının bütünlüğünü
bozan ve adaptasyonda sorunlara neden olan faktörlerin uyaran olarak
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir (Roy, 2009). Uyaranları tanılama
aşamasında birey ya da grupların davranışlarını etkileyen uyaranlar incelenmeli
ve sınıflandırılmalıdır (Phillips ve Harris, 2014; Roy, 2009).
Hemşirelik tanısı: Hemşireler, bu aşamada bireyin davranışı ya da bu
davranışın gelişimine neden olan uyaranlarla alakalı verileri değerlendirdikten
sonra bireyin adaptasyon sorunlarına ilişkin karar verirler (Phillips ve Harris,
2014; Roy, 2009). Roy’a göre hemşire, hemşirelik tanısı koyarken davranışı ve
o davranışı etkileyen uyaranı tanımlaması gerektiğini vurgulamaktadır (Roy,
2009). Roy (2009), Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Derneği (North
America Nursing Diagnosis Association NANDA)’nin hemşirelik tanıları
sınıflandırma sistemini geliştirme çalışmalarında yer almıştır ve NANDA
tanılarının geliştirilmesinde Roy Adaptasyon Modelinden yararlanılmıştır.
Hedef belirleme: Hedef ifadesi, bireyin değiştirilmek istenen davranışı,
bu davranışta olması beklenen değişimi ve bu değişimin ne kadar sürede
beklendiğini içermelidir. Bu ifade gerçekçi ve ölçülebilir olmalıdır (Phillips ve
Harris, 2014; Roy, 2009).
Hemşirelik girişimi: Uyaranların değiştirilmesi ya da adaptif sistemlerin
güçlendirilmesi ile adaptasyonun arttırılması için yapılan bütün girişimlerdir.
Hemşirelik girişimi, davranışı etkileyen uyaranlarla ilgilidir. Hemşireler,
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uyaranların değiştirilmesi ve baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi
sağlayan girişimleri uygulamalıdır (Uzun, 2017).
Değerlendirme: Hemşirelik girişimlerinin davranış ve uyaranlarda
meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesidir. Davranış ve uyaranlarda
meydana gelen değişikliklerin hedeflerle uyuşup uyuşmadığına karar
verilmelidir. Beklenen değişikliklerin meydana gelmemesi durumunda yeni
davranışlar belirlenmelidir (Phillips ve Harris, 2014; Roy, 2009).

9.2. Hemşirelik Eğitiminde Kullanımı
Roy Adaptasyon Modeli, öğrenciler için hemşireliğin farklı amacını
tanımlar; bu, sağlık ve hastalık durumlarında adaptif her alanda kişilerin
adaptasyonunu destekler (Uzun, 2017; Velioğlu, 1999). Bu model, bu alanların
içeriğini ayrı derslerde öğretmekle hemşirelik bilimini tıp biliminden ayırır.
Roy, işbirliğini vurgular; hemşireler ve hekimler için ayrı hedefler tanımlar.
Roy'a (1971) göre hemşirenin amacı, hastanın enerjisinin iyileştirmesine
yardımcı olmaktır, buna karşın tıp öğrencisi ise hastanın sürekli hastalık
boyunca süregelen hareketlere neden olmak amacıyla sağlık hastalıkları
sürekliliğine odaklanır. Hemşirelik ve tıp arasındaki iki ayrımın
çözümlenmesinde modelin değerli bir araç olduğu düşünülmektedir. Roy
(1979), bu modele dayalı müfredatların, teorileri test etmeyi öğrenecekleri ve
teorik bilgiler edindikleri için öğrencilerin teori gelişimini anlamalarını
desteklediğine inanmaktadır. Roy (1971, 1979) erken bir tarihte, modelin
hedefleri açıkladığını, içeriği tanımladığını ve öğretme ve öğrenme için
belirlenmiş modelleri belirlediğini belirtmektedir (Alligood, 2014).
Kavramsal ve kuramsal modeller, öğrencilerin hemşireliğe ve tıbba özgü
bilgi ve becerinin birbirinden ayrılmasına ve kuram-araştırma-uygulama
arasındaki ilişkiyi kavramalarına yardımcı olur (Uzun, 2017).
Roy Adaptasyon Modeli, eğitim ortamında kullanılmış ve 1970 yılından
bu yana Los Angeles'daki Mount Saint Mary's College Hemşirelik Bölümü'nde
hemşirelik eğitimini yönlendirmiştir. 1987 yılından bu yana, 100.000'den fazla
öğrenci hemşire, Birleşik Devletlerde Roy Adaptasyon Modeline dayalı
hemşirelik programlarında eğitim görmüştür. Roy Adaptasyon Modeli,
eğitimcilere, öğrencileri değerlendirmeyi sistematik bir şekilde öğretir ve
yalnızca hastalık durumunda değil, hayatları bağlamında da değerlendirip
bakım sunmalarını sağlayan sistematik bir yol sağlar (Alligood, 2014).
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Dobratz (2003), Roy Adaptasyon Modeli perspektifinden tasarlanmış bir
hemşirelik araştırma dersinin öğrenme çıktılarını değerlendirmiştir ve teorik
içeriği öğrencilere hemşirelik araştırma dersinde nasıl öğretileceğini ayrıntılı
olarak açıklamıştır. Araştırmacı, Roy Adaptasyon Modeli üzerine kurulu bir
araştırma dersinin öğrencilerin araştırma bulmacasının parçalarını bir araya
getirmesine yardımcı olduğunu belirtmiştir (Alligood, 2014).

9.3.Hemşirelik Araştırmasında Kullanımı
Araştırma, uygulayıcıların davranışlarını etkilemek için ise, hemşirelik
uygulamaları için kavramsal modellerden türetilen teorilerin test edilmesi ve
tekrar test edilmesine yönlendirilmelidir. Roy (1984) teori gelişiminin ve
gelişmiş teorilerin testinin hemşireliğin öncelikleri olduğunu belirtmiştir.
Model araştırılarak birçok test edilebilir hipotez üretmeye devam etmektedir
(Alligood, 2014).
Roy teorisi bir takım genel önermeler üretmiştir. Bu genel önermelerden,
belirli hipotezler geliştirilebilir ve test edilebilir. Hill ve Roberts (1981), Roy'un
da olduğu gibi test edilebilir hipotezlerin modelden gelişimini göstermiştir.
Modeli doğrulamak veya desteklemek için kullanılan veriler, bu hipotezlerin
test edilmesiyle oluşturulmuştur. Roy Adaptasyon Modeli hemşirelik
araştırmaları yoluyla bilgi gelişimini yönlendirmek için kapsamlı bir şekilde
kullanılmıştır (Alligood, 2014).
Roy (1970), gerçeklerin gözlemlenmesi ve sınıflandırılmasının
varsayımlara yol açacağı bir model oluşturan bir dizi kavramı tespit etmiştir.
Bu, adaptasyon problemleri, baş etme mekanizmaları ve odak, etkileyici ve
olası uyaranlara tepki potansiyelini oluşturan faktörlerden kaynaklanan
kanunlara dayanan girişimler ile ilgilidir. Roy ve meslektaşları adaptasyon
problemleri veya hemşirelik tanısı tıpolojisini ortaya koydu. Araştırma ve test,
modelden türetilen tıpolojiler ve müdahale kategorileri alanlarında devam
etmektedir. Genel önermeler de geliştirilmiş ve test edilmiştir (Alligood, 2014).
Hemşirelik araştırmalarında, kuram tarafından açıklanan teorik
kavramsal çerçevenin kullanımı araştırılan durumun hemşireliğe özgü bir
yaklaşımla ele alınmasını sağlamaktadır. Kuram, araştırmanın bütün
süreçlerine rehberlik etmektedir ve araştırmaya bilimsel bir temel
oluşturmaktadır (Çatal ve Dicle, 2014).
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Roy Adaptasyon Modeli, birçok araştırmada kullanılmıştır.
Araştırmacıların Roy Adaptasyon Modelini araştırmalarında kullanma
amaçları (Çatal ve Dicle, 2014; Uzun, 2017);
• Kavramsal çerçeve sağlaması
• Araştırma sorularını oluşturmaya yardımcı olması
• Araştırmanın veri toplama araçlarının geliştirilmesine yardımcı
olması
• Modelin önermeleri doğrultusunda oluşturulan hipotezlerin test
edilmesi
• Modelin bileşenleri doğrultusunda adaptasyon alanlarını, düzeyini ve
çevresel uyaranları incelemek
• Adaptasyon alanları arasındaki ilişkiyi incelemek
• Hemşirelik girişimlerinin adaptasyon gelişimine etkisini belirlemek
• Araştırmada bulunan bileşenleri tanımlamak ve aralarındaki ilişkiyi
incelemek
• Araştırmalarda kullanmak üzere ölçüm aracı geliştirmek
• Araştırma verilerinin organizasyonunu sağlamak

10. MODELİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ,
SINIRLILIKLARI
Roy Adaptasyon Modeli’ne dayalı yapılan araştırmalar doğrultusunda
modelin güçlü ve zayıf yönleri;

10.1.Güçlü yönleri
• Model günümüzde geçerliliğini korumaktadır (Roy, 2009).
• Geniş bir bakış açısına ve bütüncül yaklaşıma sahiptir. Hemşirelerin
adaptasyon sürecini anlamalarına rehberlik etmektedir.
• Model fizyolojik gereksinimlerinin yanında sosyal ve psikolojik
gereksinimlere de odaklanır.
• Klinik uygulamaya rehberlik etmesi açısından önemli bir yere
sahiptir.
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• Modelin hemşirelik sürecinde kullanımının açıklanmış olması,
hemşirelik uygulamasının etkinliğini incelemeyi ve geliştirmeyi
amaçlayan araştırmalarda tercih edilmesini sağlar.
• Araştırmalarda kullanılabilmesi kolaydır.
• Araştırmalarla desteklenen bir kuram olmakla birlikte aynı zamanda
araştırmalarla geliştirilende bir kuramdır.
• Kültürel varsayımları,
sağlamaktadır.

farklı

kültürlerde

de

kullanımını

• Çağın gereklerine göre modelde değişiklikler yapılabilmektedir
(Uzun, 2017).

10.2.Zayıf yönleri
• Modelin gruplarda kullanımı bireylerde kullanımı kadar anlaşılır
değildir. Bu konuda yapılmış sınırlı sayıda araştırma vardır.
• Felsefi varsayımların açıklanmasında kullanılan felsefi ve teolojik
terimler, varsayımların anlaşılabilir olmasını güçleştirmektedir
(Uzun, 2017).

10.3.Sınırlılıkları
• Modelin hemşirelik uygulamasında kullanılabilir olması için modelin
bütün kavramlarının, modelde belirtildiği şekilde anlaşılması
gerekmektedir.
• Modelin rol fonksiyonu ve karşılıklı bağlılık alanlarının
değerlendirilmesi uzun zaman gerektirir. Akut bakım koşullarında
uygulanabilirliği sınırlıdır.
• Bazı çalışmalarda sağlık kavramının açıklamasının sınırlı olduğunu
bildirir.
• Adaptif yanıtların bireyden bireye farklılık göstermesinden dolayı
hemşirenin hastayı tanımasına kadar geçen süreyi uzatmaktadır
(Uzun, 2017).

SİSTER CALLİSTA ROY: ADAPTASYON MODELİ VE OLGU SUNUMU 40

11. MODELE YÖNELİK ELEŞTİRİLER
11.1.Açıklık
Roy Adaptasyon Modelinin (kişi, çevre, hemşirelik ve sağlık)
metaparadigm kavramları tutarlıdır ve açıkça tanımlanmaktadır. Roy, dört
adaptif alanı (fizyolojik, benlik kavramı, karşılıklı bağlılık ve rol fonksiyonu)
açıkça tanımlamaktadır. Roy kişiyi ve çevreyi bütünsel bir biçimde ele
almaktadır. Adaptasyonu dört adaptif alanda incelemektedir. Modelde birey ve
çevre iki ayrı varlık olarak kavramsallaştırılmakla beraber birbirlerini
etkilemektedir.
Roy'un
bakış
açısı,
psikonöroimmünoloji
ve
psikonöroendokrinoloji gibi diğer bütüncül teorilerle tutarlıdır. Bir örnek
olarak, psikonöroimmünoloji zihin ve bağışıklık sistemi arasında çift yönlü bir
ilişki önermektedir. Roy'un modeli psikonöroimmünolojiden daha geniştir ve
bir bütün olarak bireyin araştırılmasını sağlamakla birlikte hemşirelik bakımı
için teorik bir temel sağlamaktadır (Alligood, 2014).
Roy, diğer disiplinlerin kişinin bir yönüne odaklandığını ve hemşirenin
bireyi bütün olarak gördüğünü belirtmektedir. "Hemşirelik modelinin felsefi
varsayımlarına dayanarak, insanlar, fiziksel ve sosyal çevreleriyle birlikte geniş
olarak ele alınmaktadır. Hemşire farkındalık, aydınlanma ve inanca odaklanan
değerleri temel alan bir duruş sergilemektedir." Roy, insanların evren ve Tanrı
ile karşılıklı, ayrılmaz ve eşzamanlı ilişkilere sahip olduklarını ve insanlar
olarak "bilinçlendirme, aydınlanma ve yaratma kabiliyetlerini evrenin
türetilmesi, sürdürülmesi ve dönüştürülme süreçlerinde kullandıklarını"
belirtmektedir. Bu yaratıcı yetenekleri kullanarak, bireylerin (hasta veya iyi)
bakımlarında aktif katılımcılar olurlar ve daha yüksek bir adaptasyon düzeyi
(sağlık) elde edebilirler (Alligood, 2014).
Mastal ve Hammond (1980), Roy'un belirli davranışları sınıflandırma
modeliyle ilgili zorlukları tartıştılmaktadır çünkü kavram tanımları
çakışmaktadır. Roy'un sağlığı, kişisel bütünlük olarak yeniden tanımlaması
nedeniyle bireyin sağlık-hastalık sürekliliği konusundaki görüşünü kavramak
artık bir problem olmamaktadır. Diğer araştırmacılar davranışları yalnızca bir
adaptif modda sınıflandırma zorluğuna değinmektedir. Bununla birlikte, bu
gözlem Roy bir adaptif alandaki davranışın diğer alanları etkilediğini
belirtmektedir (Alligood, 2014). Roy Adaptasyon Modeli’nin bireylerde
kullanımının açıklığının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir (Uzun, 2017).
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11.2.Sadelik
Roy modeli hemşirelik, insan, sağlık/hastalık, çevre, adaptasyon ve
hemşirelik faaliyetleri kavramlarını içerir. Ayrıca, iki alt kavram (düzenleyici
ve kognator) ve dört alanı (fizyolojik, benlik kavramı, rol fonksiyonu ve
karşılıklı bağlılık) içerir. Bu modelin birkaç ana kavramı ve alt konsepti vardır,
bu nedenle model öğrenilene kadar ilişkisel ifadeler karmaşıktır (Alligood,
2014). Model, içerdiği kavramlar nedeniyle karmaşık gibi görülmesine rağmen
karmaşıklık, çoğu kavram ve modellerde ortak bir durumdur (Uzun, 2017).

11.3.Genellenebilirlik
Roy Adaptasyon Modeli'nin geniş kapsamı bir avantajdır, çünkü teori
kurma ve küçük fenomenler aralarındaki çalışmalarda test etmek için ve orta
düzeyde teorileri türetmek için kullanılabilmektedir. Roy'un modeli hemşirelik
uygulamasındaki tüm oluşumlara göre genelleştirilebilir ancak kapsamı
sınırlıdır çünkü öncelikle hastanın çevre-insan adaptasyonunu ele almaktadır.
Hemşirelik hakkındaki bilgi ise dolaylı olarak verilmektedir (Alligood, 2014).
Roy Adaptasyon Modeli’nin bütüncül yaklaşımı ve hemşirelik sürecinde
kullanımının açıklanmış olması, hemşirelerin rol ve sorumluluklarının
görünürlüğünün artmasını ve modelin uygulama alanlarının geliştirilmesini
sağlamaktadır (Uzun, 2017).

11.4.Ulaşılabilirlik
Ulaşılabilirlik, modeldeki kavramların gözlem ve deneye dayanan
göstergelerinin test edilmesi ve modelin amacına ne kadar ulaşabildiği ile
ilgilidir (Uzun, 2017). Roy'un geniş kavramları fizyoloji, psikoloji, sosyoloji ve
hemşirelik teorisinden kaynaklanmaktadır; Ampirik veriler, bu genel teori
tabanının maddeye sahip olduğunu göstermektedir. Roy'un modeli fizyolojik
olayları çalışmalarına dahil etmek isteyen araştırmacılara yön verir. Roy
(1980), hemşirelik öğrencileri tarafından toplanan 500 hasta davranış
örneklemini incelemiş ve analiz etmiştir. Roy, bu analizden dört adaptif alanı
insanlara önermiştir (Alligood, 2014).
Roy düzenleyici ve kognator mekanizmalar ve kendine güven, rol
fonksiyonu ve karşılıklı bağlılık alanlarıyla ilgili birçok öneri tespit etmiştir. Bu
önermeler, genel teori ve ampirik verilerden farklı derecelerde destek almıştır.
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Önermelerin çoğu ilişkisel ifadelerdir ve test edilebilir. Yıllar geçtikçe,
modelden birçok test edilebilir hipotez türetilmiştir (Alligood, 2014).
Son 25 yılda kaydedilen ilerlemeye rağmen, Roy Adaptasyon Modeli’nin
ampirik hassaslığını arttırmak için en büyük ihtiyaç, araştırmacılar için, Roy
Adaptasyon Modeli üzerine kurulmuş orta düzeyli teori geliştirmektir. Ampirik
referanslar, özellikle de önerilen kavramları ölçmek için tasarlanmıştır. Roy,
orta düzeyli teorisinin geliştirilmesine hizmet etmek için önemli sayıda
önermeyi, teoremi ve aksiyomları ortaya koymuştur. Modelin bütünsel yapısı,
fizyolojik ve psikososyal adaptif süreçlerin karmaşık yapısına ilgi duyan
araştırmacı hemşirelere hizmet etmektedir (Alligood, 2014). Kavramların
gözlem ve deneylere dayanarak test edilmesi kuramın ulaşılabilirliğini
arttırmaktadır. Kuram ve gözlemler arasındaki ilişki yapılan gözlemlerden
kurama ne kadar ulaşılabildiği ile ilgili bir ölçüttür (Uzun, 2017).

11.5.Önem
Hemşirelik modellerinin önemi, ne kadar yol gösterdiği ile ilgilidir
(Phillips ve Harris, 2014). Roy Adaptasyon Modeli açıkça tanımlanmış bir
hemşirelik süreci içerir ve klinik uygulamada yönlendirmede yararlıdır.
Hemşireler tarafından modelin faydası küresel olarak kanıtlanmıştır. Bu model,
hastanın bütünsel ihtiyaçlarını karşılayan nitelikli hemşirelik bakımına yön
vermektedir. Model ayrıca, türetilen hipotezlerin test edilmesiyle yeni bilgiler
üretebilmektedir (Alligood, 2014). Roy Adaptasyon Modeli, hemşirelik
uygulamasında, eğitiminde ve araştırmalarında en sık kullanılan
modellerdendir ve özellikle olgu sunumlarında yaygın olarak kullanılmaktadır
(Phillips ve Harris, 2014).

12. ÖRNEK ÇALIŞMALAR
Özkahraman ve arkadaşlarının (2012), Romatoid Artrit Tanısı Alan
Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modeli kullanımı ile ilgili
yapmış olduğu çalışma Şekil 1’de verilmektedir.
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Şekil 1: Romatoid Artrit Tanısı Alan Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon
Modeli (Özkaraman ve ark, 2012)

Zuhur ve arkadaşlarının (2014), Tip 1 DM Tanısı Alan Hastanın
Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon Modeli kullanımı ile ilgili yapmış
olduğu çalışma Şekil 2’de verilmektedir.

Şekil 2: Tip 1 DM Tanısı Alan Hastanın Hemşirelik Bakımında Roy Adaptasyon
Modeli (Zuhur ve ark., 2014).
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Frazao ve ark. (2013) yapmış olduğu kesitsel tipteki bir çalışmada, bir
diyaliz merkezinde hemodiyalize giren hastalarda Roy adaptasyon modelinin
bileşenlerini saptama amaçlanmıştır. Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki
diyaliz merkezine 178 hasta araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama,
görüşmeler ve fizik muayene yöntemleri kullanılarak Ekim 2011'den Şubat
2012'ye kadar gerçekleştirilmiştir. Tanımlanan bileşenler şunlardır: Adaptif
problemler, davranışlar ve uyaranlar. Ana adaptif problemler şunlardır: Hücre
içi sıvı tutma, hiperkalemi, hipotermi, ödem, günlük aktiviteleri
gerçekleştirmede isteksizlik. Davranışlar: anüri, hidroelektrolit dengesizliği,
kısa sürede kilo alınması, serum potasyum konsantrasyonlarında artış, vücut
sıcaklığı 36°C'nin altında olması, sıvı tutma, yorulma, günlük yaşam
aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde güçlükler. Uyaranlar: böbrek yetmezliği,
kardiyopulmoner baypas, hemodiyaliz, sıvı alımı kısıtlamasına uyulmaması,
elektrolit bozukluğu, soğuk ortam, tedaviye bağlı yan etki. Fizyolojik alan
olarak sınıflandırılan bu bileşenlerin tanımlanmasının, hastaların
adaptasyonuna odaklanan belirli hemşirelik girişimlerinin planlanmasına
katkıda bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Borzou ve ark. (2015) yapmış olduğu bir çalışmada; Diyabet, hastaların
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Roy adaptasyon modeli,
diyabetik hastalar arasında yaşam kalitesini arttırmak için kullanılabilir. Bu
çalışmada, Roy'un adaptasyon modelinin hemşirelik uygulamasında, Tip II.
Diyabetli hastalarda yaşam kalitesi üzerine etkilerini değerlendirmeyi
amaçlanmıştır. Eğitimsel bakım programları, yalnızca bir ay boyunca beş
oturumda deneysel konular için Roy'un adaptasyon modeline dayalı olarak
yürütülmüştür. Araştırmanın başında, her iki grupta demografik özellikler ve
yaşam kalitesi boyutları bakımından eşleştirilmiştir (P> 0.05). Müdahale öncesi
ve sonrası iki grup arasındaki yaşam kalitesi puan ortalamasının
karşılaştırılması, diyabet kontrolü, enerji ve hareketlilik ve sosyal destek
yönlerinde önemli bir farklılığın göstergesi olmuştur (P <001). Bununla
birlikte, stres, kaygı ve cinsel aktivite boyutlarında anlamlı farklılık yoktur (P>
0.05). Bu çalışmanın sonuçlarına göre, Roy adaptasyon modelinin kullanımı,
tip 2 diyabetli hastalarda yaşam kalitesinin bazı boyutları üzerinde olumlu
etkilere sahip olmasıdır; Bu alanlar diyabet kontrolü, enerji ve hareketlilik ve
sosyal destektir.
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13. HEMŞİRELİK BAKIMINDA ROY ADAPTASYON
MODELİNİN
KULLANIMINA
İLİŞKİN
OLGU
ÖRNEKLERİ
Örnek 1:
Fizyolojik Adaptayon Biçimi
Davranışın tanılanması: Peristomal bölgede gaita sızıntısı (Uzun, 2017).
Uyaranın tanılanması: Çift taraflı stoma torbasının bakımı ve değiştirme
becerisinin yetersizliği (Odak Uyaran), verilen eğitime rağmen eşinin stoma
bakımı ve torba yerleştirme becerisi kazanmasında yeterli olmaması
(Bağlamsal Uyaran) (Uzun, 2017).
Hemşireklik tanısı: İleostomi bakımının doğru gerçekleştirilememesine
bağlı peristomal cilt bütünlüğünde bozulma riski (Uzun, 2017).
Hedefler: Ahmet Bey ve eşinin stoma bakımı ve torba yerleştirme
becerisi kazanarak peristomal cilt bütünlüğünü devam ettirecek ileostomi
bakımının sağlanması (Uzun, 2017).
Planlama: Peristomal bölge değerlendirilmiştir. Eşinin evde ileostomi
bakımını nasıl yaptığı değerlendirilmiştir. Stoma bakımına ilişkin eşinin ve
kendisinin bilgi durumu değerlendirilmiştir. İleostomi bakımı konusunda
eğitim verilmiştir (Uzun, 2017).
Değerlendirme: Ahmet Bey ve eşi stoma bakımını uygulayabilmektedir
(Uzun, 2017).
Benlik Kavramı Adaptayon Biçimi
Davranışın tanılanması: Ahmet Bey stomayı görmek istemediğini ve
böyle yaşamanın zor olduğunu belirtmiştir (Uzun, 2017).
Uyaranın tanılanması: Kalıcı stoma açılması (Odak Uyaran), stoma ile
günlük aktivitelerini yapamayacağına dair olumsuz düşüncelere sahip olası
(Bağlamsal Uyaran) (Uzun, 2017).
Hemşireklik tanısı: İleostomi nedeniyle beden bütünlüğünün
bozulmasına bağlı beden imgesinde rahatsızlık (Uzun, 2017).
Hedefler: bireyin bedenindeki değişimi anladığını ve görünümünü kabul
ettiğini ifade etmesi (Uzun, 2017).
Planlama: Stoma hemşiresi ve psikologla görüşmeler yapılmıştır. Ahmet
Bey’in bedenindeki durumuna ilişkin duygularını ifade etmesi sağlanmıştır.
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Stoma bakımı konusunda cesaretlendirilmiştir. Stomayı belli etmeyen giysiler
seçebileceği anlatılmıştır (Uzun, 2017).
Değerlendirme: Ahmet Bey stomaya bağlı bedenindeki değişimi
anladığını ifade etmiştir (Uzun, 2017).
Rol Fonksiyonu Adaptayon Biçimi
Davranışın tanılanması: Ahmet Bey stoma bakımını yapamadığı için
eşiyle sürekli tartıştığını ve işe gidemediğini belirtmiştir (Uzun, 2017).
Uyaranın tanılanması: Kalıcı stoma açılmasının özel bakım gerektirmesi
(Odak Uyaran), stoma ile yaşayamayacağına ilişkin olumsuz düşünceleri
(Bağlamsal Uyaran) (Uzun, 2017).
Hemşireklik tanısı: İleostomi nedeniyle günlük aktivitelerini ve rollerini
gerçekleştirememeye bağlı anksiyete (Uzun, 2017).
Hedefler: Ahmet Bey’in günlük yaşam aktivitelerini, ev ve işle ilgili
sorumluluklarını gerçekleştirmesine ilişkin olumlu duygulara sahip olması
(Uzun, 2017).
Planlama: Stoma hemşiresi ve psikologla görüşmeler yapılmıştır. Ahmet
Bey’in rollerine ilişkin duygularını ifade etmesi sağlanmıştır. İş arkaşlarıyla
görüşmeye başlaması saplanmıştır (Uzun, 2017).
Değerlendirme: Ahmet Bey günlük yaşam aktivitelerini, ev ve işle ilgili
sorumluluklarını gerçekleştirmesine ilişkin olumlu duygulara sahip olduğunu
ifade etmiştir (Uzun, 2017).
Karşılıklı Bağlılık Adaptayon Biçimi
Davranışın tanılanması: Ahmet Bey’in eşinin her türlü çabasına rağmen
kendisine kötü davrandığını belirtmesi (Uzun, 2017).
Uyaranın tanılanması: Kalıcı stoma açılmasının özel bakım gerektirmesi
(Odak Uyaran), stomayı kabullenmediği için bakımı kendisinin yapmaması
(Bağlamsal Uyaran) (Uzun, 2017).
Hemşireklik tanısı: yardım alıcı pozisyonda olmaya bağlı disfonksiyonel
aile içi süreçler (Uzun, 2017).
Hedefler: Aile içi ilişkilere ve aile desteğine karşı olumlu düşünceler
geliştirmesi (Uzun, 2017).
Planlama: Eşi ve kendisinin duygu ve düşüncelerini ifade etmesi
sağlanmıştır. Ailesi ile ilişkilerini olumsuz etkileyen faktörleri değiştirmeye
yönelik girişimler belirlenmiştir (Uzun, 2017).
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Değerlendirme: Ahmet Bey ailesi ile iletişimini ve ilişkisini etkileyen
faktörlerin listesini hazırlayabileceğini belirtmiştir (Uzun, 2017).
Örnek 2:
Lomber Fraktür Ameliyatı Sonrası Hastanın Bakım Sürecinde: Roy
Adaptasyon Modeli ve NANDA, NIC, NOC Kullanımı: Olgu Sunumu (Bu olgu
sunumu, yazar tarafından geliştirilmiştir).
Tablo 2: Veri Toplama Formu
Tarih: 13.09.2022
Hastanın Yattığı Servis: Beyin Cerrahi
Tıbbi Tanısı: Lomber Fraktür (Post-op 1.Gün)
Hastanın Adı Soyadı: İ. C.
Doğum Tarihi: 1980
Yaşı: 42
Cinsiyeti: Erkek
Medeni Hali: Evli
Çocuk Sayısı: 2
Yaşadığı Yer: Aydın
Eğitim Durumu: Lisans
Mesleği: Mobilyacı
Sosyal Güvencesi:
Yok
Var
SSK
Hastaneye Kabul Şekli:
Acil
Poliklinik
Hasta Yakınının;
Adı Soyadı: H. C.
Yakınlık Derecesi: Kardeşi
Adres: Ankara
Telefon No: Hastanın Şikayetleri: Bel ve bacak ağrısı
Hasta Daha Önce Hastaneye Yatmış mı? Evet
Hayır
Yatış nedeni nedir? ……………………………..
Hastaneye Yatış Nedeni:
Tetkik
Tıbbi Tedavi
Cerrahi Tedavi
Rehabilitasyon
Daha Önce Geçirmiş Olduğu Hastalık/Operasyon?
Yok ………………………………………………………………………
Bulaşıcı Bir Hastalığı Var mı?
Evet
………..
Hayır
Kronik Hastalıklar:
DM
HT
KOAH
KB
KalpYetmezliği
Diğer…Yok…
Ailesinde Kronik Bir Hastalığı Olan Var mı? Evet
…
Hayır
Sürekli Kullandığı İlaçlar: Yok
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Protezler:

Diş
İşitme Cihazı

Lens
Gözlük
Diğer …..Yok…..
Var
Yok

Allerjisi:
Neye Allerjisi Var?
İlaç……………
Yiyecek………… Diğer ………
Kan grubu: A Rh (+)
Daha Önce Kan Transfüsyonu Yapıldı mı? Evet
Hayır
Herhangi Bir Reaksiyon Gelişti mi?
Evet …… Hayır
Alışkanlıkları:
Sigara Yok ………………adet/paket/gün…………………….yıl
Alkol Yok ………………..miktar/gün…………………………yıl
Madde Yok ……………...miktar/gün…………………………yıl
Yaşam Bulguları
A:36.60C (Aksillar)
N: 88/dk. (Radiyal)
S:20/dk.
TA:130/75mmHg. (Brakiyal)
NOT:
Tablo 3: Roy Adaptasyon Modeline Göre Veri Toplama Formu

FİZYOLOJİK ALAN
Oksijenasyon:
Solunum Hızı:18/dk.
Solunum Derinliği:
Yüzeyel □ Derin □
Normal□
Oksijen Satürasyon: % 96
Uyku apnesi □
Aralıklı Apne □
Strido r□
Wheezing □
Hemoptizi □
Öksürük □
Balgam □
Nefes darlığı □

Siyanoz □
Yan ağrısı-batma □
Göğüs / Omurga deformitesi (Güvercin Göğüs,
Fıçı Göğüs, Huni göğüs, Kifoz, Lordoz,
Skolyoz,
Kifoskolyoz):
Yok
……………………………….
Yardımcı solunum kaslarının solunuma
katılımı: Yok □ Var □
Oksijen Tedavisi □
Özel Pozisyon İhtiyacı □
Solunum Cihazı İhtiyacı □
Trakeostomi □
Aspirasyon İhtiyacı □
Diğer…………………….

Beslenme:

Günlük Öğün Sayısı:2kez/gün
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Oral Alımı (R1, R2, R3): R2
Vitamin Desteği □…………………………
BKİ Değeri
Durumunuz Oral mukoza: Normal □ Diğer □.................
Diş ve Diş Eti Problemleri: Yok □ Var □.....
18.5kg/m2’nin
Zayıf
Ağız Kokusu □
Yutma Güçlüğü □
altında ise
Bulantı □
Kusma □
Mide ekşimesi □
18.5-24.9
Normal
Mide Yanması □
Geğirme □
kg/m2 arasında
kilolu
Hematemez □
Gaz Çıkışı □
ise
Bağırsak sesleri: Normal (dk’da 5-30 kez) □
25-29.9
Fazla
Diğer □…………………..
kg/m2 arasında
kilolu
Sevdiği Besinler: Sebze, meyve, kırmızı et,
ise
kuru baklagiller
30-34.9
I.Derece
Yemediği
Besinler:
Balık,
tatlılar
kg/m2 arasında
obez
Diğer:……………………………………...
ise
Eliminasyon:
Boy:180cm
Kilo: 78kg
BKİ: 24.07 kg/m2

35-39.9
kg/m2 arasında
ise

II.Derece
obez

Önceki Defekasyon Alışkanlığı: Günde 1 kez

40
kg/m2 üzerinde
ise

III.Derece

En Son Defekasyona Çıktığı Gün: 2 gün önce

morbid

Dışkının Rengi: Koyu kahverengi

obez

Kilo
Kaybı
□………….(son 6 ayda)
Kilo
Artışı
□………….(son 6 ayda)
TPN□
Distansiyon (şişkinlik) □
Beslenme Şekli: Oral□
Paranteral□ Enteral□
Oral Sıvı Alımı/24st:
2000cc
İştah Durumu: Azaldı.

Hemoroid □
Parazit □
Fekal İnkontinans □
Konstipasyon □
Diyare □
Distansiyon □
Laksatif Kullanımı □ Stoma □……………
İdrar yapma alışkanlığı 24 saat/ kaç kez: 6-8
kez İdrar Rengi: Açık sarı
Görünümü: Berrak
İdrar Retansiyonu □
İdrar İnkontinası □
Dizüri □ Noktüri □
Üriner Katater □
Ürostomi □
Foley Kateter □
Diyaliz□
Diğer:……………………………………
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Aktivite ve Dinlenme:
Hastanın hastane ortamında yardım almadan yapabildiği günlük yaşam
aktiviteleri:
Beslenme □
Tuvalete Gitme □ Banyo Yapma □
Saç Tarama □
Giyinme □
Tuvalete Gitme □
Hareket Etme □
Merdiven
Çıkma □
Sadece bugün Post-op 1. günde olduğu için günlük yaşam aktivitelerinde
zorlanıyor.
Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken çabuk yorulma □
Düzenli Egzersiz Yapma Durumu □……Kez/Hafta
Boş zamanlarınızda yaptığınız aktiviteler: Kitap okumak
Uyku Saatleri: 02:00-06:00
Uyku Süresi: 4 saat
Uykuya Dalmada Güçlük □
Uykuya Eğilim □
Uykusuzluk □ Hastalığının sonuçlarının kötü olacağı düşüncesi
Gece Uyanma □ Tuvalete gitmek için
Erken Uyanma □
Gündüz Uykusu □
Horlama □
Uyku için yardımcı girişimler:…………………………………………...
Hastane ortamında uykusunu etkileyen faktörler: Gürültü
Diğer:………………………………………………………………………
Korunma:
İzolayon durumu □
Düşme Öyküsü: Yok □ Invaziv girişim □ Ameliyat bölgesi, IV Katater
Var □………
Bağışıklama: Hepatit A Aşısı □ Hepatit B Aşısı
Düşme Riski:
□
Yardımla Yürüme □
Tetanoz aşısı □ Grip Aşısı □
65 Yaş Üzeri □
Kanser taraması yaptırma durumu □
Halsizlik □
……………………………………………..
Ortostatik Hipotansiyon □ Kendi kendine meme muayenesi □…………
Hipotansiyon□
Kendi
kendine
testis
muayenesi
Hipertansiyon□
□……………………………………………..
Kas Zayıflığı □
Kendine
zarar
verme
durumu
Baş Dönmesi □
□…………………………………………….
Konfüzyon□
Başkasına zarar verme durumu □……………
Desoryantasyon □
Diğer:…………………………………………
Enfeksiyon Riski □
……………………………………………
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Duyular:
Koku alma:
Normal □ Diğer □…......
Görme:
Normal □ Diğer □….....
Sıvı Elektrolit ve Asit
Baz Dengesi:
Dehidratasyon□
Hipervolemi □
Hiponatremi□
Hipernatremi □
Nörolojik Fonksiyonlar:
İletişim özellikleri:
Normal □
Diğer □……
Kişinin
kendini
algılaması:
Normal □ Diğer □……….
Oryantasyon durumu:
Normal □ Diğer □………
Uzak hafıza:
Normal □ Diğer □………
Yakın hafıza:
Normal □ Diğer □………
Odaklanabilme yeteneği:
Normal □ Diğer □……….
Endokrin fonksiyon:
Hipotiroidizm□
Hipertiroidim □

İşitme: Normal □ Diğer □…......................
Dokunma: Normal □ Diğer □…..................
Tat alma: Normal □ Diğer □…....................
Diğer:………………………………………..
Hipokalemi□
Hiperkalemi□
Hipokalsemi□
Hiperkalsemi □
Hipomagnezemi □
Hipermagnezemi □
Solunum Asidozu □
Solunum Alkolozu □
Metabolik Asidoz □
Metabolik Alkaloz □
Diğer:……………………………………….
Neden sonuç ilişkisini değerlendirebilme:
Normal □ Diğer □………..
Refleklerin
Değerlendirilmesi

Normal

Diğer

Biseps Refleksi
□
Triseps Refleksi
□
Brakiyoradyal Refleks
□
Patellar Refleks
□
Aşil Refleksi
□
Abdominal Reflekler
□
Planter Refleks
□
Diğer:………………………………………
Hiperparatiroidizm □ Hipoparatiroidizm □
Hipoglisemi □
Hiperglisemi □
Diğer:………………………………………

BENLİK KAVRAMI ALANI
Hastalanmadan önce genel olarak kendinizi nasıl hissederdiniz? Gayet iyi
ve sağlıklı hissederdim.
Sağlığınızı korumak ve geliştirmek için yaptığınız bir uygulama var mı?
Sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum.
Şu anki sağlık durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ameliyattan
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dolayı kendimi yorgun ve ağrılı hissediyorum. Tekrar yürüyememe korkusu
yaşıyorum.
Hastalandığınızdan beri kendinizi duygusal olarak nasıl hissediyorsunuz?
Huzursuz hissediyorum
Hastalandığınızdan beri kendinizi fiziksel olarak nasıl görüyorsunuz?
Sürekli belini tutarak gezen biriyim. Yaşım genç olmasına rağmen bu
durumdan dolayı giderek yaşlılara benzemeye başladım.
Günlük hayatınızda yapmış olduğunuz uygulamalarda belli bir düzen
içerisinde hareket eder misiniz? Ben çok düzenliyimdir. Gün içinde
yaptığım bütün uygulamalarım planlıdır. Çok dakik biriyimdir. Herhangi bir
ilaç kullanmam gerektiğinde bile ilaçlarımı hep zamanında alırım.
Hastalandığınızdan beri cinsellik açısından kendinizi nasıl görüyorsunuz?
Bir değişiklik hissetmiyorum.
Hastalık sürecinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçirdiğim iş kazasından
sonra uzun süre bel ağrısı çektim. Bu süreç beni gerçekten çok yıprattı.
Belimin ağrısından dolayı uyumakta güçlük çektim. Uyuduğumda ise
belimin ağrısıyla sık sık uyanıyordum. Güç gerektirecek hiçbir iş yapamaz
oldum. Benim için zor bir süreç.
Hastalığınızla ile ilgili sizi en çok ne endişelendirir? Ameliyattan sonra
belimdeki sinirlerde zedelenme olabileceği ve bir daha hiç
yürüyemeyeceğim düşüncesi beni çok endişelendiriyor. Ameliyatımda bir
sorun yaşanmasa bile bundan sonraki hayatımda hep bu bel ağrısıyla
yaşamak zorunda kalabileceğim düşüncesi beni korkutuyor.
Hastalığınızın üstesinden gelebilme konusunda ne düşünüyorsunuz?
Hastalığımın üstesinden gelmekte biraz zorlanıyorum.
Tedavinizi etkileyecek inanç ve uygulamalarınız nelerdir? Bir an önce
iyileşebilmek için bol bol dua ediyorum.
Hastayken dini inançlarınıza göre kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Hastalanmam dini inancımı etkilemedi.
Yaşam ile ilgili dini inançlarınız nelerdir? Yaşamayı severim. Her gün
halime şükrederim.
Ölüm ile ilgili dini inançlarınız nelerdir? Ölüm Allahtan gelen bir şeydir
ama ölümden korkuyorum.
Yaşama dair amaçlarınız nelerdir? Şu an ki tek amacım bir an önce iyileşip
çocuklarımın yanına ve işime dönebilmek.
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Diğer:………………………………………………………………………
ROL FONKSİYONU ALANI
Geçiminizi nasıl sağlarsınız? Eşim çalışıyor.
Beraber yaşadığınız kişiler: Eşim ve 2 oğlumla yaşıyorum.
Önemli Kayıp: Yok ………….
Ailedeki rolünüzü yerine getirme yeteneğiniz: Var □ Yok □………………
İşyerinizdeki rolünüzü yerine getirme yeteneğiniz: Var □ Yok □ bel ağrım
nedeniyle
Yaşamında önemli olan kişiler: Eşim ve çocuklarım
Ailenizin ve yakınlarınızın hastalığa karşı tutumları: İyileşebilmem için
bütün destekleri sağladılar.
Ebeveyn olarak problemleriniz: Bel ağrım çok olduğu için oğullarımla güç
gerektirecek oyunlar oynayamıyorum. Onları kucağımda taşıyamıyorum.
Yerine getiremediğiniz sorumluluklarınız hakkındaki düşünceleriniz:
Bütün sorumluluklarımı eskisine göre zorda olsa yerine getirmeye
çalışıyorum.
Diğer:………………………………………………………………………
KARŞILIKLI BAĞLILIK ALANI
Hastalığınızı ailenizle paylaştınız mı? Evet □
Hayır □
Hastalığınızı arkadaşlarınızla paylaştınız mı? Evet □
Hayır □
Ailenizin hastalığınızı anladığını düşünüyor musunuz? Evet □ Hayır □
Arkadaşlarınızın hastalığınızı anladığını düşünüyor musunuz?
Evet □
Hayır □
Hastalık durumunuz insanlarla ilişkilerinizi nasıl etkiledi? Zorunda
olmadıkça kimseyle iletişime geçmek istemiyorum.
Çevrenizdeki
bireylerin
size
olan
yaklaşımlarını
nasıl
değerlendiriyorsunuz? Genelde pozitif
Tablo 4: Hastanın Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

İlacın adı
Sefazol
Nevofam
500mg
Dikloron
amp.
amp.

İlacın uygulanma yolu
IV
IV
IM
Etken

İlacın uygulama zamanı
2*1
2*1
2*1

10:00
10:00
10:00

22:00
22:00
22:00
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Tablo 5: Önemli Laboratuar Sonuçları

Tablo 6: Ağrı Skalası
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Tablo 7: Glasgow Koma Skalası
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Tablo 8: Düşme Riskinin Değerlendirilmesi
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Tablo 9: Bası Yarası Riskinin Değerlendirilmesi (Norton Ölçeği)
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Tablo 10: Fizik Muayene Formu

GENEL DURUM:
Bilinç durumu: Açık □
Uykuya eğilimli □
Letarjik □
Stupor □
Koma □
Yüz hatları:
Normal □
Diğer □……
Vücut yapısı:
Normal □
Diğer □……
Yürüyüş biçimi:
Normal □
Diğer □……
Vücut hareketleri:
Normal □
Diğer □…….
Vücut kokusu:
Normal □
Diğer □……
DERİ:
Genel Vücut Hijyeni:
İyi □ Orta □ Kötü □
Banyo Sıklığı: Her gün
Ter Kokusu □
Traş olma sıklığı: 2.kez/hafta
Deri alerjisi:
Yok □
Var □…………
Renk: Normal □ Diğer □……
Derinin nemlilik durumu: nemli
(nemli, kuru)
Derinin ısısı: Normal (sıcak,
soğuk)
Derinin yapısı: Pürüzlü (sert,
buruşuk, pürüzlü)
Deri turgoru:
Normal □
Diğer □……
Damarlanma:
Normal □
Diğer □……

Temiz ve bakımlı olma durumu:
Normal □
Diğer □……………
Giyim biçimi: Normal □
Diğer
□………
Duygulanım durumu ve davranış biçimi:
Normal □
Diğer □……………
Konuşma: Normal □ Afazik □
Dizartrik □
Yavaş □
Monoton
□
Not……………………………………
……

Saçların yağlılığı (yağlı, kuru): Kuru
Saçlı deride parazit □
Vücut tüylerinin dağılımı ve kalınlığı:
Normal □
Diğer □………………
Saçların kalınlığı: Kalın telli
Saçların dağılımı (saçlarda dökülme,
kellik):
Normal □
Diğer □………………
Saçlı deride kuruluk □ Saçlı deride
lezyon □
TIRNAKLAR:
Tırnak yatağının rengi:
Normal □ Diğer □……
Tırnağın yapısı:
Normal □
Diğer □………...
Tırnak yatağında kapiller dolum:
Normal □
Diğer □………………
Tırnaklarda sorun (Beaus çizgisi,
Çomaklaşma,
Koilanişya,
Splinter

SİSTER CALLİSTA ROY: ADAPTASYON MODELİ VE OLGU SUNUMU 60
Deride Ödem □…………..
Lezyon □…………………
SAÇ ve VÜCUT TÜYLERİ
Saçların yapısı: Dalgalı
BAŞ BOYUN:

Hemoroji,
Paronikya)
□
Not:…………………………………

BAŞ:
Biçim
(Paget
Hastalığı,
Akromegali):
Normal □
Diğer □……
Büyüklük:
Normal □
Diğer □……
Yüz hatları:
Normal □
Diğer □……
Parotis bezinde büyüme □
Dudaklar:
Rengi:
Normal □
Diğer □……
Yapısı:
Normal
□
Diğer
□……………
Nemliliği:
Normal □
Diğer □………
Lezyon □
Dişler ve diş eti:
Dişlerde protez □
Hassasiyet □
Diş etlerinde lezyon □
Diş etlerinde kanama □
Diş etlerinde ödem □
Diş etlerinde şişme □
Diş etlerinde çekilme □
Dil ve Ağız Tabanı:
Hassasiyet □
Kuruluk □
Büyüme □

Sinüsler;
Gözlerin ve burnun çevresinde şişlik □
Hassasiyet □ Ağrı □
Perküsyonda matite sesi □
Göz
Kaşlar:
Normal □ Diğer □…………………
Kirpikler:
Normal □ Diğer □…………….
Göz kapakları:
Normal □ Diğer □…………….
Konjonktiva:
Normal □ Diğer □……………..
Sklera:
Normal □ Diğer □……………….
Kornea:
Normal □ Diğer □………………
İris:
Normal□ Diğer □………………….
Pupil:
Normal □ Diğer □…………………
KULAKLAR:
Otitis Eksterna □
Akut Otitis
Media □
Seröz Otit □
İşitme Kaybı □
Dış kulak kanalında mekanik tıkanma □
Kulak kepçesi:
Normal □
Diğer □……………
Dış kulak kanalı:
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Deviasyon □
Beyaz plaklar □
Ülser □
Dil yüzeyi:
Normal □
Diğer □……
Dil altı (beyaz kırmızı alanlar,
nodül, kist, varisleşme):
Normal □ Diğer □………
Damağın rengi, biçimi, doku
yapısı:
Normal □ Diğer □………
Lezyon □ Yarık damak □
Uvulanın pozisyonu:
Normal □
Diğer □………
Uvulanın
hareketliliği
(10.
Kranial sinir):
Normal □
Diğer □……
Yanak içi:
Pigmentasyon □
Kitle-kist □ Ülser-aft □
Beyaz noktalar □
Kırmızı lekeler □
Tonsiller ve Orafarenks:
Öğürme refleksi (9. veya 10.
Kranial sinir):
Var □
Yok □…………
Büyüme
(hiperplazi)
□
İnflamasyon □
Ödem □
Ülser □
Orafarenksin genel görünümü:
Normal □
Diğer
□………………
BURUN ve SİNÜSLER:
Nazal mukoza;
Normal □ Diğer □…………....
Nazal akıntı □

Normal □
Diğer □…..................
Eksternal deformite □
Burunda hassasiyet □
Burunda deviasyon □
BOYUN:
Baş ve boyun hareketleri:
Normal □ Diğer □…………………
Kitle □
Fistül □
Tükrük bezleri:
Normal □
Diğer □………………
Bölgedeki lenf nodları:
Normal □
Diğer □………………
Karotid arter pulsasyonları:
Normal □ Diğer □………………….
Troid kıkırdak :
Normal □
Diğer □……………….
Krikoid kıkırdak:
Normal □
Diğer □……………….
Sternokleidomastoid kasının gücü (XI.
Kranial sinir):
Normal □
Diğer □……………….
Trapez kasının gücü (XI. Kranial sinir):
Normal □
Diğer □………………
Trakeada lateral deviasyon □
Tiroid Muayenesi:
Troid bezi ve İsthmusun hareketi:
Normal □
Diğer □………………
Büyüme □
Ağrı □
Üfürüm □
Nodül □
Lenf Nodu:
Hissedilmiyor □
Hissediliyor□ …………….
Lezyon □
Akıntı □
Şişlik
□
Not:…………………………………

SİSTER CALLİSTA ROY: ADAPTASYON MODELİ VE OLGU SUNUMU 62
MEME VE AKSİLLA
Menarş yaşı:…………….
Memede ülserasyon □ Meme ucunda akıntı □
Oral
kontraseptif
ilaç Meme ucunda kanama □
kullanma
durumu Meme başı ve areolada renk değişikliği
□………………………...
□…………………………………………….
Fertilite tedavisi □
.
Doğum yapma durumu □
Venöz dolgunluk □
İlk gebelik yaşı: ………..
Büyümüş
Lenf
Nodu
Emzirme durumu □
□………………………
Menopoz (yaşı) □
Memede kitle □……………………………...
Hormon tedavisi alma Not:…………………………………………
durumu □…………..
Memelerin sınırları: Normal
□ Diğer □……
Meme ucu hipertrofisi □
Tubular meme ucu □
Meme cildinde çukurlaşma
□
Meme başında Portakal
kabuğu görünümü □
Memede
düzleşme
□
Memede çekilme □
Memede
ödem
□
Memede kızarıklık □
KALP VE PERİFERİK VASKÜLER SİSTEM
KALP:
PERİFERİK VASKÜLER SİSTEM:
Solukluk □
Siyanoz □
Juguler venlerde distansiyon □
Bacaklarda ödem □
Pretibial ödem □
Varis □
Pulsasyon □
Homan’s bulgusu □
İtici bir vuru □ Tiril □
Bacakların simetrikliği:
S1 □
S2 □
S3 Normal □ Diğer □…………………………
□
S4 □
Kapiller geri dolum:
Nabızda defisit □
Normal □
Diğer □………………………
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Ventriküler diyastolik gallo
□
Atrial diyastolik gallo □
Summasyon gallo □
Üfürüm □…………………
Periferik Nabızlar
Temporal nabız
Karotid arter
Brakiyal nabız
Radiyal nabız
Femoral nabız
Popliteal nabız
Posterior tibial nabız

Ekstremitelerde
hareket
sınırlılığı
□…………………………………………….
.
Not:…………………………………………

Hız
75/dk
70/dk
79/dk
74/dk
72/dk
68/dk

Ritim
Ritmik
Ritmik
Ritmik
Ritmik
Ritmik
Ritmik

ABDOMEN
Abdominal Ağrı □…………
Abdominal hassasiyet □
Abdominal kontur □
Abdomende asimetri □
Rektus abdomen kası:
Normal □ Diğer □………
Abdominal deri;
Rengi:
Normal □ Diğer □……
Skar izi □
Stria □
Genişlemiş venler □
Nodül □
Döküntü □
Lezyon □
Peristaltik
hareketler:
Normal □
Diğer □……
Aortik Pulsasyon:
Normal □ Diğer □………

Kitle □ Aortada üfürüm □
Renal arterlerde üfürüm □
İlyak arterlerde üfürüm □
Femoral arterlerde üfürüm □

Karaciğerde büyüme □
Karaciğerde hassasiyet □
Dalakta büyüme □
Dalakta hassasiyet □
Böbrekte büyüme □ Böbrekte hassasiyet □
Böbrekte şişlik □
Asit varlığı □

Volüm
Dolgun
Dolgun
Dolgun
Dolgun
Dolgun
Dolgun
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Venöz
vızıltı/mırıltı
□
Peritonun sürtünme sesi □
Göbeğin
çevresinde;
İnflamasyon □
Herni □
KAS İSKELET SİSTEMİ
Postürü:
Normal □
Diğer □……
Yürüyüşü: Normal □
Diğer □ Sendeliyor
Sıkıntılı yüz ifadesi □
Kaslarda;
Atrofi □
Hipertrofi □
Şişlik □
Sıcaklık artışı □
Eklemlerde; Hassasiyet □
Kızarıklık □
Şişlik □
Deformite □
Nodül □
Sıcaklık
artışı
□
Krepitasyon □
Sıvı toplanması □
Eklemlerin pozisyonu:
Normal □
Diğer □……
Eklemlerin gücü:
Normal □
Diğer □……
Eklem hareketlerinin sınırı:
Normal □ Diğer □…….

Rebound hassasiyet □ Rovsing’s bulgusu □
Not:…………………………………………

Temporal kasların gücü:
Normal □ Diğer □…………………………..
Masseter kasların gücü:
Normal □ Diğer □………………………….
Trapez kasında hassasiyet □
Trapez kası tonüsü:
Normal □ Diğer □………………………….
Biceps kasının gücü:
Normal □ Diğer □…………………………
Triceps kasının gücü:
Normal □ Diğer □…………………………..
Quadriceps kasının gücü:
Normal □ Diğer □………………………….
Servikal vertebranın gücü:
Normal □ Diğer □…………………………
Ön kolun kas gücü:
Normal □ Diğer □…………………………
Patella çevresindeki çukurluklar:
Normal □
Diğer □………………………..
Patellanın kenarında bombeleşme □
Not:………………………………………….
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DIŞ GENİTAL ORGANLAR
Pelvik ağrı □
Seksüel aktivitesi □
Perine hijyeni:
Normal □ Diğer □………
Düzenli kullanılan ilaç □
Kıllanmanın
dağılımı:
Normal □ Diğer □……….
Geçirilmiş
genito-üriner
sorunlar:
Yok □ Var □……………..
Pubik kıllarda bit □
Pubik kıllarda pire □
Üretrada akıntı □
Renk değişikliği □
Ülser□
İnflamasyon□

Herni □………. Nodül □………………..
Şişlik (bölgesi) □…………. ……………….
Hassasiyet (bölgesi) □…………………….
Kadın Genital Organları
Anormal vajinal akıntı □ Vajinal kanama □
Atrofik değişiklikler □
Erkek Genital Organları
Varikosel □
Hidrosrel □
Hipospadias □
Deri, skrotumun çevresi;
Renk değişimi □
Damar varlığı □
Testisler;
Büyüklüğü: Normal □
Diğer □………
Şekli: Normal □
Diğer □…………..
Kıvamı: Normal □
Diğer □…………..
Not:…………………………………………
……………………………………………..
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Tablo 11: Vaka’nın NANDA’ya göre Hemşirelik Tanıları

Tanı
Kodu
00133

00002

00015

00198

00126

00146

00004
00155

00047

HEMŞİRELİK TANISI
Uyku düzenindeki değişiklik, ağrılı yüz ifadesi, önceki
faaliyetlere devam etme kabiliyetinde değişim ile kanıtlanan
metabolik fonksiyon bozukluğu ile ilişkili Kronik Ağrı
Yara iyileşmesi için protein/vitamin gereksinimlerinin artması,
ağrı, bulantı, kusma ve diyet kısıtlamaları ile kanıtlanan besin
alımında yetersizlik ile ilişkili Beslenmede Dengesizlik:
Gereksinimden Az Beslenme
Anestezi sonrası durum, postoperatif immobilite ve düzensiz
dışkılama alışkanlıkları ile kanıtlanan peristaltizmin azalması ile
ilişkili Konstipasyon Riski
Uyku düzeninde değişiklik, istenmeyen uyanma, gece bel ağrısı
ile kanıtlanan tahammül edilemeyen uyku düzeni ile ilişkili
Uyku Örüntüsünde Rahatsızlık
Hastanın hastalık sonuçları hakkında yeterli bilgiye sahip
olmadığını belirtmesi ile kanıtlanan hastalığı hakkında yetersiz
bilgi ile ilişkili Bilgi Eksikliği
Uykusuzluk, yorgunluk, kötü bir şey olacağını bekleme,
huzursuzluk, korku ve endişe ile kanıtlanan sağlık durumundaki
değişikliklerle ile ilişkili Anksiyete
IV kateter ve cerrahi ile kanıtlanan invaziv girişimlerle ile ilişkili
Enfeksiyon Riski
Halsizlik, baş dönmesi, anestezi sonrası durum, postoperatif
immobilite ile kanıtlanan hareket kısıtlılığı ile ilişkili Düşme
Riski
Postoperatif immobilite ile kanıtlanan doku perfüzyonunun
azalması ile ilişkili Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski

DAVRANIŞ

Uyku
düzenindeki
değişiklik, ağrılı
yüz
ifadesi
olması, önceki
faaliyetlerine
devam etmede
zorlanma

TARİH

13.09.2022

Odak uyaranLomber Fraktür
Etkileyen
uyaranMetabolik
fonksiyon
bozukluğu

UYARAN

Tablo 12: Hemşirelik Bakım Planları
HEMŞİRELİK
TANISI
(NANDA)
00133- Kronik
Ağrı

2101Ağrı:
etkiler:

Yıkıcı

1605 Ağrı kontrolü:
Hastanın ağrı kontrolü
için kişisel eylemleri
sürdürebildiğini ifade
etmesi
(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1400-Ağrı Yönetimi
-Ağrının
yerini,
özelliğini,
başlangıcını/süresini, sıklığını, niteliğini, yoğunluğunu ya da şiddetini ve
ağrıyı arttıran faktörleri içeren
kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.
-Hastanın ağrı hakkındaki bilgi ve
inançları incelendi.
-Ağrıya tepkide kültürel etkileri göz
önünde bulunduruldu.
-Ağrı deneyiminin yaşam kalitesi
üzerine etkileri (uyku, iştah, aktivite,
ruh hali, ilişkileri, rol sorumlulukları)
tanımlandı.
-Hasta ile birlikte ağrıyı azaltan ya da
arttıran faktörler incelendi.
-Kronik ağrı ya da işlev kaybı ile
sonuçlanan, bireysel ya da ailesel ağrı
öyküsünü içeren ağrı ile ilgili geçmiş
deneyimleri hasta ile birlikte uygun
şekilde değerlendirildi.
-Sağlık ekibi ve hasta ile birlikte,
önceden uygulanan ağrı kontrol
önlemlerinin etkinliği değerlendirildi.

2102 Ağrı Seviyesi:
Hastanın
ağrı
şiddetinin azaldığını
ifade etmesi

GİRİŞİMLERİ

HEMŞİRELİK
(NIC)

HEMŞİRELİK
SONUÇLARI (NOC)
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2101Ağrı: Yıkıcı etkiler:
Hasta kronik ağrının yıkıcı
etkilerinin günlük işlevselliğin

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1605 Ağrı kontrolü: Hasta
ağrı kontrolü için kişisel
eylemleri sürdürebildiğini ifade
etti.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

2102 Ağrı Seviyesi:
Hasta ağrı şiddetinin azaldığını
ifade etti.

DEĞERLENDİRME
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(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

Hastanın
kronik
ağrının
yıkıcı
etkilerinin
günlük
işlevselliğin üzerindeki
etkilerinin azaldığını
ifade etmesi

6040-Gevşeme Terapisi
-Gevşemenin gerekçesi, yararları,
sınırlılıkları
ve
kullanılabilecek
gevşeme çeşitleri (örn; müzik, ritmik
soluk alma) tanımlandı.
-Gevşeme stratejilerinden birisini
seçmeden önce bireyin katılmak için

-Ağrıdaki değişimler izlendi.
-Ağrının nedeni, ne kadar süreceği ve
işlemden dolayı beklenen rahatsızlık
miktarı gibi ağrı hakkında bilgi
sağlandı.
-Ağrının hafiflemesini/giderilmesini
kolaylaştıracak
çeşitli
yöntemler
(farmakolojik, dikkatin faklı yöne
çekilmesi) uygun şekilde seçildi.
-Ağrısını değerlendirebilmesi ve uygun
şekilde müdahale edebilmesi için hasta
cesaretlendirdi.
-Belirtilen analjeziklerin kullanılması
ile
bireyin
ağrısının
mümkün
olduğunca azalması sağlandı.
-Ağrının
hafifletilmesi/azaltılmasını
kolaylaştırmak
için
yeterli
dinlenme/uyku sağlandı.
-Ağrı deneyimini tartışabilmesi için
hasta uygun şekilde cesaretlendirildi.
(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

üzerindeki
etkilerinin
azaldığını ifade etti.
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Ağrı,
bulantı,
kusma, yutma
güçlüğü ve diyet
kısıtlamalarının
olması

Etkileyen
uyaran- Besin
alımında
yetersizlik

Odak uyaranLomber Fraktür

00002Beslenmede
Dengesizlik:
Gereksinimden
Az Beslenme

(5)Ciddi olarak iyi

1014 İştah:
Hastanın
hastalık
durumunda ve tedavi
olurken
iştahının
yerinde olduğunu ifade
etmesi
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istekliliği, katılma yeterliliği, tercihi,
geçmiş deneyimleri dikkate alındı.
-Seçilen gevşeme girişiminin ayrıntılı
tanımı yapıldı.
-Çevre olabildiğince loş ışıklı, uygun
sıcaklıkta, sessiz ve rahat bir şekilde
düzenlendi.
-Derin nefes alma, esneme, karın
solunumu yapma ya da huzurlu bir
görüntü oluşturma gibi gevşeme
sağlayacak
davranışları
ortaya
çıkarıldı.
-Gevşeme tekniği hastaya gösterildi ve
uygulandı.
-Seçilen
tekniklerin
sık
sık
tekrarlanması ya da uygulanması için
hasta cesaretlendirildi.
-Gevşeme, analjezik ilaçlarla ya da
diğer
önlemlerle
birlikte
bir
destekleyici strateji olarak kullanıldı.
1100-Beslenme Yönetimi
-Hastanın beslenme durumunun düzeyi
ve beslenme gereksinimlerini karşılayabilme yeteneği belirlendi.
-Hastanın besin alerjisi olup olmadığı
sorgulandı.
-Hastanın tercih ettiği besinler
belirlendi.
(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi

1014 İştah:
Hasta hastalık durumunda ve
tedavi olurken iştahının yerinde
olduğunu ifade etti.
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(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi

1009
Beslenme
durumu: besin alımı:
Hastanın besin alımı
alışkanlıklarının yeterli
olduğunu ifade etmesi

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1004
Besleneme
Durumu:
Hastanın
metabolik ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için
besinlerin
ölçüsünü
belirleyebildiğini ifade
etmesi

(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

Almanın

-Vücut ağırlığının düşük olmasının
nedenleri tartışıldı.
-Bulantı ve kusma açısından izlendi.
-Bulantı ve/veya kusmanın nedenleri
belirlendi ve tedavi edilmesi sağlandı.

1240Kilo
Desteklenmesi

-Beslenme
ihtiyacı
hakkında
bilgilendirildi.
-Beslenme
gereksinimlerini
karşılamada ihtiyaç duyulan besin
çeşitleri ve kalorileri tanımlandı.
-Diyet ayarlaması için diyetisyenden
yardım alındı.
-Hasta yakınları hastanın diyetine
uygun sevdiği yiyecekleri getirmeleri
konusunda cesaretlendirildi.
-Yapılacak olan diyet değişiklikleri
konusunda hasta bilgilendirildi. (sıvı ve
yumuşak gıda)
-Besin ağırlıklı aparatif alması önerildi.
-Konstipasyonu önleme amacıyla
diyetinin lifli besinler içerdiğinden
emin olundu.
-Hasta diyet alımı ve kalori izlemi
konusunda bilgilendirildi.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1009 Beslenme durumu:
besin alımı:
Hasta
besin
alımı
alışkanlıklarının
yeterli
olduğunu ifade etti.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1004 Besleneme Durumu:
Hasta metabolik ihtiyaçlarını
karşılayabilmek için besinlerin
ölçüsünü
belirleyebildiğini
ifade etti.

(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede
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(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede
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1030Yeme
Yönetimi

Bozukluklarının

-Kalori alımı arttırmaya teşvik edildi.
-Kalori alımını arttırma yolları
konusunda bilgi verildi.
-Yüksek kalorili ve besleyici gıdalar
konusunda bilgi verildi.
-Hastanın kişisel, kültürel ve dinsel
farklılıklarından
etkilenen
gıda
tercihleri göz önüne alındı.
-Yemeklerden önce uygun şekilde ağız
bakımı sağlandı.
-Hastanın yemesine veya beslenmesine
uygun şekilde yardımcı olundu.
-Hasta için uygun gıdalar sağlandı.
-Yemek
saatlerinde
keyifli
ve
dinlendirici bir ortam oluşturuldu.
-Hasta ve aileyle yetersiz beslenmeye
katkıda
bulunan
sosyoekonomik
faktörler tartışıldı.
-Hasta ve aile ile yeme arzusuna ya da
yeteneğine engel olan faktörler
tartışıldı.
-Hasta ve ailesine uygun şekilde öğün
planlama öğretildi.
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Ameliyat
sonrası hareket
kısıtlılığının
olması, düzensiz
dışkılama
alışkanlıkları

Etkileyen
uyaranPeristaltizmin
azalması

Odak uyaranLomber Fraktür

00015Konstipasyon
Riski

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

0501
Bağırsak
boşaltımı: Hastanın
bağırsak boşaltımını
düzenli
olarak
sağlayabildiğini ifade
etmesi

0450- Konstipasyon / Fekal Tıkaç
Yönetimi
-Kabızlık belirti ve bulguları izlendi.
-Tıkaç /sıkışma belirti ve bulguları
izlendi.
-Dışkının rengi, şekli, hacmi, sıklığı,
kıvamı ve bağırsak hareketleri izlendi.
-Bağırsak sesleri dinlendi.
-Hastaya
kabızlığın
nedeni
ve
aktivitelerin gerekçesi açıklandı.
-Konstipasyona neden olan faktörler
(tıbbi tedavi, yatak istirahati, diyet)
tanımlandı.
-İlaç profili gastrointestinal yan etkileri
bakımından değerlendirildi.
-Yeni bir tuvalete çıkma programı

-Hedef kiloya ulaşmak ve/ veya
korumak için gerekli günlük kalori
alımını belirlemek için diyetisyen ile
görüşüldü.
-Hasta diyetisyen ile gıda tercihlerini
tartışmaya teşvik edildi.
-Günlük kalori alımı izlendi.
-Hastanın kilo alma, kilo verme ve
yeme ile ilişkili davranışları izlendi.
-Sağlıklı bir vücut ağırlığı ile uyumlu
bir benlik saygısı geliştirmek için
hastaya destek sağlandı.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

0501 Bağırsak boşaltımı:
Hasta bağırsak boşaltımını
düzenli olarak sağlayabildiğini
ifade etti.
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Geceleri
bel
ağrısı
ve
hastalığının
sonuçlarının
kötü
olacağı
düşüncesinin
aklından
çıkmadığını
belirtmesi

Etkileyen
uyaran- Sık sık
uyanma

Odak uyaranLomber Fraktür

00198- Uyku
Örüntüsünde
Rahatsızlık

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

2002 Kişisel refah:
Hastanın
sağlık
durumunu ve yaşam
koşullarını
olumlu
algıladığını
ifade
etmesi
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oluşturuldu.
-Sıvı alımını artırmaya teşvik edildi.
-Gaitanın rengi, miktarı, sıklığını ve
kıvamını kaydetme hastaya ve ailesine
öğretildi.
-Uygun şekilde yüksek lifli diyet
hastaya/ailesine öğretildi.
-Hastaya/ailesine konstipasyon/fekal
tıkaç ile diyet, sıvı alımı ve egzersiz
arasındaki ilişki hakkında öğretim
yapıldı.
-Alınan besinin içeriği değerlendirildi.
-Normal sindirim süreçlerini hasta veya
ailesine öğretildi.
1850- Uykunun Güçlendirilmesi
-Hastanın
uyku/aktivite
örüntüsü
belirlendi.
-Bakımı
hastanın
uyku/uyanıklık
durumuna uygun şekilde planlandı.
-Hastalık, psikososyal stres v.b.
süresince yeterli uykunun önemi
açıklandı.
-Hastanın ilaçlarının uyku örüntüsü
üzerine etkileri belirlendi.
-Hastanın uyku örüntüsü ve uyku
saatleri izlendi.
-Uykuyu kesintiye uğratan fiziksel
(ağrı/rahatsızlık, sık idrara çıkma)
0004 Uyku:

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

2002 Kişisel refah:
Hasta sağlık durumunu ve
yaşam koşullarını olumlu
algıladığını ifade etti.
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(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

0004 Uyku:
Hastanın düzenli bir
uyku örüntüsüne sahip
olduğunu ifade etmesi

ve/veya psikolojik (korku veya
anksiyete) durumları dikkate alındı.
-Hastaya uyku örüntülerini izleme
öğretildi.
-Uykuyu geliştirmek için ortam (ışık,
ses, ısı, yatak, yorgan) düzenlendi.
-Uykuya dalmayı kolaylaştırmak için
bir “yatma zamanı rutini” oluşturması
konusunda hasta cesaretlendirildi.
-Yatmadan önce stresli durumların
ortadan kaldırılmasına yardım edildi.
-Uykuyu kolaylaştıran ya da engelleyen
durumları belirlemek için yatma
zamanına yakın tüketilen yiyecek ve
içecekler izlendi (çay).
-Yatma zamanında uykuyu engelleyen
yiyecek ve içeceklerden kaçınması
hakkında hasta bilgilendirildi.
-Uyanıklık durumunu geliştirmek için
uygun aktiviteler sağlayarak hastanın
gündüz
uykularını
sınırlamasına
yardım edildi.
-Uykuyu getirecek, kas gevşemesi ya
da diğer non-farmakolojik yöntemleri
nasıl uygulayacağı hastaya öğretildi.
-İlaç uygulama saatleri hastanın uyku
döngüsünü destekleyecek şekilde
düzenlendi.
(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

Hasta düzenli bir uyku
örüntüsüne sahip olduğunu
ifade etti.
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Hastanın
hastalık
sonuçları
hakkında yeterli
bilgiye
sahip
olmadığını
belirtmesi

Etkileyen
uyaranHastalık
hakkında
yetersiz bilgi

Odak uyaranLomber Fraktür

00126Bilgi
Eksikliği

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1803 Bilgi: hastalık
süreci:
Hastanın
hastalık
süreci
hakkında
yeterli
bilgiye sahip olduğunu
ifade etmesi
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-Hasta ve ailesi ile uykuyu güçlendirme
teknikleri tartışıldı.
5602- Öğretim: Hastalık Süreci
-Hastanın ilgili hastalık süreci
hakkındaki mevcut bilgi düzeyi
değerlendirildi.
-Hastanın durum hakkındaki bilgisi
gözden geçirildi.
-Hastanın durum hakkındaki bilgisinin
doğruluğu onaylandı.
-Hastalığın yaygın görülen belirti ve
bulguları uygun şekilde tanımlandı.
-Hastanın semptomları yönetmek için
halen neler yaptığı incelendi.
-Hastalık süreci uygun şekilde
açıklandı.
-Durum hakkında hastaya uygun
şekilde bilgi sağlandı.
-Hastanın
fiziksel
durumundaki
değişiklikleri belirlendi.
-Boş güvence vermekten kaçınıldı.
-Hastalığın seyri / gidişatı hakkında
aileye ve yakınlarına uygun şekilde
bilgi sağlandı.
-Mevcut tanısal işlemler hakkında
uygun şekilde bilgi sağlandı.
-Olabilecek kronik komplikasyonlar
uygun şekilde tanımlandı.
(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1803 Bilgi: hastalık süreci:
Hasta hastalık süreci hakkında
yeterli bilgiye sahip olduğunu
ifade etti.
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Kötü bir şey
olacağını
beklemesi,
korktuğunu,
endişeli,
huzursuz
ve
uykusuz
olduğunu
belirtmesi

Etkileyen
uyaran- Sağlık
durumundaki
değişiklikler

Odak uyaranLomber Fraktür

00146Anksiyete

(5)Ciddi olarak iyi

1402 Kendi kendine
anksiyete kontrolü:
Hastanın
anksiyete
kontrolünü
kendi
kendine
sağlayabildiğini ifade
etmesi

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1211
Anksiyete
düzeyi:
Hastanın
anksiyete
düzeyinin azaldığını
ifade etmesi

5820-Anksiyetenin Azaltılması
-Sakin, güven verici bir yaklaşım
kullanıldı.
-Hastadan beklenen davranış açık
olarak ifade edildi.
-Tüm işlemler, işlemler sırasında neler
hissedebileceği açıklandı.
-Stresli bir durum hastanın bakış
açısından anlamaya çalışıldı.
-Tanı, tedavi ve prognoza ilişkin
gerçekçi bilgi sağlandı.
-Korkuyu
azaltmak
ve
güveni
geliştirmek için hastanın yanında
kalındı.
-Aile hastanın yanında kalması için
uygun bir şekilde cesaretlendirildi.
-Uygun şekilde sırt/boyun masajı
yapıldı.
-Tedavi malzemeleri görüş alanının
dışında tutuldu.
-Dikkat ve ilgiyle dinlendi.
-Duyguları, algılamaları ve korkuları

-Tedavi/
uygulanabilecek
işlem
seçenekleri tartışıldı.
-Hastaya hangi belirti ve bulguları
sağlık personeline bildirmesi gerektiği
konusunda uygun şekilde öğretim
yapıldı.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1402
Kendi
kendine
anksiyete kontrolü:
Hasta anksiyete kontrolünü
kendi kendine sağlayabildiğini
ifade etti.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1211 Anksiyete düzeyi:
Hasta anksiyete düzeyinin
azaldığını ifade etti.
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IV kateter ve
cerrahi girişim

Etkileyen
uyaranİnvaziv
girişimler

Odak uyaranLomber Fraktür

00004Enfeksiyon
Riski

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi

0703
Enfeksiyon
Şiddeti:
Hastanın enfeksiyon
şiddeti, semptomları ve
korunma
yollarını
bildiğini
ve
uyguladığını
ifade
etmesi

(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede
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6550- Enfeksiyondan Koruma
-Enfeksiyonun lokalize ve sistemik
belirti ve bulguları izlendi.
-Enfeksiyona yatkınlığı izlendi.
-Ziyaretçilerin sayısı uygun şekilde
sınırlandı.
-Hastada asepsi sürdürüldü.
-Cilt ve müköz membranlar kızarıklık,
aşırı sıcaklık ya da drenaj yönünden
gözlendi.
-Cerrahi insizyonun durumu gözlendi.
-Dinlenmeye teşvik edildi.

sözelleştirmesi için cesaretlendirildi.
-Anksiyete yaratabilecek durumların
tanınması için hastaya yardım edildi.
-Uygun savunma mekanizmalarının
kullanımı desteklendi.
-Beklenen/ yaklaşan bir olayı (patoloji
sonucu)
gerçekçi
bir
şekilde
tanımlaması/ sözel olarak ifade etmesi
için hastaya yardım edildi.
-Hastanın karar verme yeterliliği
tanımlandı.
-Gevşeme tekniklerinin kullanımı
hakkında hastaya öğretim yapıldı.
-Anksiyetenin sözel ve sözel olmayan
belirtileri değerlendirildi.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

0703 Enfeksiyon Şiddeti:
Hasta enfeksiyon şiddeti,
semptomları
ve
korunma
yollarını
bildiğini
ve
uyguladığını ifade etti.
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Postoperatif
immobilite,
halsizlik ve baş
dönmesi

Etkileyen
uyaranHareket
kısıtlılığı

Odak uyaranLomber Fraktür

00155- Düşme
Riski

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi

0212
Koordineli
hareket:
Hastanın
koordineli
hareket
edebildiğini
ifade
etmesi

(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

-Enerji düzeyindeki değişim ya da
halsizlik yönünden izlendi.
-Derin solunum ve öksürmeye uygun
şekilde teşvik edildi.
-Antibiyotikleri tanımlandığı şekilde
alması için hastaya öğretim yapıldı.
-Antibiyotik kullanımı tanımlandığı
şekilde sürdürüldü.
-Hasta ve hastanın ailesine viral ve
bakteriyel enfeksiyonlar arasındaki
farklar öğretildi.
-Hastaya ve aileye enfeksiyonun belirti
ve bulguları ve ne zaman sağlık
çalışanlarına bildirmeleri gerektiği
öğretildi.
-Hasta ve aile üyelerine enfeksiyonları
nasıl önleyecekleri öğretildi.
-Taze çiçekler ve bitkiler hastanın
bulunduğu alanlardan uygun şekilde
uzaklaştırıldı.
6490- Düşmeyi Önleme
-Özel bir ortamda, hastanın düşme
riskini arttırabilecek bilişsel ya da
fiziksel sınırlılıklar belirlendi.
-Düşme riskini etkileyen davranış ve
faktörler belirlendi.
-Hasta ve ailesinin düşme öyküsü
incelendi.
(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi

0212 Koordineli hareket:
Hasta
koordineli
hareket
edebildiğini ifade etti.
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(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1909
Düşmeyi
Önleme Davranışı:
Hastanın çıkabilecek
risk faktörlerini en aza
indirgeyebileceğini ve
çevre düzenlemesi ile
düşmeyi
önleyebileceğini ifade
etmesi

(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede
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-Düşme riskini artırabilecek çevresel
özellikler belirlendi.
-Hareketle birlikte, yürüyüş şekli,
denge ve yorgunluk seviyesi izlendi.
-Hasta ile yürüyüş şekli ve hareketleri
ile ilgili gözlemler paylaşıldı.
-Hastaya yürüyüş şekli ile ilgili
değişiklikler önerildi.
-Hastaya önerilen yürüyüş şekli
değişikliklerine adapte olması için
yardım edildi.
-Hastanın transferi sırasında tekerlekli
sandalye, yatak ya da sedyenin kilitleri
kapatıldı.
-Hastanın eşyaları kolay ulaşabileceği
bir yere yerleştirildi.
-Hastanın yataktan sandalyeye ya da
sandalyeden yatağa geçme sırasındaki
hareket yeteneği izlendi.
-Mekanik yatağı en düşük seviyeye
ayarlandı.
-Belirlenmiş aralıklarla sık sık hastanın
tuvalete kalkmasına yardım edildi.
-Hareket sırasında takılma kazalarını
önlemek için küçük mobilyalar
kaldırıldı.
-Zemindeki dağınıklıklar önlendi.
-Görmeyi kolaylaştırmak için yeterli
(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

1909
Düşmeyi
Önleme
Davranışı:
Hasta
çıkabilecek
risk
faktörlerini
en
aza
indirgeyebileceğini ve çevre
düzenlemesi
ile
düşmeyi
önleyebileceğini ifade etti.

(1)Tehlikede
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ışık sağlandı.
-Kaymayan ve yürürken takılmayan
zemin yüzeyi sağlandı.
-Duş veya küvette kaymayan zemin
sağlandı.
-Hasta odanın fiziksel düzenlemelerine
oryante edildi.
-Hastanın ayağına tam olarak kavrayan,
uygun şekilde bağlanmış ve tabanı
kaymayan
uygun
ayakkabılar
giydiğinden emin olundu.
-Düşmeye neden olabilecek durumlar
ve düşme riskini azaltacak önlemler
konusunda aile bireylerine eğitim
verildi.
-Ailenin evdeki düşme riskini arttıran
durumları tanımlamaları ve bunları
düzenlemelerine yardım edildi.
6486-Çevrenin Yönetimi: Güvenlik
-Fiziksel ve bilişsel işlev düzeyini
ve geçmiş davranış öyküsünü temel
alarak
hastanın
güvenlik
gereksinimleri tanımlandı.
-Çevredeki güvenliği etkileyen
tehlikeler (fiziksel, biyolojik ve
kimyasal) tanımlandı.
-Çevredeki
tehlikeleri
mümkün
olduğunca ortadan kaldırıldı.
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Postoperatif
immobilite

Etkileyen
uyaran- Doku
perfüzyonunun
azalması

Odak uyaranLomber Fraktür

00047Deri
Bütünlüğünde
Bozulma Riski

1101
Doku
bütünlüğü: Cilt ve
Mukoz Membranlar:
Hastanın cildin ve
mukozanın
normal
fizyolojik
fonksiyonlarını
ve

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

0204
Hareketsizlik
Sonuçları: Fizyolojik:
Hastanın
fiziksel
hareketsizliğin
sonuçlarını bildiğini
ifade etmesi
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3540- Basınç Yarasının Önlenmesi
-Bireyin risk faktörlerini izlemek için
geliştirilmiş bir risk değerlendirme
aracı (Norton ölçeği) kullanıldı.
-Daha önceki herhangi bir basınç yarası
gelişme durumu kaydedildi.
-Terleme, yara drenajı ve fekal ya da
üriner inkontinans sonucu ciltte oluşan
aşırı nemlilik giderildi.
-Hasta her 1-2 saatte bir uygun şekilde
döndürüldü.
-Basınç ve sürtünmeye yol açan
durumlar izlendi.
-Yatağa temas eden basınç noktalarını
eleve etmek için yastıklarla pozisyon
verildi.
-Yatak takımlarının temiz, kuru ve
kırışıksız olması sağlandı.
-Kuru,
hasar
görmemiş
cilt
nemlendirildi.
-Vücut ağırlığının azar azar yer

-Tehlike ve riskleri en aza indirmek için
çevre düzenlendi.
-Hastaya acil telefon numaraları
(örn; polis, acil sağlık hizmetleri)
sağlandı.
-Çevreyi,
güvenlik
durumunda
değişiklikler bakımından gözlendi.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi

1101 Doku bütünlüğü: Cilt ve
Mukoz Membranlar:
Hasta cildin ve mukozanın
normal
fizyolojik
fonksiyonlarını ve yapısal
bozulmayı bildiğini ifade etti.

(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

0204 Hareketsizlik Sonuçları:
Fizyolojik:
Hasta fiziksel hareketsizliğin
sonuçlarını bildiğini ifade etti
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değiştirmesi kolaylaştırıldı.
-Bireyin hareketlilik ve aktivitesi
izlendi.
-Yeterli besin aldığından, özellikle
protein, B ve C vit., Fe++, kalori, besin
takviyelerini
uygun
şekilde
kullandığından emin olundu.
-Aile bireylerine/ bakım verenlere, cilt
bütünlüğünde bozulmanın belirtileri
hakkında uygun şekilde bilgi verildi.
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede

(Herdman ve ark., 2021; Johnson ve ark., 2012; Bulechek ve ark., 2017; Wilkinson ve ark., 2018; Ackey ve ark., 2019).

yapısal
bozulmayı
bildiğini ifade etmesi
(5)Ciddi olarak iyi
(4)Oldukça iyi
(3)Orta derecede iyi
(2)Hafif derecede iyi
(1)Tehlikede
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14. SONUÇ
Hemşirelik modelleri, hemşirelerin bireye odaklanarak hemşirelik
girişimlerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini sağlamaktadır. Hemşireliğe
ilişkin bilgiyi ve uygulamaları sistematik bir hale getirerek hemşirelere yol
göstermektedir. Roy Adaptasyon Modeli, bireyin uyaranlara olan
adaptasyonunu içermektedir. Hemşirenin, bireyin sağlık ve hastalık durumunu
iyi bir şekilde belirlemesi hasta bireyin bu duruma uyumunu
kolaylaştırmaktadır. Hemşire, hasta bireyin bu durum karşısındaki baş etme
mekanizmalarının düzeyini belirleyebilmeli ve hemşirelik girişimlerini bu
doğrultuda planlamalı ve uygulamalıdır.
Roy Adaptasyon Modeli, bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan
ile bir bütün olarak ele almaktadır. Model doğrultusunda bireyin bütüncül
olarak ele alınması hemşirelik girişimlerinin daha kolay planlanmasını ve
uygulanmasını sağlamaktadır. Roy Adaptasyon Modeli’nin birçok alanda
kullanılması hemşirelik mesleğinin bilimsel temellere dayanmasını
sağlayacaktır.
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