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HEMŞİRELİK BAKIM PLANI

HASTANIN OLASI HEDEF VEYA HEMŞİRELİK FAALİYETLERİ PLANLAMA SAAT NOTLAR DEĞERLENDİRME HEMŞİRE

/MEVCUT PROBLEMLERİ BEKLENEN SONUÇ AD/SOYAD

Anksiyete Hastanın anksiyetesinin Hastanın anksiyete düzeyi belirlenir. Hedefe ulaşıldı.

azaldığını ifade etmesi Anksiyeteye neden olan durumu belirlenir (uygulama hakkında endişe, bilgi Hedefe ulaşılmadı
eksikliği vb) ……………………………

Hastanın bakım sürecine katılımı sağlanır. …………………………..

İşleme yönelik eğit
imde açık, anlaşılır kelimeler kullanılır

Hastaya anksiyete azaltıcı yöntemler öğretilir (relaksasyon, soluk alıp verme,

pozitif düşünme vb.)

Bilgi Eksikliği İşlem öncesi , sırası Hastanın/ ailesinin iş lem hakkındaki bilgi durumu değerlendirilir. Hedefe ulaşıldı.

ve sonrasına yönelik Preop ve postop bakım süreci hakkında bilgi verilir. Hedefe ulaşılmadı

uygulamaları, İşlem öncesi ve sonrası dönemde beslenme konusunda bilgi verilir.
……………………………
…………………………..

bilgileri anladığını Evde bakım konusunda bilgi verilir.

Sıvı Volüm Dengesizliği Sıvı elektrolit Sıvı volüm kaybı bulguları izlenir Hedefe ulaşıldı.

(Ameliyat sırası ve dengesinin normal Kan basıncı ve nabzı izlenir Hedefe ulaşılmadı

sonrasında kan kaybına olduğuna ilişkin Deri turgoru ve mukoz membranları izlenir
……………………………
…………………………..

bağlı) göstergelerin olması Hekim istemine göre sıvı tedavisi sürdürülür.

Sıvı volüm yükleme bulgularıizlenir

Postop dönemde planlanan zamanda oral alımı başlatılır ve değerlendirilir.

Postop ilk 6 saatte idrar çıkışı kontrol edilir.

Mobilizasyon öncesi yatakta ördek ve sürgü kullanılarak idrarını yapması

sağlanır.

Fiziksel Harekette Hastanın yardımsız Hastanın mobilizasyon için uygun zamanı belirlenir. Hedefe ulaşıldı.

Bozulma (Ağrı ve doğru ve rahat Hastaya ilk mobilizasyonun önemi anlatılır, kendi kendine kalkmaması Hedefe ulaşılmadı

ameliyat sonrası) şekilde mobilize konusunda bilgilendirilir. ……………………………
…………………………..olması

Vital bulgular mobilizasyon öncesi kontrol edilir ve değerlendirilir.

İlk mobilizasyon, önce yatak içinde ve kenarında oturtularak sağlanır.

Hastaya yapması gereken egzersizler gösterilir ve yapması sağlanır.

Gerektiği durumlarda fizik tedavi ile irtibata geçilir.
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