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ÖZ

ABSTRACT

Amaç: İntravenöz konnektörler intralüminal sıvı yolunun kapı bekçileridir
ve klinik alanlarda hemşireler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, damar içi enjeksiyon uygulamalarında hemşirelerin konnektör
kullanım memnuniyetini belirlemek amaçlanmıştır.

Aim: The intravenous connectors are the gatekeeper of the intraluminal
fluid pathway and frequently used by nurses in clinical areas. This
study aimed to determine nurses’ satisfaction of connectors used in
intravenous therapy administration.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma Ocak-Mayıs 2016 tarihleri
arasında İstanbul ili sınırları içinde, bir eğitim ve araştırma hastanesinde
yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini genel cerrahi, reanimasyon
yoğun bakım ve ayaktan kemoterapi ünitelerinde çalışan 80 hemşire/
ebeler oluşturmaktadır. Veriler, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Memnuniyet
Skalası ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler,
Spearman Korelasyon Katsayısı, Independent Sample T testi ve tek yonlu
varyans analizi (Anova) kullanılmıştır.

Methods: This descriptive study was conducted between January and
May 2016 in a training and research hospital in Istanbul. The sample of
the study comprised 80 nurses/midwives working in the general surgery
unit, reanimation intensive care unit, and outpatient chemotherapy
unit. The data were collected by the Personal Information Form and
Satisfaction Scale. Descriptive statistics,Spearman's rank correlation,
independent sample t test and one-way analysis of variance (ANOVA)
were used to analyze the data.

Bulgular: Çalışanların %65’i konnektör kullanımı ve %61.3’ü katater
ilişkili infeksiyonlar konusunda kurumlarında herhangi bir eğitim
almadıklarını belirtmişlerdir. Çalışanların konnektör kullanımı
konusunda memnuniyet puan ortalaması (0-10 derecelik görsel analog
skalaya göre) 6.45±3.12 olarak saptanmıştır. Konnektörün kullanımını
kolay bulma durumuna göre konnektör memnuniyeti puanları arasında
anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p<0.01).

Results: Of the participants, 65% stated they had not received any
training in their institutions regarding connector usage, and 61.3%
reported receiving no training about catheter-related infections. The
participants’ satisfaction score for the use of the connector (according to
a 0–10 degree visual analog scale) was 6.45±3.12. It was determined that
there was a significant relationship between the connector satisfaction
scores and the easy use of the connectors (p <0.01).

Sonuç: Kateter ilişkili infeksiyonların kontrolü dünya çapında öncelikli
bir konudur. Hemşirelerin konnektör kullanımı konusunda eğitimi ve
konnektör memnuniyeti, kullanıma uyumu iyileştirerek infeksiyonların
önlenmesine katkı sağlayabilir.

Conclusion: Control of catheter-related infections is a priority
worldwide. Nurse training in the use of connectors and connector
satisfaction can contribute to the prevention of infections by improving
usage adherence.

Anahtar kelimeler: Hemşire memnuniyeti, intravenöz uygulamalar, konnektörler.

Keywords: Nurse satisfaction, intravenous applications, connectors.
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Yöntem

ağlık profesyonellerinin iğne yaralanmaları sonucu
kanla bulaşan patojenlere maruz kalmasını önlemek
amacıyla 1992 yılında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi
(U.S. Food and Drug Administration-FDA) tarafından iğnesiz
kateter ucu araçlarının kullanımı önerilmiştir. Bu amaçla çeşitli
konnektör sistemleri geliştirilmiştir.(1) Konnektör sistemlerinden
biri olan iğnesiz konnektörler standart luer kilit bağlantılarına
sahip tek parçalı, iki yönlü cihazlardır. Konnektör sistemlerinden
diğeri ise üç yollu musluklardır ve bu konnektörler standart
kapaklı bir iç mekanizması olmayan, negatif sıvı displasman
cihazlarıdır.(2,3) Konnektörler, septum denilen bir uç erişime
sahip olup, intravenöz (İV) sıvının katetere bağlanmasını
sağlamaktadır. Konnektörler, klinik uygulamalarda hemşireler
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Periferik venöz kateterin
uygulanması, kateter bölgesinin bakımını sürdürme ve olası
komplikasyonların önlenmesi, hemşirelerin sorumlulukları
arasında yer almaktadır. (4) Hemşireler kullanımda gerekli
önerilere uyduklarında, damar içi enjeksiyon uygulamalarında
konnektörleri güvenle kullanılabilmektedir. Konnektörlerin
bakımının yönergelere uygun şekilde yapılmasının, kateter
tıkanmalarını önlediği ve kateterle ilişkili kan dolaşımı
infeksiyon (KİKDE) oranlarını da azalttığı belirtilmektedir.(5-7)

Araştırmanın türü
Bu çalışma, damar içi enjeksiyon uygulamalarında hemşirelerin
konnektör kullanım memnuniyetini belirlemek amacıyla
yapılmış tanımlayıcı ve ilişki arayıcı bir araştırmadır.

Araştırmanın yeri ve zamanı
Araştırma Ocak-Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul ili sınırları içinde, bir eğitim ve araştırma hastanesinde yürütülmüştür.

Araştırmanın evreni ve örneklemi
Araştırmanın evrenini, İstanbul ili sınırları içinde, bir eğitim ve
araştırma hastanesinde genel cerrahi, reanimasyon yoğun
bakım ve ayaktan kemoterapi ünitelerinde çalışan tüm hemşire/
ebeler (N=96) oluşturmuştur. Örneklemi ise genel cerrahi,
reanimasyon yoğun bakım ve ayaktan kemoterapi ünitelerinde
çalışan, örneklem seçim kritelerine uygun ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 80 (evrenin %83.33’ü) hemşire/ebeler
oluşturmuştur. Örneklem seçim kriterleri; mesleki çalışma
süresinin en az bir yıl olması ve klinik alanlarda her iki
konnektör tipini (üçlü musluk ve iğnesiz ven valfi) daha önce
kullanmış olmak olarak belirlenmiştir.

Konnektörlerin kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarını önlediği(8,9) belirtilmekle birlikte, diğer taraftan konnektör kullanımına ilişkin sağlık bakım profesyonellerine eğitim verilmemesi ve üretici firmanın talimatlarına uyulmaması durumunda
ise konnektörlere bağlı KİKDE’ye neden olduğu bildirilmektedir.(10,11) Literatürde hemşirelerin büyük çoğunluğunun son bir
yıl kurumlarında IV uygulamalar konusunda, içinde konnektörlerle ilgili genel bilgileri de içerecek herhangi bir eğitim almadıkları, konnektörlerin kaç tipinin olduğunu bilmedikleri,
konnektörlerin uygun kullanılmamasına bağlı gelişebilecek
komplikasyonları tanımlayamadıkları gösterilmiştir.(5,12) Diğer
taraftan hemşirelerin klinik uygulamada IV konnektörleri, kullanım kolaylığı açısından uygun buldukları da belirtilmektedir.(12)
Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise, ven içi uygulamalarda hatalı davranan hemşire oranının %52.8 olduğu;(13) hemşirelerin
hastane infeksiyonlarından damar içi kateter infeksiyonlarının
önlenmesiyle ilgili anket sorularında, bilgi puanlarının dağılımının ortalama 63.47±14.83 olduğu belirlenmiştir.(4) Diğer
yandan ulusal ve uluslararası literatürde damar içi uygulamalarda konnektör kullanımı konusunda memnuniyeti ve bu memnuniyeti etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışmaya
ulaşılamamıştır. Hemşirelerin damar içi uygulamalarda konnektör kullanım memnuniyetleri, uygulamada konnektör seçimini etkileyebilir. Hastanelerde çeşitli tipte konnektörler kullanılmakla birlikte, hemşirelerin bu konnektörleri seçiminde,
kullanım kolaylığı ve memnuniyet derecesi belirleyici rol oynamaktadır. Bu noktadan hareketle çalışma, hemşire/ebelerin
konnektör kullanım memnuniyetini bazı değişkenler yönünden incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Veri toplama araçları
Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Memnuniyet
Skalası anket formu kullanılmıştır.
Tanıtıcı Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu
form, hemşirelerin bireysel ve mesleki özelliklerinin (yaş,
cinsiyet, mesleki öğrenim durumu, mesleki çalışma süresi vb.)
yanı sıra konnektör kullanımına ilişkin (katater ilişkili
infeksiyonlar ve konnektör kullanımına ilişkin eğitim alma
durumu, kullanım kolaylığı vb.) verileri de içeren toplam 14
sorudan oluşmaktadır.
Memnuniyet Skalası: Hemşire/ebelerin klinik alanlarda
kullandıkları konnektörlerden memnuniyet düzeylerini
değerlendirmek amacıyla Görsel Analog Skalalası (GAS)
kullanılmıştır. Hemşire/ebelerden bir ucunda “çok memnunum”
diğer ucunda “hiç memnun değilim” yazan 10 cm.lik bir çizgi
üzerinde, memnuniyet düzeyini en iyi ifade eden noktayı
işaretlemesi istenmiştir. Skala üzerinde yapılan işaretlemeler,
cetvel ile ölçülmüştür.

Verilerin toplanması
Veriler, araştırmacılar tarafından genel cerrahi, reanimasyon
yoğun bakım ve ayaktan kemoterapi ünitelerinde çalışan
hemşire/ebeler ile yüz yüze görüşülerek toplanmış olup,
formların doldurulması yaklaşık 10 dk. sürmüştür.
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Araştırmanın etik boyutu
Araştırmanın yapılabilmesi için öncelikle bir üniversitenin etik
kurulundan izin alınmıştır. Ayrıca araştırmanın yürütüleceği
hastaneden yazılı kurum izni ve araştırmaya katılan hemşire/
ebelerden araştırmanın konusu, amacı ve elde edilen verilerin
nasıl kullanılacağı açıklanarak katılımları için sözlü izinleri
alınmıştır.

Tablo 1. Hemşirelerin bireysel ve mesleki özelliklerinin
konnektör memnuniyetine göre dağılımı (N=80)
Bireysel ve
mesleki özellikler

Bu çalışma, İstanbul ili sınırları içinde, bir hastanenin genel
cerrahi, reanimasyon yoğun bakım ve ayaktan kemoterapi ünitelerinde çalışan tüm hemşire/ebelerden araştırmaya katılmaya
onam veren bir örneklemi (n=80) incelemektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar sadece bu gruba genellenebilir.

t* / r**/
F***; p

21-32

56

70.0

6.21±3.07

33-44

16

20.0

6.38±3.05

45-56

8

10.0

8.25±3.41

Yaş (Ort.±SS)
(Min.-Maks.)

30.55±8.37
(21-56)

F=1.518
p=0.226
r=0.148
p=0.190

Sağlık Meslek Lisesi

18

22.5

5.83±3.82

Lisans

51

63.7

6.92±2.76

Lisansüstü

11

13.8

5.27±3.23

F=1.753
p=0.180

Meslek

Araştırmada anket formlarından elde edilen veriler, Stastical
Package for Social Science for Windows (SPSS 21.0) paket
programı kullanılarak oluşturulan veri tabanına kaydedilmiş ve
analiz edilmiştir. Veri analizinde, ordinal değişkenler aritmetik
ortalama ve standart sapma, minimum, maksimum, nominal
değişkenler ise frekans ve yüzde olarak değerlendirilmiştir.
Verilerin normal dağılıma uygunluğu Tek Örneklem
Kolmogorov Smirnov testi ile test edilmiş ve anlamlılık değerleri
0.05’ten büyük olduğu için ileri düzey çözümlemelerde
parametrik testler kullanılmıştır. Ordinal değişkenler arasındaki
ilişkinin belirlenmesinde Spearman Korelasyon Katsayısı, iki
grup ortalaması arasındaki farkın belirlenmesinde t testi, ikiden
fazla grupların ortalamaları arasındaki farkın belirlenmesinde
tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Elde edilen
bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde
değerlendirilmiştir.

Ebe

7

8.8

7.43±3.16

Hemşire

73

91.2

6.36±3.12

t=0.868
p=0.388

Çalışmakta Olduğu Bölüm
Genel Cerrahi Servisi

31

38.8

6.35±3.39

Yoğun Bakım

31

38.8

6.06±2.82

Ayaktan Radyasyon
Onkolojisi

18

22.4

7.28±3.14

F=0.883
p=0.418

Mesleki Deneyim Süresi
120 ay ve ↓

58

72.5

6.38±3.02

121 – 240 ay

14

17.5

6.00±3.40

240 ay ve ↑

8

10.0

7.75±3.41

Mesleki Deneyim
Süresi (ay) (Ort.±SS)
(Min.-Maks.)

99.35±102.56

F=0.853
p=0.430
r=0.075
p=0.506

(3-360)

Şu an Çalıştığı Birimdeki Deneyim Süresi

Bulgular

Araştırma kapsamına alınan olguların konnektör kullanımı
konusunda memnuniyet puan ortalaması (0-10 derecelik görsel
analog skalaya göre) 6.45±3.12 olarak saptanmıştır. Öte yandan
üç yollu musluk kullanan olguların memnuniyet ortalamaları
6.35±3.18, iğnesiz valf kullanımına ilişkin memnuniyet

Konnektör Memnuniyeti
Ort.±SS

Mesleki Öğrenim Durumu

Verilerin değerlendirilmesi

Katılımcıların %90 (n=72)’ı çalıştıkları kliniklerde üçlü musluk
kullandıklarını, %60 (n=48)’ı diğer konnektör tiplerinin de
kliniklerinde kullanıldığını, %57.5 (n=46)’i konnektör
kullanımını kolay bulduğunu belirtmiştir. Çalışanların %65
(n=52)’inin konnektör kullanımı ve %61.3 (n=49)’ünün katater
ilişkili infeksiyonlar konusunda kurumlarında herhangi bir
eğitim almadıkları saptanmıştır (Tablo 2).

%

Yaş sınıfları (yıl)

Araştırmanın sınırlılıkları

Araştırmaya katılan hemşirelerin bireysel ve mesleki özellikleri
Tablo 1’de verilmiştir. Çalışanların %70 (n=56)’i 21-32 yaş
arasında, %63.7 (n=51)’si lisans mezunu, %91.2 (n=73)’si
hemşire, %38.8 (n=31)’i genel cerrahi ve yoğun bakım
ünitelerinde görev yapmakta ve %72.5 (n=58)’inin meslekte
çalışma süresi 120 ay ve altındadır (Tablo 1).

n

120 ay ve ↓

71

88.8

6.51±2.95

121 - 240 ay

5

6.3

5.20±4.60

240 ay ve ↑

4

5.0

7.00±4.69

Çalıştığı Birimdeki
Deneyim Süresi
(Ort.±SS)
(Min-Max.)

48.35±70.98
(2-324)

F=0.470
p=0.627

r=-0.079
p=0.487

*Independent Samples Test **Spearman Korelasyon *** Oneway Anova

ortalamaları ise 7.38±2.50 olarak bulunmuştur. Çalışanların
memnuniyet puan ortalamalarında, konnektör tipine göre
istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (Tablo 2;
t=-1.162; p>0.05).
Araştırmaya katılan çalışanların, yaş, mesleki öğrenim durumu,
mesleki deneyim süresi, konnektörler ve katater ilişki
infeksiyonlar konularında eğitim alma durumu ile konnektör
memnuniyeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
saptanmazken (Tablo 1 ve 2, p>0.05), şu an kullandıkları
konnektörün kullanımını kolay bulma durumuna göre
konnektör memnuniyeti puanları arasında istatistiksel olarak
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ve % 61.3’ünün katater ilişkili infeksiyonlar konusunda eğitim
almadıkları saptanmıştır. Literatürde, yeterli eğitim alınmadığı
ve kullanım gereklerine uyulmadığı taktirde konnektör
kullanımının katater ilişkili infeksiyon görülme oranını
arttırdığına ilişkin çalışmalar yer almaktadır.(10,11,14) Yapılan bu
çalışmalarda, çalışanların konnektör kullanımına ilişkin eğitim
almamasına bağlı olarak, uygulamalarda önerilen yöntemleri de
kullanmadığı vurgulanmaktadır. Chernecky ve ark.’nın
çalışmasında da, çalışma sonuçlarımıza benzer şekilde
hemşirelerin %78’inin konnektörlerin tipleri ve tiplerine göre
bakımlarına yönelik bilgili olmadıkları belirlenmiştir.(5) Smith
ve ark.’nın çalışmasında, hemşirelerin konnektörleri dezenfekte
etme kararlarında, birlikte çalışılan ekip arkadaşlarının ve
kişisel inançların önemli bir rol oynadığı saptanmıştır.(15) Diğer
bir çalışmada, bir eğitim hastanesinde çalışan hemşirelerin IV
kateter güvenlik cihazlarıyla ilgili eğitim almasının, hemşirelerin
kendilerini rahat hissetmelerini sağladığı ve olumlu bir güvenlik
ortamı oluşturduğu belirlenmiştir.(16) Mankan ve Kayıkçı’nın
çalışmasında, hemşirelerin hastane infeksiyonları ve damar içi
kateter (DİK) infeksiyonlarının önlenmesi konularında genel
bilgilerinin orta düzeyde (64.98) olduğu belirlenmiştir.(4)
Çalışma bulguları göz önüne alındığında, hastane
infeksiyonlarının önlenmesinde büyük payı ve katkısı olan
hemşirelerin, mikroorganizmaların IV kateterlere ulaşma
yerlerinden birisi olan konnektörler konusunda gerekli eğitimi
alma oranlarının düşük olması dikkate değer bir bulgudur.

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Diğer bir deyişle şu an
kullandığı konnektörün kullanımının kolay olduğunu
söyleyenlerin memnuniyet puanları kolay olmadığını
belirtenlerden istatistiksel anlamlılıkla yüksek bulunmuştur
(Tablo 2; p<0.01).
Tablo 2. Hemşirelerin konnektör ve kateter ilişkili infeksiyonlar ile ilgili özelliklerinin konnektör memnuniyetine göre
dağılımı
Konnektör ve
kateter ilişkili
infeksiyonlar ile
ilgili özellikler

n

%

Konnektör Memnuniyeti
Ort.±SD

t* ; p

Biriminizde kullanılan konnektör
Üçlü musluk

72

90.0

6.35±3.18

İğnesiz valf

8

10.0

7.38±2.50

t=-0.883
p=0.380

Şu an kullandığı konnektör dışında konnektör kullanma
durumu
Evet

48

60.0

6.40±3.41

Hayır

32

40.0

6.53±2.68

t=-0.189
p=0.850

Şu an kullandığı konnektörün kullanımını kolay bulma
durumu
Evet

46

57.5

7.33±2.63

Hayır

34

42.5

5.26±3.37

t=2.964
p=0.004

Konnektörler ile ilgili eğitim alma durumu
Evet

28

35.0

5.68±3.47

Hayır

52

65.0

6.87±2.86

t=-1.641
p=0.105

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (U.S. Food and Drug
Administration-FDA), yaralanma riskini azaltacak güvenlik mekanizmalarını içeren, kullanımı kolay ve güvenilir cihazlara
duyulan gereksinimi vurgulamaktadır.(17) Çalışmamızda, hemşire/ebelerin %57.5’inin şu an kullandığı konnektörlerin kullanımını kolay bulduğu ve konnektör memnuniyetinin 6.45±3.12
olduğu belirlenmiştir. Logan’ın (2013) çalışmasında, hemşirelerin iğnesiz ven valfi kullanımından memnun oldukları saptanmıştır.(12) Edwards ve Johnson’ın (2012) çalışmasında da
benzer bulgular olup, hemşirelerin %80’inin iğnesiz ven valfi
kullanımının hemşirelik uygulamalarına pozitif etki ettiği, kurumun güvenli çalışma ortamı sağladığına dair inançlarını arttırdığı belirlenmiştir.(18) Çalışmamızda, üç yollu musluk ile iğnesiz ven valfi arasında kullanım kolaylığı ve memnuniyet arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Çalışmaya katılan hemşire/
ebelerin konnektör kullanımından memnuniyetleri yüksek olmasına karşın, kullandıkları konnektörün tipinin bir öneminin
olmadığı görülmektedir. Aynı zamanda konnektör çeşitlerinin
uygulamalarda sağladığı kullanım kolaylığının benzer olduğu
da söylenebilir. Konnektörün kullanımının kolay olması ile
memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki olduğuna dair elde edilen sonuç ise beklenen bir durumdur. Klinik uygulamalardaki
ürünlerin kullanışlı olması ve kullanım kolaylığı ürünlerin çalışanlar tarafından kabul edilebilirliğini etkilemektedir.

Katater ile ilişkili infeksiyonlar konusunda eğitim alma
durumu
Evet

31

38.8

6.39±2.95

Hayır

49

61.3

6.49±3.25

F=0.853
p=0.430

Konnektör kullanımı konusunda memnuniyet durumu
Ort.±SS
(Min-Maks.)
Üçlü musluk

6.35±3.18

İğnesiz valf

7.38±2.50

t=-1.162;
p=0.985

*Independent Samples Test

Tartışma
İntravenöz kateter uygulamasının, cerrahi bir prosedür olarak
düşünülmesi, sterilitenin korunması ve kateter bağlantılarının
kullanılmasında, uygun girişimlerin izlenmesi Amerika Birleşik
Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDCCenters for Disease Control and Prevention)’nin önerilerinin
temel taşını oluşturmaktadır.(1) Hemşireler hastalarla en fazla
temas hâlinde olan sağlık profesyonellerinin başında
gelmektedir. Hemşirelerin, en iyi hasta sonuçlarına ulaşmayı
desteklemek için IV konnektörleri kullanırken, hemşirelik
araştırma, eğitim ve kanıta dayalı uygulamalar konusunda
sorumlulukları vardır.(3-5)

Sonuç
Bu çalışma, bulguları konnektör kullanımı ve katater ilişkili
infeksiyonlar konularında çalışanların büyük çoğunluğunun
eğitim almadığını, konnektör tipinin konnektör memnuniyetini
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