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ÖZET

ABSTRACT

Dünyada ve ülkemizde koroner kalp hastalıkları önde gelen
morbidite ve mortalite nedenleri arasında yer almaktadır. Bu
hastalıklar içerisinde miyokard infarktüsü ani gelişip, yıkıcı
ilerleyebildiği
için
bireylerin
yaşamlarını
derinden
etkileyebilmektedir. Buradaki amaç; infarktüsü atlatıp,
hastalarda tekrar gelişmesini ve komplikasyon oluşmasını
engellemektir. Hastalara sağlıklı yaşam şekli değişiklikleri
kazandırılmalıdır. Yaşam şekli değişikliklerinin mortaliteyi
azalttığı ve hastaların yaşam kalitesini de arttırdığı
bilinmektedir. Ancak son yıllarda sadece hastane içinde
verilen eğitimlerin hastalara yeterli düzeyde fayda
sağlamadığı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında
hastaların yaşadıkları olayın stresi altındayken eğitimleri
yeterince anlayamaması, sonraki eğitimlere ve hastaneye
gelememesi gibi nedenler yer almaktadır. Bundan dolayı ev
tabanlı eğitimler gündeme gelmektedir. Ev tabanlı eğitim
programlarının hastanede verilen eğitimlerin devamını
sağlaması ve hastaların bu eğitimlerden daha fazla yarar
görmesi hedeflenmektedir. Bu yazının amacı; miyokard
infarktüsünde yaşam kalitesi ve ev tabanlı eğitimi
açıklamaktır.

Coronary heart diseases are among the leading causes of
morbidity and mortality in the World and in our country.
Myocardial infarction develops suddenly in these diseases
and it can affect the lives of individuals deeply because
destructive advances. The purpose here is; avoid the first
infarction, prevent recurrence and complication in patients. A
positive lifestyle change should be given to the patient. It is
known that changes in lifestyle reduce mortality and increase
the quality of life. However, in recent years, only in-hospital
training has shown that the illness does not provide adequate
benefits. Patients can not understand the training adequately
under the stress of what they are experiencing. Therefore,
home based trainings are beginning to come on the agenda. It
is targeted that home based education programs will provide
continuing education in hospital and patients will benefit
more from these education. The purpose of this article is to
explain home based education and quality of life in
myocardial infarction.
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GİRİŞ

gündemdedir.

Kardiyovasküler hastalıklar günümüzde hemen
hemen her toplumda en önde gelen mortalite
nedenlerinden biridir. Özellikle koroner arter
hastalığı (KAH), dünyada bu konuda ilk sırada yer
almaktadır.[1-4] 2015 yılında tüm dünyada görülen
ölümlerin %31’i (17.7 milyon) kalp ve damar
hastalıkları nedeniyle olmuştur. Bunlar içinde 6.7
milyonu miyokard infarktüsü (MI)’ne bağlıdır. Kalp
ve damar hastalıklarından kaynaklanan kayıpların
2030
yılında
22.2
milyona
ulaşacağı
düşünülmektedir.[5,6]
Ülkemizde
de
kalp
hastalıklarına bağlı kayıplar giderek artmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
2015 yılında yaşanan tüm ölüm vakalarının %40.3’ü
kalp hastalıklarından kaynaklanmıştır. İskemik kalp
hastalıkları, bu ölümlerin %40.5’ini oluşturup, ilk
sırada yer almaktadır.[7]

Hemşireler
tarafından
yürütülen
eğitim
programlarının hastaların yaşam şeklinde değişiklik
ve risk faktörlerinin azaltılmasında başarı sağladığı
görülmüştür. Hemşireler bu eğitimlere hastane
ortamında başlamalı ve hastane dışında, evde de
devam etmelidir. Hemşireler bu programların
koordinatörlüğünden,
uygulanmasından,
kaydedilmesinden
sorumludur.[14]
Hemşireler
bireylerin yaşam kalitesinden de sorumludur.
Burada hemşireye düşen sorumluluk; yardımcı
olmak, hastanın sağlığını en iyi düzeye yükseltmek,
öz bakımını desteklemek ve yaşam kalitesini
arttırmaktır.[16]

Miyokard infarktüsü, en şiddetli KAH tipidir ve
hem hastaların hem de ailelerinin yaşam kalitesini
etkileyen, mortalite oranı oldukça yüksek, yıkıcı bir
hastalıktır.[2,8-10]
Hastaların
%50-60’ı
taburcu
olduktan sonra ilk bir yıl içinde yaşamlarını
kaybetmekte ve bu kayıplar ani kalp durması veya
infarktüsün tekrarlamasına bağlı gelişmektedir.[11]
Kalp hastalığı olan birçok birey normal günlük
işlevlerine dönmekte zorlanmaktadır.[12] Miyokard
infarktüsü, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz
etkileyebilmekte düşük yaşam kalitesi de MI’da
prognozu olumsuz etkileyebilmektedir. Yapılan bir
çalışmada MI sonrası hastaların yaşam kalitesinin
azalmaması için kardiyovasküler risk faktörlerini ve
semptomların şiddetini azaltmaya yönelik stratejiler
belirlenmesi
gerektiği
ifade
edilmiştir.[13]
Literatürde MI sonrası egzersiz programının ölüm
oranını %20, sigara içmeyi bırakmanın yeni bir
infarktüs riskini %50, diyet ve ilaç tedavisine
uyumun
ölüm
oranını
%30
azalttığı
belirtilmektedir.[14]
Miyokard infarktüsü geçiren bireylerin fonksiyonel
kapasitelerinde sağlıklı yaşıtlarına göre %10 azalma
olduğu görülmektedir.[12] Bu hastaların ağır
semptomlar
yaşamalarını
ve
fonksiyonel
kapasitelerinde azalma olmasını engellemek için
eğitim programları düzenlenmelidir. Hastalara
etkili taburculuk programı düzenlenmediğinde
ciddi problemlerle tekrar hastanelere başvurular
olmaktadır.[1] Bu hastaların bilgi gereksinimlerinin
hastane ortamında yeterince karşılanmadığı
bilinmektedir.[15] Bu yüzden hastane tabanlı
eğitimin yanı sıra hastalara ev tabanlı eğitim
programlarının
uygulanması
gerektiği
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Bu yazının amacı; miyokard infarktüsünde yaşam
kalitesini ve ev tabanlı eğitimi açıklamaktır.
Derlememizde öncelikle miyokard infarktüsü
geçiren hastalarda yaşam kalitesinin önemi daha
sonra hastalara yaşam kalitesini arttırmaya yönelik
verilebilecek eğitim yaklaşımları anlatılmıştır.
Eğitim yaklaşımları içinde hastane ve ev tabanlı
eğitimler ele alınmış olup daha sonra ikisinin
beraber uygulanması açıklanmıştır. Aynı zamanda
eğitim yaklaşımlarında hemşirelerin rol ve
sorumluluklarından da bahsedilmiştir.
Miyokard İnfarktüsünde Yaşam Kalitesi
Yaşam kalitesi, hastalığın hastalar üzerindeki
fiziksel, sosyal ve duygusal etkilerini ele alan çok
yönlü bir kavramdır.[13] Bireylerin yaşam kalitesi
düzeyleri içinde bulundukları durumla nasıl baş
ettiklerini gösteren önemli bir göstergedir.[9] Son
yıllarda; yaşam şartlarının iyileşmesi, bulaşıcı
hastalıkların yönetimi, tıptaki gelişmeler ve
nüfusun yaşlanması gibi nedenlerden dolayı kronik
hastalıkların oranında artış görülmüştür. Kronik
hastalıklar, semptomları kötüleştirip, iyi yaşam
koşullarını sınırlandırdığı için bireylerin yaşam
şeklinde değişikliklere neden olmaktadır. Tüm
bunlarda bireylerin yaşam kalitesini önemli
derecede azaltarak, sağlık giderlerinin artmasına
neden olmaktadır.[16]
Kronik hastalıklar arasında kardiyovasküler
hastalıklar önemli yer tutmaktadır. Bu hastalıkların
yüksek mortalite oranlarının olması, yaşam
kalitesinde azalmaya neden olması, sosyal ve
ekonomik maliyetlerinin olması gibi olumsuz
etkileri vardır.[8,10,11] Kardiyovasküler hastalıklar
içinde önemli bir yeri olan Mİ bütün hastalar için
sarsıcı etkileri olan bir durumdur.[8] Hastalığın
yaşamı tehdit eden doğası, Mİ sonrası hastaların
yaşam kalitesinin azalmasına neden olmaktadır.[13]
Miyokard infarktüsü sonrası akut ve subakut
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dönemde genellikle miyokartta işlev bozukluğu
görülmektedir. Kalp yetersizliği, aritmiler gibi
hemodinamik komplikasyonlar ile mitral kapak
yetersizliği, kardiyak rüptür, perikardit gibi
kardiyak komplikasyonlar görülebilmektedir.[17]
Tüm bu durumlar hastaların psikolojik, fiziksel ve
sosyo-ekonomik işlev kayıpları yaşamalarına neden
olup yaşam kalitesini düşürmektedir.[13] Aynı
zamanda hastalarda görülebilen hipertansiyon,
sigara kullanımı, obezite, fiziksel aktivite azlığı,
diyabetes mellitüs ve hiperlipidemi gibi risk
faktörleri hastaların yaşam kalitesi üzerinde
olumsuz etkilerde bulunmaktadır.[18] Düşük yaşam
kalitesinin taburculuktan sonra üç yıllık süre içinde
hastaların
hastaneye
yatışlarını
arttırdığı
bilinmektedir.[9] Burada önemli olan ilk infartüsü
atlatıp
hayatta
kalan
hastalarda
olayın
tekrarlamasını
ve
komplikasyon
oluşmasını
önlemektir.[8] Hastalarda davranış değişikliği
yapmak esastır.[19] Yaşam şekli değişikliklerinin
hastanın yaşamını uzatabildiği ve yaşam kalitesini
de arttırdığı görülmüştür.[10] Koroner arter
hastalığının
morbiditesi
ve
mortalitesi
değiştirilebilir davranışsal risk faktörlerinden
oldukça etkilenmektedir. Bu davranışların risk
faktörlerini azaltmada olumlu sonuçları vardır .[20]
Yapılan bir çalışmada diyabeti, hipertansiyonu olan,
sigara kullanan hastaların yaşam kalitesinin daha
düşük olduğu bulunmuştur. Başka bir çalışmada da
kardiyak rehabilitasyon (KR)programına düzenli
katılmayan hastaların risk faktörleri sayısının fazla
ve yaşam kalitesinin düşük olduğu bulunmuştur.
Aynı zamanda Mİ hastalarının ev koşullarında
ikincil korunma davranışları uygulamalarının
yaşamsal önem arz ettiği görülmüştür.[12] Bu
durumda sağlık ekibi ortak bir çalışma
yürütmelidir. Sağlık ekibi içinde hastalarla en fazla
iletişim halinde olan hemşirelere daha fazla
görevler düşmektedir. Hemşirelik, insan yaşamıyla,
yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bireylerin
gereksinimleri olan konularda bakım almalarını ve
onların en üst düzeyde sağlıklı olmalarını amaç
edinmiştir. Holistik bir bakış açısı kullanan
hemşireler problemleri belirleyerek, hastaların
yaşam kalitesinde kilit rol oynar.[7] Hemşireler bu
eğitim programlarının etkili bir şekilde verilmesini
ve bireylerin güçlenmesini sağlayarak, hastaların
yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır.[1,21]
Miyokard İnfarktüsü Olan Hastalarda Yaşam
Kalitesini Arttırmaya Yönelik Eğitim Yaklaşımları
Miyokard infarktüsü sıklıkla üretken yaş grubunda
görülmektedir. Bu nedenden dolayı toplumları
derinden etkileyen bir hastalıktır. Miyokard
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infarktüsü geçiren hastalarda hastalığın kontrolü
oldukça önemlidir. Miyokard infarktüsü sonrası
aritmiler, ikinci bir kriz, kalp yetersizliği görülmesi
gibi ciddi durumlar yaşanabilmekte, bunlarda iş
gücü kayıplarına, ekonomik yüke ve yaşam
kalitesinde azalmaya neden olmaktadır.[22] Aynı
zamanda Mİ sonrası bireylerde korku, kaygı,
umutsuzluk, yorgunluk, stres görülmekte ve
bunlarda
yaşam
kalitesini
olumsuz
etkilemektedir.[22,23] Miyokard infarktüsü sonrası
hipertansiyon, hiperkolesterolemi, şişmanlık gibi
kontrol edilmesi gereken risk faktörleri de
bulunabilmektedir. Günümüzde artık yaşam şekli
değişikliği ve ilaç tedavisi ile Mİ’ın risk
faktörlerinin azaldığı, bireylerin yaşam kalitesinin
arttığı görülmektedir.[14] Hastalardaki yüksek kan
basıncı, diyabet, dislipidemi, yüksek total ve LDL
kolesterol düzeyi, düşük HDL kolesterol düzeyi
yaşam şekli değişiklikleri ile düzenlenebilmektedir.
Aynı zamanda sigara içme, fiziksel aktivite
yapmama ve zararlı diyet alışkanlıkları gibi
değiştirilebilir
davranışlar
da
düzenlenebilmektedir.[24] Hastalara kapsamlı bir
eğitim programı verilmesi gerekmektedir.[19]
Yapılan bir çalışmada eğitim programı düzenlenen
Mİ hastalarının kontrol grubuna göre sağlık
davranışlarının (F = 3.75, p = 0.029) ve yaşam
kalitesi puanının mental sağlık boyutunun (F = 4.03,
p = 0.020) daha iyi olduğu görülmüştür. [20]
Miyokard infarktüsü hastaların eğitim programı
düzenlenerek
ilaç
tedavisine
uyumlarını
değerlendiren bir çalışmada, eğitim öncesi %13.8
olan uyum düzeyinin eğitim sonrasında %72.3’e
çıktığı görülmüştür.[25] Yapılan başka bir çalışma
sonucunda
da
eğitim
programlarının
Mİ
hastalarında hastalığa uyumu arttırarak sağlıklı
yaşam şekli değişikliği yaptığı görülmüştür.[26]
Miyokard infarktüsü geçirmiş hastalara verilecek
eğitimin amacı;
•
Sağlıkla ilgili problemleri belirlemek,
•
Yaşam şekli değişikliği kazandırmak,
•
İkinci bir Mİ’ın önüne geçmek,
•
Miyokard infarktüsüne bağlı invazif
girişimlere
(koroner
anjiyografi,
perkütan
transluminal koroner anjiyoplasti, by-pass) olan
gereksinimi azaltmak,
•
Hastanın tam bir iyilik halinde olmasını
sağlamak,
•
Ölüm oranlarını düşürmektir.[3,14]
•
Hastalara
verilecek
olan
eğitim
programları şu konuları içermelidir:
•
Kalbin yapı ve görevleri,
•
Düzenli sağlık kontrolünün önemi,
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•
Miyokard
infarktüsünün
tanımı
belirtileri,
•
İlaç ve diyet tedavisinin önemi,
•
Düzenli egzersizin önemi,
•
Risk faktörlerinin yönetimi,
•
Sigara tüketiminin bırakılması,
•
Sağlıklı cinsel aktivite.[3]

ve

Günümüzde bütün bu eğitim programlarını
kapsayan KR programları uygulanmaktadır.
Kardiyak rehabilitasyon, kalp hastaları için bireye
özgü olarak planlanmış ve kontrol altında
yaptırılan egzersizi, tıbbi değerlendirmeleri, eğitim
ve danışmanlık programlarını, hem farmakolojik
hem de nonfarmakolojik girişimleri içeren bir
programdır. Bireylerde sağlıklı yaşam davranışları
geliştirmeyi ve bireylerin yaşam kalitesini
arttırmayı
amaçlamaktadır.[27,28]
Kardiyak
rehabilitasyon programları günümüzde perkütan
koroner girişimler, kalp kapağı replasmanı, koroner
arter baypas cerrahisi, kalp yetersizliği, kalp
transplantasyonu
gibi
durumlarda
kullanılabilmektedir. Kardiyak rehabilitasyonun en
etkili olduğu grup Mİ hastalarıdır.[27] Kardiyak
rehabilitasyonun hedefleri:
•
Hastada bulunan aterosklerotik plakları
stabilize etmek,
•
Kalbin endotelyal işlevini iyileştirmek,
•
Lipid kontrolü sağlamak,
•
Kan basıncı kontrolü sağlamak,
•
Arteriyal inflamasyonu azaltmak,
•
Fonksiyonel kapasiteyi geliştirmek,
•
Semptomlarda azalma sağlamak,
•
Kilo kontrolü sağlamak,
•
Hastanın
psiko-sosyal
iyilik
halini
sağlamak,
•
Günlük
yaşama
ve
işe
dönüşü
hızlandırmaktır.[29,30]
Hastane Tabanlı Eğitim
Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin son 20
yılda gelişmiş ülkelerde azaldığı görülmüştür.
Bunda hastalara yönelik yapılan müdahalelerin,
eğitim
programlarının
etkili
olduğu
düşünülmektedir. Tütün kullanımı, sağlıksız diyet,
yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi
konularda yaşam şekli değişikliklerine gidilerek
semptomlar engellenebilir ve hastaların yaşam
kalitesi yükseltilebilir.[4,5,31]
Miyokard
infarktüsü
hastalarında
KR
programlarının uygulanması önerilmektedir.[27]
Kardiyak rehabilitasyon programları dört evreden
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oluşmaktadır:
Evre 1: Bu evre hasta yoğun bakımdayken başlar,
taburcu olana kadar devam eder. Bu dönemde
egzersiz ve hasta eğitimi ile hastaya sağlıklı yaşam
şekli alışkanlıkları kazandırılmaya başlanmaktadır.
Egzersiz programlarından önce her hastanın
kardiyak risk değerlendirmesi yapılmalıdır.[27,29]
Evre 2: Bu evre taburculuk sonrası üç aylık dönemi
kapsar. Hastanın taburcu olması rehabilitasyon
sürecinin en kritik aşamalarındandır. Bu dönem
yaşam şekli değişikliklerinin en etkin yaşama
geçirilebildiği dönemdir. Ayrıca bu evrede
hastalarda dispne ve göğüs ağrısı daha sık
görülebileceği için yakın takip önemlidir. Hastalar
evlerinden hastaneye gelerek rehabilitasyon
programlarına katılmaktadır. Bu evrede hastanın
hastaneye gelemeyeceği durumlarda eve yönelik
programlar düzenlenebilir, ancak hasta oluşabilecek
problemler hakkında bilgilendirilmelidir.[27,29]
Evre 3: Bu evre taburculuktan 12 hafta sonra
başlamaktadır. Bu evre sosyal yaşama ve işe
dönüşü kapsamaktadır. Bu evrenin amaçları;
fiziksel sağlığı korumak ve devam ettirmek, düzenli
egzersiz yapmak, sağlıklı yaşam şekli değişiklikleri
ile yaşam sürecinde uzama sağlamak, kendini
tanımayı sağlamak, evre I ve II’nin hedeflerini
devam ettirmek, güvenli ve işlevsel ev programı
sağlamaktır.[27,29]
Evre 4: Kardiyak rehabilitasyonun idame evresidir.
Bu dönemde önceki evrelerde kazanılan yaşam
şekli değişiklikleri, bilgiler hasta tarafından devam
ettirilmektedir. Hekim kontrolünün sıklığı bu
evrede azalacaktır.[27,29]
Ülkemiz koşullarında KR programları yeterince ve
etkili bir şekilde uygulanamamaktadır. Bunun
nedenleri arasında hekimlerin iş yoğunlukları
nedeniyle hastalara yeterince zaman ayıramamaları,
hastaların farkındalık düzeylerinin düşük olması
gibi nedenler bulunmaktadır. Ayıca kadınlar,
yaşlılar, eğitim seviyesi düşük olanlar, işi
olmayanlar
ve
kırsalda
yaşayanların
KR
programlarına uyumları daha düşüktür. Kardiyak
rehabilitasyon hastalarının yaşları, cinsiyetleri ve
sosyo-ekonomik
düzeyleri
dikkate
alınarak
planlama yapılmalıdır.[29,32] Kardiyak rehabilitasyon
programları Mİ sonrası ölümlerde %20-25 azalma
yaptığı, uzun süreli yatak istirahatinin olumsuz
etkilerini ve Mİ tekrarlama riskini azalttığı
görülmüştür.[27,29]
Kardiyovasküler hastalık tanısı konmuş hastalara
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hastalık hakkında bilgilendirme yapılması, taburcu
olduktan
sonra
yapması
gerekenlerin
ve
yapabileceği aktivitelerin planlanması, hastalık
sürecine ve tedaviye uyum sağlanması kardiyak
rehabilitasyon hemşiresinin ve diğer sağlık ekibi
üyelerinin görevidir.[27]
Hemşireler
işlerine
hastanın
genel
bir
değerlendirmesiyle başlamalıdır. Hastalık öyküsü
ve fizik muayene önemlidir. Hemşireler her
hastanın hastalığı algılama düzeyini ve yaşam
şeklini değerlendirmelidir. Daha sonra hastaya
uygun
hazırlanmış
eğitim
programlarına
başlamalıdır. Hemşire bütüncül bir yaklaşımla
hastaya eğitim vermeli, danışmanlık yapmalı ve
izlemelidir.[14] Amerikan Hemşireler Birliği Konseyi
(ANAC) tarafından KR hemşirelerinin rolleri şöyle
tanımlanmıştır:
•
•
•
•

Sağlık eğitimcisi/danışman,
Araştıran,
İş birliği yapan,
Koordinatör ve bakım veren.[14,27]

Rehabilitasyon hemşiresinin bireyin fiziksel iyiliğini
kazanmasında,
komplikasyonların
engellenmesinde, sağlıklı yaşam şekli değişikliği
sağlanmasında, yanlış inanç ve tutumların
engellenmesinde olmak üzere önemli görevleri
vardır.[33] Hemşire ekip üyeleri ile uyum içinde
çalışarak, hasta ve ailesi ile birlikte gerçekçi amaçlar
saptamalı
ve
girişimlerde
bulunmalıdır.[27]
Hemşireler
tarafından
verilen
eğitim
programlarının yararlarını kanıtlamış çalışmalar
bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada hemşireler
tarafından yüz yüze verilen eğitim programlarının
akut koroner sendrom hastalarının hastalık
hakkındaki bilgi, davranış ve inançlarını olumlu
yönde etkileyerek artış sağladığı (hepsinde
p=0.0005) görülmüştür. Aynı çalışmanın sonucunda
yüksek düzeyde anksiyetenin düşük seviyedeki
bilgi (p<0.05), davranış (p<0.05) ve inançla
(p<0.0005) ilgili olduğu ve olumlu sağlık
davranışlarının
hastalık
kontrolünde
fayda
sağladığı (p<0.0005) saptanmıştır.[34] Yapılan başka
bir çalışma sonucunda da hemşire liderliğindeki bir
yaşam tarzı danışmanlığı programında deney
grubunda birinci yılın sonunda kardiyovasküler
risk puanının 1.7 düştüğü görülmüştür. Bu da
hemşire danışmanlığının hastalar üzerinde olumlu
etkileri olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda
kontrol grubunun kardiyovasküler risk puanının
1.2 puan arttığı görülmüştür.[35]
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Ev Tabanlı Eğitim
Miyokard infarktüsü geçiren hastaların yaşam şekli
değişikliğine gitmeleri kısa zamanda oldukça
önemli faydalar kazandırmaktadır.[3] Miyokard
infarktüsü sonrası erken dönemde KR programları
egzersiz eğitiminin yanısıra tıbbi, fiziksel ve
psikososyal konularda yaşam şekli değişikliklerini
de içeren eğitim faktörlerini kapsamaktadır.[36]
Miyokard infarktüsünde
hastalar hastanede
bulundukları süre boyunca yaşadıkları endişe ve
yorgunluktan dolayı fiziksel ve psikolojik olarak
öğrenmeye hazır olmayabilir. Ayrıca hastanede
kalış sürelerinin kısa olmasından da kaynaklı
verilen
eğitimlerin
etkisiz
kalması
söz
konusudur.[19,20]
Bireylerin
eğitim
programı
almamaları veya programdan fayda görmemelerine
bağlı bilgi eksikliği yaşamaları hastalığın seyrini
olumsuz
etkilemektedir.[3]
Oysaki
davranış
değişikliği yapmak çok yönlü ve karmaşık bir
süreçtir.[19,20] Ayrıca hastalara verilen bu eğitimlerin
evlerde nasıl uygulandığının da takip edilmesi
gerekir. Bu yüzden ev tabanlı eğitimlere olan
gereksinim gündeme gelmektedir. Ev programları
rehabilitasyon sürecinin önemli bir bölümü olup,
hedefi hastalarda sağlıklı yaşam şekli değişikliği
yapmaktır.[36] Ev tabanlı eğitimler temelde KR
programlarının devamı olarak verilmekte, KR
programlarının evre 3 ve 4’ü olarak uygulanmakta
ve
hastalara
erişimi
kolaylaştırmaktadır.[37]
Hastaların tedaviye uyum sağlamaları ve sağlıklı
bir yaşam şeklini uzun vadede sürdürmeleri için ev
tabanlı eğitim programlarına gereksinim olduğu
görülmüştür.[20] Aynı zamanda ev tabanlı eğitim
programlarının hastaların sağlıklı yaşam şekli
değişikliği
yapmalarına
olumlu
katkılarda
bulunduğu görülmüştür.[37] Yapılan bir çalışmada
KR programının evre 4 aşamasında ev tabanlı
verilen egzersiz eğitim programlarının hastaların
maximum oksijen hacmini arttırdığı (p<0.05)
görülmüştür. Bu da egzersiz toleransını arttırarak
prognozda iyileşme sağlamıştır.[38]
Kardiyak rehabilitasyon programlarının önemli bir
kısmını oluşturan ev programlarının amaçları,
bireylerin değiştirilebilir yaşam şekli alışkanlıkları
ve bireysel özelliklerini belirleyerek koruyucu bir
yaklaşım geliştirmektir.[32,36] Hastaya ve ailelerine
yaşam şekli değişikleri hakkında verilecek eğitim
genel olarak şu konulardan oluşur:
•
Doymuş yağ ve kolesterolden kısıtlı
beslenmesi gerektiği ve nedenleri,
•
İlaçlarını kullanırken
dikkat etmesi
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gerekenler (yiyecek-ilaç etkileşimleri, ismi, dozu,
kullanım amaçları vb.),
•
Yapması gereken fiziksel aktiviteler,
•
Sigara kullanıyorsa bırakması gerektiği ve
bunun nedeni hakkında bilgiler hemşireler
tarafından verilmelidir.[2]
Ev tabanlı eğitim programları, hastanede başlatılan
KR programlarının tamamlayıcısı olarak, hastaya
verilen eğitimlerin evde devam ettirilmesini
sağlar.[39,40] Yapılan
nitel
bir
araştırmanın
sonucunda hemşirelerin ev tabanlı eğitimler
hakkındaki görüşleri sorgulanmış ve hemşirelerin
ev tabanlı eğitimlerde hastaların problemlerini daha
rahat
saptadıkları
görülmüştür.
Hemşireler,
hastaların ev ortamında kendilerini daha rahat ifade
ettiklerini görmüş ve hemşireler kendi geliştirmeleri
gereken yönlerini ve yeteneklerini keşfettiklerini
belirtmiştir.[39]
Özellikle
Birleşik
Krallık’ta
hemşireler
tarafından
verilen
ev
tabanlı
rehabilitasyon programları oldukça popülerdir.[41]
Ülkemizde yapılan bir çalışmada Mİ geçiren
hastalara hemşireler tarafından ev ortamında
sekonder koruma eğitim programı düzenlenmiş ve
bunun hastaların bilgi düzeylerine etkisine
bakılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda hastaların Mİ
ve risk faktörleri (t= -17.89, p<0.001), hipertansiyon
(t= -15.08, p<0.001), beslenme alışkanlıklarının
değiştirilmesi (t= -30.18, p<0.001), sigaranın
bırakılması (t= -9.07, p < 0.001), fiziksel aktivite (t= 29.29, p<0.001), ilaç tedavisi (t= -21.43, p<0.001)
konularında
eğitim
sonrası
bilgi
puan
ortalamalarının arttığı ve aradaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı çıktığı görülmüştür.[42]
Bütünleşik (Hastane ve Ev Tabanlı) Eğitim
Kardiyak
rehabilitasyon
programlarının
hastanelerde
erken
dönemde
başlatılması
[27]
önerilmektedir. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra
ve mobilizasyonun artırılması sırasında hastalara
yaşadıkları hastalık süreci hakkında bilgi, koruyucu
uygulamaların önemi, evde yapılması gerekenler
hemşire ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile
planlanmalıdır.[2] Hastalara verilen eğitimlerin ev
ortamında ne ölçüde uygulandığının takibi
yapılmalıdır.[43] Hastanede verilen rehabilitasyon
programlarına
hastalar
genellikle
hastaneye
erişilebilirlik, maliyet, gruplardan hoşlanmama, iş
yaşamı
gibi
problemlerden
dolayı
katılamamaktadır. Ev tabanlı eğitimlerde bu
sorunlar giderilir.[28,44] Ev tabanlı programlar da
dahil KR programlarının uygulanması gerektiğine
dair güçlü kanıtlar vardır.[45] Wang ve arkadaşları
yaptıkları
çalışmalarında
ev
tabanlı
KR
programlarının
hastalarda
kaygı
düzeyini
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azalttığını (p<0.05) ve yaşam kalitesini arttırdığını
(p<0.05) saptamıştır.[46] Aynı zamanda hastane
ortamında başlatılan KR programlarının, hastane içi
ve sonrası devam ettirilmesinin mortalite oranlarını
%50 azalttığı bilinmektedir.[28] Ev tabanlı eğitimlerle
KR’nin idamesi sağlanmış olacaktır. Yapılan bir
araştırmanın sonuçları KR’nin önemli bir bölümünü
oluşturan ev programlarının; değiştirilebilir risk
faktörlerinden,
sigara
alışkanlığı,
obezite,
hareketsizlik ve diyet alışkanlıklarını değiştirmede
faydalı olabileceğini göstermektedir.[36]
Miyokard infarktüsü sonrası hastaların durumu
normalleşmeye
başladıktan
sonra
hastalara
hastalıkları
hakkında
bilgi,
koruyucu
uygulamaların önemi, evde yapması gerekenleri
hemşire ve diğer sağlık ekibi üyeleri ile
planlanmalıdır. Verilecek olan eğitime hastanın
fiziksel ve psikolojik olarak uygun olduğu dönemde
başlanmalıdır.
Eğitimler
hastanın
öğrenim
gereksinimlerine, eğitim düzeyine ve bilgi
seviyesine göre planlanır.[2] Bu aşamada hastaların
kendilerine ait risk faktörlerini belirleyebilme,
riskleri yönetme, hastalığın gerektirdiği yaşam şekli
değişikliklerine uyum sağlama ve uygulama
konularında desteğe gereksinimleri bulunmaktadır.
Sağlık ekibinin rolü burada çok önemlidir.[5]
Sağlık ekibi içinde hastalarla en fazla vakit geçiren
grup hemşirelerdir. Yapılan bir çalışmada hastaların
en fazla doktorlardan eğitim aldıkları, hemşirelerin
bu
konuda
pasif
kaldıkları
görülmüştür.
Hemşirelerin bu konuda aktif rol üstlenmeleri
gerekir.
Çünkü
rehabilitasyon
grubunda
hemşirenin görevi; hasta ve yakınlarının eğitimi,
egzersiz için rehber olmak ve ekip içi motivasyon
ile
koordinasyonu
sağlamaktır.
Hemşireler
görevlerini üstlenmezlerse sağlıklı ve etkili bir
bakımdan da söz edilemez.[12] Hemşireler, hastalara
ilaç, diyet gibi konularda sağlıklı yaşam şekli
geliştirmeye yönelik eğitimler vermeli ve ev tabanlı
eğitimler ile de bunun sürekliliğini sağlamalıdır.[41]
Yapılan bir çalışmada hemşire liderliğinde verilen
eğitim programının düşük trigliserid seviyesine
(p=0.02), sigara bırakılmasına (OR 5), diyabeti
olanlarda HbA1C’nin %7’nin altına düşmesine (OR
10), kan basıncının 130/80’nin altına inmesine (OR
15), KR programlarına katılımın artmasına (OR 7),
haftada her gün en az 30 dakika fiziksel aktivite
yapmada (OR 34) etkili olduğu görülmüştür.[47]
SONUÇ ve ÖNERİLER
Sonuç olarak, Mİ görülme sıklığı giderek artan,
mortalite oranları yüksek olan bir hastalıktır.
Miyokard infarktüsü için hastane ortamında
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başlatılan eğitim programlarının tek başına yeterli
olmadığı görülmektedir. Oysaki Mİ geçiren
hastalarda risk faktörlerini azaltmak, ikinci bir
infarktüsü önlemek ve komplikasyonların önüne
geçmek adına bu eğitim programları çok önemlidir.
Bu eğitimler sayesinde hastaların olumsuz semptom
yaşamaları önlenecek ve yaşam kalitesinin azalması
engellenecektir. Ancak hastaların hastanede verilen
eğitimlere uyum gösterememeleri ve daha sonraki
eğitimlere de düzenli gelememelerinden dolayı ev
tabanlı eğitimlere olan gereksinim doğmuştur. Bu
eğitimler
sayesinde
hastanedeki
eğitimlerin
sürekliliği sağlanacaktır. Burada sağlık ekibi içinde
hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Hastalarla
en fazla iletişim halinde olan hemşirelerin eğitim
programlarında yer almaları mutlaka gerekmektedir.
Bu konuda eğitim almış hemşireler eğitim,
danışmanlık rollerini kullanarak Mİ’nin morbidite ve
mortalite oranlarının düşmesinde aktif ve verimli rol
oynayacaktır. Hastaların risk faktörlerinin kontrol
altında tutulması ve yaşam kalitesinin artması için
hemşireler
tarafından
ev
tabanlı
eğitimler
düzenlenmesi önerilmektedir.
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