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Özetçe— Genel olarak kan basnc, vücut scaklğ, nabz ve 
oksijen seviyesi ölçümlerini içeren vital bulgularn takibi 
hastanede yatarak tedavi gören hastalarn sağlk durumu ve 
verilen tedavinin etkileri ile ilgili çok önemli bilgiler 
sağlamaktadr ve bu ölçümlerin takibi ve dökümantasyonu  
sağlk bakmnn odağnda yer alan hemşireler tarafndan 
gerçekleştirilmektedir. Yaplan bu çalşmada hastanede yatarak 
tedavi gören hastalarn vital bulgu takiplerinde kullanlan 
yöntemler bir vakf üniversitesi hastanesinde gözlemler ve 
görüşmeler yaplarak değerlendirilmiş, mevcut teknolojilerin 
avantaj ve dezavantajlar belirlenmiştir. Sağlk hizmet 
sunucular ile yaplan görüşmeler ve gözlemler sonucunda 
yatarak tedavi gören hastalarn vital bulgu takiplerinin 2 farkl 
yöntemle gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ortalama vital bulgu 
ölçüm süresi medikal tedavi hastalarnda 3 dakika 4 saniye (SS: 
00:31), cerrahi hastalarnda 2 dakika 11 saniye (SS: 00:18), tüm 
hastalarda 2 dakika 37 saniye (SS: 00:37) olarak belirlenmiştir. 
Ölçüm sonuçlarnn hasta fiziki dosyasna ortalama 1 dakika 2 
saniye (SS: 00:52)’de kayt edildiği belirlenmiştir. Hemşireler 
tarafndan gerçekleştirilen ölçüm kaytlarndan %15’inin hatal, 
%26,9’unun gecikmeli olarak yapldğ, %10,6’snn ise hiç kayt 
edilmediği belirlenmiştir. Ayn zamanda ölçüm sonuçlarnn 
hastane bilgi sisteminde yer almadğ da ortaya konulmuştur. 
Yaşamsal fonksiyonlar olarak da adlandrlan vital bulgu ölçüm 
sonuçlarnn elektronik ortamda tutulmas ile birlikte ilerleyen 
dönemde yapay zeka çalşmalarna önemli veriler sağlayacağ 
düşünülmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler — Vital bulgu takibi, yatan hasta, hemşire iş 
yükü. 

Abstract— In general, vital signs measurements which includes 
measurement of blood pressure, body temperature, pulse and 
oxygen levels provide very important information about the 
health status of the hospitalized patients and the effects of 
treatment. Measurements and documentation of the vital signs 
carried out by nurses at hospitals. In this study, the methods used 
in vital signs measurements of hospitalized patients were 
evaluated by observations and interviews at a foundation 
university hospital and the advantages and disadvantages of the 

existing technologies were determined. As a result of interviews 
with healthcare providers and observations, it was determined 
that vital signs measurements of hospitalized patients were 
performed by 2 different methods. The mean time of vital signs 
measurements were determined as 3 minutes and 4 seconds (SD: 
00:31) in medical treatment patients, 2 minutes and 11 seconds 
(SD: 00:18) in surgical patients, and 2 minutes and 37 seconds 
(SD: 00:37) in all patients. It was determined that the 
measurement results were recorded in the patient physical file in 
an average of 1 minute 2 seconds (SD: 00:52) and it was revealed 
that 15% of the measurement records were wrong, 26.9% were 
delayed and 10.6% were not recorded which performed by the 
nurses. It was also determined that the measurement results were 
not included in the hospital information system. It is thought that 
vital findings will provide important data for artificial 
intelligence studies in the following period with the recording of 
the results of the measurement to the electronic environment. 
 

Keywords — Vital signs measurements, hospitalized 
patient, nurse workload. 

I. GİRİŞ  
Genel olarak kan basnc, vücut scaklğ, nabz ve oksijen 
seviyesi ölçümlerini içeren vital bulgularn takibi hastanede 
yatarak tedavi gören hastalarn sağlk durumu ve verilen 
tedavinin etkileri ile ilgili çok önemli bilgiler sağlamaktadr. 
Ayaktan hasta başvurularnda ve yatan hastalarn takibinde 
vital bulgu ölçümü teşhis ve tedavinin en önemli 
bileşenlerinden biridir. Son yllarda yaplan çalşmalar ile 
sağlk durumu riskli olan hastalarn tanmlanmasnda vital 
bulgularn en önemli bileşen olduğu ortaya konulmuştur. Vital 
bulgu ölçümlerinin özellikle yoğun bakmlarda tedavi gören 
hastalarn kalp/solunum durmas, ölüm durumu veya sağlk 
durumunda beklenmeyen bir bozulma ile ilgili erken uyar 
sağladğ belirlenmiştir. Her vital bulgu için tanmlanmş 
normal aralklarn kullanlmas, klinisyenlerin ve sağlk 
çalşanlarnn hastada varolan anormal bir durumu 
belirlemesine yardmc olmaktadr ancak henüz vital bulgu 
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ölçümleri ile ilişkili optimal bir uygulama belirlenememiştir 
[1-5].  
Hastanelerde yatakl servislerde sunulan hasta bakm 
hizmetlerinin odağnda hemşireler yer almaktadr ve vital 
bulgularn takibi, hekim tarafndan order edilen ilaçlarn 
hastaya uygulanmas, tedavi plannn takip edilmesi gibi 
birçok sorumluluğu üstlenmektedirler. Bunun yannda 
üstlendikleri hasta bakm sürecinde yaptklar tüm 
uygulamalarn, kullandklar ilaç ve tbbi sarf malzemelerin 
Hastane Bilgi Sistemi’ne (HBS) girişleri ve Sağlk 
Bakanlğ’nn ilgili yönetmeliği gereği hastann fiziki 
dosyasna işlenmesi de hemşirelerin sorumluluğundadr. 
Literatürde var olan çalşmalar, direkt hasta bakm ile ilişkili 
olmayan bu dokümantasyon işlerinin, hemşirelerin günlük 
çalşma sürelerinin yaklaşk %27’sini kapsadğn 
göstermektedir ve bu durum Türkiye’de yetersiz olan hemşire 
insan gücünün verimsiz kullanmn ortaya çkarmaktadr [5-
8]. 
 
Yaplan  bu çalşmada hastanede yatarak tedavi gören 
hastalarn vital bulgu takiplerinde kullanlan yöntemlerin ve 
bu yöntemlerin yaratmş olduğu avantaj ve dezavantajlarn 
değerlendirilmesi amaçlanmştr. 

II. GEREÇ VE YÖNTEM 
Kesitsel bir saha çalşmas olarak planlanan bu araştrmada bir 
vakf üniversitesi hastanesinde gözlem ve görüşmeler 
yaplmştr. Nisan 2018 döneminde araştrmann başlangç 
aşamasnda öncelikle ilgili hastanenin Hemşirelik Hizmetleri 
Direktörlüğü ile görüşmeler yaplmş ve bu görüşmelerde 
medikal tedavi hastalar ile cerrahi hastalarnda vital bulgu 
takiplerinin farkl yöntemlerle yapldğ belirlenmiştir. Ayn 
zamanda medikal tedavi hastalarnn vital bulgu takiplerinin 
hemşireler tarafndan normal şartlar altnda 3 saatte 1 kez 
hasta başna gidilerek manuel olarak yapldğ, normal 
şartlarn söz konusu olmadğ durumlarda, örneğin hastann 
ateşinin yükselmesi ve/veya oksijen seviyesinin düşük olmas 
durumunda hastann vital bulgu takiplerinin 30 dakikada 1 kez 
yapldğ ortaya konulmuştur. Cerrahi hastalarn ameliyat 
sonras vital bulgu takipleri için ise hastalar hasta baş 
monitöre bağlanarak vital bulgu ölçümleri 
gerçekleştirilmektedir. Cerrahi sonras ilk 1 saatlik süreçte 
hastalarn vital bulgu takiplerinin 15 dakikada 1 kez yapldğ, 
sonraki 1 saatte 30 dakikada 1 kez yapldğ, sonraki 1 saatte 
ise 1 kez daha yapldğ belirlenmiş, cerrahi sonras ilk 3 
saatlik bu sürecin sonunda medikal tedavi hastalarnda olduğu 
gibi 3 saatte 1 kez takip rutinine dönüştüğü tespit edilmiştir. 
Araştrma günleri olarak belirlenen 12-13 Nisan 2018 
tarihlerinde 20’si medikal tedavi 20’si cerrahi hastas olmak 
üzere 40 hastann vital bulgu takipleri incelenmiştir.  
 
Vital bulgu ölçüm sürelerinin hasta özelliklerine bağl olarak 
değişim göstermemesi açsndan benzer özelliklere sahip olan 
hastalar araştrma kapsamna dahil edilmiştir. Dahil edilme 
kriterleri olarak genel cerrahi ve dahiliye servislerinde yatan 
vital bulgu takibi açsndan takip rutinine uyan hastalar ve 
cerrahi girişim üzerinden 24 saat geçen hastalar belirlenmiştir.  

Her iki serviste araştrma kapsamna alnan  hastalara 4’er 
hemşirenin baktğ ve hemşirelerin eğitim durumlar, 
tecrübeleri gibi bir çok özellik açsndan benzer olduğu da 
tespit edilmiştir. Vital bulgu takibinde ölçüm sürelerinin 
belirlenmesi 2 araştrmac tarafndan hasta odalarna hemşire 
ile birlikte girilerek kronometre araclğyla 
gerçekleştirilmiştir. Gözlem süresince hemşirelerin hangi 
aralklarla vital bulgu takibi yaptklar, vital bulgu ölçüm 
süreleri ve ölçüm sonuçlarnn dökümantasyon süreci 
değerlendirilmiştir.  

III. BULGULAR 
Hastane yatakl servislerinde hastalarn vital bulgu 
takiplerinde kullanlan yöntemlerin belirlenmesi için  yaplan 
araştrmada 20 medikal tedavi ve 20 cerrahi hastas olmak 
üzere 40 hasta değerlendirme kapsamna alnmş, araştrma 
süresince her hastann 4 kez vital bulgu ölçümü yaplmş ve 
sonuçta 160 vital bulgu takip süreci incelenmiştir.  
 
Araştrmann başlangç aşamasnda hemşireler ile yaplan 
görüşmeler sonucunda yatan hastalarn vital bulgu takiplerinin 
2 farkl yöntemle yapldğ, yaplan ölçüm sonuçlarnn 
HBS’ye girilmediği yalnzca hastalarn fiziki dosyasna 
hemşireler tarafndan manuel olarak işlendiği belirlenmiştir. 
Tablo 1’de 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde vital bulgu takip 
süreçleri inlenenen hastalara ilişkin bulgular yer almaktadr.  
 

TABLO 1. VITAL BULGU TAKIBI GÖZLEM SAYISI, ÖLÇÜM VE 
DOKÜMANTASYON SÜRESI 

 
Medikal tedavi hastalarnda vital bulgu takibine bakldğ 
zaman en yüksek ölçüm süresinin 4 dakika 12 saniye, en 
düşük ölçüm süresinin 2 dakika 7 saniye olduğu, cerrahi 
hastalarnda ise en yüksek ölçüm süresinin 3 dakika 15 saniye, 
en düşük 1 dakika 48 saniye olduğu belirlenmiştir. Ortalama 
vital bulgu ölçüm süresi medikal tedavi hastalarnda 3 dakika 
4 saniye (SS: 00:31), cerrahi hastalarnda 2 dakika 11 saniye 
(SS: 00:18) olarak hesaplanmştr. Tüm hastalarn ortalama 
vital bulgu ölçüm süresi ise 2 dakika 37 saniye (SS: 
00:37)’dir. Vital bulgularn ölçümlerinin ardndan hemşireler 
Sağlk Bakanlğ’nn ilgili yönetmeliği gereği ölçüm 
sonuçlarn hasta fiziki dosyasna işlemektedirler ve bu 
dökümantasyon sürecinin ortalama 1 dakika 2 saniye (SS: 
00:52) olduğu belirlenmiştir.  
 
Vital bulgu sonuçlarnn hasta fiziki dosyasna işlenmesi 
sürecinde bir takm problemlerin meydana geldiği tespit 
edilmiştir. Tablo 2’de bu problemler ve görülme sklklarna 
yer verilmiştir. 
 
Hemşireler tarafndan manuel olarak hasta fiziki dosyasna 
işlenen 160 vital bulgu kayd takip edilmiş ve bu kaytlardan 
%15’inin hatal, %26,9’unun gecikmeli olarak kayt edildiği, 

 Hasta 
Says 

Gözlem 
Says 

Ölçüm 
Süresi 

Dökümantasyon 
Süresi 

Medikal Tedavi Hastas 20 80 03:04 
01:02 Cerrahi Hastas 20 80 02:11 

Toplam 40 160 02:37 
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%10,6’snn ise hiç kayt edilmediği belirlenmiştir. 
Karşlaşlan bu problemlerin en önemli nedenlerinden birinin 
hasta fiziki dosyasnn hasta odasnda bulunmamas olduğu 
tespit edilmiştir. İlgili servislerde hekimlerin hasta dosyalarn 
incelemek, hemşirelerin hasta dosyasndaki eksiklikleri 
tamamlamak için hasta dosyalarn hemşire bankosuna 
götürdükleri ve bu dosyalar bankoda brakmalar nedeniyle bu 
problemlerin yaşandğ belirlenmiştir. Bunun yannda yoğun 
bir tempoda çalşan ve iş yükleri fazla olan hemşirelerin direkt 
sağlk bakm ile ilişkili işlerini aksatmamak için 
dökümantasyonla ilgili işlerini mesai sonuna braktklar ve bu 
nedenle de hasta kaytlarnda eksiklikler olduğu belirlenmiştir.  
 

TABLO 2. VITAL BULGU DÖKÜMANTASYON SÜRECINDE 
KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 

 

IV. SONUÇ 
Kan basnc, vücut scaklğ, nabz ve oksijen seviyesi 
ölçümlerini içeren vital bulgular yatarak tedavi alan akut 
ve/veya kronik hastalğa sahip hastalarn sağlk durumuna 
ilişkin önemli bilgiler sunmaktadr. Yaplan bu araştrmada bir 
vakf üniversitesi hastanesinde yatarak tedavi alan hastalarn 
vital bulgu takiplerinde kullanlan yöntemler 
değerlendirilmiştir. 20 medikal tedavi ve 20 cerrahi hastasnn 
vital bulgu takipleri 2 gün süreyle incelenmiş ve toplam 160 
vital bulgu ölçüm ve dökümantasyon süreci değerlendirmeye 
alnmş ve aşağda yer alan sonuçlara ulaşlmştr: 
 

• Ortalama vital bulgu ölçüm süresi medikal tedavi 
hastalarnda 3 dakika 4 saniye (SS: 00:31), cerrahi 
hastalarnda 2 dakika 11 saniye (SS: 00:18), tüm 
hastalarda 2 dakika 37 saniye (SS: 00:37) olarak 
belirlenmiştir.  

• Ölçüm sonuçlarnn hasta fiziki dosyasna ortalama 1 
dakika 2 saniye (SS: 00:52)’de kayt edildiği 
belirlenmiştir.  

• Hemşireler tarafndan gerçekleştirilen ölçüm 
kaytlarndan %15’inin hatal, %26,9’unun gecikmeli 
olarak yapldğ, %10,6’snn ise hiç kayt edilmediği 
belirlenmiştir.  

 
Dökümantasyon sürecinde var olan bu problemlerin yannda, 
ölçüm sonuçlarnn HBS’de yer almamasndan dolay hekimin 
takip ettiği hastasnn ölçüm sonuçlarn ya servise gelip hasta 
dosyasna bakarak ya da servisi telefonla arayarak öğrendiği 
ortaya konulmuştur. Bu durum sonucunda hekim ve 
hemşirenin direkt sağlk bakm ile ilişkili olmayan iş yükünün 
arttğ, vakit kaybna neden olduğu belirlenmiştir. 
 

Yatarak tedavi alan hastalarda vital bulgu takibi ile ilişkili 
yaplan çalşmalara bakldğ zaman hem ölçüm sürecinin hem 
de kayt sürecinin hastann sağlk durumu ile ilişkili hayati 
öneme sahip olduğu ortaya çkmaktadr [2,7,9-10]. Wager ve 
diğerleri (2010) tarafndan yaplan bir çalşmada vital bulgu 
takibinde kullanlan 3 farkl yöntem birbiriyle 
karşlaştrlmştr. Bu çalşmada özellikle vital bulgularn nasl 
kayt edildiğine odaklanlmştr. Toplam 270 vital bulgu takip 
sürecinin incelendiği çalşmada kağda dayal kayt sistemi, 
mobil hemşire istasyonu ile kayt sistemi ve hemşire el tableti 
ile kayt sistemi  yöntemleri kyaslanmştr. Kağda dayal 
kayt sisteminde yaplan vital bulgu ölçüm kaytlarndan 
%16,8’inde, mobil hemşire istasyonu ile yaplan kaytlardan 
%15,2’sinde ve hemşire el tableti ile yaplan kaytlardan 
%5,6’snda hata olduğu tespit edilmiş, hemşire el tabletinin 
hemşire iş yükünü azalttğ ve verimliliği artrdğ, ayn 
zamanda klinik karar sürecine destek olduğu belirlenmiştir [8]. 
Yeung ve diğerleri (2012) tarafndan yaplan bir başka 
çalşmada ise hemşirelerin vital bulgu takibi ve 
dökümantasyonu için harcadklar zaman 2 farkl sistem 
kullanan hastane açsndan karşlaştrmal olarak ortaya 
konulmuştur. Çalşmada hasta başna ortalama vital bulgu 
takip süresi kağda dayal kayt sistemi kullanlan hastanede 
7.9 dakika (SS: 03:09), elektronik dökümantasyona dayal 
kayt sistemi kullanlan hastanede 11.6 (SS: 08:09) dakika 
olarak belirlenmiştir. Ayn şekilde vital bulgu ölçümlerinin 
toplam dökümantasyon süreci kağda dayal kayt sisteminin 
kullanldğ hastanede toplam 17.2 dakika ile elektronik 
dökümantasyona dayal kayt sisteminin kullanldğ 
hastaneden (53.2 dakika) oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. 
Çalşmada elde dilen sonuçlarda, elektronik kayt sisteminin 
kağda dayal kayt sisteminden daha uzun sürmesi bilgisayar 
saysnn yetersiz olmas ve personelin sistem kullanm ile 
ilişkili yetersiz bilgiye sahip olmas ile açklanmştr [5]. 
 
Literatüre bakldğ zaman yaplan çalşmalar vital bulgu 
ölçümlerinin özellikle yoğun bakm ünitesinde yatan 
hastalarn sağlk durumu ile ilişkili erken uyar sağladğn 
ortaya koymaktadr. Günümüzde sağlk hizmeti sunumunda 
yapay zeka uygulamalarndan yararlanlmaya başlanmş, 
özellikle kanser  tedavilerinin belirlenmesinde önemli 
gelişmeler elde edilmiştir. Yaşamsal fonksiyonlar olarak da 
adlandrlan vital bulgu ölçüm sonuçlarnn elektronik ortamda 
tutulmas ile birlikte ilerleyen dönemde yapay zeka 
çalşmalarna önemli veriler sağlayacağ düşünülmektedir. 
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