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Cerrahi hemşireliği, hastanın servise kabulünden başlayıp, ameliyat için hazırlanmasını, ameliyat 

sırasında bakımın sürdürülmesini, ameliyat sonrası iyilik halinin kazanılmasını ve taburculuğun 

planlanmasını kapsayan ve bu dönemde kanıta dayalı bütüncül yaklaşım sergileyen bir hemşirelik 

dalıdır. Ayrıca, hastayla ilgili süreçlerin değişken olması ve teknolojinin sağlık alanında yarattığı 

değişiklikler nedeniyle sürekli öğrenme, hızlı düşünme, doğru karar verme ve uygulayabilecek 

yeterlilikte olmayı da gerektirmektedir. Bununla birlikte ameliyathane ve cerrahi yoğun bakım 

ünitelerinin kapalı ortam olması ve birçok riski barındırması, cerrahi kliniklerde hasta sirkülasyonunun 

hızlı olması hemşireler için stres faktörüdür. Bu bağlamda ortam, şartlar ve etkileyen diğer faktörlerle 

ele alındığında cerrahi hemşirelerinin mesleklerini nasıl tanımladıklarının ortaya çıkarılması 

önemlidir. Çalışmanın amacı cerrahi hemşirelerinin cerrahi hemşireliğine ilişkin metafor algılarının 

belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini Bartın Kamu Hastaneler Birliği Devlet Hastanesi ameliyathane, 

acil servis, 3. basamak yoğun bakım ve cerrahi servislerinde çalışmakta olan 70 cerrahi hemşiresi 

oluşturdu. Ancak gönüllü katılım, ulaşılamama ve dağıtılan anketlerin boş olarak geri dönmesi 

sebebiyle 62 cerrahi hemşiresi ile araştırma gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış 

anket formu ile toplandı. Anketin ilk bölümünde 9 sorudan oluşan sosyodemografik özellikler, ikinci 

bölümünde “Cerrahi hemşireliği.....gibidir, çünkü ……” cümlesindeki boşlukların tamamlanması yer 

aldı. Araştırma formu hazırlanırken metafor kullanımı yöntemiyle veri toplanan çalışmalardan 

yararlanıldı. İçerik analizi ile kategorize metaforlar ve sosyodemografik özellik değişkenleri 

arasındaki ilişki ki-kare testi ile analiz edildi. 

Araştırma sonucunda cerrahi hemşireliğine yönelik 41 farklı metafor ortaya çıktı. En çok kullanılan 

metaforların; “anne, savaş, hayat, süper kahraman ve sanat” olduğu belirlendi. Kategorize edilen ve 10 

gruba ayrılan metaforlar içinde en fazla kullanılanların “yıpratıcı, merhametli, kurtarıcı, hayatın 

içinden ve sevilen” olduğu görüldü. Cerrahi hemşirelerinin % 17,6’sı cerrahi hemşireliğini “yıpratıcı” 

bulurken yıpratıcı bulanların yarısından fazlasının “11 yıl ve üzeri çalışan cerrahi hemşireler” 

oldukları gözlendi. Acil serviste çalışan cerrahi hemşirelerin diğer kliniklere göre yıpratıcı 

kategorisindeki metaforları daha fazla kullanırken ameliyathane hemşirelerinin sevilen kategorisindeki 

metaforları daha çok tercih ettikleri görüldü.  

Çalışmada cerrahi hemşirelerinin metafor algıları klinikten kliniğe ve meslekte çalışma süreleri ile 

metafor üretme arasında değişiklik göstermektedir. Özellikle “yıpratıcı” kategorisindeki metaforları 

üreten cerrahi hemşireleri için yıpranmalarını önleyecek çözümler bulunması gerektiği 

düşünülmektedir 
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Surgical nursing is a nursing profession which starts from the admission of the hospital and prepares 

for the operation, maintains the operation during the operation, obtains the good condition after the 

operation and plans the discharge and presents an integrative attitude based on the proof in this period. 

In addition, due to the variability of patient-related processes and the changes that technology has 

made in the field of health, it requires continuous learning, rapid thinking, proper decision-making and 

competence to apply, as well. However, the fact that operating room and surgical intensive care units 

are in door places and many risks are accommodated, and that the rapid circulation of patients in 

surgical clinics is a stress factor for nurses. In this context, it is important to find out how surgical 

nurses describe their profession when it is taken into consideration with the other circumstances that 

affect it. The purpose of the study is to determine the meta-perceptions of the surgical nurses regarding 

their profession. 

70 surgical nurses working in Bartın Public Hospitals Union State Hospital operating room, 

emergency room, 3rd floor intensive care and surgery services for med the universe of the research. 

However, because of voluntary participation only, inaccessibility, and distributed questionnaires 

returning empty, 62 surveys were conducted with surgical nurses. The data of the study were collected 

by a semi-structured questionnaire. In the first part of the questionnaire sociodemographic features 

consisted of 9 questions, in the second part completing the gaps in the statement "It is like surgical 

nursing ..... because ..." took place. While the research form was being prepared, the data gathered 

with metaphor utilization was used. (The relationship between metaphors and sociodemographic 

property variables and analysis of the content was analysed by chi-square test.) 

As a result of the research, 41 different metaphors for surgical nursing emerged. It is identified that the 

most commonly used metaphorsare; "Mother, war, life, super hero and art". Among the metaphors 

categorized and divided into 10 groups, it was seen that the most used ones were "weary, 

compassionate, savior, in-and-out-of-life and popular". While surgical nurses found 17.6% of surgical 

nurses "weary", it was observed that more than half of those who found it were "surgical nurses 

working over 11 years". While surgical nurses working in the emergency department were more likely 

touse weary categorized than in the other clinics, it was noted that the operating room nurses preferred 

the metaphors in the beloved category. 

Metaphor perceptions of surgical nurses vary from clinic to clinic and vocational studies and metaphor 

production. Especially for surgical nurses who produce the metaphors in the "weary" category, it is 

thought that solutions should be provided to prevent weariness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


