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ÖZET
Histerektomi sadece de¤er verilen bir
organ›n kayb› de¤il, ayn› zamanda kad›n›
fiziksel, ruhsal ve cinsel bak›mdan da etki-
leyen bir ameliyatt›r. Kad›n›n benlik
sayg›s›n› etkileyen bu cerrahi ifllem, ayn›
zamanda ameliyat öncesi yaflam tarz›n› da
etkileyen bir durumdur.
Histerektomi öncesi ve sonras› hastan›n
bak›m kalitesini art›rmak için, hemflirelik
tan›lar› do¤rultusunda hemflirelik bak›m›
verilmelidir. Histerektomi konusundaki bil-
gilerin hastalara hemflireler taraf›ndan
verilmesi önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Histerektomi, ben-
lik sayg›s›, beden imgesi, hemflirelik
tan›s›.

SUMMARY
Hysterectomy is an operation that causes
not only loss of an important organ but
also effects women emotionally, physical-
ly and sexually. This operation is a situa-

tion that effects both the self-esteem and
preoperative life style of women.
Nursing care should be g i v en to women
for increasing the quality of preoperative
and postoperative t h e r a p y t o w a r d s n u r s-
ing diagnosis. It is suggested that informa-
tion on hysterectomy should be given to
the patients by nurses.
Key words: Hysterectomy, self esteem,
body image, nursing diagnosis.

G‹R‹fi
Kad›n›n statüsünde do¤urganl›¤› büyük
önem tafl›maktad›r. Do¤urganl›¤›n simge-
si olan uterusun kad›nlar için anlam›; üre-
yebilme, cinselli¤i yerine getirebilme ve
toplumda kad›n olarak kabul edilme
fleklinde özetlenebilir (8, 14, 18, 19). 
Histerektomi çok s›k yap›lan bir operas-
yon olmas›na ra¤men kad›nlar›, fiziksel,
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psikolojik ve cinsel yönden etkiler (1 8) .
Histerektomi sonras› uterusun yoklu¤una
ve üreme yetene¤inin bitmesine ba¤l›
olarak cinselli¤inin de bitece¤i düflüncesi,
üreme üzerine odaklanan kad›n›n
düflüncelerini, kendini alg›lamas›n› v e
sosyal yaflam›n› da etkilemektedir (8). Bu
nedenle jinekoloji hastalar›n›n daha çok
destek ve bilgiye ihtiyaçlar› vard›r (10, 14,
17).  
Histerektomi sonras› ortaya ç›kan seksüel
sorunlarla ilgili çal›flmalar, kad›nlarda cin-
sel isteksizlik, korku, libido kayb› ve dis-
paroninin olufltu¤unu ve orgazm kapa-
sitesinin de etkilendi¤in i g ö s t e r m e k t e d i r
(18).

Benlik sayg›s› ve benlik (beden) imaj›:
Bütüncül bir yap›ya sahip olan insan›n,
bütünlü¤ü içinde beden kavram› önemli
bir yer tutmaktad›r. Bu ba¤lamda beden
kavram› bedenin d›fl görünüflü, s›n›rlar› ve
i ç yap›s›yla ilgili bireyin tüm alg› ve bil-
gisini kapsar. Beden imgesi fizyolojik
temele dayanmas›na karfl›n fiziksel,
psikolojik ve sosyal deneyimlerden oluflur.
Bu nedenle bireyin kiflilik yap›s›n› kap-
samakla birilikte, toplumsal olarak sos-
yolojik bir anlam da içermektedir (1). 
Rosenberg’e göre benlik kavram›, bireyin
bir nesne gibi kendisine yöneltti¤i duygu
ve düflüncelerinin bir toplam›d›r (9, 13).
Harter, benlik sayg›s›n› “bir birey olarak
kifli kendisini ne ölçüde sevmekte, kabul
etmekte ve kendisine ne ölçüde sayg› duy-
makta” sorusu ile aç›klamaya çal›flm›flt›r (3 ,
7). Birçok yazar ve kuramc›, benlik
sayg›s›n›n, bütün bir yaflam sürecini kap-
sayan ve ö¤renilen bir kavram oldu¤unu

savunmaktad›r. Bu ö¤renme süreci, bireyin
sosyal çevresi ile etkileflimi çerçevesinde
ele al›nmaktad›r. Sosyal çevre, temelde as›l
kayna¤› aile olarak ele al›nan ve bireyin
yaflam boyu de¤iflik durumlarda karfl›laflt›¤›
ve kendisi için önem tafl›yan di¤er insan-
lar› da kapsayan bir çevredir (9, 21).
Karaarslan’›n makalesinde belirtti¤i gibi
Çuhadaro¤lu, düflük benlik sayg›s›n›n,
yaln›zca rahats›z edici bir duygu olarak
kalmad›¤›n›, anksiyeteden psikoza de¤in
de¤iflik patolojik durumlar›n görülmesinde
önemli rol oynad›¤›n› belirtmifltir. Kohut,
benlik sayg›s›ndaki inifl-ç›k›fllar›n, benlik-
te zedeleyici de¤iflikliklere neden oldu¤unu
ve bunun da anksiyete yaratt›¤›n›, Öner ise
düflük benlik sayg›s›n›n, durumsal anksiye-
teye neden olabilece¤ini, bu durumun da
mant›k d›fl› reddedilme korkular›na, bafla-
r›s›zl›¤a ve elefltirilme kayg›lar›na, sosyal
ve kifliler aras› olaylarda felaket beklenti-
sine yol açaca¤›n› belirtmektedirler (9, 20) .
Beden imgesi (Benlik ‹maj›); bir kiflinin
baflka kiflilerden ayr› olarak beden alan›
hakk›ndaki bilinçli ve bilinç d›fl› bilgisinin,
duyular›n›n ve alg›lar›n›n tümünün düzen-
li olarak de¤iflimidir (3, 16, 20). Bireyler
beden imgesine göre davran›rlar. Çünkü
beden imgesi, do¤ru oldu¤una inan›lan
unsurlardan oluflur ve bireyler do¤ru
oldu¤una inand›klar› davran›fllar› gösterir-
ler (3, 20).
Beden imgesi insan›n kafas›nda olufltur-
du¤u resimdir. Bu resim, do¤ru ya da yanl›fl
olabilir. Bedenin tümü ya da bir k›sm›yla
ilgili olabilir. Beden imgesi de bedenin ken-
disi gibi de¤iflmeye tabidir. Hastal›k,
yafll›l›k, hamilelik gibi nedenlerle de¤ifle-
bilece¤i gibi bir kad›n›n beden imgesi bir
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ay içinde de de¤ifle b i lir. Menstruasyon
yaklaflt›kça kad›n kendini fliflmifl ve balon
gibi hissederken bu dönem d›fl›nda k e n-
disini daha ince alg›layabilir (11).
Benlik sayg›s› ve beden imgesi aras›nda
karmafl›k bir iliflki vard›r. Kad›nlar›n baz›-
lar›nda düflük benlik sayg›s› k›smen olum-
suz beden imgesinden kaynaklan›rken
baz›lar›nda önce düflük benlik sayg›s› v e
ard›ndan olumsuz beden imgesi gelir.
Bunlarda benli¤e iliflkin olumsuz soyut
duygular somut bedene yönelmektedir.
Kad›n “Ben de¤ersizim, ben mutsuzum”
demek yerine “fiiflman›m”, “Çirkinim”
demektedir. Böylece ac›s› ve kendine
duydu¤u nefret bulan›klafl›r, kad›n ters bir
avuntu bulur ve daha önemlisi denetim
duygusu kazan›r. Soyut duygularla bafl
etmek yerine somut bedene yönelir. Do¤ru
olmayan ona göre bedenidir ve bedeni
daha iyi olursa yaflam› daha da iyi olacakt›r
(11).

Beden ‹mgesinin Oluflumunu Etkileyen
E t m e n l e r : Beden imgesi kavram› dinamik
bir süreçtir ve bebeklikten bafllayarak çeflitli
fizyolojik de¤iflimlere paralel sosyokültürel
olaylardan etkilenerek flekillenir ve benlik
ile bütünleflerek benli¤in önemli bir parças›
haline gelir. Beden imgesinin geliflmesinde
beden ile ilgili eski ve yeni tüm duygu,
tutum ve alg›lar önemlidir (1, 13, 16).
Kendilerine sunulan ideal ölçülere göre
bedenleriyle ilgili duygu ve tutum gelifltiren
insanlarda ideal ölçülerden sapma, bireyin
kendilik de¤erlendirilmesinde de¤iflmeye
yol açmaktad›r. Çünkü bireyin kendi
bedenini alg›layarak onlara belli anlamlar

vermesi kendine güven, kendine sayg›,
beden alg›s›, kimlik ve kiflilik kavramlar›
ile yak›ndan iliflkilidir. Beden imgesi salt
beden parçalar›na tutumu de¤il, o n l a r › n
ifllevlerine karfl› tutumu da gösterir (4, 19,
20). 
Bireyin yafl› ne olursa olsun beden imaj›,
normal büyüme geliflme dönemleri d›fl›nda
kalan birçok nedenle de¤iflebilir (1, 21) .
Kiflinin kendi görüntüsüne verdi¤i reak-
siyon (benli¤ini alg›lay›fl›) pek çok fleyden
etkilenir. Bunlar anne ve baban›n tutumu,
cinsiyet, yafl, etnik grup, seksüel yönetim,
duygu durum, yeme bozukluklar›, tele-
vizyonda seyrettikleri, evli ya da bekar
olufllar›, nas›l bir çocukluk geçirdikleri, spor
yap›p yapmad›klar›, gebelik, menopoz,
yafllanma, ameliyat (Histerektomi, sezar-
yen, mastektomi), menstrual sikluslar›n›n
hangi döneminde olduklar›, hatta yemek-
te ne yedikleridir. Birey görüntüsünü
de¤erlendirirken yaflad›klar›, d u y g u l a r › n ›
etkiler ve bunlar gerçek beden yap›s›yla
uyumlu ya da uyumsuz olabilir (4, 13, 16). 

Hi s t e r e k t o m i v e e m o s y o n e l d u r u m:
Sa¤l›kl› bir benlik kavram› olan birey,
çevreden yans›t›lan de¤erlendirmelerle,
kendisinin güçlü ve güçsüz yönlerini
kavrayabilir ve kabullenir. Yüksek benlik
sayg›s› olan bireyler, kendilerini hatalar›na
ve kusurlar›na ra¤men de¤erli hissederler.
Bu bireyler, belirledikleri amaçlara gerçekçi
olarak nas›l ulaflabileceklerini bilirler ve
kendi yapt›klar›n›n sorumlulu¤unu kabul-
lenirler. Baflar›s›z olduklar›nda, bafla ç›kma
yollar›n› yeniden de¤erlendirir ve bir baflka
yöntem seçerler. Baflar›s›zl›¤› bir hata
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olarak de¤il, kendilerini gelifltirmek için bir
olanak olarak de¤erlendirirler (9).
Düflük benlik sayg›s› olan bir bireyde yük-
sek düzeyde kayg›, psikosomatik ve
depresyon belirtilerinin bulundu¤u belir-
tilmektedir. Ayr›ca benlik sayg›s›n›n düflük
olmas›, kiflinin kendi durumunu gerçekçi
alg›lamas›n› ve de¤ifltirilmesi gereken
fleyleri de¤ifltirmek için harekete g e ç m e
yetene¤ini olumsuz etkiler (5, 12).
Beden imaj›ndaki kal›c› de¤ifliklikler bir
ekstremitenin amputasyonu, yüzdeki flekil
bozuklu¤u gibi ç›plak gözle görülebilir
veya miyokard enfarktüsünden sonra kalp
fonksiyonlar›nda azalma gibi gözle görül-
meyebilir. Fiziksel yetersizlik fonksiyon
kayb›na veya görünümde de¤iflikli¤e veya
ikisine birden neden olabilir. Ameliyat son-
ras› vücut yap›s›nda oluflan fiziksel
de¤ifliklikler geçici ya da kal›c› olabilir.
Hastalar›n geçici de¤ifliklikleri daha kolay
kabul edebilecekleri, buna karfl›n kal›c›
de¤iflikliklere uyumlar›n›n güç olabilece¤i
yap›lan çeflitli çal›flmalarla saptanm›flt›r.
Beden imaj› ve ben kavram›n› gelifltirmek
için uzun y›llar harcam›fl olan eriflkinde,
beden imaj›n›n de¤iflmesi daha büyük bir
tepkiye neden olur. Bu dönemde beden
imaj› kad›n ve erkekte de¤iflik alg›lan›r. Bu
durum beden s›n›rlar›n›n belirginleflmifl
olmas›ndand›r. Örne¤in kad›n›n rolü
bedeni ve beden fonksiyonlar› ile daha iyi
tan›mlan›rken, erkek rolü ve statüsü bede-
ninin özelliklerinden çok baflar›lar› ile
tan›mlanmaktad›r (1).
Jinekolojik cerrahi, kad›nda belli bafll› bir
stres kayna¤›d›r. Çünkü operasyon cinsel-
li¤ini ve kad›n kimli¤ini belirleyen organ-

lara karfl› uygulanm›flt›r. Bu stres özellikle
histerektomiden sonra kendini göstermek-
tedir (15).
Histerektomi tüm kronik hastal›klar ve
operasyonlarda oldu¤u gibi bireyi sadece
fiziksel olarak de¤il, ruhsal ve sosyal yön-
den de etkileyen bir sa¤l›k sorunu oldu¤u
için sadece ilaç tedavisi ile iyilefltirilemez.
Operasyon sonras› yeni duruma al›flma
süreci, hormon dengesinin bozulmas›, has-
tan›n sahip oldu¤u sosyokültürel düzey ve
benlik sayg›s› iyileflme sürecini etkileyen
önemli faktörlerdir. Kiflinin benlik sayg›s›,
yeni durumuna (cerrahi menopoz) göste-
rece¤i tepkiyi etkiledi¤i gibi, bu duruma
al›flmas›n› sa¤layabilir veya engelleyebilir
(5, 2).

Hi s t e r e k t o m i s o n r a s › h a s t a b a k › -
m›nda hemflirenin r o l ü: Kiflinin bede-
nindeki de¤ifliklikleri kabullenmesinde
hemflire pek çok fley yapabilir. Önce hasta
de¤erlendirilir. Hastan›n ailesi, k ü l t ü r e l,
etnik, dini yap›s› ve yetiflme tarz›, hasta-
l›¤›n› nas›l alg›lad›¤›, hastal›k ve stres ile
ilgili geçmifl deneyimleri, gelecekle ilgili
düflünceleri, hastan›n beden bütünlü¤üne
verdi¤i de¤er gibi konularda hastay›
de¤erlendirir. Hastan›n bak›m gereksinim-
leri tan›mlan›r. Hemflirelik bak›m› her
fleyden önce kad›n›n duygular›n› sözel
hale getirmesine yard›mc› olacak biçimde
p l a n l anmal›d›r. Kad›n› anlayarak dinle-
mek gerekir. Duygular›n› çözümlemesine
yard›mc› olunur. Güvenilir ruhsal çevre
sa¤lan›r, hasta e¤itimi ve dan›flmanl›k
yap›l›r, sosyal destek gruplar› ile iletiflim
sa¤lan›r. Kad›n›n korkular›n› sözellefltirme-
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si onlar› ortadan kald›rmaz fakat bafl-
kalar›n›n da benzer endifleleri oldu¤unu
anlamas›na yard›m eder (16). 
Fizyoterapi, beslenme, mesleki terapi,
de¤iflen vücut imgesi için yeni idealler
ö¤renme, aktivitelerinde, zevklerinde ve
giyim tarzlar›nda de¤ifliklikler yapma
kad›n›n kendini daha cazibeli hissetme-
sine/görünmesine yard›mc› olabilir. Yeni
saç modeli, baz› yeni giysiler veya yeni bir
beceri ö¤renme kad›n›n kendini daha ener-
jik hissetmesine ve kendine güven duy-
mas›na yard›m eder (16). 

Beden imgesinde de¤ifliklik dene-
yimleyen hastalarda hemflirelik bak›-
m›n›n amac›: Bireyin yafl› ne olursa olsun
uyum sürecinin her aflamas›nda hem-
flirenin, de¤iflen beden imgesi karfl›s›nda
bireyin ilgisini, de¤iflime karfl› baflkalar›n›n
tutum ve etkilerini, de¤iflimle bafla ç›k-
mas›nda ona nas›l yard›m edebilece¤ini,
giriflimlerinin neler olabilece¤ini ve
sonuçlar›n› belirlemesi gerekir. Bu
ba¤lamda; 
1. Gerçekçi bir hasta hemflire iletifliminin
kurulmas›
2. Sosyal etkileflimin ilerletilmesi
3. Durumun özelli¤ine iliflkin spesifik giri-
flimlerde bulunulmas› (örne¤in belirli bir
vücut bölümünde fonksiyon kayb›) gerek-
mektedir (1). 
Hemflireler, histerektomi öncesi ve sonras›,
hasta bak›m›n› n kalitesini art›rmak için
hemflirelik tan›lar› do¤rultusunda bak›m
vermelidirler. Bunlardan olas› hemflirelik
tan›lar›;
- ‹letiflimde bozulma

- Durumsal düflük benlik sayg›s› riski
- Durumsal düflük benlik sayg›s›
- Kronik düflük benlik sayg›s›
- Yaln›zl›k riski
- Bireysel kimlik tan›m›nda bozulma
- Rol performans›nda etkisizlik
- Sosyal etkileflimde bozulma
- Cinsel örüntülerinde etkisizlik (6).
ERDEM ve TAfiCI’n›n Tüberküloz Hastala-
r›nda Benlik Sayg›s› Düzeylerinin Belirlen-
mesine yönelik yapt›¤› çal›flmada aile ve
çevresi ile olan iliflkilerinde de¤ifliklik
yaflayan bireylerin benlik sayg›lar›n›n et-
kilendi¤i belirtilmifl, kendini daha iyi his-
setmesi için bireye daha fazla ilgi göster-
menin kifliden uzaklaflmakla ayn› etkiyi
yaratt›¤› belirtilmifltir. Yine aile ve yak›n
çevrenin önemli bir sosyal destek faktörü
oldu¤u ve benlik sayg›s›n› destekleyici rol
oynad›¤› ve çevresindeki insanlardan
destek gören kiflilerin benlik sayg›s› puan
ortalamalar›n›n daha yüksek oldu¤u belir-
tilmektedir (5).
ERDEM ve TAfiCI’n›n çal›flmas›nda, çal›flan
kiflilerin benlik sayg›s› puan ortalamalar›n›n
çal›flmayanlara göre daha yüksek oldu¤u
saptanm›flt›r. Bu durumu çal›flan kiflilerin
daha çok toplum içinde olmalar›, kendileri
ve yeteneklerini baflkalar› ile karfl›laflt›rma,
para kazanarak evinin geçimine katk›da
bulunma gibi faktörlerin etkiledi¤i belirtil-
mifltir (5).

SONUÇ
Histerektomi olmufl hastan›n benlik
sayg›s›n› yükselterek tedaviye uyumunu
sa¤lamada hemflirenin önemli bir rolü
vard›r. Hastan›n benlik sayg›s›n› yükselt-
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mek için öncelikle güven verici bir
hemflire/hasta iliflkisi kurulmal›, birey
duygular›n› ifade edebilmeli, hastal›¤›na
iliflkin sorular sorabilmeli ve güvenilir bil-
giler alabilmelidir. Kiflinin güçlü yönleri,
kaynaklar› ve beklentileri belirlenerek,
durumunu gerçekçi alg›lamas›, yeni seçe-
neklerin gösterilmesi, gerekli durumlarda
toplumsal kaynaklara yönlendirilmesi
yararl› olabilir.
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